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- Dansk i bevægelse for udskoling 

Indeværende aktivitetshæfte er tiltænkt som supplerende aktiviteter og inspiration til at få mere bevægelse 

inde i danskundervisningen i udskolingen samt at bidrage til den understøttende undervisning. 

Som alt andet inspirationsmateriale er det afgørende at betragte materialets potentiale således at I får det 

optimale ud af materialet frem for at finde fem fejl, som sjældent er et problem. Aktiviteter som vurderes 

eller opleves udfordrende at få til at lykkes, men ellers er inspirerende, kræver ofte blot små finjusteringer 

før at I har et materiale og nogle handlemuligheder, som tilgodeser flere læringsstile og får arbejdet krop 

og bevægelse mere ind i undervisningen. 
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DANSK - Danskmakkere på flugt 
 
Materialer 
2-4 skumbolde Ø: 16 cm 
20 markeringsbrikker 
20 laminerede danskopgaver 
1 stk. opgaveark til løsninger pr. par 
1 stk. sprittusch pr. par 
1 mærkebånd pr. par 
1 facitliste 
 
Organisering 
� Et område på størrelse med en fodboldbane med mulighed for at gemme sig bag buske, træer og 

lignende er ideelt, men alternativt kan åbent areal sagtens fungere 
� 20 markeringsbrikker med 1 stk. danskopgave under hver markeringsbrik fordeles i terrænet (det 

kunne lige så godt være matematikopgaver) 
� Deltagerne går sammen parvis (stavemakkere) og får udleveret 1 mærkebånd pr. par. Dette 

mærkebånd skal begge parter af et par holde fast i hele tiden 
� Hvert par får udleveret et ”opgaveark” med 20 nummererede felter til notering af løsninger i 
� Hvert 5. par (fangerne) får i stedet for et ”opgaveark” udleveret en blød skumbold 
� Det gælder nu om for danskmakkerne at finde posterne og skrive løsninger på opgavearket 
 
Aktivitetens gang 
� Når aktiviteten sættes i gang går jagten ind på at danskmakkerne får noteret alle løsninger på 

danskopgaverne på opgavearket hurtigst muligt, hvilket gøres ved at notere løsningen på post nummer 
fem i det tomme felt ud fra tallet 5 på opgavearket, og så fremdeles med alle ”postnumre”. 
Rækkefølgen på løsningerne er ligegyldig 

� Fangerne skal fange andre ved at ramme dem med bolden og dermed overtage deres opgaveark 
� Hvis et par, som bliver jagtet af et fangerpar, slipper hinandens mærkebånd, er de automatisk blevet 

ramt. De afleverer deres opgaveark til dem de blev ramt af, og fortsætter nu selv som fangerpar 
� Hvis et fangerpar slipper hinandens mærkebånd annulleres, SKAL de jagte et andet par i stedet for 
� Når et fangerpar overtager et andet pars opgaveark fortsætter de, hvor de andre slap 
� Når et par har fået skrevet alle løsninger på deres opgaveark, skal de løbe i sikkerhed hos underviseren, 

og først når underviseren er rørt er parret færdige og er nået i mål 
� Danskmakkere der afsløres i snyd ryger ud af aktiviteten 
 
Aktivitetens afslutning 
� Når de første 4-5 par har fået noteret samtlige løsninger på opgavearket og er kommet i sikkerhed hos 

underviseren er aktiviteten forbi 
� Danskmakkerne som kommer først i mål med et korrekt noteret opgaveark har vundet 
 
Differentiering 
� Hvis I har en klasse/gruppe, som nemt bliver frustreret i konkurrencesituationer, kan I udstyre alle 

danskmakkere med et opgaveark, som i denne udgave IKKE må udfyldes, når man er fanger 
� Opgaverne kan spænde vidt fra at give eksempler på berettende teksttyper, forskellige ordklasser, 

arbejde med sætningskomposition, tegnsætning, opsamling af nøgleord inden for tekst- eller 
billedanalyse af en specifik tekst/billede og over i stavning og efterfølgende eller indledende repetition 
af staveregler ved f.eks. enkelt eller dobbeltkonsonant, ved endelserne -ene eller -ende, 
forvekslingsord, Nutids-r og så fremdeles 



DANSK - Dansktrolden  

 

Materialer 

20 x 20 meter elastikbane 
1 sæt markeringsbrikker med bogstaver 
1 overtræksvest pr. fanger 
 
Organisering 

� En elastikbane á 20 x 20 meter etableres og markeringsbrikker med bogstaver fordeles jævnt på banen 
� 2-4 elever udpeges til at være dansktrolde (fangere) 
� Resten af eleverne fordeler sig på banen 
� Underviseren oplyser eleverne om, at de i forbindelse med befrielsen af kammerater skal sige et ord 

inden for en bestemt ordklasse, som f.eks. navneord, udsagsord, tillægsord, biord, forord etc. Lad os 
tage udgangspunkt i et eksempel, hvor underviseren har bestemt ordklassen forholdsord 

 
Aktivitetens gang  

� Når aktiviteten sættes i gang skal dansktroldene forsøge at fange de andre elever 
� Hvis en elev bliver fanget af en dansktrold, stiller personen sig på et bogstav i umiddelbar nærhed, 

f.eks. bogstavet M, med spredte ben  
� For at befrie den fangede elev skal en anden elev kravle igennem benene på den fangede eller give 

eleven en krammer (bestem selv hvorledes). Eleven der er ved at blive befriet, skal sige et forholdord 
med bogstavet M, førend befrielsen er endegyldig. Det kunne f.eks. være forholdsordet ”melleml” 

� Eleverne har helle under befrielsen. Så snart ordet er sagt, har de ikke længere helle 
� Når motivationen er dalende er det tid til at samle op 

- Eleverne fordeles i hold, hvor de sammen noterer de forholdsord, som de er stødt på under 
aktiviteten 

- Holdene kan f.eks. stilles en opgave, hvor de skal sætte ordene i sætninger 
� Til sidst præsenterer holdene deres resultater 
 
Differentiering 

� Der kan spilles med at både den tilfangetagne og befrieren skal sige et ord inden for det valgte tema 
med det forbogstav den tilfangetagne står på, før befrielsen er gældende 

� Der befries ved, at eleven der befries siger det første ord i et sammensat ord f.eks. ”cykel” og befrieren 
siger ”lygte” og temaet kunne også være diktatord 

� Hvis der spilles med udsagnsord og den tilfangetagne står ved bogstavet S, skal et udsagnsord i nutid 
med forbogstavet S nævnes. Det kunne være ”spise”, hvorefter befrieren skal danne en sætning med 
samme ord i ordets datidsform ”spiste” før befrielsen tæller 

� Der kan spilles med ental, flertal, bestemt og ubestemt form ved navneord, navnemåde, bydemåde, 
nutid og datid ved udsagnsord, gradbøjning af tillægsord, sammensatte ord med videre 

� Der kan arbejdes med fagbegreber inden for forskellige teksttyper og genrer, f.eks. noveller, hvor det i 
denne type tema, kan blive nødvendigt at spille med at dem der fanges frit må vælge et bogstav at stille 
sig på, således at de gransker deres hjerne for et fagbegreb og dernæst finder det bogstav fagbegrebet 
starter med 

� Eleverne kan selv lave opgaver inden for et givent tema og dermed tage ansvar for egen læring 
� Der kan spilles med at komme bredt rundt om dialekter, fremmeord, slang eller gadesprog, kropssprog, 

talesprog, skriftsprog, billedsprog, ordsprog, talemåder og ungdomssprog 
- Eleverne kan på samme måde inddeles i hold, hvor de noterer de ord, som de er stødt på i aktiviteten 
- Ordene kategoriseres i de tidligere nævnte kategorier 
- Eleverne diskuterer deres begrundelser for kategoriseringen af de enkelte ord 



DANSK - Scrabble  
 

Materialer 

1 sæt markeringsbrikker med bogstaver 
1 markeringsbrik pr. hold 
1 whiteboard m/pen pr. hold 
Underviseren forbereder opgaver til holdene inden for et kendt emne 

 

Organisering  
� Markeringsbrikkerne med bogstaver spredes ud over et område på ca. 20 x 20 meter 
� De almindelige markeringsbrikker placeres ca. fem meter fra banen med ca. en meter mellem hver 
� Eleverne inddeles i 6-8 hold, som placeres ved hver deres kegle 
� Hvert hold får udleveret et whiteboard 
 
Aktivitetens gang 

� Når aktiviteten sættes i gang skal holdene hente 20 bogstaver på bogstavbanen. Eleverne skiftes til at 
løbe efter et bogstav til sit hold. 

� Eleven løber ud på banen, markerer med foden på det bogstav eleven vil hente og løber retur for at 
notere det på holdets whiteboard. 

� Hvis de skal bruge det samme bogstav flere gange skal de løbe ud og hente det aktuelle bogstav det 
antal gange, som de ønsker at bruge det. Hvis et hold f.eks. ønsker bogstavet E tre gange skal de løbe 
ud til bogstavet E tre gange. 

� Når alle hold har indsamlet 20 bogstaver, kan underviseren præsentere den første opgave holdene skal 
lave. 

� Underviserens forberedte opgaver kunne være følgende:  
- I skal forsøge at danne det længst mulige ord ud fra de bogstaver, som I har til rådighed. 
- I skal danne alle de forholdsord og bindeord, som I kan med jeres bogstaver. Det er ikke tilladt at 

genbruge bogstaver medmindre holdet har indsamlet flere af samme slags. 
� Aktiviteten afsluttes, når holdene har løst de opgaver, der er blevet stillet. Opgaverne stilles typisk én 

ad gangen, og kan fungere som discipliner med pointgivning efter hver runde, hvis 
konkurrenceelementet ønskes brugt for at motivere eleverne til højere intensitet. 

 
Differentiering 

� Opgaven holdene stilles kan tematiseres i egennavne, navneord, udsagnsord, tostavelsesord, korte 
sætninger med frit genbrug af de indsamlede bogstaver og markering af f.eks. grundled, udsagnsled, 
genstandsled og hensynsled. 

� Hvert hold kan få sin egen opgave de skal løse og præsentere for de andre hold i plenum. 
� Eleverne definerer selv opgaver inden for et emne, tema eller kategori, der er arbejdet med i klassen. 
 

 

 

  



DANSK	-	6-dages	løb 

 

Materialer 

20 x 20 meter elastikbane 
1 sæt markeringsbrikker med bogstaver 
4 x 10 markeringsbrikker (RØD, GRØN, BLÅ, RØD) 
1 whiteboard m/pen pr. hold 
2 sæt bogstavterninger (4 konsonanter, 2 vokaler) (kan udelades) 
1 ordklasseterning eller tekstanalyseterning pr. hold (kan udelades) 
 
Organisering 

� En elastikbane på 20 x 20 meter etableres, og markeringsbrikkerne med bogstaver (hele alfabetet) 
fordeles jævnt inden for banens rammer 

� På hver langside af banen placeres ti ensfarvede markeringsbrikker, således at der er 10 
markeringsbrikker på hver langside, og hver langside er i hver deres farve 

� Et sæt bogstavterninger placeres i hvert sit hjørne af banen, diagonalt i forhold til hinanden  
� Eleverne inddeles i fire hold, som placerer sig ved hver deres række/farve markeringsbrikker. Eleverne 

på hvert hold stiller sig på række med en elev ud fra hver sin markeringsbrik 

� Hvis vi tager udgangspunkt i en klasse med 24 elever er 10 markeringsbrikker på hver langside 
passende. Ved op til 28 elever vil 11 på hver langside være passende 

� Hvert hold får udleveret et whiteboard m/pen og en ordklasseterning i dette eksempel 
� 6-dagesløb spilles i urets retning 

 
Aktivitetens gang 

� Aktiviteten går nu ud på at holdene skal dyste i f.eks. ordklasser og forsøge at erobre flere elever over på 
deres hold ved at indhente holdet foran dem 

� Underviseren kaster ordklasseterningen, som f.eks. lander på navneord 
� Hvert hold låner en bogstavterning fra det nærmeste hjørne. Terningen kastes, og hvis en terning lander 

på bogstavet Æ skal holdet sammen finde på et navneord, som starter med Æ. Hvis de vælger ordet 
”æble”, skal de nu løbestave ordet. Bagerste elev i rækken løber til bogstavet Æ og rører det med foden. 
Eleven løber retur til markeringsbrikken foran den forreste elev på holdet. Dernæst løber bagerste elev 
til næste bogstav i ”æble”, altså bogstavet B, og op til markeringsbrikken foran den forreste elev og så 
fremdeles. På den måde bevæger holdet sig fremad, én markeringsbrik ad gangen 

� Holdet noterer ordet ”æble” på deres whiteboard, som hele tiden holdes af den elev som er forrest i 
rækken. Det er også den forreste elev, som hele tiden kaster med terninger. En ny terning vælges for 
hver runde. Den tidligere terning lægges tilbage, hvor den kom fra, så der hele tiden ligger tre terninger i 
to af figurbanens hjørner 

� Når holdet er færdig med at løbestave ”æble”, kaster de først ordklasseterningen og dernæst 
bogstavterningnen. Et nyt ord fra den ordklasse ordklasseterningen lander på findes nu med det bogstav 
terningen lander på. Således bliver holdene ved med at bevæge sig fremad 

� Ord må ikke genbruges selvom terningen lander på det samme bogstav og ordklasse 
� Hvis holdet ikke kan komme på et ord med det bogstav terningen lander på inden for ordklassen, så skal 

den forreste i rækken løbe om bag i køen, hvorefter de må slå med terningen igen. En række uheldige 
terningekast, kan sætte holdet under pres, da holdet bag dem nærmer sig med hastige skridt 

� Hvis et hold når ind og står i samme felt, som den bagerste fra holdet foran har man indhentet et andet 
hold. Hvis dette sker vinder de en ekstra elev over på deres hold. Eleven de vinder, er den elev, som de 
ender i samme felt med 

� Så snart et hold er indhentet stiller alle hold sig tilbage til udgangspositionen. Holdet, der har fået en ny 
elev på deres hold har en fordel ved at være tættere på det foranliggende hold 



� En ny omgang sættes i gang, evt. efter ombytning af startpladser, så det ikke er de samme hold, der 
jagter hinanden 

� Der spilles på tid (underviseren bestemmer tidshorisonten) og hvis ingen af holdene har nået hinanden 
inden tiden er gået, har det hold som er tættest på et andet hold vundet 

� Underviseren samler op på alle de fundne ord. Der stilles krav om stavekorrekthed og eleverne kan få til 
opgave at bøje ordene 

 
Differentiering 

� Hvis et hold indhenter et andet hold samles holdet i et stort hold og fortsætter efter de andre hold. Når 
alle elever er på ét hold er aktiviteten slut 

� Ved brug af ordklasseterningen kan underviseren f.eks. stille krav om, at alle navneord skal være i 
flertal, alle udsagnsord skal være i bydemåde, alle tillægsord skal gradbøjes i højeste grad og 
egennavne i flerleddede navne 

� Eleverne kan benytte fagbegreber fra en specifik teksttype, f.eks. en novelle (fiktion kronologi, 
berettermodel, indre og ydre synsvinkel, showing/telling, konlikt, etc.), og samtidig forholde sig til en 
specifik novelle, som de skal finde nøgleord til. Alle fagbegreber og nøgleord noteres på whiteboard 
tavlen efterhånden som holdet har løbestavet ét ord ad gangen. Der kan stilles krav til at holdene skal 
skiftes mellem fagbegreber for teksttypen novelle og nøgleord fra den specifikke novelle, f.eks. 
”Nørreport” af Katrine Marie Guldager 

  



LYKKEHJULET 

  

Materialer 

6 markeringsbrikkerr 
6 whiteboard m/pen 
Underviseren forbereder små nummererede opgaver inden for et valgfrit emne. I eksemplet på kursusdagen var 
emnet stavning (enkelt eller dobbeltkonsonant, forvekslingsord, nutids-r, endelsen T, -ene eller -ende, stumme 
bogstaver), som passende kunne kombineres med formidling/repetition af stavereglerne) 
 
Organisering 

� Seks markeringsbrikker placeres på en vandret linje med 2 meter mellem hver markeringsbrik 
� Eleverne inddeles i seks hold, som fordeler sig ved hver deres markeringsbrik. Hvert hold får udleveret et 

whiteboard m/pen 
� Femten meter fra de seks hold fordeler underviseren f.eks. 50 små laminerede sedler med staveopgaver med 

teksten ned mod jorden, på et lille område á 2 x 2 meter 
 

Aktivitetens gang 

� Lykkehjulet går ud på, at eleverne skal hente tilfældige staveopgaver med hjem til holdet, én opgave ad gangen. 
Dette sker ved, at en elev fra hvert hold løber ned til området med opgaver og vælger en tilfældig opgave 

� Opgaven tages med og eleven løber retur til holdet, hvor opgaven løses i fællesskab. Løsningen/Svaret på 
opgaven noteres på holdets whiteboard sammen med det tilhørende nummer, så læreren kan tjekke om 
stavemåden er korrekt eller ej på den enkelte opgave ved at sammenligne opgavens nummer med sin facitliste 

� Det er kun tilladt at løbe retur med én opgave ad gangen 
� Aktiviteten forsætter indtil samtlige 50 opgaver er indhentet og løst af de seks hold 
� For hver opgave, der stilles skal holdet levere to svar. Holdene har tid til at overveje deres svar, og hvilke to 

bogstaver de vil bruge. Når et bogstav er brugt, skal det streges over og kan ikke bruges igen medmindre at holdet 
har hentet flere af samme bogstav. Det betyder, at holdene skal overveje, hvornår de bruger deres bogstaver 

� Når de to svar er leveret skal en ny elev fra holdet henvende sig til underviseren og sige ”lykkehjulet snurrer”, 
hvorefter eleven løber en runde om bogstavbanen for at få udleveret en ny danskopgave. Således fortsættes 
aktiviteten til alle opgaver er løst 

� Aktiviteten afsluttes med, at holdene fremlægger deres resultater i plenum. Hvis konkurrencemomentet vælges, 
så findes vinderne først og fremmest blandt de hold med flest korrekte svar. Har to eller flere hold lige mange 
korrekte svar, er det holdet med den hurtigste tid der vinder 

 

Variationsmuligheder  

� Opgaverne underviseren laver kan også være af blandet karakter, såsom: 
- Noter to forskellige nøgleord fra en tekst I har arbejdet med 
- Noter to ordsprog eller talemåder 
- Noter to ord i en bestemt ordklasse, f.eks. udsagnsord, forholdsord, biord, etc. 
- Lav en kort sætning med grundled, udsagnsled, genstandsled og hensynsled 
- Noter to synonymer/antonymer/homonymer 

� Hver opgave kan placeres over et større område med én opgave under hver sin kegle således at der skal løbes 
noget mere for at få fingrene i en opgave. Taktisk kan de mindre løbestærke gå efter dem tæt på, og de 
løbestærke efter dem lidt længere væk. Markeringsbrikkerne bliver liggende på banen selvom opgaven under er 
taget 

� Underviseren vælger et bestemt emne, hvor eleverne skal analysere en tekst de har arbejdet med. Opgaverne 
kunne være afklarende i forhold til genre, miljø, tid, elever, personkarakteristik og komposition. Her kan 
tekstanalyseterningen muligvis anvendes 

 


