
 

Diktatløb 
 

 

Trin 

3.- 6. klasse 

 

Fag 

Dansk 

 

Læringsaspekt 

Formålet er, at eleverne øver sig i at stave samt at forholde sig til korrekt stavning i egne og 

andres tekster. 

 

Materialer 

Kopier fra nogle sider i en læsebog el. lign (brug evt. dokumentet nedenfor), plasticlommer 

som svarer til antallet af kopier, strips/snor til at hænge plasticlommerne op med.  

 

Opgavens forløb 

Der tages kopier af nogle sider i en læsebog el. anden tekst I arbejder med. Hver side puttes i 

en plasticlomme, og hænges op rundt omkring i skolegården/på sportspladsen. (Få eleverne til 

at hjælpe med at hænge dem op.) 

Plasticlommerne er nummererede. Der skal være et fælles udgangspunkt, hvor eleverne har 

papir og blyant liggende. Eleven løber først ud til forskellige plasticlommer og læser teksten. 

Herefter løber eleven tilbage til udgangspunktet og skriver alt ned hvad han kan huske fra 

siden. Herefter løber eleven ud til næste plasticlomme, altså et nummer højere, og læser 

teksten, løber tilbage og skriver det ned han kan huske osv. Eleverne er efter øvelsen sammen 

i par, hvor de retter hinandens diktater og i samarbejde retter de ord, som de ikke kan stave. 

Læren kan bruges til at spørge om hjælp hvis der er nogle ord som der tvivl om.   

 

Variationer 

For at få mere bevægelse på øvelsen, kan sedlerne evt. hænges op i træer/legestativer, så 

man skal klatre lidt for at se teksten. 

Eleverne kan inddeles på forskellige niveauer ved at sedlerne har forskellige farver efter 

sværhedsgrad.  Blå er eksempelvis = svære ord, gul = mellemsvære og rød = lette ord. 

Eleverne kan så inddeles efter niveau og kan gå efter de sedler der passer til deres niveau.  



 

Man kan også påføre hver tekstseddel en bevægelsesform. Når eleven har skrevet ned hvad de 

kan huske, skal de lave den bevægelsesform, der stod på sedlen hen til den næste 

plasticlomme. Bevægelsesformerne kan være gang, løb, koldbøtte, rulle, kaninhop, krydsløb 

osv.  

Kan også laves i engelsk eller tysk.  Når eleverne har læst siden, skal de tilbage og skrive det 

på dansk eller på det fremmede sprog.   

 

Eksempel på tekstsedler 

 

1 

 

Gå hen til næste seddel. 

"Fortæl om Pippi Langstrømpe, mor," 

bad Astrid Lindgrens datter. 

 

 

2 

 

Løb hen til næste seddel. 

Den lille pige lå syg og kedede sig, da 

hun fandt på navnet. 
Astrid begyndte at fortælle.  
 

 

3 

 

Slå 5 koldbøtter på vej hen til næste seddel. 

Først fortalte hun for sin datter, men 

senere kom datterens 
klassekammerater på besøg for at 

høre om Pippi Langstrømpe. 
 

 

4 

 

Lav kaninhop hen til næste seddel. 

Tre år senere begyndte Astrid at 
skrive alle historierne ned. 

 

 

5 

 

Lav krydsløb hen til næste seddel. 

Siden skrev hun mere end 90 

børnebøger om Pippi, Emil, Grynet, 
Karlsson på taget, børnene i Bulderby 

og mange flere. 
 

 

6 

 

Løb baglæns hen til næste seddel. 

"Jeg skriver for at more barnet i mig 
selv," sagde Astrid Lindgren. 

 

 

7 

 

Hop på et ben hen til næste seddel. 

Over hele jorden læser børn Astrid 
Lindgrens historier. Mange russiske 

børn tror, at Astrid Lindgren er russer.  
 

 

8 

 

”Flyv” hen til næste seddel (brug armene). 

Men hun er altså født og opvokset i 
Småland i Sverige, hvor mange af 

hendes bøger foregår. 

Teksten er fra dr.dk/skole 

Øvelsen er udarbejdet efter inspiration fra Herskindkolen, Skanderborg Kommune. 


