
Aktiv med tegn – kopiark

Aktiv med punktummer

Hvem bliver punktum?
Til læreren: 
Når reglerne læses op: Det er vigtigt at tale med hele klassen om, hvordan man laver en spørgen-
de sætning om til et udsagn (eller en almindelig sætning) ved blot at bytte om på ordene i sætnin-
gen. Eksempel: Elsker du kaffe? Bliver til: Du elsker kaffe. 

Formål med aktiviteten: 
•	 At eleverne igennem en kropslig øvelse udvikler og bruger deres færdigheder i forhold til punk-

tum og retskrivningsregler ved at give spørgende sætninger et nyt udtryk.

Materialer: 
•	 Tavle og kridt eller papir og blyant
•	 Print af spørgende sætninger 

Deltagere: 
2 hold a minimum 2 deltagere, der kæmper mod hinanden, samt 1 opråber. Aktiviteten kan også 
laves som en klasseaktivitet, hvor klassen inddeles i 2-6 hold (alt efter pladsforhold).

Fremgangsmåde:
Der aftales først og fremmest, hvor langt der løbes, og hvor holdene starter fra. Opråberen råber 
første sætning op. Eleverne laver sætningen om til en almindelig sætning, der begynder med stort 
og slutter med et punktum. Det kan være en god strategi at blive enige om, hvordan sætningen 
skal ændres, inden man begynder at løbe. Hver elev skal skrive et af sætningens ord i rækkefølge.
De skal ord for ord opbygge en sætningsslange. Det er tilladt at rette fejl, men man bruger en ”tur” 
på det. Man må altså ikke både rette fejl og skrive næste ord. Skriveredskabet bruges som depe-
che	i	stafetten	og	skal	afleveres	til	næste	løber.	

De to hold løber mod hinanden. Opråberen trækker en spørgende sætning og råber den højt. Hol-
dene skal blive enige om, hvordan sætningen nu skal lyde. 

Eksempel: Opråberen råber: Elsker du kaffe? Gruppen bliver enig om, at den sætning bliver til: Du 
elsker kaffe. Første person løber hen og skriver Du på papiret, næste person skriver elsker, tredje 
mand skriver kaffe og sidste person sætter punktummet og tjekker, at sætningen er rigtig. Er den 
ikke det, sender den sidste person en anden af sted for at rette sætningen (fx til stort bogstav). 
Den gruppe, der er først færdig og har skrevet sætningen helt rigtigt, får point. Det tjekker opråbe-
ren, inden man går videre til en ny runde.

Mulighed for variation: 
For at spare tid kan eleverne bruge arket ”spørgende sætninger”, der kan printes ud fra hjemmesi-
den.


