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Dobbeltkonsonanter 1 

Enten eller. 

Man kan ikke have både lang vokal og dobbelt konsonant. 

Hvis et ord har lang vokal, er der en enkelt konsonant.  

Hvis et ord har dobbelt konsonant er der kort vokal. 

 

 

Læs sætningerne. 

Sæt streg over det forkerte ord og skriv det rigtige ord på linjen. 

 

Der er en mase/masse ______________frugt i kasserne. 

Der er mange pige/pigge _______________på en kaktus 

Du må ikke mase/masse __________________ mine blomster. 

Jeg skal til læge/lægge _________________i morgen. 

Du må ikke kyse/kysse ________________hunden 

Jeg har lavet mange pile/pille __________________ til min bue. 

Den lille baby har en hvid kyse/kysse __________________på. 

Hunden tiger/tigger __________________ for at få et kødben. 

 



 

 www.JoanEriksen.dk Side 2 
 

Dobbeltkonsonanter 1 

Enten eller. 

Man kan ikke have både lang vokal og dobbelt konsonant. 

Hvis et ord har lang vokal, er der en enkelt konsonant.  

Hvis et ord har dobbelt konsonant er der kort vokal. 

 

LØSNING 

Læs sætningerne. 

Sæt streg over det forkerte ord og skriv det rigtige ord på linjen. 

 

Der er en mase/masse   masse    frugt i kasserne. 

Der er mange pige/pigge     pigge    på en kaktus 

Du må ikke mase/masse    mase    mine blomster. 

Jeg skal til læge/lægge     læge    i morgen. 

Du må ikke kyse/kysse     kysse    hunden 

Jeg har lavet mange pile/pille      pile     til min bue. 

Den lille baby har en hvid kyse/kysse     kyse    på. 

Hunden tiger/tigger      tigger      for at få et kødben. 
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Dobbeltkonsonanter 2 

Enten eller. 

Man kan ikke have både lang vokal og dobbelt konsonant. 

Hvis et ord har lang vokal, er der en enkelt konsonant.  

Hvis et ord har dobbelt konsonant er der kort vokal. 

 

 

Læs sætningerne. 

Sæt streg over det forkerte ord og skriv det rigtige ord på linjen. 

 

Der er kommet en nu tiger/tigger _______________ i dyrehaven. 

Katten har fire poter/potter ___________________. 

Man kan stike/stikke __________________sig på en kaktus. 

Vil du læse/læsse ______________________min bog. 

Fisken har en flot fine/finne______________________ på ryggen. 

Hvad skal din hest hede/hedde___________________? 

De har bygget to huler/huller________________________ inde i skoven. 

Vil du dele/delle ________________ den appelsin med mig? 
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Dobbeltkonsonanter 2 

Enten eller. 

Man kan ikke have både lang vokal og dobbelt konsonant. 

Hvis et ord har lang vokal, er der en enkelt konsonant.  

Hvis et ord har dobbelt konsonant er der kort vokal. 

 

LØSNING 

Læs sætningerne. 

Sæt streg over det forkerte ord og skriv det rigtige ord på linjen. 

 

Der er kommet en nu tiger/tigger      tiger      i dyrehaven. 

Katten har fire poter/potter     poter    . 

Man kan stike/stikke     stikke    sig på en kaktus. 

Vil du læse/læsse     læse    min bog. 

Fisken har en flot fine/finne      finne     på ryggen. 

Hvad skal din hest hede/hedde      hedde    ? 

De har bygget to huler/huller      huler    inde i skoven. 

Vil du dele/delle      dele       den appelsin med mig? 
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Dobbeltkonsonanter 3 

Enten eller. 

Man kan ikke have både lang vokal og dobbelt konsonant. 

Hvis et ord har lang vokal, er der en enkelt konsonant.  

Hvis et ord har dobbelt konsonant er der kort vokal. 

 

 

Læs sætningerne. 

Sæt streg over det forkerte ord og skriv det rigtige ord på linjen. 

 

Du må ikke falde ned i de store huler/huller__________________. 

Vi skal læse/læsse ______________ sand på vognen. 

Der er mange små biler/biller________________ i skoven. 

Vi vil selv byge/bygge _________________vores hus.  

Vil du lige/ligge _________________i sengen hele dagen? 

Kan du rede/redde ____________________min kat ned fra træet? 

Du må ikke mase/masse ________________ mine blomster. 

Der var en frygtelig hede/hedde _____________________sidste sommer. 
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Dobbeltkonsonanter 3 

Enten eller. 

Man kan ikke have både lang vokal og dobbelt konsonant. 

Hvis et ord har lang vokal, er der en enkelt konsonant.  

Hvis et ord har dobbelt konsonant er der kort vokal. 

 

LØSNING 

Læs sætningerne. 

Sæt streg over det forkerte ord og skriv det rigtige ord på linjen. 

 

Du må ikke falde ned i de store huler/huller       huller    . 

Vi skal læse/læsse     læsse    sand på vognen. 

Der er mange små biler/biller       biller       i skoven. 

Vi vil selv byge/bygge        bygge     vores hus.  

Vil du lige/ligge     ligge      i sengen hele dagen? 

Kan du rede/redde      redde     min kat ned fra træet? 

Du må ikke mase/masse      mase      mine blomster. 

Der var en frygtelig hede/hedde _____________________sidste sommer. 
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Dobbeltkonsonanter 4 

Enten eller. 

Man kan ikke have både lang vokal og dobbelt konsonant. 

Hvis et ord har lang vokal, er der en enkelt konsonant.  

Hvis et ord har dobbelt konsonant er der kort vokal. 

 

 

Læs sætningerne. 

Sæt streg over det forkerte ord og skriv det rigtige ord på linjen. 

 

Der er en stor sort byge/bygge __________________ på himmelen.  

Der er mange biler/biller ___________________  på parkeringspladsen. 

Vil du tage mine nøgler i min lome/lomme ________________ ? 

Der ligger en lille baby i Vugen/vuggen _________________. 

De kommer i aften og spiler/spiller____________________  musik. 

Der er mange æg i reden/redden ___________________. 

Har du ondt i dine føder/fødder_____________________? 

Hvor er brikerne/brikkerne ____________________ til spillet. 
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Dobbeltkonsonanter 4 

Enten eller. 

Man kan ikke have både lang vokal og dobbelt konsonant. 

Hvis et ord har lang vokal, er der en enkelt konsonant.  

Hvis et ord har dobbelt konsonant er der kort vokal. 

 

 

Læs sætningerne. 

Sæt streg over det forkerte ord og skriv det rigtige ord på linjen. 

 

Der er en stor sort byge/bygge      byge      på himmelen.  

Der er mange biler/biller      biler      på parkeringspladsen. 

Vil du tage mine nøgler i min lome/lomme      lomme      ? 

Der ligger en lille baby i vugen/vuggen     vugge     . 

De kommer i aften og spiler/spiller      spiller      musik. 

Der er mange æg i reden/redden       reden     . 

Har du ondt i dine føder/fødder      fødder     ? 

Hvor er brikerne/brikkerne       brikkerne     til spillet. 

 



 

 www.JoanEriksen.dk Side 9 
 

Dobbeltkonsonanter 5 

Enten eller. 

Man kan ikke have både lang vokal og dobbelt konsonant. 

Hvis et ord har lang vokal, er der en enkelt konsonant.  

Hvis et ord har dobbelt konsonant er der kort vokal. 

 

 

Læs sætningerne. 

Sæt streg over det forkerte ord og skriv det rigtige ord på linjen. 

 

Vingerne på mølen/møllen __________________  drejer ikke rundt.  

Kan du sætte koma/komma _______________ i teksten?  

Vi skal til havet og svøme/svømme __________________ til sommer. 

Der bor en rote/rotte ________________ i hønsehuset.  

Du må ikke klate/klatte _____________________  med malingen. 

Kan du høre kloken/klokken _________________ ringer? 

Hunden ligger og pruter/prutter ______________________. 

Der er ikke mere mad i min madkase/madkasse ___________________. 
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Dobbeltkonsonanter 5 

Enten eller. 

Man kan ikke have både lang vokal og dobbelt konsonant. 

Hvis et ord har lang vokal, er der en enkelt konsonant.  

Hvis et ord har dobbelt konsonant er der kort vokal. 

 

LØSNING 

Læs sætningerne. 

Sæt streg over det forkerte ord og skriv det rigtige ord på linjen. 

 

Vingerne på mølen/møllen      mølle       drejer ikke rundt.  

Kan du sætte koma/komma       komme      i teksten?  

Vi skal til havet og svøme/svømme       svømme      til sommer. 

Der bor en rote/rotte       rotte      i hønsehuset.  

Du må ikke klate/klatte      klatte      med malingen. 

Kan du høre kloken/klokken      klokken      ringer? 

Hunden ligger og pruter/prutter       prutter      . 

Der er ikke mere mad i min madkase/madkasse        madkasse      . 

 


