
FØR-UNDER-EFTER
Påske 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

Kultur, æstetik og fællesskab
Kommunikation og sprog

Læringsmål
Læringsmål for aktiviteten 

Kendskab til traditioner omkring påske.

Sproglige mål
Sproglige læringsmål for aktiviteten

Børnene øger deres ordforråd med begreber der 
knytter sig til påsketemaet, samt kan indgå i 
kommunikation om temaet.

Legekoder og fokusord
Belyses med konkreter og billeder
mm

Påskeliljer, klippe gækkebrev, så karse, påskelam, 
påskeæg, påskeharer, påskefrokost

Konkreter / rekvisitter

Deltagere
Hvilken gruppe deltager

Evaluering
Hvordan og hvornår evalueres

FØR
Aktiviteter der giver forforståelse og 
aktiverer fælles viden og erfaringer

 Inddrag børnenes viden om påske og dens 
traditioner. Inddrage og tal om billederne.

 Tal om de forskellige højtider børnene kender i 
forvejen. Er der nogen der ved, hvorfor der er 
påske?

 Hvad siger vi(måske mest de voksne) til 
hinanden ved højtiden: ’god påske’.

 Tal om hvilke traditioner vi har til jul, påske, 
halloween, fastelavn, eid. Måske kender 
børnene flere?

UNDER
Handlingerne/aktiviteterne

 Så karse 
 Klip gækkebreve
 Mal påskeæg
 Afhold påskefrokost

OSV.

EFTER
Aktiviteter til efterbearbejdning og 

konsolidering af erfaringer

Tag billeder undervejs og lad børnene fortælle om 
aktiviteten dagen efter. 

Se billederne på ipad, eller print evt billederne ud og 
lad børnene lægge billederne op i rækkefølge:

Først gjorde vi..
Og så…
Bagefter..
Til sidst…

Hav opmærksomhed på om børnene har tilegnet sig 
nogle af de sproglige begreber, I har arbejdet med og 
mødt i temaet.
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Klippe gækkebrev
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Påskelam
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Påskefrokost
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