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1. Lyd og rim
A
Sæt x under
ni bi ko
snegl rose negl

Skriv 3 rimord
dæk mave 

B
Sæt x under
frakke jakke sæk
blyant trekant dråbe

Skriv 3 rimord
maske gryde

2. Forlyd
A
Skriv forlyden
fisk sæl
øre bord 

B
Skriv to konsonanter
krus grydelap 
slange dråbe

3. Læg lyd til
A
Sæt streg. Skriv ordet
ål

Skriv ordet
s +ål  
v + and 
t+ åre
k + ost 

B
Sæt streg. Skriv ordet
abe

Dan nye ord
s + lem
k + løve
gr + is
m + aske

4. Udlyd
A
Skriv udlyden
giraf   kran
skib   kænguru

B
Skriv 2 konsonanter
saks   klovn
hals   arm

5. Indlyd
A
Skriv den 2. lyd
due   frø
sol   bil

Skriv det bogstav
Nål   lim
kat   pære 

B
Skriv det 2. bogstav
krone   snegl
ski   mølle

Skriv det bogstav
kniv   øje
gryde   blomst

6. Tæl lyde
A
Skriv antal lyde 
bi   mælk 
pude   båd 
avis   gås
sol   ludo
vase

B
Skriv antal lyde
hest   ananas
tulipan   æg
penalhus   elefant
soldat   violin
rive



7. Find lyden
A
Hvilken lyd 
sav   skab
skål   flag

Hvor er s – lyden?
dåse   glas

Hvor er ø – lyden?
søm   høne

B
Hvilken lyd 
krus   vin
bænk   agurk

Hvor er r – lyden?
kirke   rose

Hvor er  g – lyden?
ged   cigar

8. Tag lyd væk
A
Tag første stavelse
sandal
pistol

Tag første lyd væk
rude
taske

B
Tag sidste stavelse
halse

Tag sidste lyd væk 
arm

Tag lyd væk inde 
bjørn

9. Byt lyd ud
A
Byt forlyden 
fod   pil   rose
hue   hest   kop

Byt 1. vokal
sol   seks   sæl
hatte   sok   skab 

B
Byt forlyden 
kande   mølle   rive
fisk   ost   økse

Byt 1. vokal
kam   kande   gren
blad   dukke   hest

10. Sære lyde
A
Skriv konsonanter
mappe   hytte
bukser   lagkage
stige   cirkus
hval   drenge 

B
Hvordan skrives
vippe   gynge
otte   spejl

Vejledning til Lydsporets Evalueringsark
1. Brug evalueringsarket for at bestemme, hvilke hæfter hver enkelt elev 

har brug for 
2. Begynd med a-opgaverne, og sig ordene tydeligt, gerne overdrevet
3. Tag én prøve ad gangen for at finde frem til, hvor eleven er i sin udvik-

ling
4. Stop, når det opleves for svært for de enkelte elever
5. Lad eleven farvelægge forsiden af evalueringsarket, for at illustrere, 

hvor hun er i sin udvikling
6. Gem evalueringsarket. Hæng det op på opslagstavlen, eller sæt det som 

forside i elevens mappe

NB! Det er en pædagogisk evaluering, ikke en test, dvs. det er tilladt at 
hjælpe, støtte og vejlede, for at se om eleven er lige ved at kunne. Læreren 
guider eleverne igennem de enkelte delopgaver.

Arbejdet med hæfterne
1. Vælg det hæfte, der passer til delfærdigheden 
2. Begynd med a-opgavehæftet 
3. Find i Lærerbogen den mundtlige opgave, der introducerer hvert hæfte, 

inden I går i gang.
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