
Sprog og leg 
Sproglig stilladsering: Før-Under-Efter
MAD OG KØKKEN

Stilladsering Før-under-efter
Børn der skal i gang med at tilegne sig det danske sprog, eller som har et lille ordforråd på 
dansk, har stort behov for at få et sprogligt stillads så de har en forforståelse for det der 
arbejdes med. En systematik med fokus på Før – Under – Efter, kan være med til at 
understøtte denne stilladsering

Sproglige mål
Sproglige læringsmål for aktiviteten

At børnene tilegner sig ord og legekoder der kan 
bruges i leg med mad og køkkenlege

Legekoder og fokusord
Belyses med konkreter og billeder
mm

Udvælg fokusord fra billedmaterialet ’Tit Holstebro’
Legekoder kunne fx være:
’Skal vi lege køkken’, ’røre rundt’, putte i gryden’, 
’hælde op’, ’ det smager godt’, det er varmt’, ’det er 
koldt’, ’vil du dække bord’, ’Værsgod’, ’Nu skal vi 
spise’, ’vil du smage’

Konkreter / rekvisitter Børnehavens legekøkken eller sandkassen med 
sandlegetøjet, billedmaterialet ’Tit Holstebro’(kan 
sagtens tages med udenfor i plastlommer eller 
lamineret)

FØR
Aktiviteter der giver forforståelse og 
aktiverer fælles viden og erfaringer

Vælg nogle fokusord fra billedmaterialet ’Tit-
Holstebro’ og snak om billedmaterialet.
Hvilke madvarer og køkkenting kender børnene?
Koble børnenes erfaringer med mad og madlavning 
fra hjemmet til legen.
Prøve at dække bord sammen?

UNDER
Handlingerne/aktiviteterne

Leg en køkkenleg. Måske vælger børnene roller.
Hvilken mad skal laves? Skal der inviteres gæster, 
måske kommer dukkerne og bamserne?
Hvem dækker bord og serverer.
Gentag gerne den samme leg flere gange, så børnene 
bruger sproget og legekoderne flere gange.
Tag evt fotos af børnenes leg

EFTER
Aktiviteter til efterbearbejdning og 

konsolidering af erfaringer

Se på billedmaterialet igen
Se på fotos fra legen og lad børnene pege og fortælle 
om billederne.
Husk at give tid, vente og lytte til de børn, som ikke 
har så meget ekspressivt sprog endnu
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