
Jeg har laget brett med eksempler på enkel og dobbelt konsonantord.

Print ut arkene på litt tykt papir så ikke skriften synes igjennom.

På hvert ark er det to like brett. I den øverste tabellen er ordene 

omrokert. I den nederste tabellen står ordene som er «like» ved siden 

av hverandre. 

Eksempler på bruken av brettene:

1) Lotto

Det nederste brettet klippes opp til spillebrikker.

Opptil 4 elever kan spille sammen. Hver elev får sitt spillebrett. Brikkene 

legges på bordet med teksten ned. Elevene trekker en brikke, leser den 

høyt og sjekker om den tilhører sitt brett. Hvis ikke legges den tilbake i 

bunken.  Førstemann som har fullt brett vinner. 

2) Leseøvelse

Den nederste tabellen brukes til leseøvelser. Her står de to ordene som 

er «like» ved siden av hverandre. Print ut brettene. Gå igjennom ordene 

sammen med elevene og øv på om dette er «strikkord» eller «draord». 

La elevene lese ordene for deg eller en læringspartner. 

Bretten kan også gis som lekse hvor elevene leser med foreldre.  Jeg 

har begynt med arket hvor like ord står ved siden av hverandre. Når 

dette beherskes bruker jeg arket hvor ordene er omrokert. Klarer 

elevene fortsatt å lese ordene riktig og skjønner de meningsinnholdet? 

3) Skrivetrening

Gi elevene et par brikker eller et brett og be dem danne setninger som 

passer til hvert ord. Får setningen en riktig mening? La to og to elever 

bytte setninger med hverandre. La dem lese for hverandre. 

Han vant en gull-medalje/ Han vant en gul-medalje. 

Jeg vil bake boller/Jeg vil bakke boller

Lykke til 

Hilsen 



sette lese mann hakke

matt bakke hatt byge

lesse sete mat bake

bygge hake hat man

sette sete mann man

matt mat hakke hake

lesse lese bakke bake

bygge byge hatt hat



lukke bake strekk finne

bygge klase bakke nakken

rekke byge klasse reke

naken luke strek fine

lukke luke strekk strek

bygge byge nakken naken

rekke reke klasse klase

bakke bake finne fine



føll oss pen alle

dammer laken luke menn

lakken damer lukker men

os føl penn ale

føl føll ale alle

dammer damer luke lukker

lakken laken menn men

os oss penn pen



masse blek tak nyte

hallen sprek gull nise

nisse gul takk nytte

sprekk halen blekk mase

masse mase nytte nise

hallen halen gull gul

nisse nyte takk tak

sprekk sprek blekk blek


