
  

 

Forældrespor – Birk og Bjørn skal sove af Michael 

Engler og Joëlle Tourlonias (2019) Om når noget gemmer sig eller er 
blevet væk og om forholdsord  
 

Sproglege  
Leg med forholdsordene foran, i, under, bag ved og på. Brug en bamse og spørg jeres barn, om I skal hjælpes 
ad med at sætte bamsen i fx en kasse eller en seng. Under kassen eller sengen etc.  

Gemmeleg 1: Gem en bamse og spørg barnet, om I sammen skal lede efter den. Spørg fx: Kan du kigge under 
sengen? Prøv at se efter, om bamsen er i kassen. Fortsæt legen med de andre forholdsord. 

Gemmeleg 2: Gem bamsen i køkkenet, på badeværelset, på barnets værelse eller i stuen. Gå sammen rundt 
i huset/lejligheden og tal om de mange ting, I møder på jeres vej: Mon bamse gemmer sig på køkkenbordet? 
Eller bag ved badeforhænget? Eller under barnets seng? Eller har den mon gemt sig i sofaen? Brug forholds-
ordene aktivt undervejs. 

Gemmeleg 3: Leg en rigtig gemmeleg. Find de bedste gemmesteder hjemme hos jer og gem jer for hinanden. 
Sæt ord på, når du finder dit barn, fx: Du gemte dig lige der! Bag døren! Brug igen forholdsordene, så barnet 
hører dem i mange forskellige sammenhænge.  
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Et lille tip  

Indgå i fælles opmærksomhed 
Fra barnet er ca. seks måneder, kan du begynde at modellere fælles opmærksomhed., hvor du og barnet 
kigger på et objekt sammen, og du fortæller om objektet. Bøger er et godt værktøj her, for de indeholder 
mange billeder, som barnet kan forholde sig til, imens du sætter ord på det, som barnet synes er spæn-
dende. (Justin Markussen-Brown, Sprogvinduet – Guiden til dit barns sprogudvikling, 2019, s. 110)          
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