
     af Liselotte Ring Kryger 

Kluddermors 

Fonem-finder-leg 
Et sprog– og fonemstimulerende brætspil i tre sværhedsgrader 



Formål med materialet 

Kluddermors Fonem-finder-leg er et iagttagelsesspil for to til fire spillere og kan spilles på tre 

forskellige sværhedsgrader. Vha. de 96 spørgekort og pladen med 135 forskellige kendte bil-

leder kan der arbejdes med både overbegreber, stavelser, rimord, sammensatte ord, forlyd, 

indlyd, udlyd, konsonantklynger og vokalforveksling. Eleverne får med dette spil mulighed 

for at arbejde med sprog og fonemlyde samtidig med, at der trænes både koncentrationsevne, 

syn og reflekser. 

                                                                   

Målgruppe 

Spillet henvender sig til børnehavernes skolegrupper, indskolingen, specialundervisningen og 

dansk som andetsprog. Det er velegnet til små grupper eller eneundervisning af elever med 

forskellige udfordringer i forhold til sproglig opmærksomhed.  

 

Anvendelse 

Print ud i A3, laminér, klip de 96 spørgekort ud og læs spillereglerne. Eleverne kan enten 

spille sammen med en voksen, eller med hinanden på små hold. Se reglerne for spillet på 

næste side. Spillepladen (i A3 størrelse) er også fin som plakat i klassen. 

 

God fornøjelse :-) 
 

  



Spilleregler til ”Fonem-finder-leg” 

 

Antal spillere: 2-4 

 

Til spillet skal bruges én spilleplade + 24 - 48 spørgekort. Vælg selv sværhedsgrad. 

De røde kort er lettest, så kommer de blå og så de svære grønne. 

 

1. De små spørgekort lægges i en bunke med bagsiden opad. 

2. Spillerne kan enten på skift vende et kort og svare på spørgsmålet, eller spillerne 

kan vende fælles og konkurrere om at svare først.  

3. Når man svarer rigtigt, får man det aktuelle spørgekort. 

4. Spillet fortsætter indtil der ikke er flere spørgekort tilbage i bunken. 

5. Vinderen er den med flest kort. 

 

Der kan differentieres yderligere ved at lade spillerne have spørgekort i forskellige 

sværhedsgrader.  
 

God fornøjelse :-) 
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Dette materiale er udarbejdet af Liselotte Ring Kryger for Forlaget Kluddermor. 

I materialet er anvendt billeder fra:  

https://openclipart.org/ og https://pixabay.com/ 

Nu kan du kan også få serien ”Kluddermors Lydspil”, som består af følgende materialer: 

Alle materialer fås hos bubbleminds.dk - søg på ”Kluddermor” 

Følg Forlaget Kluddermor på  

www.facebook.com/forlagetkluddermor/ og 

www.instagram.com/forlagetkluddermor/  
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https://pixabay.com/
bubbleminds.dk
bubbleminds.dk
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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: 9 

 

Antal eksemplarer: Det antal eksemplarer du udskriver 

 

Publikationens titel: Kluddermors Fonem-finder-leg 

 

Forfatter: Liselotte Ring Kryger 

 

Forlag/udgiver: Forlaget Kluddermor 

 

Publikationens ISBN/ISSN: ingen 

 

På forhånd tak :-)  

 

De bedste hilsner 

Liselotte Ring Kryger 

Forlaget Kluddermor 


