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Allitterationer 

Fag Klassetrin 

Dansk udskoling 

 

Læringsaspekt 

Elev erne skal arbejde med bogstavrim og skriv e knækprosa, hvor få startbogstaver anvendes på flere 
efter hinanden følgende ord. 

 

Materialer 

Elev er: Lærer 

Elev kort 

Papir/danskhæfte 

Skriv eredskaber 

Lærerkort 

 

Aktiv itetens forløb 

Elev erne skal finde 4 poster og notere sig de bogstav er, der står på dem. De skal herefter skriv e 
knækprosa med de 4 forbogstav er således at alle forbogstaverne skal bruges mindst 2 gange i træk. 

 

Eks: 
S4, O2, M4, F3 

Seje Simon og Orla mangler mange fede fester 

 

På O-kortene er der flere poster end den enkelte elv er/grupper skal bruge, men i elev opgaverne fremgår 
det hv ilke poster den enkelte elev /gruppe skal bruge. Således får de enkelte grupper forskellige bogstaver 
og opgav en kan bruges flere gange v ed at omfordele opgaverne mellem elev erne/grupperne. 

Når elev opgaverne trykkes ud er der 8 forskellige opgav er som skal klippes op og fordeles. 

 

Variation 

Læreren kan efter diffenrentieringsbehov vælge at lade tallene på posterne være afgørende for det 
antal ord i træk et bogstav  skal bruges: 

Eks: 
S4, O2, M4, F3 

Seje Simon synger smukt og ordentligt men Mads mangler meget fornemmelse for fremtoning. 

 

En anden mulighed for diffentiering er, at tallene kan angiv e det antal bogstaver der minimum skal v ære i 
ordene, der starter med de tilhørende bogstaver. 

Eks:  
S4, O2, M4, F3 

Skal Sine op og male mure for far 

 

Efterarbejdsmuligheder 

Der kan arbejdes v idere med, hvordan allitteration bruges til at forstærke udtryk og følelser og gør at 
budskaber nemmere trænger igennem og kan huskes. Dette bruges i særdeleshed i reklamebranchen. 
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Allitterationer. 
Elev opgaver: Ud af de indsamlede bogstaver skal I skriv e knækprosa med de fire bogstaver, således at alle 
forbogstav erne skal bruges mindst 2 gange i træk.  

Eks.: S4, O2, M4 og F3 = Seje Simon og Orla mangler mange fede fester. 

 

Gr. 1 

I skal indsamle følgende poster: 

Postnr: 7 14 2 16 

Postkode: I4 S9 D4 V7 

 

Gr. 2 

I skal indsamle følgende poster: 

Postnr: 13 12 5 9 

Postkode: R8 P1 G2 L2 

 

Gr. 3 

I skal indsamle følgende poster: 

Postnr: 9 3 14 2 

Postkode: L2 E10 S9 D4 

 

Gr. 4 

I skal indsamle følgende poster: 

Postnr: 1 9 10 13 

Postkode: A2 L2 S4 R8 

 

Gr. 5 

I skal indsamle følgende poster: 

Postnr: 12 2 6 5 

Postkode: P1 D4 H8 G2 

 

Gr. 6 

I skal indsamle følgende poster: 

Postnr: 4 14 5 11 

Postkode: F6 S9 G2 O5 

 

Gr. 7 

I skal indsamle følgende poster: 

Postnr: 15 7 11 1 

Postkode: Å3 I4 O5 A2 

 

Gr. 8 

I skal indsamle følgende poster: 

Postnr: 8 2 4 15 

Postkode: T5 D4 F6 Å3 

 


