
 
 

Serie 10 (4+2 kort): En dreng og en pige ser om de 
har penge nok til is, køber dem og begynder at spise. 
Pigen taber sin iskugle. 
Enten lader drengen pigen slikke sin is 

Eller han giver pigen en mønt, så hun kan købe en ny. 
Serie 11 (3+2 kort): Et par flyttemænd bærer ting 
ud af flyttebilen. En mørk dreng hjælper med at bære 
sine ting ind i huset,  
en kasse med en bamse og en tromme  
mens to andre børn kigger på. 
Enten hjælper de to med at bære legetøjet ind 
Eller de vinker farvel og går. 
 

Serie 12 (4+2 kort): En dreng driller en hund bag et 
aflåst hegn. Hunden gør vredt. Drengen går videre. 
Da han kommer tilbage sidder hunden foran hegnet. 
Enten klapper drengen hunden 
Eller han løber skrækslagen væk. 
 

ANVENDELSE 

Lad eleverne  
- finde den rigtige rækkefølge i hver serie 
- genfortælle de små forløb 
- give forløbene passende overskrifter 
- beskrive personerne og situationerne nøje 
- beskrive personernes følelser i de forskellige 

situationer 
- lave egne slutninger på sekvenserne og 

sammenligne dem med de tegnede forslag 
- beskrive de to forslag til slutning og 

sammenligne dem med hinanden 
- sammenligne historierne med egne 

oplevelser 
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ENTEN-ELLER 
Billedordkort 

Fra 5 år, børnehave, indskoling og 
specialundervisning 

 
Målene er at erkende rækkefølger, formulere 
mulige udviklinger af fortællinger, udvikle og 

formulere egne ideer, beskrive følelser og 
formulere sig mundtligt og skriftligt. 

 
Varenr. 722075 

 

 

MATERIALEBESKRIVELSE: 72 billedkort i 12 serier 
med 5-7 nummererede kort. 
INDHOLD: De enkelte sekvenser beskriver 
hverdagsepisoder, men også spændende historier 
med to løsningsmuligheder – enten – eller, som 
eleven bestemmer og argumenterer for. 
Serie 1 (5+2 kort): Pigen gynger og skriger af fryd. 
Moderen kommer forskrækket ud fordi hun tror pigen 
har slået sig, men går beroliget ind igen for at skrælle 
kartofler. Pigen falder af gyngen og skriger fordi hun 
har slået sig.  
Enten skræller moderen uanfægtet videre fordi hun 
tror pigen skriger af fryd. 
Eller moderen bliver forskrækket igen. 
Serie 2 (4+2 kort): Pigen drømmer om at få en 
dukke i julegave. I den første pakke er der kun en 
bamse. I den anden er der 
Enten den ønskede dukke og pigen bliver glad. 
Eller en guitar, pigen bliver også glad. 
Serie 3 (4+2 kort): De fire børn aftaler at løbe om 
kap og fordeler rollerne. Starteren 
 

 
sender børnene af sted og drengen med den røde 
kasket er hurtigst. Enten glæder vinderen sig mens 
de andre ærgrer sig 
Eller vinderen glæder sig mens de andre glæder sig 
med ham. 
Serie 4 (4+2 kort): Pigen ser en reklame for 
chokolade, køber, spiser og nyder det.  
Enten sætter pigen sig til middagsbordet og spiser 
Eller hun er ikke sulten og vil ikke spiser mere. 
Serie 5 (4 +2 kort): Pigen ser en kat, tager den 
op, sætter den på jorden igen. Katten smyger sig 
ind til pigen. 
Enten tager hun katten med hjem og viser den til 
moderen, 
Eller hun tager den med hjem og smugler den forbi 
moderen ind på værelset. 
Serie 6 (4+2 kort): Moderen siger god nat og 
putter de to drenge i etagesengen. Da hun er gået 
lyser den ene på den anden med en lommelygte og 
de to morer sig med at kaste med puder. 
Enten kigger moderen ind gennem døren og gør 
tegn  
 

 
til at være stille 
Eller moder kigger ind gennem døren og skælder ud. 
Serie 7 (4+2 kort): Drengen ser først en morsom 
TV-udsendelse og er glad, så en udsendelse med en 
røver og bliver forskrækket og endelig en udsendelse 
med en kvinde, der er bange, så det bliver drengen 
også. Så slukker han og læser en bog. 
Enten ligger drengen i sengen og er bange 
Eller han ligger i sengen og sover fredeligt. 
Serie 8 (4+2 kort): To store og et lille barn er på 
vej til svømmehallen. Her leger de to i vandet med en 
bold mens den lille ser til fra kanten. Han griber 
bolden mens en pige nærmer sig bagfra og skubber 
ham i vandet. 
Enten kan drengen ikke svømme og råber om hjælp 
Eller han griner og leger med bolden i vandet. 
Serie 9 (4+2 kort): En dreng kommer gående i 
sneen med sin kælk. Han møder først en og så to 
drenge. De kaster med sne, men rammer en voksen. 
Enten ler han og leger med 
Eller han skælder drengene ud. 
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