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Forstavelserne for- og fore-. 

Hvis du udtaler ordene tydeligt og lytter til ordene, kan du finde ud af hvordan ordet 

staves. 

Vælg de rigtige ord og skriv dem ind i sætningerne. 

forehave / forhave  Der er en smuk _________________til huset. 

forhal / forehal  Manden står i en stor ________________. 

forholde / foreholde  Du må ikke __________________ mig noget. 

forefader / forfader  Min _______________var en meget rig mand. 

forjager /forejager  Hvis vi _______________arbejdet, sker der fejl. 

foreklæde / forklæde  Min mor har _______________ på i køkkenet. 

fordreje / foredreje  Du må ikke _________________ det jeg siger. 

Forefindes / forfindes  Bogen _______________ i det store bibliotek. 

Forgive / foregive  Du kan ikke ______________at du ikke så mig. 

foregribe / forgribe  Du må ikke _______________ begivenhedernes gang. 

forstille / forestille  Kan du _____________dig en rød elefant. 

foretrak / fortrak  Jeg _______________ at bruge en spids blyant. 

forefra / forfra  Nu skal vi begynde ______________. 

forfulgt / forefulgt  Tyven blev  ______________ af politibetjenten. 

 

                                                



www.JoanEriksen.dk Side 2 
 

Forstavelserne for- og fore-. 

Hvis du udtaler ordene tydeligt og lytter til ordene, kan du finde ud af hvordan ordet 

staves. 

Vælg de rigtige ord og skriv dem ind i sætningerne. 

Fore / forhave  Der er en smuk ______________til huset. 

forhal / forehal  Manden står i en stor _____________. 

forholde / foreholde  Du må ikke _______________ mig noget. 

Forefader / forfader  Min ____________var en meget rig mand. 

forjager /forejager  Hvis vi __________arbejdet, sker der fejl 

foreklæde / forklæde  Min mor har ____________ på i køkkenet. 

fordreje / foredreje  Du må ikke ______________ det jeg siger. 

Forefindes / forfindes  Bogen ___________ i det store bibliotek. 

Forgive / foregive  Du kan ikke ___________at du ikke så mig. 

foregribe / forgribe  Du må ikke ____________ begivenhedernes gang. 

forstille / forestille  Kan du __________dig en rød elefant. 

foretrak / fortrak  Jeg ____________ at bruge en spids blyant. 

forefra / forfra  Nu skal vi begynde ___________. 

forfulgt / forefulgt  Tyven blev forfylgt  ___________ af politibetjenten. 

 

                                                


