
 

 

Vendespil med 

vrøvleord og baglæns 

skrift 
 

Målgruppe 

5-7 år 

8-10 år 

Årstid 

Hele året 

Tid 

5-20 min 

20-40 min 

Sted 

Udendørs / Indendørs 

Formål med aktiviteten 

Formålet med denne aktivitet er at få kendskab til vrøvleord og baglæns 

skrift. 

Materialer 

- Vendespil – find selv billederne: 

o Spjdr (Spejder) 

o Tlet (telt) 

o Grejb (Bjerg) 

o Fi rkl ø ver (Firkløver) 

o Esopevos (Sovepose) 

o Tnaylb (Blyant) 

o Tieilieifioin (Telefon) 

o Lekyc (Cykel) 

o Elbæ (Æble) 

o nhjrnng (Enhjørning) 

Sådan gør du 

1. Start med at forklar pigerne om vrøvleord og baglæns skrift 

Baglæns skrift er ord der er skrevet bagfra.  

a. Eks. Hund på baglæns skrift er dnuh, Smutte på baglæns 

skrift er ettums og Spire på baglæns skrift er erips (Kom 



 

 

gerne selv på flere eksempler som giver pigerne en for-

ståelse) 

Vrøvleord er ord hvor der enten mangler nogle bogstaver, 

er sat ekstra bogstaver ind i ordet eller har mellemrum 

unaturlige steder.  

b. Eksempelvis:  

Eks. Spejder – Spjdr, Uniform – unfrm (Find gerne selv på 

flere eksempler som giver pigerne en forståelse)  

2. Inddel herefter pigerne i små grupper af omkring 5.  

3. Pigerne skal nu lave vendespil. Et stik/par består af et ord der er 

skrevet i enten baglæns skrift eller vrøvleord og et billede af or-

det. Eksempelvis et billede af en uniform og en brik hvor der står 

unfrm.  

4. Pigerne skiftes til at vende to kort, hvis det er et par får den på-

gældende pigen et stik og må prøve igen. Hvis det derimod ikke 

er et par går turen videre. Sådan fortsætter spillet indtil alle brik-

ker er taget. Vinderen er den pige med flest stik 

5. Tips og tricks: Spillet kan udvides, da man kan lave flere brik-

ker, hvis man synes det er nødvendigt. Man kan også dele pi-

gerne op i mindre grupper. 

 

 


