
   

  

Dagens ord! 
Dagens ord er en super aktivitet å starte dagen med eller bruke som en introduksjon til 

dagens tema. 

 

Tverrfaglighet 

Med denne aktiviteten kan du jobbe tverrfaglig ved at du inkluderer norskøvelser i alle 
fag! Ordet kan være et begrep i matematikk, en værtype hvis dere har om været eller et 

verb hvis dere har grammatikkfokus. 

 

Fonologisk bevissthet 

Ikke minst er dette en svært god aktivitet for å øve på fonologisk bevissthet – et 
kjerneelement i leseferdighetene! Når man har norsk som andrespråk er dette en svært 

krevende del av lesingen, da lydene i det norske språket ofte er svært ulikt de på 
morsmålet. Jeg pleier å gjøre dette hver dag slik at vi får systematisk trening på 

lytteøvelser, fonologisk bevissthet og gjentakelse av språkbegreper som lyd, bokstav, 
vokal, stavelse etc. 

 

På neste side finner du et ferdig oppsett til dagens ord, og du kan plukke og mikse 
spørsmål og oppgaver etter hva som passer deg og din klasse. Det er sjeldent jeg bruker 

alle spørsmålene hver dag, men jeg pleier alltid å gå gjennom del 1. 

 



   

  

 

 

DEL 1: Før du skriver ordet på tavla! 

Si ordet høyt flere ganger. 

Be deltakerne/elevene om å gjenta ordet så godt de kan. 

Spør om noen har hørt ordet før. 

Hva er den første lyden de kan høre? 

Hva er den siste lyden? 

Er det et langt eller kort ord? 

Hvor mange ulike lyder kan de høre i ordet? Be hver og en om å telle så 
mange lyder de hører. 

Be deltakerne/elevene om å skrive ordet ned i boka si, slik de hører det. 

Spør hvor mange bokstaver de fikk når det skrev det ned. Er klassen 
enige om antallet? 

 

 

 



   

  

DEL 2: 

Lytt ut lydene sammen og skriv dem på tavla. Klassen sjekker med sitt eget 
forsøk. Hva ble feil? Hva ble riktig? Er det noen lyder i ordet vi ikke kan høre? 
Er det noen bokstaver som skrives annerledes enn de høres ut? Sammenlign 

antall lyder (fonemer) med antall bokstaver (grafemer). 

Se om ordet er et sammensatt ord. 

Ring rundt alle vokalene i ordet i fellesskap. 

Del ordet i stavelser. Klapp eller tramp ordet sammen og sett strek for hver 
stavelse i ordet. 

Kan vi finne andre ord inne i ordet? 

Kan vi finne et ord som er lengre eller kortere? 

Kan vi finne et ord som rimer? 

Klarer vi å lese det baklengs? 

Hva betyr ordet? Lag en felles definisjon og vis eventuelt frem et bilde av ordet. 

Kan vi lage en setning med ordet? 

Kan vi finne synonymer eller antonymer? 

Hva slags ordklasse hører ordet til? 

La klassen oversette ordet til sitt eget morsmål, dersom dette er mulig. 


