
Ordklasseopgaver med bevægelse 
I dette forløb skal eleverne igennem bevægelse lære om ordklasser, og hvad variation af placering med disse kan medføre.

Ordklasser som indgår i øvelsen:
- Substantiver/navneord
- Adjektiver/tillægsord
- Pronomener/stedord
- Verber/udsagnsord
- Adverbier/biord
- Konjunktioner/bindeord
- Præpositioner/forholdsord

Øvelsen foregår således:
- Eleverne tages med til et område, hvor der er god plads
- Eleverne fordeles i grupper, hvor de er sammen i grupper á 2-3
- I midten af lokalet får de hver en arbejdsstation, hvor de kan “bygge sætninger” ud af byggeklodser (ord inddelt i ordklasser)
- Rundt i periferien af lokalet placeres byggeklodser (ord inddelt i ordklasser) i en rodebunke
- Eleverne skal på skift hente en byggeklods fra hver rodebunke, så de har et ord fra hver af de givne ordklasser
- Når eleverne har hentet byggeklodserne, skal de bygge så mange forskellige sætningskonstellationer som muligt. Dette gøres ved at bytte rundt på 

byggeklodserne.
- Ved arbejdsstationen er det tilladt at tilføje kommaer, og tegn som fx spørgsmålstegn, og mangler eleverne et ord, for at sætningen kan give mening, må de 

sende en elev ud efter en ekstra byggeklods.
- Man må altid bøje ordet på byggeklodsen efter behov. Fx kan “hund” blive til “hunden” eller “hunde”, men dette må kun gøres en gang i begyndelsen af 

byggeprocessen, så man ikke laver “ens” sætninger, der kun afviger med bøjninger af det givne ord på byggeklodsen
- Man må også vælge en byggeklods fra, inden man begynder at bygge
- Det er altid tilladt at tilsætte artikler/kendeord som: En, et, den, de osv.
- Alle sætninger noteres på et udleveret stykke A3-papir (man må få flere, hvis dette fyldes)
- Når gruppen har lavet den mængde sætninger, som de kan, skal de hurtigst muligt lægge hver enkelt byggesten tilbage i den rigtige rodebunke
- Øvelsen kan udføres på tid, så man kan konkurrere om, at få flest mulige sætninger

Eleverne skal i øvelsen bruge: 
A3-papir 

Skriveredskaber 
En udleveret arbejdsstation

Læreren skal opsætte: 
Arbejdsstationer 

Rodebunker (i plastiklommer)

Print materialet ud i A3 
Laminer for 

genbruglighed 



Substantiver/navneord 

Bil Hest Ketchup Automat Hestesko

Lønforhøjelse Trampolin Engel Cirkelspark Kasse

EnhjørningHverdagKanonKlubTerrasse 

HåndPoseHjørnesparkMedlemPræst

ButikVinkelÅbningFirkantHotdog

Søster BrorMorKvindeMand



Adjektiver/tillægsord 

Appetitvækkende Fri Kortfattet Selvstændig Spændende

Smuk Væmmelig Forandret Spist Hængt

LangsomHurtigFølsomLilleStor

KæmpeKvikSløvOpsigtsvækkendeTålmodig

VenligTrælsLavHøjFlydende

VarmKendtVærdifuldKedeligSjov



Pronomener/stedord 

Hun Han Begge De I

Jeg/mig Det Den Ham Hende

BeggeHanHunNogleAlle

DenDetJeg/migIDe

HunNogleAlleHendeHam

Jeg/migIDeBeggeHan



Verber/udsagnsord 

Aflevere Lyve Sammensætte Se Spise

Hoppe Trampe Prutte Være Junglere

FatteOpretholdeHængeSmageHuske

BliveSkabeGåLøbeHave

GennemskueOverraskeSkjuleGemmeFungere

KrammeElskeHadeViseBlødgøre



Adverbier/biord 

Bagefter Nu Der Her Direkte

Tilfældigvis Derfra Herhen Særdeles Temmelig

DesværreIkkeMuligvisNokSandsynligvis

BeklageligvisAlmindeligvisAltidAldrigHeldigvis

LykkeligvisHeldigvisFormentligEgentligEfterhånden

SelvfølgeligSandeligRetfærdigvisNødvendigvisNemlig



Præpositioner/forholdsord 

Af Mellem Under Over Lille “i”

På Ovenover Nedenunder Gennem Ved

FørForanEfterAdFra

BagUdenTilOverMed

Lille “i”PåLangsForbiBlandt

UdenpåGennemVedOverUnder



Konjunktioner/bindeord 

Og Eller Men Samt For

At Der Som Hvis Hvorfor

DaNårFordiHvemHvordan

EllerOgMensEfterSå

MenEllerOgDaMen

MenEllerOgNårDa


