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for at lære at læse – »knække koden« – er det vigtigt at arbejde med ordenes lydside. børn opfatter ord konkret, og 
derfor er det nødvendigt i begynderundervisningen at lave øvelser, der får dem til at »opdage« ordenes lydside.
dette spil træner i at skille ord i enkeltlyde og at samle enkeltlyde til ord.
spillet er beregnet til indskolingen og i specialundervisningen.

Formål
• at forberede læseindlæringen ved at gøre eleverne bevidste om sprogets lydside
• at træne eleverne i at opdele ord i enkeltlyde (fonemer) – analyseøvelser
• at træne eleverne i at samle enkeltlyde til ord – synteseøvelser

Spillet består af
• 6 spilleplader med 6 felter på hver plade. i hvert felt er der tegnet grønne »pinde«, der angiver 1, 2, 3 eller 4 lyde
• 36 billedbrikker
• 60 løse »pinde«

Vejledning til øvelser med stigende sværhedsgrad

1. Grundøvelse i lydanalyse med billedbrikker og løse »pinde«
  læreren trækker en billedbrik, viser den til eleverne og udtaler ordet langsomt med tydelig pause mellem enkelt-

lydene: (s)-(o)-(l). 
  eleverne »ser« på lærerens mund, og lægger en »pind« i læseretningen for hver lyd de hører. de tæller, hvor 

mange lyde, der er i ordet.
 eleven siger hver lyd samtidig med, at læreren peger på pindene.

2. Fonemlotteri med plader og billedbrikker
  læreren trækker en billedbrik og viser den. læreren udtaler ordet langsomt (obs! lydering, ikke bogstavnavne/

stavning).

  den elev, der har tur, skal vurdere om han/hun kan anbringe billedbrikken på et felt på pladen. feltet skal have 
netop det antal »pinde«, der passer til antallet af lyde i ordet.

 eksempel: (s)-(o)-(l) på ❙ ❙ ❙

  Hvis eleven ikke kan bruge billedbrikken, kan i enten lægge den nederst i bunken eller lade næste elev forsøge.
  den elev, der først har pladen fuld, kan til sidst få lov at »læse op« på samme måde, som i grundøvelsen, hvor 

hvert ord igen bliver opdelt i enkeltlyde.

3. Variation
  som øvelse 2 – men læreren siger ordet med almindelig udtale i et almindeligt taletempo. derefter skal eleverne 

selv forsøge at sige enkeltlydene højt og placere billedet på feltet med det rigtige antal »pinde«.
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1 fonem 2 fonemer 3 fonemer 4 fonemer 

ø ko sol fisk
å ål bil stol
 is sko måne
 øl ski sofa
 tå kop kniv
 ur mus vase
 to kat rose
 sø hat blad
 ti kam saks
 æg mål slot
 si ost rive
  fem

Ordliste


