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

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 om emnet trafik

Legekoder og 
fokusord
Belyses med 
konkreter og 
billeder mm

Legekoder: ”Vi går over fodgængerfeltet”, ”Vi holder for rødt lys”, ”vi 
kører/går over vejen” ”vi kigger os for”.
Fokusord: ”trafik”, ”fodgængerfelt”, ”skilt”, ”lysregulering”, ”cyklister”, 
”billister” 

Konkreter / 
rekvisitter

Alle børnehavens køretøjer: ”mooncar”, ”cykler”, scootere”, ”løbehjul”. 

FØR
Aktiviteter der 

giver 
forforståelse og 
aktiverer fælles 

viden og 
erfaringer

Gå en tur ud til en vej med trafik - gerne et sted med lysregulering, hvor 
man kan se bilerne holde for rødt lys og hvor man kan se fodgængerne 
gå over fodgængerfeltet.

Tal om alt det I oplever undervejs. 
Tag gerne billeder, så I kan tale om det I oplevede i trafikken på jeres tur 
- ud fra billederne.

Se en film om trafik f.eks. på: https://www.sikkertrafik.dk/boern-
unge/boernehave/paa-tur

Forbered trafiklegen på legepladsen: 
Lav skilte, lysregulering, optegn vejstriber og hajtænder på fliserne.

Få inspiration på: 
https://www.dr.dk/undervisning_flash/dagtilbud/trafik/Kopitegninger_ny.
pdf

Tal om hvad de forskellige skilte betyder. Tal om regler i trafikken.

Tal om hvad legen skal indeholde. Måske skal der være en politimand, 
der holder øje med om reglerne overholdes og ellers kan udskrive bøder. 
Måske har børnene idéer til legen. Følg børnenes interesse. 

UNDER
Handlingerne/
aktiviteterne

Der leges trafikleg på legepladsen.
Brug fokusordene

Tag billeder fra legen
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EFTER
Aktiviteter til 

efterbearbejdnin
g og 

konsolidering af 
erfaringer

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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Billede af johnny cage fra Pixabay

Fodgængerfelt skilt
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https://pixabay.com/da/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2328905
https://pixabay.com/da/users/johnny_cage-97877/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2328905


Billede af Walter Knerr fra Pixabay

Stop skilt
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https://pixabay.com/da/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=634941
https://pixabay.com/da/users/knerri61-772758/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=634941


Billede af Schwoaze fra Pixabay

Trafik
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https://pixabay.com/da/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3392100
https://pixabay.com/da/users/schwoaze-4023294/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3392100


Billede af Hans Braxmeier fra Pixabay

lysregulering
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https://pixabay.com/da/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=99906
https://pixabay.com/da/users/hans-2/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=99906


Billede af Pexels fra Pixabay

Cyklister
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https://pixabay.com/da/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1836919
https://pixabay.com/da/users/pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1836919


Billede af meineresterampe fra Pixabay

Bilister
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https://pixabay.com/da/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=337574
https://pixabay.com/da/users/meineresterampe-26089/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=337574


Designed by Freepik

Udskrive en bøde
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Pixabay

Parkering forbudt
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Freepik

Gå over fodgængerfeltet
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