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Indhold
•	 Et stort display med plasticlommer

•	 Fire små spilleplader

•	 18 is (4 blå, 4 røde, 4 grønne, 4 gule og 2 hvide)

•	 10 sæt ordkort (med 18 kort i hvert sæt)



Formål
Find isen er et materiale til sprog

stimulering. Spillet kan bruges af alle 

voksne, der gerne vil hjælpe børn til at 

udvikle deres sprog på en sjov og le

gende måde. Det kan fx være forældre, 

pædagoger, lærere eller logopæder. 

Til spillet bruges kort, som enten har 

fokus på at styrke børnenes ordforråd 

eller udtale. Kortene som bruges til at 

styrke ordforrådet henvender sig pri

mært til førskolebørn eller børn med et 

tilsvarende sprogligt niveau. Kortene 

som bruges til at øve udtale, kan bru

ges af børn i alle aldre.  

Fokus på udtale
Hvis barnet har vanskeligt ved at ud

tale en eller flere lyde, kan det være en 

god idé, at træne dette gennem leg og 

spil, så det bliver en god og sjov ople

velse for barnet at øve de nye lyde.

Det er vigtigt at udvælge øveordene i 

samarbejde med en logopæd for at sik

re sig, at de udvalgte lyde er de rigtige 

for barnet, og at barnet er parat til at 

arbejde med sin udtale på denne måde. 

For logopæder og andre interesserede

Kortene er lavet til at træne udtale på 

ordniveau. Dvs., at barnet forud for 

spillet skal være i stand til at lydskel

ne og til at producere mållyden (dvs. 

lyden som barnet skal lære) både som 

enkeltlyd og i en enkelt stavelse. Hvis 

disse forudsætninger er på plads, er 

der meget større chance for, at det 

bliver en succesoplevelse for barnet at 

øve ord med mållyden.

I spillet er ordene udvalgt, så de starter 

med mållyden efterfulgt af en vokal. 

Dette er ofte en enklere måde at øve 

en ny lyd på, end hvis den står foran 

en eller flere konsonanter. Vi har også 

tilstræbt, at resten af ordet er så lyd

ligt enkelt som muligt, så det kun er 

den første lyd i ordet, som barnet har 

i fokus.

Fokus på ordforråd
Når børn skal styrke deres et bedre 

ordforråd, er det vigtigste, at der er 

nogle engagerede og nærværende 

voksne omkring dem til at bruge spro

get sammen med børnene i hverdagen. 

Spillet her er et godt redskab til at 

understøtte dette. I institutionerne 

kan det med fordel kobles på emner 

om tematisk sprogarbejde og dialogisk 

læsning.

Når et barn skal lære nye ord, er det en 

også fordel, at der arbejdes med ord, 

som er inden for det samme tema eller 

kategori. Derfor er kortene samlet i 

kategorier. 
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Fokus på  
sætningsopbygning
Nogle børn kan have svært ved at sæt

te ord sammen i længere sætninger, 

eller de kommer til at bytte om på 

ordene i en sætning. I spillet kan dette 

øves ved, at den voksne og barnet/bør

nene aftaler, hvad man siger, når man 

har tur. Se eksemplerne i spillevejled

ningen. På den måde får man også sagt 

det, der skal øves rigtig mange gange.

Fokus på turtagning,  
opmærksomhed  
og visuel hukommelse
Spillet er primært lavet med henblik 

på at øve udtale og ordforråd. Derud

over styrkes dog også en række basale 

færdigheder indenfor turtagning, op

mærksomhed og visuel hukommelse. 

Hvor meget barnet skal udfordres på 

disse områder, skal gradueres, så bar

net bliver udfordret lige tilpas (ikke 

for nemt og ikke for svært). Generelt 

gælder det, at jo flere deltagere, der er 

i spillet, jo mere udfordres barnet på 

disse områder. Så hvis du har en for

nemmelse af, at nogle af disse ting kan 

være udfordrende for barnet, så start 

med to deltagere. Når barnet er sikker 

i dette, kan flere børn inviteres med i 

spillet.

At vente på tur, fx i et spil som dette, 

hjælper barnet til at udsætte dets 

umiddelbare behov. Det er en færdig

hed, der er rigtig anvendelig i man

ge dagligdags situationer. Barnets 

opmærksomhed og koncentration 

kommer i spil, når barnet skal holde sit 

fokus rettet mod de andre deltageres 

tur. Det er nemlig vigtigt at se hvilken 

farve is, de andre finder! Hvis en af de 

andre deltagere finder en is i den farve, 

som barnet skal bruge til sin plade – ja, 

så gælder det om at huske, hvor den er. 

Så udfordres hukommelsen. Hvis det 

i begyndelsen er for meget for barnet 

at overskue og huske ud fra hele spille

pladen, er det en god idé, at spille med 

færre kort på pladen.



Antal deltagere
14 børn og 1 voksen. 2 børn kan evt. 

være på samme hold og skiftes til at 

gætte.

Forberedelse
1. Udvælg de ønskede ordkort og sæt 

dem i plastlommerne, så billedet 

er synligt.  

Kortene med de blå is på bagsiden 

bruges til fokus på udtale, og kor

tene med de røde is på bagsiden 

bruges til fokus på ordforråd. 

2. Isene blandes og sættes tilfældigt 

bag kortene uden at børnene ser 

på. 

3. Hvert barn får 1 eller flere farvede 

plader (afhængigt af antallet af 

deltagere).

4. Alle billederne på displayet siges 

højt i fællesskab inden spillet star

ter, så alle kender ordene. 

Hele spillet igennem holder den voks

ne det store display med alle ordkorte

ne, så den er synlig for alle. 

I gang med spillet 
Den første deltager gætter på et af 

billederne på det store display for at 

finde den is, som svarer til farven på 

deltagerens egen spilleplade.

Måden man aftaler at spørge på, når 

man skal gætte på et billede, afhæn

ger af aktivitetens formål og barnets 

sproglige niveau. Den voksne støtter/

hjælper evt. barnet på vej.

For eksempel.

”Ko?” 

”Jeg gætter på ko”

”Er der en blå is bag ved koen?” 

”Jeg tror, at der er 
en blå is bag ved koen?”

1. Den voksne tager isen op, og det 

afsløres om farven på isen passer 

til farven på barnets plade. 

2. Hvis isen passer, giver den voksne 

isen til barnet, og turen går videre. 

Hvis farven på isen ikke passer, 

puttes isen ned bag billedet igen, 

og turen går videre.  

Hvis der findes en hvid is, må man 

beholde turen og gætte på TO nye 

kort efterfølgende. 

3. Den, der først har pladen fyldt med 

is, har vundet spillet.  

Det anbefales at spille færdig, så 

alle får pladerne fyldt 

Sådan spiller I



Særligt i forhold til fokus 
på udtale
Når I spiller med fokus på udtale så 

husk, at alle deltagerne skal sige orde

ne tydeligt, når det er deres tur. På den 

måde bliver det i højere grad en god 

fælles spiloplevelse, og i mindre grad 

en særlig træning for barnet, der har 

udtalevanskeligheder. Hvis man gerne 

vil øve ekstra gentagelser, kan der ka

stes med en terning når man får turen, 

og ordet siges tilsvarende antal gange. 

Vær opmærksom på at der ikke er for 

meget baggrundsstøj, så alle kan høre 

hinanden tydeligt.

Den voksne er rollemodel for de børn, 

som er med i spillet. Derfor er det vig

tigt, at den voksne selv siger ordene 

tydeligt og støtter børnene i at sige 

lydene rigtigt. 

Særligt i forhold til fokus 
på ordforråd
Deltagerne kan for eksempel sige en 

eller flere ting om det ord, det vil gætte 

på uden at sige ordet (fx ”den er gul og 

aber kan lide den”)

Når der er et billede i spillet, som 

barnet ikke kender navnet på, kan de 

voksne med fordel være sammen med 

barnet om at undersøge billedet og or

det lidt nærmere. Det kan fx gøres ved 

at tale om, hvordan det ser ud (farver, 

form osv.), hvor man finder det henne, 

hvornår man kan møde det i sin hver

dag osv. Hvis det er muligt, kan man 

også opsøge tingen/begrebet/hand

lingen i virkeligheden, så barnet får 

stimuleret flere sanser. På den måde 

lagres ordet bedre hos barnet, og det 

bliver lettere for barnet at huske.



Inspiration til anden 
brug af kortene

•	 Sortér: Bland kortsættene og lad 

børnene sortere dem i forhold til 

kategorier eller forlyd. De kan fx 

lægges i hulahopringe eller æsker. 

•	 Gemmeleg: Gem kort rundt om

kring i rummet og lad børnene be

nævne et kort, når de finder det 

•	 Kim’s leg: Læg kort med billed

siden opad og lad børnene se på 

kortene i 1 minut. Derefter dæk

kes de til af et tæppe, og børnene 

husker så mange kort, som de kan 

(start med få kort og øg gradvist). 

•	 Gættepose: Kort blandes i en pose, 

og deltagerne skiftes til at trække 

et kort, som ikke vises til de andre. 

Herefter beskriver deltageren bil

ledet på kortet uden at sige ordet. 

Den, der først gætter billedet, får 

kortet som ”point”. Den, der sam

ler flest kort, har vundet.  

For at beskrive et billede kan man 

fx tale om farve, form, hvor man 

finder det, hvornår man bruger 

det, hvad det bruges til osv.  

•	 Find nye ord: Vælg en kategori 

eller en forlyd og se, hvor mange 

nye ord I kan finde på inden for 

den samme kategori eller med den 

samme lyd. 

•	 Spil brætspil: Læg kortene i en 

bunke og spil et brætspil, som fx 

”Ludo” eller et andet terningespil. 

Hver gang en deltager slår med 

terningen, trækkes et kort fra 

bunken, og ordet siges 3 gange.



KROPPEN TØJ OG FODTØJ MAD OG DRIKKE BØRNEHAVEN DYR

Hæl 1 Kjole 19 Æg 37 Hylde 55 Ged 73

Pande 2 Nederdel 20 Pølser 38 Kasse 56 Får 74

Ryg 3 Strømpebukser 21 Ketchup 39 Papir 57 Høne 75

Finger 4 Shorts 22 Rosiner 40 Farveblyant 58 Hane 76

Læber 5 Flyverdragt 23 Havregryn 41 Viskelæder 59 Æsel 77

Øre 6 Vanter 24 Spegepølse 42 Lim 60 Gås 78

Hals 7 Hue 25 Smør 43 Saks 61 And 79

Nakke 8 Sandaler 26 Rugbrød 44 Spil 62 Tiger 80

Kind 9 Tshirt 27 Juice 45 Rygsæk 63 Løve 81

Hånd 10 Strømper 28 Mælk 46 Skovl 64 Elefant 82

Negl 11 Regnbukser 29 Vand 47 Spand 65 Flodhest 83

Skulder 12 Regnjakke 30 Pasta 48 Klatrestativ 66 Næsehorn 84

Knæ 13 Kasket 31 Te 49 Fodbold 67 Kamel 85

Lår 14 Underbukser 32 Frikadelle 50 Græs 68 Isbjørn 86

Fod 15 Gummistøvler 33 Ost 51 Sandkasse 69 Pingvin 87

Albue 16 Trøje 34 Nødder 52 Jord 70 Sæl 88

Hage 17 Undertrøje 35 Kiks 53 Dukkehus 71 Ræv 89

Øjenbryn 18 Badedragt 36 Pizza 54 Vippe 72 Frø 90

Ordlister
Ord til udbygning af ordforråd
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R S F K G

Rosin 1 Sol 19 Fugl 37 Kø 55 Gul 73

Ræv 2 Sand 20 Fod 38 Kage 56 Gade 74

Rød 3 Sur 21 Firben 39 Kølle 57 Gave 75

Rive 4 Suppe 22 Føl 40 Ko 58 Gardin 76

Røver 5 Syg 23 Far 41 Kano 59 Giraf 77

Ris 6 Sofa 24 Fad 42 Kop 60 Gal 78

Regn 7 Sut 25 Farlig 43 Kande 61 Gaber 79

Rat 8 Sæbe 26 Får 44 Kam 62 Gevær 80

Rude 9 Sæl 27 Familie 45 Kanon 63 Guf 81

Radio 10 Søm 28 Fem 46 Kød 64 Gø 82

Rede 11 Sø 29 Fire 47 Kuffert 65 Gås 83

Røg 12 Si 30 Færge 48 Kurv 66 Gulerod 84

Rotte 13 Sav 31 Fe 49 Kanin 67 Guitar 85

Råber 14 Sort 32 Falder 50 Kat 68 Ged 86

Rør 15 Syv 33 Farver 51 Kamel 69 Gaffel 87

Ryge 16 Sandal 34 Fælde 52 Kys 70 Gård 88

Ribbe 17 Sild 35 Foto 53 Koge 71 Går 89

Reb 18 Sidder 36 Forår 54 Køre 72 Guld 90

Ordlister
Ord til udtaletræning

Kriterier

•	 De hyppigste lyde, som børn har vanskeligt ved

•	 Skal starte med konsonant + vokal

•	 Lydligt enkle

•	 Nemt at illustrere (fortrinsvist substantiver)

•	 Så hyppige ord som muligt for børn
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