
Sprog og leg Videncenter for sprog og læsning
Sproglig stilladsering: Før-Under-Efter
Byggemarked

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 værktøj og byggemarked

Legekoder og fokusord
Belyses med konkreter og billeder
mm

Udvælg fokusord fra billedmaterialet: tommestok, 
hammer, sav, motorsav, trailer, værktøjskasse, 
værktøj, brædder, søm, skruer, boremaskine, skruer 
og ravpluks, bygge, skruetrækker, penge, Kreditkort, 
mønter, murer, tømrer, elektriker
Legekoder: ’Hvad kan jeg hjælpe dig med?’, ’Hvad vil 
du gerne købe?’, ’Skal vi bygge et..’, jeg vil gerne 
købe en..’, ’jeg vil gerne leje en..’, ’Det koster…’ osv

Konkreter / rekvisitter Børneværktøj, brædder, søm og skruer, laminerede 
fokusord, legepladscykler og anhænger, 
kasket/uniform til ekspedienten, kasketter til de 
forskellige håndværkere, reklamer fra forskellige 
byggemarkeder
’Byggeplads’, område hvor børnene må bygge.

FØR
Aktiviteter der giver forforståelse og 
aktiverer fælles viden og erfaringer

Kigge i børnehavens værktøjskasse. 
Måske en aftale med nogle håndværkere om et lille 
besøg?
Besøg de lokale byggemarkeder. 
Stille byggemarkedet op, lave skilte(evt Silvan)
Lav evt dankortautomat til byggemarkedet.

UNDER
Handlingerne/aktiviteterne

Kigge i reklamer fra byggemarked
Legescript:
Hæng legekoderne op i byggemarkeds-læringsmiljøet, 
så de voksne kan se, hvad der arbejdes med.
Leg legen med de forskellige roller: Ekspedient, 
håndværkere..
Brug og gentag nogle af de gode legekoder til legen, 
så børnene senere selv kan lege legen og udvikle den.

Tage billeder undervejs

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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Værktøjskasse
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Værktøj
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Skruer og ravpluks

4

http://blog.dengamleby.dk/historiskehaver/files/2015/03/2-Vinterg%c3%a6kker-2-copy.jpg


Pixabay

Håndværker
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Boremaskine
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Trailer
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Brædder
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Motorsav
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Sav

10

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/foraar/skovens-blomster-og-traeer/


Pixabay

Hammer
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Skruetrækker
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Tommestok <
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Tømrer
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Mønter
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Betalings-/Dan-/kredit-Kort
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Murer

18

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIyuPl3LzRAhWHFCwKHVn4Da8QjRwIBw&url=https://www.colourbox.dk/billede/bamse-gartner-vande-en-seng-med-en-blomst-fra-en-vandkande-billede-2600823&psig=AFQjCNFN-bZM8MMhI0rj__D7VJLsgq6Oxw&ust=1484314530816978


Pixabay

Elektriker
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