
  Kluddermors  

Sætningsklemmer III 
Ord på fire bogstaver 

af Liselotte Ring Kryger 



Formål med materialet 

Dette materiale er tredje del af serien ”Kluddermors 

Sætningsklemmer”, hvor der arbejdes med sætnings-

læsning. Elever, som har brug for at øve afkodning 

af korte sætninger samt læseforståelse, kan vha. det-

te materiale træne de overordnede strategier.  

Serien ”Kluddermors Sætningsklemmer” har en 

langsomt stigende progression, og bevæger sig fra 

ord på to bogstaver til tre, og fire bogstaver (i dette 

materiale), samt konsonantklynger i det følgende.  

 

Målgruppe 

Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, 

samt specialundervisningen og dansk som andet-

sprog. Det er velegnet til selvstændigt arbejde eller 

mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte.  

 

Anvendelse 

Print ud, laminér og klip de 15 klemmekort ud. Køb 

en række tøjklemmer og du er i gang. Lad eleverne 

arbejde selvstændigt eller to og to. Når opgaverne er 

færdige kan eleverne evt. bytte og tjekke hinandens 

svar. På denne måde sker der fornyet læring. 

 

God fornøjelse :-)  
 



Se en høne og en hare 

Se en ugle på en rede 

Se en kane ved en iglo  



Se en flue og en fisk 

Se en gris på en avis 

Se en hest på en kost  



Se en løbe i en hule 

Se en hare på et æble 

Se en pige med en kage  



Se en myre på en pære 

Se en hund i en sofa 

Se en flue på et æsel  



Se en ugle i en hule 

Se en hund med en bold 

Se en rose i en pote  



 
Dette materiale er udarbejdet af  

Liselotte Ring Kryger for Forlaget Kluddermor. 

I materialet er anvendt billeder fra:  

https://openclipart.org/ og https://pixabay.com/ 

 

I serien ”Kluddermors Sætningsklemmer” findes  

følgende materialer: 

Alle materialer fås hos bubbleminds.dk 

Følg gerne Forlaget Kluddermor på  

www.facebook.com/forlagetkluddermor/ 

og på Instagram https://www.instagram.com/

forlagetkluddermor/  

 

NB! Husk altid at indberette Forlaget Kluddermors materialer 

til COPYDAN, hvis din skole er udtaget. På forhånd tak :-)  
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Forlaget Kluddermors indtægter er for en stor del baseret 

på, at du som lærer husker at indberette til COPYDAN. 

Dette skal du dog kun gøre, hvis din skole er udtaget. 

 

Du skal bruge følgende oplysninger for dette materiale: 

 

Antal sider: 8 

 

Antal eksemplarer: De eksemplarer du skal bruge. 

 

Publikationens titel: Kluddermors Sætningsklemmer III 

 

Forfatter: Liselotte Ring Kryger 

 

Forlag/udgiver: Forlaget Kluddermor 

 

Publikationens ISBN/ISSN: ingen 

 

På forhånd tak :-)  

 

De bedste hilsner 

Liselotte Ring Kryger 

Forlaget Kluddermor 


