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Kære elev!
Vi lærer at læse ved at læse. Og for at blive en god og sikker læser, skal vi læse meget 
– rigtig meget.

Når du skal læse ord, skal du bruge bogstavernes lyde og få dem til at ”smelte” 
sammen til ord.

I DU KA’ læse og forstå 2 skal du både øve dig i at læse ord alene og i at læse ord i 
små tekster.

I DU KA’ læse og forstå 2 skal du også øve dig i at ”læse” billeder og diagrammer.

Med venlig hilsen og god fornøjelse.

Jens Porsborg Larsen

Navn ____________________________________________________________



                                          Læs og forstå 2 · 3

Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved lus. Læs ordet ved siden af og se, hvor du skal skrive 2.

3 8 1

9 6 5

12 4 7

10

nat

hæI

Ius

gås 2

mus nåI

Iås mis

måI p i I

v in sæ I11
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Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”.

ja nej

En bus har dæk. X
Du har ti tæer. X
Et lys kan gå ud. X
I Zoo er der dyr. X
Du bor i en sæk. X
En ræv har hår. X
Du har fem ben. X
En abe er tit gul. X

ja nej

Man kan køre i en bil. X
Der kan gå ild i et hus. X
En orm kan gå en tur. X
En ko har tit en hat på. X
Der er tit tal på et ur. X
En gås har dun og hår. X
Du har set en gul ræv. X
En tyr kan ro på en sø. X
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10

Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

bås og lim 7
føl og sol 3
lim og sæk 2
mel og føl 8
lys og sol 6

bås og lys 1
sol og sæk 10
mel og bås 4
sæk og føl 5
lim og lys 9

1 5

2 6

3 7

4 9 8
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

En due har et     Zoo

Der er aber i      tur

En mis er en     næb

Du kan gå en     kat

Et æg kan gå     mus

Du kan gå i en     itu

En kat kan li’     hus

Du kan bo i et     by

Man kan ro i en     ben

Du har kun to      hø

En tyr kan li’      dyr

I Zoo kan du se     båd

En gås har et     bil

En mus kan li’     lam

Bo har en fin     næb

Et får kan få et     ost
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved kat. 

10 1 3

8 11 6

4 7 9

2

hat

ræv

mor

pæI 5

så I sut

ben far

hus bi I

gab kat12
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Læs og find
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på den illustration, som passer.

Her er der både
go’ mad og vin.

4

Nu kan vi jo
gå ud og så.

7

Der er ikke tal
på det her ur.

1

Der er ost  
på den mad.

5

Hun har en kæp 
og æg i sin kurv

2

Den kan køre  
  både op og ned. 

3

Den lille fyr
går med sut.

6

Den hund er  
sur og gal.

8

1

2

3

5

6

7

8

4
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Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”.

ja nej

En mis er en kat. X
Du er kun to år nu. X
En orm har syv ben. X
Vi kan bo i et hus. X
En ræv har en hale. X
Du har en gul hat.

Du går på to ben. X

ja nej

En orm kan gå en tur. X
Der er et rat i en bil. X
Du har set en gal kat. X
Man kan ro i en bil. X
Der er en dør i et hus. X
Man kan gå på en sø. X
Du har en hue på nu. X

X
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Læs og skriv ord
Læs sætningerne og indsæt ordene fra cirklerne.

___________ var ål ude i søen.

Min nye hat er ___________.

Per var ___________ på sin mor.

Hun har et ur ___________ dig.

Jeg er ___________ ude at gå.

___________ vil ha’ en is nu.

”Eva - kom nu her ___________!”

Ida så ___________ mor gå ud.  

Ole, nu må du se ___________ for.

Det er ___________ at se dig.

der t i t væk t i l sur hen s in dig nyt hun 

der hun
væk hen

sur s in
t i I d ig

t i t nyt
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Ole bor i et telt.

Han bor i et hus.

Ole har ti dyr.

Mis er en kat.                                                                                                    

Ole har en ræv.

Han har en hest.

Fido er en hund.

Mis må gå løs.

Fido må gå løs.

Ole bor i et hus.

Det er et lille hus. 
Men det er fint.                                                                                                                                

Han har to dyr.                                                                                                                                             
Det er Mis, 
som er en kat.                                                                                                                                         

Og det er Fido, 
som er en hund.

Ole går tit en tur 
med Mis og Fido.

Mis må gå løs. 
Det må Fido ikke.

ja nej

Ole og Mis og Fido
Læs historien og se på billedet. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

X
X

X
X

X
X

X
X

X
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

10

tal og bat 7
bat og lup 5
abe og hæk 2
lup og jul 10
hæk og bat 4

abe og vat 9
lup og tal 3
vat og hæk 8
abe og jul 6
jul og vat 1

1 5

2

3 7

4 9 8

6
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Detektivopgave
Find i hver vandrette linje det ord, der ikke hører sammen med de andre. Sæt en ring om ordet.

Mia Per Lis Eva Ida  Fie  Tor Åse

ben tå vin hæl en gås fem ti

æg kat bøf is Pia Mie Lea Dan

myg bi lus sæl to et hæl ni

Ida Ole Bo Jan bøf øl te vin

mus kat sæl bi Leo Tea Ib Per
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Læs og find
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på den illustration, som passer.

Det her lille dyr,
har et fint ”hus”

8

Her kan du gå 
ind i en have.

6

Hun er god til
at stå på sin tå.

3

Den kan hyle,
når det er nat.

5

Den har både
en sål og en hæl.

2

Du kan let se,
at hun er sur.

1

Her er et dyr
der har to horn.

4

Der er lys i det,
når det er nat.

7

1

2

3

5

6

7

8

4
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Læs, se og svar
Læs sætningen og se på billedet. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

ja nej

I dag er Lis og Ole ude på tur. X
Nu er de ved en sø med siv i. X
Vi kan se, at de har mad med. X
Ole har sin nye gule hue på. X
Lis har sin kat og et får med. X
Vi kan se, at de har lus i håret. X
Tæt ved søen ser vi en ræv. X
Man kan se to får og ti lam. X
Ude i søen er der en gul båd. X
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved dæk. 

1 11 5

4 8 12

9 6 3

7

due

båI

fæ I

gu I 10

reb uIv

kå I dæk

gas væg

øst bur 2



                                          Læs og forstå 2 · 17

Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”.

ja nej

Du er i et hus nu. X
En kat kan li’ kål. X
Du har en gul sut. X
Man kan se en fis. X
din mor er fem år. X
En mis kan li` mus. X
Man kan se et lyn. X

ja nej

Du kan gå en tur i en by. X
Der er tit en dør i et mål. X
Du har set en ko og en tyr. X
I en by er der kun et hus. X
Du har set en fe og en alf. X
En mus kan li’ mel og ost. X
Du har set en abe i Zoo. X
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Lis og Ole vil på tur.                                                                                                                                  
De vil ud til far-mor.

Mor har ikke tid,                                                                                                                                       
og far har ikke tid.

Men mor kan se,                                                                                                                                       
at der går en bus.

Hos farmor går de                                                                                                                                   
en tur om en lille sø.

Her ser de en ræv                                                                                                                                     
og en lille sød mus.

De ser også et føl,                                                                                                                                     
der går hos sin mor.

Lis og Ole på tur
Læs historien og se på billederne. Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

Hos farmor får de                                                                                                                                  
både bøf og is.                                                                                                                                             
De får også guf.

Nu ser farmor,                                                                                                                                          
 at uret er syv.

Hun og Lis og Ole                                                                                                                                   
går hen til bussen.

De når bussen,                                                                                                                                       
lige før den kører.

Ole og Lis siger:                                                                                                                                           
”Far-vel farmor!                                                                                                                                          
Tak for en go’ dag!”
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Lis og Ole på tur
Læs historien og se på billederne. Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

To børn vil ud til farmor.

De må køre med en bus.

Mor og far er også med.

De går tur om en lille sø.

Ole ser en sæl og ti myg.

Lis ser en ræv og en mus.

Der går et føl hos sin mor.

De får både bøf, is og guf.

Farmor ser, at uret er syv.

ja nej

X
X

X
X

X
X
X
X
X
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Der kan bo lus i dit     hat

Eva vil ro en tur på      hus

Min far har en høj     hår

Vi kan bo i et nyt     åen

Jeg har set en ulv i     tur

En gås har kun to     Zoo

Min mor går tit en     ur

I går fik jeg et nyt     ben

Jeg fik en ny hue til     bil

Der er 4 dæk på en      jul

Far fik en bøf og en     lam

Vi så et får med to     øl

En kam er til dit     gås

En ræv kan ta’ en     på

Man kan køre i en     hår

Ole har tit en hue     bil
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10

Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

næb og fil 7
bøf og orm 2
lyn og ris 6
fil og myg 4
næb og bøf 9

myg og bøf 8
næb og ris 3
fil og lyn 1
orm og ris 10
lyn og orm 5

1 5

2 6

3

4 89

7
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Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”.

ja nej

En mus kan li’ ost. X
En gås har et næb. X
En ræv kan li’ gæs. X
Der er lys på en bi. X
Man kan bo i et hus. X
Du har set en UFO. X
Et får kan få et lam. X

ja nej

Du har et får og to lam. X
En dør kan gå op og i. X
Du bor hos en abe i Zoo. X
Der er tit myg ved en sø. X
Man kan sy med en nål. X
Der er tit en lås i en dør. X
Et ur kan gå tur i en by. X
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved dåb. 

12 8 1

10 3 5

6 9 7

2

dåb

væg

hår

kor 4

får væv

ufo bus

fod tyv

ta I båd11
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Detektiv-opgave
Find og skriv den sætning, der er gemt i hvert æble. Begynd med ordet med en ring om.

har

ur

en

kat

bor

der

gås

jeg

bi I

min

i

zoo

en

et

så

mus

by

i

et

f ik

gu I

åd

en

er

næb

nyt

P ia

en

Lis

dyr

en gås har et næb

min kat åd en mus

jeg f ik  et nyt ur

Li s  bor i  en by

P ia så en gu I  b i I

der er dyr i  zoo
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Mini-kryds
Hvilket bogstav passer i begge ord?

Skriv  a,  i,  u eller  å, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret. 

f g I n
I i m m u r n å I p a s

I I s t
Skriv  o,  y,  æ eller  ø, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret. 

I f d s
m y g b ø f s æ I r o r

s I k I



Lea og Mis
Læs historien og se på billederne. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

Her ser du Lea.

Lea er 6 år nu, 
og hun vil ha´ et dyr.

Et lille dyr 
hun kan gå tur med.

Et lille dyr 
hun kan lege med.

Et lille dyr 
hun kan gi´ mad.

Lea går hen til mor. 
”Søde mor, 
må jeg få en kat?”

”Nej min pige - 
det må du ikke”, 
siger mor.

”Det er du 
alt for lille til.”

Så går Lea  
ud i haven 
til sin søde far. 
”Far, må jeg  
få en kat?”

”Nej, det må du ikke. 
Du er for lille 
til at have en kat.”

26 · Læs og forstå 2  
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”Nej min pige - 
det må du ikke”, 
siger mor.

”Det er du 
alt for lille til.”

Så går Lea  
ud i haven 
til sin søde far. 
”Far, må jeg  
få en kat?”

”Nej, det må du ikke. 
Du er for lille 
til at have en kat.”

ja nejNu er Lea 8 år,  
og hun er så fin.

Der er 8 lys.

Lea får en gave. 
Og det er en kat.

Her ser du Lea 
med den lille kat. 
Det er ”Mis”.

Mis er en sød kat, 
og den er gul.

Lea får også 
en fin ny kurv.

Her skal mis bo.

Lea er kun to år nu.

Hun vil ha` et lille dyr.

Det skal være en mus.

Det skal være en kat.

Du kan se, der er 8 lys.

Nu får Lea en lille kat.

Den skal hedde Mis.

Mis skal bo i en sæk.

Mis skal bo i en kurv.

X
X

X
X

X
X
X

X
X



Find 16 rigtige ord
Sæt ring om de rigtige ord. Der er 2 ord i hver vandrette linje.

fæk kyt lob mæt rån vur fik

kin sin myf bot nyt sæv kav

gik gan vøl dor rif røl kun

låt vol tæt kif kan vøs pål

møk øve lib dys pås vil vaf

pyr mun baf fin væl køk pip

tyk raj syb høl tæt lon sæn

hir jus tit vål  jyk føf gik

28 · Læs og forstå 2  
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Læs og find
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på den illustration, som passer.

Hun har en tyk mave.

6
Den kan bo i dit hår.

7

Det er på en dør.

1
Her bor der en ko. 

4

Du kan få vin i det.

8
Der er en lap på det.

3

Der er mel i posen.

2
Det dyr bor i en tue.

5

1

2

3

5

6

7

8

4
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Diagram
Læs, skriv og udfyld diagram.

10 

8

6

4

2

10 

8

6

4

2

3 8 6 9 6 3 10 7
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Find 12 dyr
Sæt ring om 12 dyr. 

Find 7 tal
Sæt ring om 7 tal.

og føl få nyt abe  sæt  på so

orm ja nyt ræv ny ko vil gal

han tit mus lyt sæl fik kun kat

gås se sit bi væk lus løb må

vi pyt et på fif  syv  du pæn

fem nu tøf ni bio jo gas ny

lå dyt to gut en buh ti den
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Læs og skriv ord
Læs sætningerne og indsæt ordene fra cirklerne.

Her ________ du min nye bil.

Man må se sig ___________.

________ kan vi få øl og vin.

Vi har en kat, der er ________.

Han _________ på en øde ø.

___________ kan gå tur i en by.

Nu bor Pia kun _________ sin mor.

Vi så, at han _________ ned til søen.

Den sav er fra mig __________ dig.

___________ her er ikke min hue.

bor ser tyk  for her gik  hos  det  t i I man

ser
for

her
tyk

bor

man
hos

gik
t i I

det
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

dun og reb 3
kål og gas 5
reb og ulv 7
sav og gas 4
kål og bas 2

ulv og bas 1
bas og dun 8
reb og bas 10
dun og sav 6
ulv og kål 9

1 5

2 6

3 7

4 9 8
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Find 16 rigtige ord
Sæt ring om de rigtige ord. Der er 2 ord i hver vandrette linje.

vøt vys øst nev lyt vas jef

fin pøn jen pør lym sor alt

dyg ølf rin bor gæt vap ræl

jug jeg næk vet syb kef nej

såf dir ene føk dyt røf fib 

puj hæf møk gæs båf kæp fas

nær fål løb kæs jil nyl gif

gål fyt maf vas når bot liv   
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ja nej

Der går en tyk kat på en mur. X
En kat har en fin gul hat på. X
Der er en lille mus i et bur. X
Det er en ræv, der er i buret. X
Du kan se en bil med lys på. X
Der er et gult lyn på bilen. X
Vi ser en mus og en gul ost. X
Der er et rat og en dør i bilen. X
Man kan se en myg i et mål. X

Læs, se og svar
Læs sætningerne og se på billedet. Sæt x ved “ja” eller “nej”.
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Detektivopgave
Find det ord, der ikke hører sammen med de andre. Sæt en ring om ordet.

ræv myg mår abe kål  ært  bøf ris

bor fil sav hus Bo  Fie Oda Tea

tun abe ål haj får and ko tyr

Dan Alf Tim Mie øre lår arm bil

ulv sæl gås tyr orm ørn gås due

dæk bil båd bus far søn bål mor

lam kid føl ræv gås ko so ulv
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Hvad ser du?
Sæt en ring om de ord, der er vist med en tegning. Der er et ord i hver vandrette linje.

sæl           alf            nat           hæk

hus          bur           vat           gys          

gas           hyp           pip           lys

kål            lup           vin           hæl         

ulv           håb          gær          øst

væv         orm         tut            jul

lus            bas          vås           sut

✓
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Diagram
Læs, skriv og udfyld diagrammerne.

10 

8

6

4

2

10 

8

6

4

2

6 9 3 8 4 7 10 5
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Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”.

ja nej

Man kan gå på tyk is. X
I går fik du et nyt ur.

Du har lim i dit hår nu. X
En ræv går på to ben. X
Man kan gå på en sø. X
Syv myg er jo syv dyr. X
Der er dæk på en bil. X
Du kan løbe dig en tur. X

ja nej

Der kan gå ild i et hus. X
Du kan få en lus i dit hår. X
En mus kan æde en kat. X
Man kan gå tur på et æg. X
Der er tit en lås i en dør. X
En ål har et rat og to dæk. X
Du kan tit se tal på et ur. X
Man kan ro en tur i en båd. X

X
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Mini-kryds
Hvilket bogstav passer i begge ord?

Skriv  a,  i,  y eller  å, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret. 

I b h I
t y v v i n g a s m å I

n I t r
Skriv  a,  i,  u eller  æ, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret. 

I v s p
h u s b a s p æ I s i v

p t k I
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Detektiv-opgave
Find og skriv den sætning, der er gemt i hver æble. Begynd med ordet med en ring om.

hat

set

ben

kan

en

tur

Åse

Iyn

to

båd

ti

tit

en

har

en

en

er

går

har

et

har

OIe

ni

Pia

rød

jeg

gås

ro

og

en

Åse har en rød hat

Ole kan ro en båd

jeg har set et Iyn

en og n i  er t i

en gås har to ben

P ia går t i t  en tur
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Ole og Eva 
og far og mor 
bor i en by,

De bor i et hus, 
der er gult.

Hus-et er tæt 
ved en sø.

I sø-en har de 
en lille rød båd 
med to årer.

Far og mor 
er gode til 
at ro båden.

Ole og Eva 
kan også ro.

Men de må ikke 
ro ud på søen. 
uden far og mor.

Ved det lille hus 
er der en have.

Det er en fin have 
med ært-er og kål 
og roser og liljer.

Der er to træer 
i deres have.

Ole og Eva
Læs historien og se på billedet. Sæt x ved “ja” eller “nej”.
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Ole og Eva 
kan også ro.

Men de må ikke 
ro ud på søen. 
uden far og mor.

Ved det lille hus 
er der en have.

Det er en fin have 
med ært-er og kål 
og roser og liljer.

Der er to træer 
i deres have.

Ole og Eva
Læs historien og se på billedet. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

 
Det ene er et træ 
med røde æbler.

Det andet er et træ 
med gule pærer.

Ole kan både li` 
de gule pærer 
og de røde æbler.

Eva kan kun li` 
de gule pærer.

Hun synes, 
de røde æbler  
er for sure. 

Ole og Eva bor på en gård.

Ole og Eva bor i et gult hus.

Det gule hus er tæt ved en å.

Ole må ro alene ud på søen.

Eva må ro alene ud på søen.

Der er en fin have ved huset.

Eva synes om de røde æbler.

I haven er der et træ med kål.

Der er roser og liljer i haven.

ja nej

X
X

X
X
X

X
X
X

X
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Sæt ordene rigtigt sammen
Træk streg mellem et ord i hver række, så der dannes et nyt ord.

te     tur sol     hus

hus     hat høj     tal

ro     si et     nål

sol     mus hår     lys

hø     nål han     mor

lyn     læs mor     år

sy     kat gå     kat

hus     lås nyt     tur



                                          Læs og forstå 2 · 45                                          Læs og forstå 2 · 45

Læs og find
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på den illustration, som passer.

Her ser du en,
der går på line.

3

Du kan ta’ den på,
når du vil ud at gå.

4

Man kan gå op
og ned af den.

6

Vi kan gå ind
og ud af den.

7

Du kan se den,
når det er nat.

1

Den her mus
er ikke et dyr.

2

Her har vi et dyr,
vi kan se i zoo.

5

Det er et dyr,
der har 6 ben.

8

1

2

3

5

6

8

4

te     tur sol     hus

hus     hat høj     tal

ro     si et     nål

sol     mus hår     lys

hø     nål han     mor

lyn     læs mor     år

sy     kat gå     kat

hus     lås nyt     tur

7
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Find 16 rigtige ord
Sæt ring om de rigtige ord. Der er 2 ord i hver vandrette linje.

vøt nær pør vik nøb sit vuk

pul vyg sæt kov råb røs pøk

væk mof taj vur jug pån min

vup sev ilt tyk ryl von tas

hun sib kef jøg næk mit lyg

dåt dyl nof din bøm kyr nær

jæn urt hir ræn rål dit luf

jøl mif fat gyn øse huf pås
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Læs og skriv ord
Læs sætningerne og indsæt ordene fra cirklerne.

Jeg ___________ ro i en båd.

Der var guf på ___________ is.

Ole har ___________ fem lus.

I går så jeg en ___________ tyr.

Vi ___________ ind til min mor.

Det var ham, vi så i ___________.

Vi ________ gå hen til din far.

Eva har lus i ___________ hår.

I går ___________ vi bøf og is.

Vi bor i det ___________ hus.

min gik kan gaI set v i I s i t nye går f ik

kan
min

set
ga I

g ik

går
vi I

s i t
f ik

nye
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ja nej

Man kan se et gult hus. X
Der er en hæk om huset. X
På en dør er der en lås. X
Vi kan se, at der er 4 gæs. X
Den ene gås har syv æg. X
Der er en pæl med et reb. X
I rebet er der en rød tyr. X
Den tyr ser på en tyk ko. X
Man kan også se en ged. X

Læs, se og svar 
Læs sætningerne og se på billedet. Sæt x ved “ja” eller “nej”.
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Is på søen
Læs historien og se på billederne. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

Her er en sø.

Der er tyk is 
på søen nu.

Ole og Mie                                                                                                                                       
kan gå på isen.

Pas nu på!     
Der er jo                                                                                                                                 
et hul i isen.

Isen er tyk,                                                                                                                                             
så de kan gå                                                                                                                                            
tæt på det hul.   

Ole og Mie                                                                                                                                       
er ikke våde.

Ole og Mie er i en by nu.

Nej, de er ude ved en sø.

Der er en tyk is på søen.

Vi kan se en fin rød båd.

Der er ti føl ude på søen.

Ole og Mie går ud på isen.

De kan se, at der er et hul.

Der er en sæl i det hul.

Du kan se to våde børn.

ja nej

X
X
X

X
X

X
X

X
X
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Man bør se sig      gæs

En ræv kan li’      for

Et hus har en     bæk

Du kan ro i en     dør

Mie går tit hen til     uld

Et får har en tyk     ben

Jeg gik op på en     Lis

En gås går på to     høj

Der er et rat i en      tyk

Der er tit ål i en     hus

En so kan være     bus

Man kan bo i et     sø

Lis og Jan bor i en     sø

Der er tit siv i en     mor

Eva går hen til sin     dør

Man kan låse en     by
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Læs og find
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på den illustration, som passer.

Den er gul,  
og den er sur.

6

Man kan let se,
at det er en nød.

5

Der er ikke dyr 
i det her bur. 

3

Det er en pose,  
 der er vat i. 

4

Man kan bo i den, 
 når der er ferie. 

1

Du kan få det på, 
 når du har et sår.

7

Det er et dyr, 
 du kan se i Zoo. 

2

Her har du et dyr,  
 der kan li’  mus. 

8

1

2

3

5

6

7

8

4
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