
at arbejde med tal i matematik. Eleverne skal indsamle
tal og derefter arbejde med sortering af tallene, fx antal
cifre, lige/ulige tal osv.  
at arbejde med regnestykker i matematik. Eleverne skal
samle regnestykker og derefter udregne facit.
at arbejde med historiske begivenheder i historie, hvor
eleverne skal samle historiske begivenheder og lægge
dem i kronologisk rækkefølge. 

AKTIVITET 
I bogstav-jagt skal eleverne to og to styre en blind makker
rundt og samle bogstaver i et område, og derefter skal
bogstaverne bruges til at danne ord.   
 

Bogstav-jagt kan fx bruges i dansk og sprogfag. 

Variation bogstav-jagt
Bogstav-jagt kan fx bruges til:
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Serien af udeskolekort er målrettet lærere, pædagoger og formidlere, der arbejder med udeskole. 
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Skrevet af: Jacob Nøhr Schubart
Illustration: Jørgen Stamp

Samarbejde i makkerpar
Tillid og lytte til hinanden
Orddannelse og stavning   

BOGSTAV-JAGT  

Klasse: Fra 0. klasse  
Fag: Dansk 
Lokalitet: Skolegård, græsplæne, gymnastiksal, park, skov
Du skal bruge: Skumbogstaver, kegler og blindebriller. 
Tid: 30 min.

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


Der skal bruges ca. 200-300 skumbogstaver, 10-20
kegler, et reb og 14 blindebriller.
Klassen kan også selv producere bogstaverne i et egnet
materiale.   

FORBEREDELSE

arbejde videre med de ord, som de har dannet i find
bogstaver 
sortere ord efter antal stavelser, emne, ordklasser m.m.
bruge deres ord til at skrive en historie eller et digt 
tale om hvordan deres samarbejde forløb
tale om hvordan det var at være blindet og stole på den
andens instruktioner

INDE - UDE - INDE
INDE (forforståelse) 
I klasselokalet arbejder eleverne i danskfaget med alfabetet,
læsning, skrivning og stavning. 

UDE (anvende / gøre)
I bogstavjagt bruger eleverne deres viden om bogstaver til at
danne ord.

INDE (efterbearbejde)
Eleverne kan:  

SÅDAN GØR DU
Spred alle skumbogstaverne ud på jorden i et område, der 

 markeres med et reb. 

Inden for området sættes også kegler, der gør det ud for

miner, som eleverne ikke må træde på. Du kan også vælge at

sætte minerne ind på området undervejs, mens eleverne er i

gang med at samle bogstaver.

Eleverne er delt i makkerpar, som fordeler sig rundt om rebet,

der markerer området med bogstaver. Den ene elev tager

blindebriller på. Den anden elev skal med tale dirigere den

blindede elev rundt i området og samle bogstaver. Den

blindede elev må samle tre bogstaver ad gangen og går så ud

af området og afleverer dem til makkeren. Hvis en elev træder

på en mine, skal han/hun lægge sine bogstaver og gå ud af

området, før hun/han kan gå ind i området igen. Efter fx tre

runder, hvor der hentet tre bogstaver, eller ca. tre-fire

minutter, bytter eleverne roller.

Når begge elever har samlet bogstaver, skal de danne så

mange ord, som de kan ud af de indsamlede bogstaver. Det

kan være på tid eller uden tidspres. Eleverne kan frit danne

alle de ord som de kan, eller der kan være forskellige krav, fx

bestemte ordklasser, antal stavelser ord inden for et bestemt

emne.

Det kan være en god idé at gøre eleverne opmærksomme på

at samle både vokaler og konsonanter, når de samler ord. Og

nogle konsonanter er mere brugbare end andre.

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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