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Title: Hemmelige Ord 

 

Nøgleord: Skal bruges i søgefunktion på hjemmesiden #skrivefærdigheder, #sproglige kompetencer #udtryk 
#kreativ skrivning 

Varighed:15-20 minutter. 

 

Beskrivelse: 

 

Til denne aktivitet skal hver elev have en kuvert med 25 ord, Eleverme  skal skrive en historie, hvor han eller 
hun forsøger at bruge disse 25 ord eller så mange som muligt. Læreren vil skrive disse 25 ord på  
papirstykker, som vil blive placeret i kuverter til hver elev. Det er en god aktivitet for dem til at udvide deres 
ordforråd. Læreren vil skrive ord ned, som eleverne lærer, og som er relateret til et af de fag som eleverne 
har. Derudover kan læreren inkludere nye ord, så eleverne kan slå op i en ordbog og inkludere dem i den 
historie, de skal skrive. 

 

Mål: 

 

Angiv de mål, du ønsker at opnå (på kort og lang sigt) 

1. Denne aktivitet øger deres kreativitet og forbedrer deres sproglige kompetencer. 
2. At øge deres beherskelse af skriftlige, grammatiske, leksikalske strukturer og grundlæggende 

færdigheder, således at eleverne er kompetente i at udfærdige deres egne tekster. 
3. Berige deres ordforråd, takket være konstant øvelse gennem at skrive. 

 

 

 

 

 



 

Aktivitet(er) (Etaper): 

 

Detaljeret beskrivelse af øvelserne og de aktiviteter der anvendes som en del af metoden. 

Læreren vil forberede konvolutter, kan gøres som vist på billedet, skrive navnet på hver elev på 
konvolutterne. 

 

 

 

 

 

Læreren vil i hver konvolut lægge ord. Læreren vil kunne vælge sværhedsgraden af de 25 ord, og vil kunne 
vælge dem fra, hvis eleverne allerede er ved at øve sig på dem 

Så skal hver elev have den konvolut, der har han eller hendes navn på, og tage de stykker papir der er i med 
de 25 ord. Eleven skal så skrive en historie med disse 25 ord, hvis der er et ord, han ikke kender, skal han 
bruge en ordbog til at slå dens betydning op. 

 

Tips til undervisere 

 

Læreren kan tilpasse denne aktivitet i forhold til sværhedsgraden i de anvendte ord, og læreren kan sætte en 
tidsgrænse for at skrive historierne. Det er en god øvelse til at tilføre nye ord og lære eleverne deres 
betydning. Læreren kan bruge de nye ord, som eleverne lærer i hvert emne, da denne aktivitet giver dem 
mulighed for at arbejde med det nye ordforråd og assimilere det. 

 

 

 

 



 

Liste over ressourcer, materialer osv.  

 

For at læreren kan være forberedt på en korrekt implementering, skal der laves en liste over alt nødvendigt 
materiale og ressourcer. 

- Konvolutter. 
- 25 ord skrevet på parpirstykker i hver kuvert. 
- Papir og pen så eleven kan skrive historien. 
- Ordbog, hvis eleverne har brug for at slå nogen af de 25 ord op. 

 

 

Evaluering/Feedback 

 

Feedback fra læren er meget vigtigt så vi kanl forbedre metoderne. Den måde, hvorpå det vil blive indsamlet 
og opsummeret, bliver gjort af en person fra hver partner i henhold til metodens gennemførelse og timing. 
Det vil være et spørgeskema, det kan være kvantitativ og kvalitativ, det kan være et åbent fortællende 
spørgsmål.  

 

Evaluering fra lærere 

Hvordan vil du evaluere resultaterne af denne 
aktivitet? 

Svar her... 

Anser I denne aktivitet for at motivere eleverne til 
at øve sig i at skrive? 

Svar her... 

Mener I, at denne aktivitet er passende for eleverne 
til at udvikle de færdigheder, der er nødvendige for 
at forbedre deres skrivning? 

Svar her... 

    

 


