
Bogstavernes	  rækkefølge	  betyder	  ikke	  meget!	  

Kan	  du	  læse	  dette?	  

Hej alle  

Vistde du dtete? 
Iøfgle en uerndsøeglse på Cmabrigde Uinvertisy, bteyedr 
det ikke noegt i hivklen rkækefløge bgotsavrene såtr i et 
ord, det esente vgitgie er at det frøtse og sdiste bgosatv i 
odret er på de rtete padlser. Rseten kan linge vloaypk, 
men du vil satdig vræe i snatd til at lsæe det. Det er frodi 
den mnenesekilge hejrne ikke lesær hevr bgotsav, men 
odret som en hleehd.  

Så belv man så mgeet klogree. 
*) Substantiv=navneord verbum=udsagnsord adjektiv=tillægsord  ægte 
adverbium=ægte biord   arvet adverbium=arvet biord 

Omskriv	  evt.	  først	  teksten	  til	  korrekt	  stavning	  (bogstav-‐rækkefølge):	  alle	  

	  Vidste	  du	  dette?	  

Ifølge	  en	  undersøgelse	  på	  Cambridge	  Universitet,	  betyder	  det	  ikke	  noget	  i	  hvilken	  
rækkefølge	  bogstaverne	  står	  i	  et	  ord,	  det	  eneste	  vigtige	  er	  at	  det	  første	  og	  sidste	  
bogstav	  er	  på	  de	  rette	  pladser.	  Resten	  kan	  ligne	  volapyk,	  men	  du	  vil	  stadig	  være	  i	  
stand	  til	  at	  læse	  det.	  Det	  er	  fordi	  den	  menneskelige	  hjerne	  ikke	  læser	  hvert	  
bogstav,	  men	  ordet	  som	  en	  helhed.	  

Så	  blev	  man	  så	  meget	  klogere. 

 

	  



 
	   	  

Uffes	  krydsord	  
Alle	  krydsord	  findes	  i	  teksten,	  men	  skal	  indsættes	  i	  ordbogs-‐formen	  
Men	  ordene	  i	  teksten	  ovenfor	  er	  stavet	  forkert	  …	  

Name:________________________	  
Date:________________________	  
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Across:	   Down:	  
2	  -‐	  (sub)	  hele;	  totalitet;	  integritet	  

4	  -‐	  (sub)	  minuskel;	  font;	  skrift;	  
skriftart;	  skriftstørrelse;	  skrifttegn;	  
skrifttype;	  tryktype	  

5	  -‐	  (sub)	  glose;	  term	  

8	  -‐	  (sub)	  affald;	  biprodukt;	  juks;	  levn;	  
levning	  

9	  -‐	  (adj)	  intelligent;	  alvidende;	  
begavet;	  evnerig;	  genial;	  talentfuld;	  
velinformeret;	  velvidende;	  vidende;	  vis	  

11	  -‐	  (sub)	  eksamination;	  ransagelse;	  
afhandling;	  artikel;	  atelier;	  disputats;	  
dissertation;	  ekskurs;	  essay;	  
monografi;	  tese;	  tesis;	  eftersyn;	  
gennemgang;	  kontrol;	  research;	  
revision;	  tjek	  

13	  -‐	  (verb)	  tyde;	  studere;	  skanne	  

14	  -‐	  (adj)	  samtlige	  

15	  -‐	  (verb)	  se	  ud	  som;	  findes;	  
forekomme;	  foreligge;	  fremtræde;	  
syne	  

	  

	  

1	  -‐	  (sub)	  uforståeligt	  sprog	  

3	  -‐	  (adj)	  betydningsfuld;	  central;	  
væsentlig;	  signifikant;	  udtryksfuld;	  
værdifuld	  

6	  -‐	  (sub)	  orden;	  formation;	  følge;	  
geled;	  opstilling;	  række;	  
samfundsorden;	  sekvens;	  serie;	  skala;	  
system	  

7	  -‐	  (adj)	  human	  

10	  -‐	  (verb)	  betegne;	  angive;	  mene	  

12	  -‐	  (adj)	  bagest	  

	  

	  



Skriv	  teksten	  med	  den	  rigtige	  stavning	  her:	  

	  



Facit:	  

Hej	  alle	  	  

Vidste	  du	  dette?	  

Ifølge	  en	  undersøgelse	  på	  Cambridge	  University,	  betyder	  det	  
ikke	  noget	  i	  hvilken	  rækkefølge	  bogstaverne	  står	  i	  et	  ord,	  det	  
eneste	  vigtige	  er	  at	  det	  første	  og	  sidste	  bogstav	  i	  ordet	  er	  på	  de	  
rette	  pladser.	  Resten	  kan	  ligne	  volapyk,	  men	  du	  vil	  stadig	  være	  i	  
stand	  til	  at	  læse	  det.	  Det	  er	  fordi	  den	  menneskelige	  hjerne	  ikke	  
læser	  hver	  bogstav,	  men	  ordet	  som	  en	  helhed.	  	  

	  

Så	  blev	  man	  så	  meget	  klogere.	  


