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Formål med materialet 

I dette opgavehæfte skal eleverne selv danne sammensatte ord 

vha. vellignende billeder af ordets to rodmorfemer. Eleven læ-

rer bl.a., at i et sammensat ord er det det sidste rodmorfem i 

ordet, der er vigtigst, da det er det sidste ord, der bærer ordets 

hovedbetydning. Alle ord er repræsenteret vha. et billede, og 

der er altså ingen bogstaver eller skrevne ord, eleven skal læse 

på dette trin i lydkurset. 

Opgavehæftet er en del af Forlaget Kluddermors 

”Lydkursus”, hvor der arbejdes med udviklingen fra førlæser 

til semifonetisk læser. Formålet med lydkurset er, at styrke 

elevernes funktionelle bogstavkendskab. Lydkurset er en serie 

på i alt fem hæfter, hvor eleverne skal tegne, skrive, klippe og 

lime sig frem til rimord, sammensatte ord, stavelser, vokaler 

og konsonanter. Materialet henvender sig til førlæsere og alle 

ord er illustreret vha. billeder. 

 

Målgruppe 

Elever som arbejder med det første kendskab til sammensatte 

ord, og som har brug for at træne sproglig opmærksomhed. 

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

alundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller 

mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte. Især ordblin-

de kan have brug for mange øvelser i sammensatte ord og rod-

morfemer. 

 

Anvendelse 

Print ud i så mange sæt du behøver, sæt papirerne i mapper 

og du er klar med dit nye materiale. Lad eleverne arbejde 

selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan elever-

ne evt. tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet 

læring. 
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Hvilke to ord består ordet i boksen af? Træk streg. 
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Hvilke to ord består ordet i boksen af? Træk streg. 
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Hvilke to ord består ordet i boksen af? Træk streg. 



                Forlaget Kluddermor  6         Kluddermors Lydkursus II - Sammensatte ord  

     Hvilke to ord består ordet i midten af? Sæt ring. 
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     Hvilke to ord består ordet i midten af? Sæt ring. 
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     Hvilke to ord består ordet i midten af? Sæt ring. 
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Find de to ord, der danner et sammensat ord, i hver boks.  
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Find de to ord, der danner et sammensat ord, i hver boks.  
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Lim de farvede puslebrikker fra side 13 på her, og sig ordene. 
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Lim de farvede puslebrikker fra side 15 på her, og sig ordene. 
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Kan du danne fem sammensatte ord med ”bil”?  

Klip billederne på næste side ud, og lim dem ind her. 

   bil 
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   hus 

Kan du danne fem sammensatte ord med ”hus”?  

Klip billederne på næste side ud, og lim dem ind her. 
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Kan du danne fem sammensatte ord med ”kurv”?  

Klip billederne på næste side ud, og lim dem ind her. 

   kurv 
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Kan du danne fem sammensatte ord med ”ske”?  

Klip billederne på næste side ud, og lim dem ind her. 

   ske 
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Find de 3 sammensatte ord i hver kasse, og sæt en ring om. 



                Forlaget Kluddermor  24         Kluddermors Lydkursus II - Sammensatte ord  

Find de 3 sammensatte ord i hver kasse, og sæt en ring om. 
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  Sæt ordene sammen 2 og 2, så de danner et sammensat ord. 
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  Sæt ordene sammen 2 og 2, så de danner et sammensat ord. 



 Dette materiale er udarbejdet af Liselotte Ring Kryger  

for Forlaget Kluddermor. 

I materialet er anvendt billeder fra:  

https://openclipart.org/ og 

https://pixabay.com/ 

 

Serien ”Kluddermors Lydkursus” består af følgende: 

 

 

 

 

 

Alle materialer fås hos bubbleminds.dk 

Følg Forlaget Kluddermor på  

facebook.com/forlagetkluddermor/ 

på instagram.com/forlagetkluddermor/  

og på youtube.com/channel/

UCk4maKwrZGy97RbU3fgyJvg  

https://openclipart.org/
https://pixabay.com/
bubbleminds.dk
bubbleminds.dk
http://www.facebook.com/forlagetkluddermor/
https://www.instagram.com/forlagetkluddermor/
https://www.youtube.com/channel/UCk4maKwrZGy97RbU3fgyJvg
https://www.youtube.com/channel/UCk4maKwrZGy97RbU3fgyJvg
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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: 27 

 

Antal eksemplarer: Jeg har udskrevet  ________  sæt 

 

Publikationens titel: Kluddermors Lydkursus II 

 

Forfatter: Liselotte Ring Kryger 

 

Forlag/udgiver: Forlaget Kluddermor 

 

Publikationens ISBN/ISSN: intet 

 

På forhånd tak :-)  

 

De bedste hilsner 

Liselotte Ring Kryger 

Forlaget Kluddermor 


