
Løb og læs med IntoWords 

 

Løb og læs er et lille opgaveløb med 11 poster, der alle   

træner brugen af IntoWords på mobile devices. I alle opgaver-

ne skal eleverne skal bruge IntoWords-app’en både til at få 

læst opgavearkene op og til at løse opgaverne. 

 

Inden løbet: 

Posterne printes og hænges op udendørs eller indendørs. 

Inden løbet startes skal eleverne sikre sig, at IntoWords-

tastaturet er valgt i dokumentet. Hver gruppe skal minimum 

have én mobiltelefon, tablet eller iPad—men gerne flere. Kon-

trollér, at alle elever kan anvende OCR-funktionen. 

 

Gruppens svar tastes eller indtales i et dokument, inden grup-

pen forlader posten. Til sidst deles/sendes svarene med lære-

ren. 

 

Det anbefales at opgaveløbet laves for hele klassen, så alle ele-

ver oplever den ordblindes præmis for at løse opgaverne. Her-

under bør det nok pointeres, at alle opgaver løses ved hjælp af 

IntoWords, som beskrevet i opgaverne.  

Rigtig god fornøjelse! 
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Kontrollér at IntoWords tastaturet er aktivt  (iPad/iPhone) 

 

Gå i Indstillinger og vælg Generelt. Vælg Tastatur i højre side og 

vælg Tastaturer på næste side. 

Tryk på pilen udfor IntoWords 

og sørg for at IntoWords tasta-

turet har fuld adgang. 

Hvis ikke tastaturet er der, skal 

det tilføjes. Tryk her.  

Husk at du kan skifte mellem 

tastaturer her. 

 

 

 

 

 

Kontrollér at IntoWords tastaturet er aktivt  

(Android) 

 

Gå i Indstillinger og vælg Generel administration. 

Vælg Sprog og input og herefter Standardtastatur. 

Vælg IntoWords-keyboard 



Opgave 3:  

is—sommerfugl—mælkevejen 

 

Opgave 4: 

Blæste = læste, krane = krone, hikke = ikke, nasse = passe, 

blæk = væk 

 

Opgave 5: 

Strømpebukser 

 

Opgave 6: 

Obnoxiously = utåleligt, modbydeligt 

 

Opgave 7: 

Appetitvækkende =  adjektiv/tillægsord 

Ord der starter med appetit:  7 

 

Opgave 8: 

Ternet Ninja, Anders Matthesen 

 

Opgave 11: 

Pige—tegne—hus—kaktus—samtale 
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Løsningsark 



Opg. 1 

Opg. 2 

Opg. 3 Gåde 1 

Gåde 2 

Gåde 3 

Opg. 4 

Opg. 5 

Opg. 6 

Opg. 7 



Opg. 9 

Opg. 10 

Opg. 11 

Opg. 8 

Ord der starter med SKOLE: 

 

 

 

Ord der slutter med FAG: 
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Indtal en fortælling 

Læs teksten og indtal fortsættelsen af fortællingen 
Disse fem ord skal bruges:  

 

Planet, stjerne, meteor, BANG & mælkevejen.  

 

Indtal først indledningen og forsæt så fortællingen.   

Det er kedeligt at sidde i sit bur og se på noget hø. Der 

sker slet ingenting … Derfor har And bygget en rumra-

ket og er alene på vej ud i universet. Og mens And 

drikker varm rum-kakao og er ved at varme noget rum

-andemad, er der en hviskende lyd, der bliver højere 

og højere. And ser på sin radar. Der er en mærkelig 

sort ting………   
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Ordslange 

Fortsæt denne ordslange med ord fra IntoWords.  

Skriv en ordslange på 20 tillægsord. Brug ordforslag. 

Ordene skal starte med det bogstav som det  

foregående ord slutter på.   

Sød—dejlig—grum– m 
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Løs gåder 

Få læst gåderne op og skriv  

svaret ved hjælp af ordforslagene i IntoWords.   

1. Kan I stave til frossent vand med to bogstaver? 

 

2. Hvilken fugl har ikke noget næb? 

 

3. På hvilken vej har der aldrig kørt biler? 
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Find fem fejl 

Læs teksten op med IntoWords og lyt jer frem til de 

fem fejl.   

Sofus fra sørøverskibet ”Piraten” 

blæste en dag i Socialdemokraten, 

at der  var udsat dusør på en krane 

hvis man ku fange ham selv og hans kone 

 

Sørøver Sofus, som hikke var bange 

skyndte sig hjem og tog konen til fange 

men da de kom med sig selv i en kasse 

Sagde betjenten det ikke ku nasse 

 

Sørøver Sofus blev gal, det er klart, 

skyndte sig hjem med sig selv i en fart 

Og da han  kom med sig selv i en sæk 

Fik han en krone og skyndte sig blæk 
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Lav det længst mulige ord 

Brug ordforslag til at danne så langt et ord som muligt. 

Brug kun nedenstående bogstaver.  

I behøver ikke at bruge alle bogstaverne 

R, R, E, E, S, S, B, M, Ø, T, P, K, U 

Kan I finde det ord, som alle bogstaverne danner 

tilsammen? 

St_ _ _ _ _ b _ _ _ _ r 
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Oversættelse 

Åbn ordbogen 

Vælg  engelsk—dansk i øverste  
højre hjørne 

Hvad betyder obnoxiously på engelsk? 
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Ordbog 

Åbn ordbogen 

Vælg  Den Danske Ordbog 
(DDO) i øverste højre hjørne 

1. Hvilken ordklasse er appetitvækkende? 

2. Hvor mange ord kan I finde, der starter med  

ordet appetit? 
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OCR 

Brug OCR til at få læst denne tekst op.  

Hvilken fortælling stammer det fra? 

Flot, menneske. Godt kæmpet! Vi tager ét sæt mere: 
10 baner løb, 10 mavebøjninger, 10 armbøjninger.« 
Aske sagde ikke et ord, men han tænkte, at T.N.'s ter-
nede hoved kunne blive en fin lille pude til sengen, hvis 
man liiige klippede det af. 
Efter to sæt var Aske nærmest farveblind af træthed. 
Blodet buldrede i ørerne, og han lå på græsset og gis-
pede efter vejret. De næste dage trænede Aske og 
ninjaen, så snart skolen var forbi. 
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Brug ordforslag 

Find fem sammensatte ord fra ordlisten, der alle starter 

med  skole: 

Skriv *fag# og find fem ord, der slutter på fag: 
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Find på ordforslag 

Find på en historie på 20 ord, hvor så mange ord 

som muligt starter med d. 

Brug ordforslag og/eller indtal. 
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Odd One Out 

Få læst ordene op.  

Hvilket ord hører ikke sammen med de andre? 

 

Eksempel: 

Pindsvin—Hjort—Agern—Stinkdyr—Ræv  

Agern hører ikke sammen med de andre, da agern ikke er et dyr. 

Grusom—Vidunderlig—Sød—Pige—Grøn 

Løbe—Hoppe—Svømme—Tegne—Danse 

Skrive—Bog—Hus—Sang—Avis 

Bordeaux—Kakigrøn—Koboltblå—Kaktus—Kridhvid 

Redegøre—Råbe—Snakke—Samtale—Diskutere 


