
 
 

 
 
Gruppeaktiviteter 

 
Små grupper vil nyde at diskutere kortene og i fællesskab 
finde ud af, hvad der er forkert, hvorfor det er forkert og 
prøve at blive enige om, hvad der ville være rigtigt. 
Kortene kan bruges til spil: 
 
Spil 1: 
 
Del en række på fem kort ud og placer dem med billedsiden 
op ud for børnene. Hvert barn beskriver efter tur et billede. 
De andre børn skal efter beskrivelsen bestemme hvilket kort, 
det drejer sig om. 
 
Spil 2: 
 
Placer bunken af kort med billedsiden nedad. Hvert barn 
trækker efter tur et kort og prøver at bestemme, hvad der er 
forkert. Han eller hun beholder så kortet, hvis de kan se, 
hvad der er forkert - i modsat fald placeres kortet i bunden af 
bunken. 
 
Lad børnene tegne deres egne “Hvad er forkert billeder” og 
forklare dem til andre eller bruge dem til spil. Dette vil 
stimulere og udvikle arbejdet. 
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HVAD ER FORKERT? 
40 billedordkort 

12,5 x 14 cm. 

 
 
 

Indskoling og specialundervisning 
Dansk – sprogudvikling 

 
Varenr. 580795 

 
 
 

Mål: 
At fremme sprogudviklingen, specielt med henblik  

på at vurdere og udtrykke om noget er forkert 



 
Indhold 
 
Den rigtige ting brugt forkert, 5 kort: 
- En, der sidder baglæns på hesten 
- Kniv og gaffel, der vender på hovedet 
- Hammer, som vender på hovedet 
- Paraply, der holdes omvendt 
- Spade, som er vendt forkert 
 
 
Dele, der mangler, 5 kort: 
- Stol uden ben 
- Drage uden snøre 
- Cykel uden pedal 
- Kop med manglende halvdel 
- Fodbold med manglende halvdel 
 
 
Dyr med noget forkert, 5 kort: 
- Giraf med gevir 
- Fisk med ben 
- Hest med overskæg 
- Zebra med pletter 
- Dromedar med rulleskøjter 
 
Virker ikke, 5 kort: 
- Tekande - tuden sidder omvendt 
- Telefon - banan som rør 
- Cykel - firkantede hjul 
- Badekar - haner i begge ender 
- Paraply - med huller 
 

Rigtig ting på forkert genstand, 5 kort: 
- Næsehorn med båthorn 
- Fuglevinger på en flyvemaskine 
- Menneskeben på et bord 
- Menneskearm på en stol 
- PC med mus (dyret) på musemåtten 
 
 
Det forkerte redskab, 5 kort: 
- Kedel i stedet for strygejern 
- Gulerod i stedet for malerpensel 
- Støvsuger i stedet for græsslåmaskine 
- Kost i stedet for hårbørste 
- Spand i stedet for hat. 
 
 
Det forkerte sted, 5 kort: 
- Dykke i blomsterbed 
- Solbadning i sne 
- Stå på vandski på gaden 
- Sove på en fodboldbane 
- Fiske på vejen 
 
Fysiske umuligheder, 5 kort: 
- Fisk, der svømmer på hovedet 
- Hund, der går i luften 
- Mand, der går igennem en væg 
- Vand, der løber opad fra vandkande 
- Mennesker, der sidder i stole på loftet 
 

  
 

 
 

Arbejdsform 

Kategorierne overlapper hinanden. Mange kort kan bruges i mere end en 
gruppe. Damen, der går gennem vand er f.eks. det forkerte sted, men 
kunne sagtens placeres i gruppen med “fysiske umuligheder”. 
Kategorierne ovenfor er derfor beregnet til en startfase for hjælp til, at 
læreren kan vælge grupper af kort til at imødekomme de forskellige 
behov. 
 

Anvendelse 

Elev-lærersamtale eller i små grupper. 
 
Elev-lærersamtale 

Læreren viser kortene eller et sæt af kortene og beder barnet om at pege 
på “det forkerte”. Begynd med det simple sæt, f.eks. “Hvad mangler”, før 
man går videre med de sværere sæt som “Den rigtige ting, brugt forkert”. 
Fra at pege og opmuntre barnet til at fortælle hvad der er forkert og 
udvikle respons, til at forklare hvorfor det er forkert, og hvad der ville 
være rigtigt. Hvis barnet har svært ved det, så suppler med et spørgsmål 
som “behøver en cykel pedaler?”, “kan hunde gå i luften?” Ud fra 
svarene har man noget at gå videre med i en mere detaljeret diskussion. 
 

Elev-lærersamtale Eks. på spørgsmål: 

Hvad er forkert?  
Hvorfor er det forkert? 
Hvordan skulle det være? 
Hvad kan vi gøre, for at få det næsten rigtigt? 
Hvad ville der ske, hvis vi ikke lavede det rigtigt? 
Er det muligt, selvom det er forkert? 
Er det næsten rigtigt? 
Hvad mangler? 
Hvor skulle du gøre det? 
Hvor skulle det være? 
Hvad skulle du bruge? 
Hvorfor virker det ikke? 
Hvad skulle de have på? 


