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RÅD TIL PRINT OG FORARBEJDE 
 

Overblik 
Når du henter en fil, ligger hver aktivitet med instruktionen først, så du hurtigt kan skabe dig et 
overblik.  
Dernæst kommer kort, skilte, evt. lærerark/tjekliste/facitliste og til sidst arbejdsark.  
Alle kortark er udstyret med sidetal (1/10), så du altid kan tjekke, om det hele er med. 

  
Farver 
Friske og forskellige farver kan skabe både motivation og glæde. Printer du på kraftigt papir eller 
karton, kan alting – med eller uden laminering – holde betydeligt længere og til flittig brug.  

 
Flere sæt 
Står du med en større gruppe deltagere, som du gerne vil dele op i mindre hold, kan du nemt 
printe flere eksemplarer af både skilte, kort og evt. regler.  
 
Husk blot at gøre det i forskellige farver, så de ikke senere blandes sammen. 
 
I nogle aktiviteter står det i instruktionen, hvis der som udgangspunkt er brug for flere sæt til f.eks. 
holdkonkurrence, så tjek altid punktet ’Materialer’ først. 

 
Adskillelse 
Ønsker du at adskille kortene til de forskellige klassetrin, kan det også være en god idé at gøre det 
med farver. Måske kan I endda i teamet aftale en farvekode, så I bruger den samme til det 
respektive klassetrin hver gang. 

 
Kort- eller langsigtet 
Der er rigtig mange fordele ved at bruge Sproggrens materialer på denne måde – så længe du er 
indstillet på at gøre en del af arbejdet selv.  
Skal du bruge aktiviteten hurtigt, kan du nøjes med at printe på papir og lade deltagerne hjælpe 
med at klippe kort. Det kan desuden redde de fleste vikarer fra den værste panik. 
 
Har du lidt mere tid til at gøre et grundigt forarbejde, kan du printe flere sæt ad gangen, laminere 
og dernæst klippe – og endelig finde en god måde at opbevare det hele på. Så kan flest mulige på 
skolen få optimal glæde af det større forarbejde.  

 
Ophavsrettigheder 
Materialet kan naturligvis bruges igen og igen, blot skal du huske at lægge et ekstra eksemplar til 
Copydan, hvis du er på en indberettende skole. Det siger jeg på forhånd tak for, at du respekterer. 
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