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Title: Stop bussen 

Nøgleord: #Skrivefærdigheder, #Kreativ skrivning, #Ordforråd, #Grammatik, #Skrive leg, #Tekststruktur 

Varighed: Ca.  30 min. 

Beskrivelse: 
 
Denne aktivitet er en opvarmning for klasser og ræver absolut ingen forberedelse. Så længe 
eleverne har kuglepenne og papir, kan læreren lave denne aktivitet på ethvert tidspunkt! 

Aktiviteten er fantastisk for eleverne mellem 8 og 15 år.  

Mål: 
1. Øve grammatik 
2. Øve ordforråd 
3. Sætningsstruktur 
4. Kreativitet 
5. Læsning 

Aktivitet(er) (Etaper): 

1. Læreren skal skrive et brev på tavlen og fortælle eleverne, at de skal nedskrive så mange ord som de 
kan. Samtidig skal de følge reglen om, at alle deres skrevne ord skal starte med et bogstav skrevet på 
tavlen af læreren. 

2. Når en elev ikke kan komme i tanke omflere ord, skal han eller hun råbe "Stop bussen!" og alle skal stoppe 
med at skrive. 

3. Alle elever skal vælge et af deres nedskrevne ord.  

4. Som det næste skridt skal læreren lave to-mandsgrupper af eleverne, og så skal de dele med 
hinanden, hvilket ord de har valgt. På denne måde skal alle eleverne have to ord – deres eget og 
deres partners ord.  

5. Når ordene er klare for alle, skal eleverne skrive et essay/historie, som hænger sammen med de to 
ord, de har valgt sammen med deres partner. Læreren kan begrænse enten tiden eller mængden af 
ord og fortælle, hvornår det hele slutter. 

6. Når tiden er forbi, skal teammedlemmerne udveksle deres papirer og læse deres makkers papir for 
at se, hvordan den anden elev forbinder de to ord med den skrevne tekst, og for at markere hvor 
der er noglen grammatiske fejl, ordforråds- eller strukturelle fejl.  



 

Tips til undervisere 

For at gøre det mere udfordrende, kan læreren blande eleverne i større grupper med 3 / 4 elever så 
skal de være mere kreative og matche 3 / 4 ord også skrive et essay / historie om det. 

Teksterne, kan skrives i hånden eller på computer. 

Desuden kan læreren definere et minimum og maksimalt antal skrevne ord.  

Liste over ressourcer, materialer osv.  
Kuglepenne/blyanter og papir for hver elev 

Sort/hvid tavle og markør  

Evaluering/Feedback 
  

  
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...  

        

  
 

 

 


