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Find det manglende bogstav 

Fag Klassetrin 

Dansk Indskoling 

 

Læringsaspekt 

Stavning 

Ordgenkendelse 

Huskeleg 

 

Materialer 

Elever Lærer 

Opgaveark 

Blyant 

O-kort 

O-kort med posterne (kontrolkort) og 

postkoder 

 

Aktivitetens forløb 

Opgave 1: Eleverne får udleveret et kort med 10 poster og et opgaveark med (mindst) 10 

ord, hvor der mangler et eller flere bogstaver. Eleverne løber nu ud og finder 
den post, hvis bogstav mangler i det første ord.  

 Derefter fortsættes på samme måde med det andet ord, indtil alle bogstaver er 
fundet og alle ord dannet. 

Opgave 2:  Eleverne danner nye ord af de bogstaver, de har fundet ved posterne 

Opgave 3:  Er identisk med opgave 1, bortset fra, at der nu mangler 2 bogstaver i ordene 

Opgave 4: Er identisk med opgave 2 

 

Variation 

1. Kan varieres i det uendelige med samme poster, men nye ord 

2. Hvis klassen har god tid, kan man uddele et ord af gangen, så eleven løber ud, 

henter det første bogstav, løber hjem til klassen, henter det næste ord og 
fortsætter så fremdeles 

3. Antallet af bogstaver, der skal findes, kan varieres efter niveau.  
 

 

Efterarbejdsmuligheder 

Man kan give eleverne en ekstra konsonant og derefter bede dem danne så mange nye ord 

som muligt med den givne konsonant som første bogstav. 

Samme med vokaler 

 

Download 

Elev o-kort 

Lærer o-kort med koder 

Elevopgaver 

 

Facitlister følger nedenfor 
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ELEVOPGAVE 

 
Elevopgave 1 – Find de manglende bogstaver 

I skal rundt i skolegården og finde de bogstaver, der mangler i ordene nedenfor. Alle 
ordene er betegnelse for et dyr eller en fugl. Det manglende bogstav skal sættes ind, 

hvor understregen står. 

Ved hver post er der et bogstav og et tal. Når I har den post, der har det bogstav, der 
mangler i det første ord, løber I videre og finder den post, der mangler i det andet ord. 

Dernæst det tredje ord osv. 

Når I har samlet bogstaverne til alle 10 ord, løber I tilbage i klassen. 

Hvilken poster har de bogstaver, der mangler i ordene nedenfor: 

Ord Bogstav Post nr. 

_g_rn e 55 

H_ne a 39 

Mar_vin s 72 

S_ls_rt o 87, eller 62 

S_ade k 70 

_ark_us m 84, eller 33 

P_ngv_n i 35 

_ø_sange_ r 43 

Må_eun_e g 46 

Ha_nekylli_g n 60 
 

 

Elevopgave 2 – Dan nye ord af de fundne bogstaver

Hvor mange nye navneord, kan I danne på 10 minutter af de bogstaver, I har fundet, når 
første bogstav skal være k. Det behøver ikke at være dyre- eller fuglenavne. 

Mange individuelle svar: f.eks. konge, kone, kane, krig, kom, kors, kram, og mange flere 
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Elevopgave 3 – Find de manglende bogstaver

I denne opgave skal I finde 2 bogstaver, der mangler i ordene nedenfor. Hvilke 2 poster 
har de 2 manglende bogstaver? 

Ord Bogstaver Poster 

_l_f_nt e og a 55 og 39 

_lb_t_os a og r 39 og 43 

Næ_eh_rn s og o 72 og 87 (62) 

_r_nhj_rt k og o 70 og 87 (62) 

_arsv_n m og i 84 (33) og 35 

S_ovs_ad_ k og e 70 og 55 

P_nd_v_n i og s 35 og 72 

_ø_san_er r og g 43 og 46 

_rævl_n_ g og i 46 og 35 

__tter_v_ n og a 60 og 39 
 

 

Elevopgave 4 – Dan nye ord af de fundne bogstaver

Hvor mange nye navneord, kan I danne på 10 minutter af de bogstaver, I har fundet, når 

første bogstav skal være m. Det behøver ikke at være dyre- eller fuglenavne. 

Mange individuelle svar: f.eks. mose, mor, mare, manke, og mange flere 

 

 


