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Indledning. 
 
Det foreliggende undervisningsmateriale er udarbejdet på grundlag af de erfaringer, der 
blev indhøstet ved gennemførelsen af forsøgsprojektet "fjernundervisning i punktskrift".  
  
Materialet består af 2 dele på hver 10 kapitler.  
 
Del 1 indeholder:  
Føletræningsmateriale og materiale til indlæring af bogstaverne med tilhørende 
forkortelser, mængde- og ordenstal, nogle få sætnings- og hjælpetegn, enkelte et-
tegnsforkortelser samt eksempler på anvendelse af diverse afmærkningsmaterialer (se 
kap. 10). 
Det kan anbefales, at afmærkningsmaterialerne anvendes i undervisningen fra et så tidligt 
tidspunkt som muligt, således at kap. 10 i realiteten kun bliver en repetition af allerede 
kendte afmærkningsmaterialer.  
   
Del 2 indeholder: 
De resterende et-tegnsforkortelser, to- og tre-tegnsforkortelser og de resterende sætnings- 
og hjælpetegn.  
Materialet er skrevet med dobbelt linjeafstand til og med kap. 15, hvorefter teksterne 
indeholder afsnit skrevet med enkelt linjeafstand.  
Til hvert kapitel hører en båndside, hvor alt punktskriftmaterialet er indlæst bortset fra de 
opgaver, som deltageren selv skal løse.  
 
Undervisningsmaterialet giver deltageren mulighed for at gennemføre et intensivt 
undervisningsforløb, også selv om lærer og deltager kun mødes en gang om ugen. I 
denne situation må det tilrådes, at antallet af undervisningstimer er mindst 3 pr. gang. 
 
Undervisningsmaterialets udformning gør det muligt at gennemføre øvelserne inden for 
det enkelte kapitel i en anden rækkefølge, hvorved det også kan anvendes i den 
Undervisning, hvor man foretrækker at undervise efter helhedsmetoden. 
 
Målsætning. 
 
Målet med nærværende undervisningsmateriale er, at deltageren allerede på et tidligt 
tidspunkt i undervisningsforløbet kan læse 30-40 ord i minuttet.  
 
 
Almindelige bemærkninger om materialets anvendelse. 
 
Når læreren har instrueret i korrekt arbejds- og læsestilling, føletræner deltageren under 
lærerens vejledning.  
 
Ved indføring af tegn præciserer læreren, at disse skal opfattes som figurer, hvilket er 
forudsætningen for at nå det ønskede mål at læse hurtigt. Derefter skriver deltageren 
tegnet på perkinsmaskinen eventuelt med støtte af demonstrationsklodsen. Samtidig 
hermed indføres tegnets betydning. Når tegnets betydning er indført, læses ord og tekst. 
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De øvelsesopgaver, materialet indeholder, er tænkt anvendt som deltagerens 
hjemmearbejde.  
De skal dels besvares skriftligt, dels mundtligt indlæst på bånd. Det er afgørende vigtigt, at 
der indgås en fast aftale mellem lærer og deltager om afleveringsfristen. 
 
I nogle af teksterne har vi indført stillelæsningsøvelser, hvor der stilles spørgsmål til 
teksten. Disse øvelser er en træning i aktiv læsning. D.v.s., deltageren lærer at søge det 
væsentlige indhold i teksten, idet spørgsmålene kan besvares enten ved enkelte ord eller 
afgrænsede dele af teksten. Metoden indebærer, at den generelle læsehastighed øges. 
 
Læreren måler ved hjælp af indlæsningsbåndet deltagerens aktuelle læsehastighed, som 
bruges til en fælles drøftelse af deltagerens mulighed for at gennemføre den aftalte plan 
og hans/hendes forventning til lærerens vejledning og arbejdet i klasseundervisningen. 
Under disse drøftelser skal læreren motivere deltageren til at træne, så tekststykkerne 
læses med en hastighed på mindst 30 ord pr. minut. 
 
Materialet lægger op til, at deltageren i høj grad arbejder selvstændigt. Hvis læreren skal 
kunne give relevant vejledning, må han/hun sammen med deltageren efter hvert kapitel 
vurdere de opnåede resultater.  
 
Supplerende materiale. 
 
Materialet er et standardmateriale, der dækker de nødvendige elementer til indlæring af 
punktskrift. Men det vil normalt være nødvendigt at supplere med materiale, der 
imødekommer den enkelte deltagers ønsker og behov. Det kan ud over 
afmærkningsmateriale dreje sig om:  
 

• Børnebøger, 
• Skaknotationer, 
• Opskrifter, 
• Sange, 
• Fodboldstillinger, (se punktnyt) 
• Dagsordener, 
• Breve osv. 

 
Disse emner er eksempler på materiale, der kan anvendes på et tidligt tidspunkt i del 1. 
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Kap. 1. 
 
Indhold: 
 
Hånd- og fingerstilling, linielæsning, linieskift 
Føletræning. 
Lodret læsning,  
Korrekt håndstilling.  
Finde ens og forskellige figurer, genkende figurer. 
Indlæring af grundtegnet og bogstaverne a, k og p. 
Læsning med begge hænder uafhængigt af hinanden. 
Mundtlige opgaver: p9, p12 og p19. 
 
 
 
Side 1. Instruktion i hånd- og fingerstilling, linielæsning og linieskift. 
Anvend første linie til instruktion i korrekt hånd- og fingerstilling.  
Begge hænder og 4-6 fingre bruges. 
 
Linien læses med en jævn glidende bevægelse uden ophold.  
Der lægges fra begyndelsen stor vægt på en meget let berøring.  
Linieskift foretages ved at gå tilbage ad samme linie og følge den lodrette linie i venstre 
side.  
Denne øvelse gentages et passende antal gange.  
 
Side 2. Linieskift med genvej.  
Som side 1, men her skydes genvej ved linieskift. 
 
Side 3. Linielængde.  
Øvelsen gennemføres som på p2. Deltageren beskriver forskellen på liniernes længde.  
Siden trænes.  
Minimumhastighed 20 linier pr. min. 
 
Side 4. Linietykkelse. 
Deltageren fortæller, om linierne er tykke, tynde eller midt imellem. 
Minimumhastighed 20 linier pr. min. 
 
Side 5. Tælle figurer. 
Der tælles kasser og der lægges stor vægt på, at der læses uden ophold. 
Minimumhastighed 20 linier pr. min. 
 
Side 6. Lodret læsning, korrekt håndstilling. 
Begge pegefingre anbringes øverst på første linie.  
Den pegefinger, der føler bedst, anbringes først.  
Resten af venstre hånd skal have kontakt med papiret til venstre for linien og resten af 
højre hånd skal have kontakt med papiret til  
højre for linien.  
Fingrene føres så hurtigt som muligt ned ad linien. 
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Side 7. Ens eller forskellige figurer. 
Der bruges ikke figurbetegnelse og tegnene skal opfattes som figurer.  
Linierne læses uden ophold.  
Spørgsmålet er, om figurerne på en linie er ens eller forskellige.  
Minimumhastighed 15 linier pr. min. 
 
Side 8. ens eller forskellige figurer. 
Som p7. 
 
Side 9. Mundtlig opgave. 
Som p7, men denne side arbejder deltageren selvstændigt med derhjemme og  
indlæser opgaven på indlæsningsbåndet.  
Minimumhastighed 15 linier pr. min. 
 
Side 10. Genkendelse af en figur, der er anderledes i en gruppe på 3 figurer. 
Spørgsmålet er, står den figur, der er anderledes først, i midten eller sidst på 
linien?  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 11. Genkendelse af en figur, der er anderledes. 
Som p10. 
 
Side 12. Mundtlig opgave. 
Som p10. deltageren læser opgaven ind på indlæsningsbåndet.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 13. Genkendelse af en given figur. 
Brug ikke figurens betegnelse.  
Hvor mange gange forekommer figuren øverst på linien på hver af de 3 lodrette linier? 
 
Side 14. Grundtegnet. 
Brug ikke figurens betegnelse, før denne side er læst.  
Det er meget vigtigt, at deltageren i første omgang udelukkende koncentrerer sig om 
figurens form.  
Figuren præsenteres på første linie.  
Linien læses med en jævn, glidende bevægelse uden ophold og uden regressioner.  
Når deltageren er blevet fortrolig med denne figur, jagtes den på de øvrige linier og der 
tælles, hvor mange gange den forekommer på hver linie.  
Deltageren skal udelukkende koncentrere sig om den pågældende figur, de andre figurer 
er i denne forbindelse underordnede.  
Efter jagten informeres om figurens betegnelse.  
Der instrueres i skrivning af grundtegnet - evt. med støtte fra demonstrationsklodsen. 
Siden læses igen, denne gang læses figuren som grundtegn.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 15. Figurbeskrivelse inden indlæring af k og p. 
Brug ikke figurbetegnelse.  
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Er figurerne på en linie ens eller forskellige? 
Lad deltageren beskrive figurernes former. 
 
Side 16. Indlæring af k. 
Samme fremgangsmåde som p14. 
 
Side 17. Indlæring af p. 
Samme fremgangsmåde som p14. 
 
Side 18. Det første ord. 
Ordet kapitel i afkortet form - kap. - ordet læses som en helhed og det præsenteres på 
første linie. I øvrigt samme fremgangsmåde som p14.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 19. Mundtlig opgave. 
2 af de 4 tegn på en linie er ens, hvilket?  
Deltageren læser sine resultater ind på indlæsningsbåndet. 
 
Side 20. Læsning med begge hænder uafhængigt af hinanden. 
Deltageren informeres om øvelsens opstilling.  
Venstre hånd læser første halvdel af linien og derefter læser højre hånd sidste halvdel af 
linien.  
I begyndelsen kan begge hænder gå tilbage på linien samtidig.  
Det endelige mål opnår man, når venstre hånd kan gå tilbage samtidig med, at højre hånd 
læser sidste halvdel af linien. 
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Kap. 2. 
 
Indhold: 
 
Indlæring af b, c, d og e. 
Taltegnet og de første 5 tal. 
Mundtlige opgaver: p1, p9 og p12. 
 
Begynd altid med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1. b og c, mundtlig opgave. 
Brug ikke figurernes betegnelser, før de 2 første linier er læst.  
Figurerne præsenteres på 1. og 2. linie.  
Linierne læses med en jævn, glidende bevægelse og uden at standse ved de enkelte 
figurer.  
Tegnene skrives og hele siden læses, denne gang læses figurerne som bogstaver.  
 
Som hjemmearbejde bliver det deltagerens opgave at besvare spørgsmålet:  
Hvilket bogstav forekommer 2 gange på linien?  
Besvarelserne læses ind på indlæsningsbåndet. 
 
Side 2. Lodret læsning. 
B jagtes på de 2 lodrette linier. 
 
Side 3. Lodret læsning. 
C jagtes på de 2 lodrette linier. 
 
Side 4. Figurbeskrivelse inden indlæring af d og e. 
Brug ikke figurernes betegnelser.  
Er figurerne på en linie ens eller forskellige? 
Lad deltageren beskrive figurernes former. 
 
Side 5. Indlæring af d. 
Brug ikke figurens betegnelse, før denne side er læst.  
Det er meget vigtigt, at deltageren i første omgang udelukkende koncentrerer sig om 
figurens form. Figuren præsenteres på første linie.  
Deltageren afpasser sin læsehastighed således, at linien læses med en jævn, glidende 
bevægelse uden ophold og uden regressioner.  
Når deltageren er blevet fortrolig med figuren, jagtes den på de øvrige linier og der tælles, 
hvor mange gange figuren forekommer på hver linie.  
Deltageren skal kun koncentrere sig om den pågældende figur, de øvrige figurer er i 
denne forbindelse underordnede.  
Efter jagten informeres om figurens betegnelse, figuren skrives på maskinen, evt. med 
støtte fra demonstrationsklodsen.  
Siden læses igen, men denne gang med bogstavbetegnelsen.  
Minimumhastighed 10 linier pr. Min. 
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Side 6. Indlæring af e. 
Samme fremgangsmåde som p5. 
 
Side 7. Små ord. 
Linierne læses uden at standse. 
 
Side 8. Føletræning på ord.  
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på første linie.  
Herefter jagtes ordene på de øvrige linier.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 9. Mundtlig opgave. 
De føletrænede ord fra p8 er opstillet med 4 ord på hver linie.  
2 af ordene er ens.  
Det bliver deltagerens opgave - på indlæsningsbåndet - at fortælle hvilket ord, der 
forekommer 2 gange på linien. 
 
Side 10. Figurbeskrivelse inden indlæring af taltegnet. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
Side 11. Taltegnet. 
Samme fremgangsmåde som p5. 
 
Side 12. De 5 første tal. Mundtlig opgave. 
Deltageren præsenteres for de 5 første tal på første linie.  
Linien trænes og læses uden at standse.  
Tallene skrives.  
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og slutter med at læse den ind 
på indlæsningsbåndet. 
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Kap. 3. 
 
Indhold: 
 
Ordforkortelserne: at, bliver, og, du, eller, kan og skal. 
Orddelsforkortelserne: re og ve. 
Indlæring af f, g og v, tallene 6 og 7. 
Mundtlige opgaver: p3, p8, p10, p12, p18, p20. 
Skriftlig opgave: p1. 
 
Begynd altid med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1. Ordforkortelserne:  
At, bliver, og, du, eller, kan og skal.  
Skriftlig opgave. 
Informer om disse tegns ordbetydninger.  
Siden læses.  
Den skriftlige opgave er beregnet til hjemmearbejde, hvor deltageren bruger denne sides 
båndtekst som diktat. 
 
Side 2. Føletræning på ord. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på første linie.  
Ordene jagtes på de øvrige linier.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 3. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser den ind på  
indlæsningsbåndet. 
 
Side 4. Figurbeskrivelse inden indlæring af f og g. 
Brug ikke figurernes betegnelser. 
Er figurerne på en linie ens eller forskellige? 
Lad deltageren beskrive figurernes former. 
 
Side 5. Indlæring af f. 
Brug ikke figurens betegnelse, før denne side er læst.  
Det er meget vigtigt, at deltageren i første omgang udelukkende koncentrerer sig om 
figurens form. 
Figuren præsenteres på første linie.  
Deltageren afpasser sin læsehastighed således, at linien læses med en jævn, glidende 
bevægelse, uden ophold og uden regressioner.  
Når deltageren er blevet fortrolig med denne figur, jagter han den på de øvrige linier og 
tæller, hvor mange gange den forekommer på hver linie. 
Deltageren skal udelukkende koncentrere sig om den pågældende figur, de øvrige  
Figurer er i den forbindelse underordnede.  
Efter jagten informeres om figurens betegnelse.  



10 
 

 

Figuren skrives på maskinen - evt. med støtte fra demonstrationsklodsen.  
Siden læses igen, men denne gang læses figuren som f. 
Minimum hasthed 10 linier pr. Min. 
 
Side 6. Lodret læsning. 
F jagtes på de 2 lodrette linier. 
 
Side 7. Indlæring af g. 
Samme fremgangsmåde som p5. 
 
Side 8. Mundtlig opgave. 
2 af de 4 tegn på en linie er ens, hvilket?  
Deltageren læser sine resultater ind på indlæsningsbåndet. 
 
Side 9. Føletræning på ord. 
Samme fremgangsmåde som p2. 
 
Side 10. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
 
Side 11. Tallene 6 og 7. 
Deltageren præsenteres for talrækken fra 1 til 7 på første linie.  
Siden læses. 
 
Side 12. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p8. 
 
Side 13. Figurbeskrivelse inden indlæring af re og v. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
Side 14. Indlæring af re. 
Samme fremgangsmåde som p5. 
 
Side 15. Lodret læsning. 
re jagtes på de to lodrette linier. 
 
Side 16. Indlæring af v. 
Samme fremgangsmåde som p5. 
 
Side 17. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p8. 
 
Side 18. Føletræning på ord.  
Indføring af orddelsforkortelsen re. 
  
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på de 3 første linier. 
I forbindelse med læsning af ordet brev på 1. linie gøres deltageren bekendt med 
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orddelsforkortelsen re.  
I øvrigt samme fremgangsmåde som p2. 
 
Side 19. Føletræning på ord. 
Indføring af orddelsforkortelsen ve. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på de 2 første linier.  
Der informeres om orddelsforkortelsen ve og 3. linie gennemgås i fællesskab. 
I øvrigt samme fremgangsmåde som p2. 
 
Side 20. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
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Kap. 4. 
 
Indhold:  
Ordforkortelserne: for, gør, på, ved og ret 
Orddelsforkortelsen: sk. 
Indlæring af h, i, s, r, tallene 8 og 9. 
Mundtlige opgaver: p7, p9, p12, p19. 
Skriftlig opgave: p10. 
 
Begynd altid med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1. Ordforkortelserne: for, gør, på, ved og ret.  
Skriftlig opgave. 
Informer om disse tegns ordbetydninger.  
Siden læses.  
Den skriftlige opgave er beregnet til hjemmearbejde, hvor deltageren bruger denne sides 
båndtekst som diktat. 
 
Side 2. Figurbeskrivelse inden indlæring af h og i. 
Brug ikke figurernes betegnelser.  
Er figurerne på en linie ens eller forskellige?  
Lad deltageren beskrive figurernes form. 
 
Side 7. Indlæring af h.  
Brug ikke figurbetegnelse, før denne side er læst.  
Det er meget vigtigt, at deltageren i første omgang alene koncentrerer sig om figurens 
form. 
Figuren præsenteres på første linie. 
Deltageren afpasser sin læsehastighed således, at linien læses med en jævn, glidende 
bevægelse, uden ophold og uden regressioner.  
Når deltageren er blevet fortrolig med denne figur, jagtes den på de øvrige linier og der 
tælles, hvor mange gange figuren forekommer på hver linie.  
Deltageren skal udelukkende koncentrere sig om den pågældende figur, de øvrige figurer 
er underordnede i denne forbindelse. 
Efter jagten informeres om figurens betegnelse.  
Figuren skrives på maskinen - evt. med støtte fra demonstrationsklodsen.  
Siden læses igen, men denne gang læses figuren som bogstav.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 4. Lodret læsning. 
Hvor mange gange forekommer h 2 gange ved siden af hinanden på hver linie? 
 
Side 5. Indlæring af i. 
Samme fremgangsmåde som p3. 
 
Side 6. Lodret læsning.  
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Hvor mange gange forekommer i 2 gange ved siden af hinanden på hver linie? 
 
Side 7. Mundtlig opgave.  
2 af de 4 tegn på en linie er ens, hvilket?  
Deltageren læser sine resultater ind på indlæsningsbåndet. 
 
Side 8. Tallene 8 og 9. Føletræning på ord. 
Deltageren præsenteres for talrækken fra 1 til 9 på første linie. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab 2. linie.  
Ordene fra denne linie jagtes.  
Minimum hastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 9. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p7. 
 
Side 10. Føletræning på ord. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på første linie.  
Ordene jagtes på de øvrige linier.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 11. Føletræning på ord. 
Samme fremgangsmåde som p10. 
 
Side 12. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
 
Side 13. Figurbeskrivelse inden indlæring af s og r. 
Samme fremgangsmåde som p2. 
 
Side 14. Indlæring af s. 
Samme fremgangsmåde som p3. 
 
Side 15. Indlæring af r. 
Samme fremgangsmåde som p3. 
 
Side 16. Føletræning på ord. 
Samme fremgangsmåde som p10. 
 
Side 17. Føletræning på ord. 
Indføring af orddelsforkortelsen sk. 
Der informeres om grundtegnets orddelsbetydning.  
I øvrigt samme fremgangsmåde som p10. 
 
Side 18. Læsetræning. 
Siden læses. 
 
Side 19. Mundtlig opgave. 
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Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
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kap. 5. 
 
Indhold: 
 
Ordforkortelserne: har, som, rigtig. 
Indlæring af j, l, æ, tallet 0, punktum, komma, udråbstegn. 
Mundtlige opgaver: p8, p12, p16, p18.  
Skriftlige opgaver: p10, p15. 
 
Begynd altid med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1. Ordforkortelserne: har, som og rigtig. Skriftlig opgave. 
Der informeres om disse tegns ordbetydninger.  
Siden læses.  
Den skriftlige opgave er beregnet til hjemmearbejde, hvor deltageren bruger denne sides 
båndtekst som diktat. 
 
Side 2. Komma og punktum. 
Komma præsenteres på 1. linie. 
De næste 3 linier læses.  
Punktum præsenteres på 5. linie. 
De øvrige linier læses.  
Siden skrives efter lærerens diktat. 
 
Side 3. Figurbeskrivelse. 
Brug ikke figurernes betegnelse. 
Er figurerne på en linie ens eller forskellige? 
Lad deltageren beskrive figurernes form. 
 
Side 4. Indlæring af j. 
Brug ikke figurens betegnelse, før denne side er læst.  
Det er meget vigtigt, at deltageren i første omgang udelukkende koncentrerer sig om 
figurens form. 
Figuren præsenteres på første linie.  
Deltageren afpasser sin læsehastighed således, at linien læses med en jævn, glidende 
bevægelse, uden ophold og uden regressioner.  
Når deltageren er blevet fortrolig med denne figur, jagtes den på de øvrige linier og der 
tælles, hvor mange gange den forekommer på hver linie.  
Deltageren skal udelukkende koncentrere sig om den pågældende figur, de øvrige figurer 
er i denne forbindelse er underordnede.  
Efter jagten informeres om figurens betegnelse.  
Figuren skrives på maskinen - evt. med støtte fra demonstrationsklodsen.  
Siden læses igen, men denne gang læses figuren som bogstav.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
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Side 5. Lodret læsning. 
Hvor mange gange forekommer j på hver lodrette linie? 
 
Side 6. Indlæring af l. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
Side 7. Lodret læsning. 
Hvor mange gange forekommer l 2 gange ved siden af hinanden på hver lodrette linie? 
 
Side 8. Mundtlig opgave. 
2 af de 4 tegn på en linie er ens, hvilket?  
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser sine resultater ind på  
indlæsningsbåndet. 
 
Side 9. Figurbeskrivelse inden indlæring af æ. 
Samme fremgangsmåde som p3. 
 
Side 10. Indlæring af æ. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
Side 11. Lodret læsning. 
Hvor mange gange forekommer æ på hver lodrette linie? 
 
Side 12. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p8. 
 
Side 13. Føletræning på ord. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på første linie.  
Ordene jagtes på de øvrige linier. 
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 14. Føletræning på personnavne. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab navnene på de 3 første linier. 
Navnene jagtes på de øvrige linier. 
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 15. Læsetræning. Skriftlig opgave.  
Siden læses.  
Derhjemme bruger deltageren denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 16. Udråbstegn.  
Mundtlig opgave. 
Udråbstegn præsenteres på første linie.  
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
 
Side 17. Taltræning. 
Der informeres om tallet 0.  
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Siden læses. 
 
Side 18. Mundtlig opgave. 
2 af de 4 tal på en linie er ens, hvilket?  
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser sine resultater ind på 
indlæsningsbåndet. 
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kap. 6. 
 
Indhold: 
Ordforkortelserne: jeg, lige, være. 
Indlæring af m, n, ø.  
Ordenstal, datoskrivning. 
Lommekalender. 
Mundtlige opgaver: p7, p13, p18. 
Skriftlige opgaver: p1, p15. 
 
Begynd altid med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1. Ordforkortelserne: jeg, lige og være.  
Skriftlig opgave. 
Informer om disse tegns ordbetydninger.  
Siden læses.  
Derhjemme bruger deltageren denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 2. Figurbeskrivelse inden indlæring af n og m. 
Brug ikke figurernes betegnelser. 
Er figurerne på en linie ens eller forskellige? 
Lad deltageren beskrive figurernes form. 
 
Side 3. Indlæring af m. 
Brug ikke figurens betegnelse, før denne side er læst.  
Det er meget vigtigt, at deltageren i første omgang alene koncentrerer sig om figurens 
form.  
Figuren præsenteres på første linie. 
Deltageren afpasser sin læsehastighed således, at der læses med en jævn, glidende 
bevægelse, uden ophold og uden regressioner.  
Når deltageren har gjort sig fortrolig med figuren, jagtes den på de øvrige linier og der 
tælles, hvor mange gange figuren forekommer på hver linie.  
Deltageren skal udelukkende koncentrere sig om den pågældende figur, de øvrige figurer 
er i denne forbindelse underordnede.  
Efter jagten informeres om figurens betegnelse.  
Figuren skrives på maskinen - evt. med støtte fra demonstrationsklodsen.  
Siden læses igen, men denne gang læses figuren som bogstav.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 4. Lodret læsning. 
Hvor mange gange forekommer m 2 gange ved siden af hinanden på hver lodrette linie? 
 
Side 5. Indlæring af n. 
Samme fremgangsmåde som p3. 
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Side 6. Lodret læsning. 
Hvor mange gange forekommer n på hver lodrette linie? 
 
Side 7. Mundtlig opgave. 
2 af de 4 tegn på en linie er ens, hvilket? 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser sine resultater ind på  
indlæsningsbåndet. 
 
Side 8. Føletræning på ord. 
Ordene præsenteres på første linie.  
Ordene jagtes på de øvrige linier.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 9. Læsetræning. 
Siden læses. 
 
Side 10. Figurbeskrivelse inden indlæring af ø. 
Samme fremgangsmåde som p2. 
 
Side 11. Indlæring af ø. 
Samme fremgangsmåde som p3. 
 
Side 12. Lodret læsning. 
Hvor mange gange forekommer ø på hver lodrette linie? 
 
Side 13. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p7. 
 
Side 14. Føletræning på ord. 
Samme fremgangsmåde som p8. 
 
Side 15. Læsetræning.  
Skriftlig opgave. 
Siden læses.  
Derhjemme bruger deltageren denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 16. Ordenstal, datoskrivning. 
Der informeres om skrivning af ordenstal.  
Ordenstallene på de 2 første linier læses.  
Der informeres om datoskrivning.  
De næste 6 linier læses. 
 
Side 17. Lommekalender. 
Eksempel på kalender 1992. 
Læreren må udarbejde en aktuel kalender til deltageren.  
Hver linie repræsenterer 1. kvartal.  
Ordenstallene er datoer på den første mandag i hver måned. 
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Side 18. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
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Kap. 7. 
 
Indhold: 
 
Ordforkortelserne: med, når, før. 
Indlæring af o, q, t, z. 
Orddelsforkortelserne: st, nd, spørgsmålstegn. 
Repetition af ordforkortelser. 
Mundtlige opgaver: p8, p12, p17, p20. 
Skriftlige opgaver: p1, p9, p11, p19. 
 
Begynd altid med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1. Ordforkortelserne: med, når, før.  
Skriftlig opgave. 
Informer om disse tegns ordbetydninger.  
Siden læses.  
Den skriftlige opgave er beregnet til hjemmearbejde, hvor deltageren bruger denne sides 
båndtekst som diktat. 
 
Side 2. Spørgsmålstegn. 
Spørgsmålstegn præsenteres på første linie.  
Siden læses. 
 
Side 3. Figurbeskrivelse inden indlæring af o og q. 
Brug ikke figurernes betegnelser. 
Er figurerne på en linie ens eller forskellige? 
Lad deltageren beskrive figurernes form. 
 
Side 4. Indlæring af o. 
Brug ikke figurbetegnelse, før siden er læst.  
Det er meget vigtigt, at deltageren i første omgang udelukkende koncentrerer sig om 
figurens form.  
Figuren præsenteres på første linie.  
Deltageren afpasser sin læsehastighed således, at der læses med en jævn, glidende 
bevægelse, uden ophold og uden regressioner. 
Når deltageren er blevet fortrolig med denne figur, jagtes den på de øvrige linier og der 
tælles, hvor mange gange den forekommer på hver linie.  
Deltageren skal alene koncentrere sig om den pågældende figur, de øvrige figurer er i 
denne forbindelse underordnede.  
Efter jagten informeres om figurens betegnelse.  
Figuren skrives på maskinen - evt. med støtte! demonstrationsklodsen.  
Siden læses igen, men denne gang læses figuren som bogstav.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
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Side 5. Lodret læsning. 
Hvor mange gange forekommer o på hver lodrette linie? 
 
Side 6. Indlæring af q. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
Side 7. Lodret læsning. 
Hvor mange gange forekommer q 2 gange ved siden af hinanden? 
 
Side 8. Orddelsforkortelsen nd.  
Føletræning på ord. 
Der informeres om q som orddelsforkortelse. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på første linie.  
Ordene jagtes på de øvrige linier.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 9. læsetræning.  
Skriftlig opgave. 
Siden læses.  
Derhjemme bruger deltageren denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 10. Føletræning på ord. 
Samme fremgangsmåde som p8. 
 
Side 11. Læsetræning.  
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p9. 
 
Side 12. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
 
Side 13. Figurbeskrivelse inden indlæring af t og z. 
Samme fremgangsmåde som p3. 
 
Side 14. Indlæring af t. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
Side 15. Lodret læsning. 
Hvor mange gange forekommer t på hver lodrette linie? 
 
Side 16. Indlæring af z. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
Side 17. mundtlig opgave. 
2 af de 4 tegn på en linie er ens, hvilket?  
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser sine resultater ind på 
indlæsningsbåndet. 
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Side 18. Orddelsforkortelsen st.  
Føletræning på ord. 
 
Der informeres om z som orddelsforkortelse.  
I øvrigt samme fremgangsmåde som p8. 
 
Side 19. læsetræning.  
Skriftlig opgave. 
Siden læses.  
Derhjemme bruger deltageren denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 20. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
 
Repetition af ordforkortelser.  
 
Deltageren skriver efter lærerens diktat: 
Jeg har ret. 
Har du ret? 
Du ved, at du har ret. 
Jeg ved, at jeg har ret. 
Gør, som jeg gør. 
Gør du, som jeg gør? 
Jeg gør, som du gør. 
Du kan, når du skal. 
Ret skal være ret. 
Skal ret være ret? 
I skal være lige. 
Skal i være lige? 
Ved du, at i skal være lige? 
Du kan være med. 
Jeg bliver for at være med. 
Bliver du for at være med?  
Kan du eller skal jeg? 
Skal jeg eller kan du? 
Kan i eller skal jeg? 
Kan i lige være med? 
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kap. 8. 
 
Indhold: 
 
Ordforkortelserne: op, under, til, efter. 
Indlæring af u, w, x, y. 
Orddelsforkortelserne: hv, or. 
Mundtlige opgaver: p8, p13, p17, p23. 
Skriftlige opgaver: p1, p2, p10, p12, p19, p20. 
 
Begynd altid med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1 og 2. Ordforkortelserne: op, under, til, efter.  
Skriftlig opgave. 
Informer om disse tegns ordbetydninger.  
Siderne læses.  
Derhjemme bruger deltageren disse siders båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 3. Figurbeskrivelse inden indlæring af u og w. 
Brug ikke figurernes betegnelse.  
Er figurerne på en linie ens eller forskellige? 
Lad deltageren beskrive figurernes form. 
 
Side 4. Indlæring af u. 
Brug ikke figurbetegnelse, før denne side er læst.  
Det er meget vigtigt, at deltageren i første omgang alene koncentrerer sig om figurens 
form.  
Figuren præsenteres på første linie.  
Deltageren afpasser sin læsehastighed således, at der læses med en jævn, glidende 
bevægelse, uden ophold og uden regressioner. 
Når deltageren er blevet fortrolig med denne figur, jagtes den på de øvrige linier og der 
tælles, hvor mange gange figuren forekommer på hver linie.  
Deltageren skal udelukkende koncentrere sig om den pågældende figur, de øvrige figurer 
er i denne forbindelse underordnede.  
Efter jagten informeres om figurens betegnelse og den skrives på maskinen - evt. med 
støtte fra demonstrationsklodsen.  
Siden læses igen, men denne gang læses figuren som bogstav.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 5. Lodret læsning. 
Hvor mange gange forekommer u på hver lodrette linie? 
 
Side 6. Indlæring af w. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
Side 7. Lodret læsning. 
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 Hvor mange gange forekommer w 2 gange ved siden af hinanden på hver lodrette linie? 
 
Side 8. Mundtlig opgave. 
2 af de 4 tegn på en linie er ens, hvilket?  
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser sine resultater ind på 
indlæsningsbåndet. 
 
Side 9. Orddelsforkortelsen hv.  
Føletræning på ord. 
Der informeres om w som orddelsforkortelse. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på første linie.  
Ordene jagtes på de øvrige linier.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 10. Læsetræning.  
Skriftlig opgave. 
Siden læses.  
Derhjemme bruger deltageren denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 11. Føletræning på ord. 
Samme fremgangsmåde som p9. 
 
Side 12. Læsetræning.  
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p10. 
 
Side 13. mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
 
Side 14. Figurbeskrivelse inden indlæring af x og y. 
Samme fremgangsmåde som p3. 
 
Side 15. indlæring af x. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
Side 16. Indlæring af y. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
Side 17. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p8. 
 
Side 18. Orddelsforkortelsen or.  
Føletræning på ord. 
Der informeres om x som orddelsforkortelse.  
I øvrigt samme fremgangsmåde som p9. 
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Side 19. Læsetræning.  
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p10. 
 
Side 20. Læsetræning. Skriftlig opgave.  
Samme fremgangsmåde som p10. 
 
Side 21 og 22. Føletræning på ord for farver. 
Samme fremgangsmåde som p9. 
 
Side 23. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p13. 
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kap. 9. 
 
Indhold: 
 
Ordforkortelserne: hun, hvad, over, han. 
Indlæring af å. 
Ordforkortelsen: så. 
Opløsningstegn. 
Mål og vægt, sortskriftens forkortelser. 
Telefonnumre. 
Kalender. 
Mundtlig opgave: p8. 
Skriftlige opgaver: p1, p2, p5, p9, p10. 
 
Begynd altid med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1 og 2. Ordforkortelserne: hun, hvad, over, han.  
Skriftlig opgave.  
Informer om disse tegns ordbetydninger.  
Siderne læses.  
Derhjemme bruger deltageren disse siders båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 3. Indlæring af å. 
Brug ikke figurbetegnelse, før denne side er læst.  
Det er meget vigtigt, at deltageren i første omgang alene koncentrerer sig om figurens 
form.  
Figuren præsenteres på første linie.  
Deltageren afpasser sin læsehastighed således, at der læses med en jævn, glidende 
bevægelse, uden ophold og uden regressioner. 
Når deltageren er blevet fortrolig med denne figur, jagtes den på de øvrige linier og der 
tælles, hvor mange gange den forekommer på hver linie.  
Deltageren skal udelukkende koncentrere sig om den pågældende figur, de øvrige figurer 
er i denne forbindelse underordnede.  
Efter jagten informeres om figurens betegnelse.  
Figuren skrives på maskinen - evt. med støtte fra demonstrationsklodsen.  
Siden læses igen, men denne gang læses figuren som bogstav.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 4. Føletræning på ord. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på første linie.  
Ordene jagtes på de øvrige linier.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 5. Stillelæsningsøvelse. 
Skriftlig opgave. 
Deltageren stillelæser teksten, indtil der er fundet svar på følgende spørgsmål:  
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Hvad laver Ib? 
Hvor henter ida gråt papir? 
Hvem skal bruge blåt papir? 
Hvem skal bruge gråt papir? 
Den skriftlige opgave løser  
Deltageren ved at afskrive siden. 
 
Side 6. Ordforkortelsen så. 
Der informeres om dette tegns ordbetydning.  
Siden læses. 
 
Side 7. Opløsningstegn. 
Opløsningstegn præsenteres på første linie.  
Der oplyses om dette tegns anvendelse.  
Eksemplerne på denne side gennemgås. 
 
Side 8. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
 
Side 9 og 10. Benævnelser for mål og vægt, sortskriftens forkortelser.  
Skriftlig opgave. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab de 3 første linier. 
Inden læsning af de resterende sætninger oplyses om reglen:  
Hvor sortskriftens forkortelser består af mere end et ord, skal der ikke være mellemrum 
mellem ordene.  
Derhjemme bruger deltageren disse 2 siders båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 11. Opstilling af telefonnumre. 
Der informeres om opstilling af telefonnumre.  
Siden læses. 
 
Side 12. Kalender. 
Deltageren instrueres i denne kalenders opstilling.  
Når deltageren er blevet fortrolig med kalenderen, kan følgende spørgsmål stilles: 
 
Hvilken ugedag er d. 18. januar? 
Hvilken dato er den 3. tirsdag i januar? 
Hvilken dato er den sidste søndag i januar? 
Hvor mange onsdage er der i januar? 
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kap. 10. 
 
Indhold: 
 
Føletræning på ord beregnet til afmærkning af:  
Frysevarer, krydderiglas, bånd, plader, lommearkiv og personlige papirer, 
Eks. på huskeseddel og opstilling af regnskab. 
 
Deltageren orienteres om hvilke materialer, der findes til afmærkning med punktskrift ved 
at demonstrere følgende materialer: 
   
Husebyramme.  
Gennemsigtig dymotape.  
Plantekort og sløjfer. 
Etiketter i forskellige størrelser. 
Telefonkartotek. 
Aftalekalender. 
Store plastlommer. 
Lommearkiv. 
 
Deltageren orienteres om de tre korrekte måder at skrive punktskrift på. 
For at deltageren på nuværende tidspunkt kan bruge det indlærte i praksis, afmærkes der i 
fuldskrift. 
 
Der tages hensyn til deltagerens specielle afmærkningsbehov og skønnes det nødvendigt, 
udarbejdes føletræningsmateriale efter dette behov. 
 
Begynd altid med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1. Føletræning på ord. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på de 2 første linier. 
Ordene jagtes på de øvrige linier. 
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 2 og 3. Stillelæsningsøvelse. 
Deltageren stillelæser teksten, indtil han/hun har fundet svar på følgende spørgsmål: 
 
Hvor mange forskellige retter foreslås? 
Hvad ønsker Helga selv at spise? 
Hvem får sit ønske opfyldt? 
 
Side 4. Føletræning på ord. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på første linie.  
Ordene jagtes på de øvrige linier. 
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
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Side 5. Huskeseddel. 
Siden læses. 
 
Side 6. Regnskab. 
Siden læses. 
 
Side 7. Læsetræning. 
Siden læses. 
 
Side 8. Føletræning på ord. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
Side 9. Føletræning på ord. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
Side 10. Føletræning på ord. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
 


