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Aktivitet 17. Pigen uden ordforråd 
Læringsmål
• Du kan forklare “fejlene” i tegneseriestriberne Pigen uden ordforråd
• Du har viden om, at tilegnelse af sprog er en lang proces, som fortsætter hele livet. 

Det bedste råd, forældre kan give deres børn, er et ordforråd. Men skolen kan også hjælpe til! 
Det tyske ord for ordforråd er ”Wortschatz”, altså en ordskat. Nu skal jeres ordskat udvides.

Desværre er det med ordforråd til tider vanskeligt. Det har Theis Vallø Madsen fået noget 
sjovt ud af med striben Pigen uden ordforråd. Det er en tegneseriestribe, som man blandt 
andet kan følge på Facebook eller læse på www.pigen.dk. Pigen uden ordforråd handler kort 
fortalt om en pige, der misforstår ord og faste vendinger. Men for at kunne grine med kræver 
det, at man forstår ordet eller den faste vending, som tegneren Theis Vallø Madsen tager 
under kærlig behandling. 

Som læser af striben skal man altså gå ind i pigens tanker. Hun elsker at danse “flamenco”. 
Flamingo kan være flere ting: en lyserød fugl, et isoleringsmateriale (som på illustrationen) 
eller en særlig spansk dans, som på ingen måde involverer isoleringsmaterialet flamingo, og 
som i øvrigt kun udtales på samme måde, men altså staves anderledes. 
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1. Gå sammen to og to, og forsøg på samme måde at forklare de to “Pigen uden 
ordforråd”-illustrationer nedenfor. 

2. Skimmelæsning: Gå ind på hjemmesiden, og skim striberne med “Pigen uden ord-
forråd” i 10 minutter. Udvælg derefter den stribe, du synes er sjovest, og forklar til 
din sidemakker, hvorfor du har valgt netop den.

3. Nu skal du og din makker sammen vælge en stribe, I ikke forstår. Alle grupper i 
klassen fortæller, hvilken de har valgt, og læreren eller klassekammerater for-
klarer, hvad det betyder. 

Det er en god idé at gå hjem og kigge på hjemmesiden med striberne om Pigen uden ordforråd 
og få en snak med sine forældre om det. Hvilke striber synes de er sjove og hvorfor? 

At tilegne sig et stort ordforråd – en ordskat – er en lang proces, som kræver, at man er 
opmærksom i sin dagligdag og spørger ind til nye ord og vendinger, så man undgår at være 
virkelighedens “pige uden ordforråd”. Måske kender I Amalie fra Paradise Hotels sæson 6, 
som blandt andet er blevet kendt for sit håbløse kendskab til faste vendinger og talemåder. 
På eksempelvis YouTube kan man finde videoer med hende, hvor hun fortæller om at “være 
klædt ud som en russisk roulette”, og at hun er “kop og kande” med sin mor.


