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GUIDE
for børn – og deres voksne 





LOVE – om kærlighed til sproget er en 
udstilling om ordklasserne, lavet specielt for børn 
og unge. I udstillingen møder du ti installationer, 
en for hver ordklasse. Hver ordklasse har sin 
egen farve, så du kan skelne dem fra hinanden.  
Med denne guide får du en præsentation af hver 
enkelt installation og ideer til hvordan du og dine 
voksne kan undersøge ordene og sproget.  
Tag guiden med rundt på jeres fælles opdagelse. 



Ver
Verber

Udsagnsord



Udsagnsord
Gå igennem den gule dør og ind i sprogets univers.

Hvilket udsagnsord giver døren  
lige netop dig? 

Kan du sætte dit udsagnsord sammen med  
en ting i navneordsrummet bag ved  
hullet i væggen? 



Sub
Substantiver

Navneord



Navneord
Gå omkring i rummet og kig på tingene. Der er ting fra hele verden, nye 
og gamle. Tænk over hvilke ting, der står sammen og hvorfor. Tænk over, 
om du synes navnene passer til tingene. 

Egenavne

Kan du finde en ting, du synes  
skal have et andet navn?  

Kig på videoen med personen, der forsøger at vælge et navn. 

Hvilke navne har du? 



Int
Interjektioner

Udråbsord



Udråbsord
Læg dig godt til rette på den røde madras, og kig på ansigterne. 

Hvilke følelser kan du se i ansigterne?

Er der nogen udråb, der kan siges med 
forskellige betydninger? 



Adv
Adverbier

Biord



Biord
Pas på de travle biord, og se, om du kan få dem til  
at flyve hen på blomsterne sammen med dig. 

Kan dine øjne fange et biord, og kan  
du finde på en sætning med det biord,  
du har fanget? 

Nogle biord kan flytte plads i sætningen  
– kan dit? 



Præ
Præpositioner

Forholdsord



Forholdsord
Find de orange forholdsord rundt omkring i udstillingen.  

Hvordan forholder udstillingens  
forholdsord sig til rummet og til dig? 



Adj
Adjektiver
Tillægsord



Tillægsord
Sæt dig i tillægsordenes store stole, og hør mere om dig selv. 

Hvilket tillægsord giver stolen dig,  
og synes du, det passer? 

Find selv på tre tillægsord,  
der passer til dig. 



Pro
Pronominer

Stedord



Stedord
Kig på stedordene, der står skrevet i de tunge stentavler på væggen. 

Hvilke ord kan stenenes ord  
stå i stedet for? 

Hvordan ville sproget lyde uden stedord? 

Hvorfor tror du, at stedordene  
står skrevet i marmor?  



Art
Artikler
Kendeord



Kendeord
Se på væggen, og læg mærke til, hvordan kendeordene  
forvandler sig til hinanden.  

Kan du se,  
hvad ordene har til fælles? 

Hvilket bogstav er med  
i alle ordene? 



Num
Numeralier

Talord



Talord
Tag høretelefonerne på, og lyt til din egen stemme,  
mens du tæller i mikrofonen.  

Hvad sker der, når du tæller højt  
i mikrofonen? 

Hvor mange kan du tælle til? 



Kon
Konjunktioner

Bindeord



Bindeord
Kig på båndet med alle bindeordene. Bindeordene skaber  
en stor knude af tæt sammenfiltret sprog. 

Hvad sker der med sætningen i eksemplet, 
hvis du bruger et andet bindeord?

Hvor mange af båndets ord kender du?

Hvorfor tror du, at bindeordene  
er på et bånd?
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