
 

 
 
 

SAMMENHØRENDE TING 1 - HJEMME 
Billedordkort 

 
Indskoling og specialundervisning 

Varenr. 586003 

 
Fagligt område Dansk – Sprogudvikling 
 
Aldersgruppe  Fra 5 år. Indskoling og specialundervisning 
 
Arbejdsform  Lærer- elevsamtale eller grupper på maksimalt 4 
 
Mål    Målet er at fremme sprogudviklingen, specielt med henblik på 
 - at udvikle begreber om ting, som almindeligvis hører sammen 
 - at udvikle bevidsthed om funktionelle forhold mellem tingene 
 - at udvikle sproget for at beskrive tingene og deres sammenhæng 
 - at udvikle og opmuntre opmærksomhed på detaljer som indebærer, at ting hører  
   sammen 
 
Indhold  Billederne illustrerer følgende 20 par:  
 - hænder og vanter 
 - tandbørste og tandpasta 
 - skål og ske 
 - sko og snørebånd 
 - fødselsdagskage og lys 
 - fødder og sokker 
 - saft og glas  
 - spand og skovl 
 - kniv og gaffel 
 - lommelygte og batterier  
 - båndoptager og høretelefoner  
    - cykel og cykelhjelm 
    - vase og blomster 
    - tromme og trommestikker 
    - tog og togbane 
    - plante og vandkande 
    - badekåbe og hjemmesko 
    - brille og brilleetui 
    - puslespil og tom æske til puslespil 
 - kamera og film til kamera  
 
Materialebeskrivelse 40 klare og enkle billedkort 13,8 x 12,5 cm 
 
 



   
 
Anvendelse 
Individuelle aktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppeaktiviteter 

 
 
1 
Vis barnet nogle få sammenhørende ting, fx. saft og glas, vase og 
blomster, hænder og vanter. Disse ting relateres til kortene og barnet 
hjælpes til at forstå sammenhængen for at placere tingene rigtigt.  
 
2 
Tag et mindre antal par af tingene - ca. 5 sæt som barnet er fortrolig 
med. Ordene i forbindelse med disse par introduceres, fx. “passer 
sammen”, “resulterer i” osv. De forskellige sammenhænge mellem 
tingene introduceres, fx. at nogle ting er afhængige af andre for at 
kunne bruges - høretelefoner og båndoptager - medens andre kan 
bruges alene - kniv og gaffel. Forskellige sammenhænge kan opdages 
ved at gruppere kortene på flere måder. 
 
 
1 
Del kortene i to bunker med et af parrene i hver. Den ene bunke deles 
ligeligt ud i gruppen, den anden bunke lægges på bordet med 
bagsiden op. Børnene skiftes til at vende det øverste kort fra bunken 
og benævne tingen. Barnet, som har den sammenhørende ting, skal 
så nævne den og beskrive hvorledes tingene hører sammen. Spillet 
fortsætter indtil alle kortene er brugt. 
 
2 
Alle kortene lægges på bordet med bagsiden op. Man skiftes til at 
vende to kort. Hvis de passer sammen, må de indsamles af den, der 
vender. Hvis de ikke passer sammen, lægges de tilbage igen og næste 
spiller forsøger. Den, som indsamler flest par, er vinderen. 
 
3 
Del kortene ligeligt mellem deltagerne. Skiftevis spørger børnene nu 
en af deltagerne om et manglende kort for at danne et par. Hvis den 
der spørges har det pågældende kort, skal det udleveres til spørgeren. 
Den som samler flest par er vinder. 
 
4 
Uddel sammenhørende par ligeligt i gruppen. Efter tur skal børnene 
mime hvorledes parrene hører sammen. Resten af gruppen skal så 
forsøge at gætte hvilken ting det måtte være. 
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