
Blæsten kan man ikke få at se Videncenter for sprog og læsning

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

Læreplanstema
Hvilket læreplanstema relaterer 
aktiviteten til

Kommunikation og sprog
Natur og science

Læringsmål
Læringsmål for aktiviteten 

At alle børn får viden om blæst. At alle børn lærer nyt 
ved at synge en sang. 

Sproglige mål
Sproglige læringsmål for aktiviteten

At børnene lærer nye ord fra sangen

Fokusord og sætninger
Belyses med konkreter og billeder
mm

Blæsten, ”det er der ikke noget at gøre ved”, 
Vindmølle (mølle), visne blade, luften suser, vimpler, 
vajer, skilte, svajer

Konkreter / rekvisitter Vindmølle, vimpel eller flag der kan vajes med. 
Hvordan lyder det når luften suser?

Deltagere
Hvilken gruppe deltager

Evaluering
Hvordan og hvornår evalueres

FØR
Aktiviteter der giver forforståelse og 
aktiverer fælles viden og erfaringer

Kig sammen på billeder og filmklip af blæsevejr f.eks:
https://www.youtube.com/watch?v=fPqF76kL_pQ

Brug billederne af fokusordene eller konkreter til at 
præsentere sangens fokusord (har I f.eks. en 
legetøjsmølle eller en) ellers vis et lille filmklip af en 
vindmølle f.eks: 
https://www.youtube.com/watch?v=cvMieYAf8dw

Mærk vinden når I er udenfor.

Start evt med at høre og se sangen f.eks her:
https://www.youtube.com/watch?v=QPlIrQQF9Rw

UNDER
Handlingerne/aktiviteterne

Sang sangen – brug konkreterne og billederne, mens 
sangen synges.

Syng f.eks. et nyt vers hver dag. 
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EFTER
Aktiviteter til efterbearbejdning og 

konsolidering af erfaringer

Kig på billederne fokusordene. Samtal med alle børn 
om de nye ord, vi har lært.

Lad børnene fortælle om sangen. 
Hjælp de børn som har svært ved at fortælle, giv dem 
mulighed for at bruge billeder, konkreter som et 
stillads for fortællingen, så alle oplever at kunne 
bidrage i snakken.
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Blæsten
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Det der ikke noget at gøre ved
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Mølle – Vindmølle
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Visne / friske blade
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Luften suser
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Vimpel vajer
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Skilte
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Freepik

Stå stille / Svaje
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Blæsten kan man ikke få at se

Blæsten kan man ikke få at se.

Det’ der ikke no’et at gøre ve’.

Men når møllen rigtig svinger

rundt med sine store vinger,

så’ det let at gætte at det blæser.

Blæsten kan man ikke få at se.

Det’ der ikke no’et at gøre ve’.

Men når støv og visne blade

flyver rundt på vej og gade,

så’ det let at gætte at det blæser.

Blæsten kan man ikke få at se.

Det’ der ikke noget at gøre ve’.

Men når luften rigtig suser,

og når alle træer bruser,

så det let at gætte at det blæser.

Blæsten kan man ikke få at se

Det er der ikke noget at gøre ved,

men når alle vimpler vajer

og når alle skilte svajer,

så det let at gætte at det blæser
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