
at arbejde med diktatord i sprogfag, hvor eleverne
skriver ordet og dets oversættelse ned
opgaveløb hvor eleverne skal løbe ud og finde faglige
opgaver, fx matematikopgaver, som de skal løse tilbage
i centrum

AKTIVITET 
I diktat-løb løber eleverne ud og finder sedler med
diktatord, der hænger i området, og skriver ordene på
deres svarark.

Diktat-løb er en generel struktur, som kan bruges i alle fag
og andre typer opgaver end diktat. 

På dette udeskolekort eksemplificeres diktat-løb med 
faget dansk. 

Variation diktat-løb
 Diktat-løb kan fx bruges til: 
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Diktatord og stavning
Puls og bevægelse 

DIKTAT-LØB

Klasse: Fra 1. klasse  
Fag: Dansk
Lokalitet: Skolegård, græsplæne, gymnastiksal, park, skov
Du skal bruge: Sedler med ord tilpasset elevernes niveau,

som eleverne skal stave til. Skriveplader. 

Tid: 30 min.

http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort
http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort


Der skal laves sedler med ca. 20-40 diktatord. Sedlerne
nummereres fra et til det antal ord der bruges. 
Der kan laves  laminerede sedler, hvor man fra gang til
gang kan skrive nye ord og efterfølgende tørre dem af
med sprit.
Sedlerne hænges op i området for diktat-løbet. 
Du kan vælge at opdele ordene i tre sværhedsgrader, som
skrives på forskelligt farvede sedler, fx, rød, gul, grøn. På
denne måde kan du differentiere og sige til nogle elever at
de primært skal løbe efter de grønne sedler med lette
ord, de grønne og gule sedler med lette og mellemsvære
ord eller de røde sedler med svære ord.

FORBEREDELSE

rette hinandens svar og derefter får de deres eget svarark
tilbage. Eleverne gennemgår deres svarark og kan evt.
med hjælp fra en klassekammerat, læreren eller en
retstavningsordbog rette de forkert stavede ord.
tale om diktatordene. Hvilke var svære at stave til, hvilke
var nemme, hvad betyder de forskellige ord? 

INDE - UDE - INDE
INDE (forforståelse) 
I klasselokalet arbejder eleverne med korrekt stavning. Måske
arbejdes der inden for et fagligt emne, hvor der er faglige ord
og begreber, som kan bruges til et diktat-løb. Eleverne kan
evt. være med til at skrive diktatordene på sedler til
ophængning. 

UDE (anvende / gøre)
Eleverne løber diktatløb og arbejder med korrekt stavning af
diktatordene.   

INDE (efterbearbejde)
Eleverne kan:

SÅDAN GØR DU
De nummererede sedler med diktatord hænges op i et

område, fx i skolegården, i en park, på en fodboldbane eller i

en skov. Hver elev får en skriveplade med svarark, som skal

blive liggende i centrum af det område, hvor diktat-løbet

foregår. Eleverne løber ud og finder en seddel og læser et

diktatord. Derefter løber eleven tilbage til centrum og skriver

ordet ned på svararket ud for det rigtige nummer. Bliver

eleven i tvivl om de har stavet ordet rigtigt, kan de løbe en

ekstra tur og kigge på sedlen igen. Derefter løber eleverne ud

og finder et nyt diktatord, indtil alle ord er nedskrevet, eller

tiden er gået. 

Hvis du vil skrue op for den fysiske bevægelse kan diktat-løbet

gennemføres på tid, så eleverme har max.10 min. til at finde

så mange diktatord som muligt. 

Når tiden er gået, finder eleverne en makker som de bytter

svarark med, og så retter de hinandens besvarelser. Eleverne

kan også arbejde med diktatordene i makkerpar. 

En variationsmulighed er at læreren sidder i midten af

området, og eleverne fordeler sig i periferien af området.

Eleverne samles hos læreren i midten. Læreren siger et

diktatord eller en anden opgave. Derefter løber eleverne ud til

deres svarark og skriver diktatordet . Så løber eleven tilbage til

centrum og får en ny opgave af læreren. 

kan stave lette ord
har viden om bogstav-lydforbindelser
kan stave til almindelige ord
har viden om lydrette og ikke-lydrette ords stavemåder
kan stave med udgangspunkt i ordenes betydningsdele
kan stave alle almindelige ord sikkert
kan registrere og korrigere egne og andres fejl

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Der kan arbejdes med nedenstående mål inden for
danskfagets kompetenceområde: Fremstilling 
Eleverne: 
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