
1 
 

 

Læs og lyt 

Et undervisningsmateriale til indlæring af punktskrift  

Udarbejdet af Grethe Andersen, Jørgen Eckmann og arne Mandrup Hansen 

Lærervejledning, 2. del, 1993 

 

 

Indhold: 

Indledning, mål  
Individualisering af undervisning ved stille læsning forslag til øvelser supplerende 
materiale 
 
kap. 11    5 
kap. 12    8 
kap. 13  11 
kap. 14  14 
kap. 15  16 
kap. 16  19 
kap. 17  22 
kap. 18  25 
kap. 19  28 
kap. 20  31 
 

 

brailletryk 

Danmarks blindebibliotek 1994, I-VI-p1-51 

 

Sortskrift  

Hans Rasmussen og Peter Hansen Instituttet for Blinde og Svagsynede 2016. 

 

  



2 
 

 

Indledning. 

 

Mål. 
Målet for deltageren er at opnå en læsehastighed, der giver samme tilfredshed ved 
læsning af punktskrifttekster som før ved læsning af sortskrifttekster. 
 
Målet opnås ved indlæring af forkortet punktskrift -- som i sig selv øger læsehastigheden -- 
og dels ved stillelæsningsøvelser. 

Stillelæsningsøvelserne er specielt indrettet efter principperne for effektiv læsning, hvor 
der stilles spørgsmål, som styrer læsningen således, at udbyttet bliver hovedtankerne og 
de vigtigste detaljer. De tanker, som vore stillelæsningsøvelser bygger på, stammer fra 
Eve Malmquists bog "læsning", hvorfra vi bringer nedenstående afsnit om effektiv læsning. 

 

Individualisering af undervisning ved stillelæsning. 

En væsentlig fordel ved arbejdsformen stillelæsning er, at undervisningen forholdsvis let 
kan individualiseres. 

Hver elev henvises til at følge skriftlige instruktioner og vænnes herved til selvstændigt 
arbejde. 

Den enkelte kan holde sit eget tempo. 

Det går ikke for hurtigt for den langsomme og heller ikke for langsomt for den hurtige. 

I en række undersøgelser har det vist sig, at stillelæsning er den mest effektive og mest 
økonomiske form, når det gælder om at tilegne sig indholdet af en tekst. 

At læsehastigheden er betydeligt højere, når man læser indenad, end når man læser højt, 
vil vel ingen benægte. 

Men mere overraskende er det nok, at man i de fleste tilfælde meget lettere forstår og 
husker det, man har tilegnet sig gennem stillelæsning. Ind imellem kan det imidlertid være 
en fordel at læse højt f.eks. ved fremmede sprog. 

Man husker også svære ord bedre, både hvad udtale og indhold angår, når man læser 
højt, gerne flere gange efter hinanden. Det samme gælder, når man skal lære noget 
udenad, da betaler det sig at læse højt. 

I almindelighed er det dog bedst at bruge stillelæsning ved indlæring. 
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En vekselvirkning mellem højtlæsning og stillelæsning tilrådes. Stillelæsning kan indgå i 
begyndelsen af undervisningen og gives en øget vægt i undervisningsforløbet. 

 
Forslag til øvelser. 
Formål at finde det væsentlige i en fremstilling.  
Forslagene er ordnet i stigende sværhedsgrader. 
 

1. begyndelsen kan gøres ved at finde et indhold i forskellige ord og forbindelser mellem 
forskellige ord og ordgrupper inden for en sætning eller sætningsdele. Øvelserne gøres for 
at stimulere læsningen i enheder og sætningsdele og ikke bare ord for ord. 

2. øvelser i at finde ord, som svarer på spørgsmålene: hvem, hvad, hvornår, hvorfor, 
hvordan. 

3. eleven læser en lille fortælling. Eleven skal derefter give et resume` eller i en enkelt 
sætning. 
 
4. eleven skal skrive sætninger eller overskrifter, der fortæller om hovedafsnittet i teksten. 
 

5. øvelse i at finde nøgleord eller nøglesætninger, som giver støtte for uddragelsen af det 
væsentlige i teksten. 
 
6. øvelse i at se, at de første og sidste sætninger i et afsnit tit er de vigtigste. Ofte kan man 
dele en tekst op i tre dele: introduktion, hvor man fortæller på hvilket tidspunkt og på 
hvilket sted hændelsen finder sted. Her kan dog også stå noget om hovedpersonerne. 
Hovedafsnittet, den serie af begivenheder, som forfatteren vil fortælle om. Afslutningen, de 
sidste sætninger i fortællingen handler som regel om, hvordan det siden gik. 

Gennem indledende øvelser i observationer i fortællingernes opbygning i en så stærkt 
forenklet form, som her er antydet, kan eleverne få et første indblik i og forståelse af 
relationerne mellem de forskellige dele af en tekst. 
 
7. eleven læser overskriften til et afsnit og forsøger at forudsige, hvad forfatteren vil 
fortælle i afsnittet.  
 
8. eleven læser det første afsnit af et kapitel og noterer nøjagtigt, hvilke hovedlinier 
forfatteren skitserer for sin fortsatte fremstilling. 
 
9. læsning af tekstafsnit, som siden skal sammenfattes i en eneste sætning. 
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10. hurtig genkendelse af overskrifter, underoverskrifter og mellemoverskrifter.  Opgaven 
består i at lave en fortegnelse over detaljer, som giver en almen opfattelse af det 
væsentligste af det, som meddeles i afsnittet. 
 
11. ændring af alle underoverskrifter til spørgsmål. Spørgsmålene skal give besked om 
hovedtankerne i tekstafsnittet eller evt. i hele kapitlet". 

 

Supplerende materiale. 
2. del af undervisningsforløbet kræver ligesom 1. del, at de enkelte deltagere forsynes 
med læsestof, der dækker interesser og som er tilpasset deres aktuelle læsefærdighed. 
Det er vigtigt, at deltagerne inden forløbets afslutning har haft lejlighed til at læse længere 
tekster eller romaner, der dækker deres interesseområde og hvor metoderne fra 
stillelæsningsøvelserne anvendes. 
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kap. 11. 

 

Indhold: 
 
Indlæring af de, den, der og det. 
Mundtlige opgaver: p8, p8, p12 og p16. 
Skriftlige opgaver: p6, p7, p14 og p15. 
 
Begynd med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
Side 1. Figurbeskrivelse inden indlæring af de og den. 
Brug ikke figurernes betegnelse. 
Er figurerne på en linie ens eller forskellige? 
Lad deltageren beskrive figurernes form. 
 

Side 2. Indlæring af de. 
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 uden ophold og 
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 med figurens betegnelse. 
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 

Side 3. Indlæring af den. 
Samme fremgangsmåde som på2. 
 
Side 4. Mundtlig opgave. 
2 af de 4 tegn på en linie er ens, hvilket? 
Deltageren læser sine resultater ind på indlæsningsbåndet. 
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Side 5. Føletræning på ord. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på første linie. 
Derefter jagtes ordene på de øvrige linier. 
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 6. læsetræning. 
Skriftlig opgave. 
Siden læses. 
Derhjemme bruger deltageren denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 7. Stillelæsningsøvelse. 
Skriftlig opgave. 
Der henvises til afsnittet om stillelæsning i indledningen. 
Under hurtige gennemlæsninger søges følgende spørgsmål besvaret: 
 
Hvilke trykte medier forekommer i denne tekst? 
Hvad læser Ib for tiden? 
 
Den skriftlige opgave løses ved at afskrive siden. 
 
Side 8. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
 
Side 9. Figurbeskrivelse inden indlæring af der og det. 
Samme fremgangsmåde som p1. 
 
Side 10. Indlæring af der. 
Samme fremgangsmåde som p2. 
 
Side 11. Indlæring af det. 
Samme fremgangsmåde som p2. 
 
Side 12. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
Side 13. Føletræning på ord. 
Samme fremgangsmåde som p5. 
 
Side 14. Læsetræning. 
Skriftlig opgave. 
De første 5 linier læses. 
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Inden læsning af de resterende linier gøres deltageren opmærksom på, at der ”der” indgår 
som orddelsforkortelse. 
I øvrigt samme fremgangsmåde som p6. 
 
Side 15. Læsetræning. 
Skriftlig opgave. 
De første 6 linier læses. 
Inden læsning af de resterende linier gøres deltageren opmærksom på, at ”det” indgår 
som orddelsforkortelse i øvrigt samme fremgangsmåde som p6. 
 
Side 16. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
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kap. 12. 
 
 
Indhold: 
 
Indføring af ordforkortelserne. 
Derfor, derefter, dermed, derop, derover, derpå, dersom, dertil, derunder, derved. 
Indlæring af en, et, er, hvor, te. 
Regler for anvendelse af orddelsforkortelser. 
Undtagelser fra reglen ved anvendelse af 
Orddelsforkortelsen ve ”ve” ved vej. 
Mundtlige opgaver: p3, p7, p11, p19, p22, p23. 
Skriftlige opgaver: p1, p2, p9, p14, p16, p20. 
 
Begynd med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1 og 2. Ordforkortelserne: Derefter, derfor, dermed, derop, derover, derpå, 
dersom, dertil, derunder, derved.  
Skriftlig opgave. 
Forkortelserne præsenteres på 1. og 2. linie. p1 og p2 læses. 
Derhjemme bruger deltageren disse siders båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 3. Mundtlig opgave. 
2 af de 4 to-tegnsforkortelser på en linie er ens, hvilken? 
Deltageren læser sine resultater ind på indlæsningsbåndet. 
 
Side 4. Figurbeskrivelse inden indlæring af en og et. 
Brug ikke figurernes betegnelser. 
Er figurerne på en linie ens eller forskellige? 
Lad deltageren beskrive figurerne. 
 
Side 5. Indlæring af en. 
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 uden ophold og uden 
regressioner.  
Når deltageren er blevet fortrolig med denne figur, jagtes den på de øvrige linier.  
Der tælles, hvor mange gange figuren forekommer på hver linie.  
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Deltageren skal kun 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 med figurens betegnelse. 
Minimumhastighed 10 linier pr. min.  
 
Side 6. Indlæring af et. 
Samme fremgangsmåde som på5. 
 
Side 7. Mundtlig opgave. 
2 af de 4 tegn på en linie er ens, hvilket?  
Deltageren læser sine resultater ind på indlæsningsbåndet. 
 
Side 8. Regler for anvendelse af orddelsforkortelser. 
I forbindelse med læsning af de 2 første linier informeres om reglen:  
En orddelsforkortelse må kun bruges inden for en stavelse. 
I forbindelse med læsning af 3. og 4. linie informeres om reglen: 
Er der i en stavelse 2 forkortelsesmuligheder, skal den sidste anvendes. 
Ved læsning af 5. linie oplyses om en undtagelse fra reglen: 
Orddelsforkortelsen ve ”ve” må ikke bruges i begyndelsen af et ord, hvis ordet herved kan 
misfortolkes som et tal. 
 
Side 9. Læsetræning, skriftlig opgave. 
Siden læses.  
Derhjemme bruger deltageren denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
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. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven og indlæser den på indlæsningsbåndet. 
 
Side 12. Figurbeskrivelse inden indlæring af er og te. 
Samme fremgangsmåde som på4. 
 
Side 13. Indlæring af er. 
Samme fremgangsmåde som på5. 
 
Side 14. Stillelæsningsøvelse. 
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Skriftlig opgave. 
Der henvises til afsnittet om stillelæsning i indledningen. 
Under hurtige gennemlæsninger søges følgende spørgsmål besvaret: 
 
Hvad kommer Helga til at tænke på, når hun 
Læser om Finland? 
Hvad forventer Helga af jarl og Frida? 
 
Den skriftlige opgave løses ved at afskrive siden. 
 
Side 15. Indlæring af te. 
Samme fremgangsmåde som pvee. 
 
Side 16. Læsetræning.  
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som på9. 
 
Side 17. Figurbeskrivelse inden indlæring af hvor. 
Samme fremgangsmåde som på4. 
 
Side 19. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som på7. 
 
Side 20. læsetræning.  
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som på9. 
 
Side 21. 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 22 og 23. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser den ind på 
Indlæsningsbåndet. 
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kap. 13. 
 
Indhold: 
 
Indføring af to-tegnsforkortelserne: 
Hvordan, hvorefter, hvorfor, hvorledes, hvormed, hvornår, hvorover, hvorpå, hvortil, 
hvorunder, hvorved. 
Indlæring af gennem, men, ned. 
Repetition af regler for anvendelse af orddelsforkortelser. 
Undtagelser fra regler for anvendelse af orddelsforkortelser. 
Mundtlige opgaver: p6, p10, p14, p16, 
Skriftlige opgaver: p1, p2, p7, p12. 
 
Begynd med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1 og 2. to-Tegnsforkortelserne: Hvordan, hvorefter, hvorfor, hvorledes, 
hvormed, hvornår, hvorover, hvorpå, hvortil, hvorunder, hvorved. 
Skriftlig opgave. 
Forkortelserne præsenteres på 1. og 2. linie.  
Siden læses. 
Deltageren bruger disse 2 siders båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 3. Figurbeskrivelse inden indlæring af orddelsforkortelserne: gennem ”ge” og 
men ”me”. 
Brug ikke figurernes betegnelser.  
Er figurerne på en linie ens eller forskellige? 
Lad deltageren beskrive figurernes form. 
 
Side 4. Indlæring af orddelsforkortelsen gennem ”ge”. 
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 der læses 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 kun koncentrere sig om den pågældende figur, de øvrige figurer er i 
denne forbindelse underordnede.  
Efter jagten informeres om figurens betegnelse.  
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Figuren skrives på maskinen -- evt. med støtte fra demonstrationsklodsen.  
Siden læses igen, men denne gang med figurens betegnelse. 
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 5. Indlæring af orddelsforkortelsen men ”me”. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
Side 6. Mundtlig opgave. 
2 af de 4 tegn på en linie er ens, hvilket?  
Deltageren indlæser sine resultater på indlæsningsbåndet. 
 
Side 7. læsetræning. 
Skriftlig opgave 
Siden læses.  
Derhjemme bruger deltageren denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 8. Figurbeskrivelse inden indlæring af orddelsforkortelsen ned ”ne”. 
Samme fremgangsmåde som på3. 
 
Side 9. Indlæring af orddelsforkortelsen ned ”ne”. 
Samme fremgangsmåde som på4. 
 
Side 10. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som på6. 
 
Side 11. 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 12. Stillelæsningsøvelse. 
Skriftlig opgave. 
Der henvises til afsnittet om stillelæsning i indledningen.  
Under hurtige gennemlæsninger søges følgende spørgsmål besvaret: 
 
Hvad mener Jarl om at låne bøger ud? 
Hvilke motiver har personerne til at låne bøger hos Jarl? 
 
Denne skriftlige opgave løses ved at afskrive siden. 
 
Side 13. Føletræning på ord. 
Ordene præsenteres på de 2 første linier.  
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I øvrigt samme fremgangsmåde som p11. 
 
Side 14. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
 
Side 15. stillelæsningsøvelse. 
Skriftlig opgave. 
Der henvises til afsnittet om stillelæsning i indledningen. 
Under hurtige gennemlæsninger søges følgende spørgsmål besvaret: 
 
Hvad er Ibs største problem? 
Hvilket råd får Ib af Jarl? 
 
Den skriftlige opgave løses ved at afskrive siden. 
 
Side 16. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
 
Side 17. Repetition af regler for anvendelse af orddelsforkortelser.  
Undtagelser fra reglen. 
I forbindelse med læsning af de 2 første linier repeteres reglen:  
En orddelsforkortelse skal bruges inden for en stavelse. 
I forbindelse med læsning af 3. og 4. linie repeteres reglen:  
Er der i en stavelse 2 forkortelsesmuligheder, skal den sidste bruges. 
I forbindelse med læsning af 5. linie repeteres undtagelsen fra reglen: 
Orddelsforkortelsen ve ”ve” må ikke bruges i begyndelsen af et ord, hvis ordet derved kan 
misfortolkes som et tal. 
Ved læsning af 6. linie informeres om reglen: orddelsforkortelsen for hvad ”hvo” går forud 
for orddelsforkortelsen for ve ”ve”. 
Ved læsning af 7. linie informeres om reglen: orddelsforkortelsen for efter ”St” går forud for 
orddelsforkortelsen for te ”te”. 
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kap. 14. 
 
Indhold: 
 
Indføring af ordforkortelserne: gennem ”ge”, men ”me”, ned ”ne”, af, var, deres, fra, ham, 
igen.   
Orddelsforkortelsen igen ”, ”ig”. 
Mundtlige opgaver: p3, p4, p9, p10, p12, p13, p14, p19. 
Skriftlige opgaver: p1, p6, p16, p17, p18. 
 
Begynd med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1. Ordforkortelserne: gennem, men og ned. 
Skriftlig opgave. 
Der informeres om disse tegns ordbetydninger.  
Siden læses.  
Derhjemme bruger deltageren denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
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 og 4. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven derhjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
 
Side 5. Indlæring af orddelsforkortelsen igen ”ig”. 
Tegnet præsenteres på første linie. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på 2. og 3. linie. 
Ordene jagtes på de øvrige linier. 
Minimumhastighed 10 linier pr. min.  
. 
Side 6. læsetræning.  
Skriftlig opgave. 
Siden læses.  
Derhjemme bruger deltageren denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 7. Repetition af regler for anvendelse af orddelsforkortelser. 
Reglerne gentages og siden læses. 
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Side 8. Føletræning på ord. 
Samme fremgangsmåde som p2. 
 
Side 9 og 10. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p3. 
 
Side 11. Føletræning på ord. 
Samme fremgangsmåde som p2. 
 
Side 12-15. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p3. 
 
Side 16. Stillelæsningsøvelse. 
Der henvises til afsnittet om stillelæsning i indledningen. 
Under hurtige gennemlæsninger søges følgende spørgsmål besvaret: 
 
Nævn Ibs og Idas interesser. 
Hvad er Idas mål? 
 
Den skriftlige opgave løses ved at afskrive siden. 
 
Side 17. Indføring af ordforkortelserne: af, var, deres, fra, ham, igen. 
Skriftlig opgave. 
Forkortelserne præsenteres på første linie.  
I øvrigt samme fremgangsmåde som på5. 
 
Side 18. Læsetræning. 
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som på6. 
 
Side 19. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som på3. 
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kap. 15. 
 
 
Indhold: 
 
Ordforkortelserne: din, min, sin, dit, mit, sit, fik, gik, tid, ikke og sagde, kolon og tankestreg, 
Mundtlige opgaver: p6, p11, p12, p16. 
Skriftlige opgaver: p2, p7, p13, p14. 
 
Begynd med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1. Læsetræning. 
Deltageren oplyses om, at der på første linie står de 4 verdenshjørner. 
Spørgsmålet lyder: 
 
I hvilken rækkefølge står de? 
2. linie: de 4 årstider, hvilken rækkefølge? 
3. linie: de 4 almindeligste kornsorter, hvilken rækkefølge? 
4. og 5. linie: de 7 ugedage, hvilken rækkefølge? 
6. og 7. linie: de første 6 måneder?  
Hvilken rækkefølge? 
 
Side 2. Indføring af ordforkortelserne: din, min, sin, dit, mit, sit. 
Skriftlig opgave. 
Deltageren præsenteres for disse forkortelser på 1. linie.  
Siden læses. 
Hjemme bruger deltageren denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 3. Føletræning på ord. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på de 3 første linier. 
Ordene jagtes på de øvrige linier. 
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 4. Læsetræning. 
Siden læses. 
 
Side 5. Føletræning på ord. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på 1. linie. 
Ordene jagtes på de øvrige linier. 
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
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Side 6. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven hjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
 
Side 7. indføring af fik og gik. 
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som på2. 
 
Side 8. Føletræning på ord. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på de 2 første linier. 
I øvrigt samme fremgangsmåde som på5. 
 
Side 9 og 10. Læsetræning. 
Inden læsning informeres deltageren om, at teksten består af enkeltstående sætninger, 
der alle er vendinger, hvor legemsdele bruges i overført betydning.  
Alle vendingerne begynder med man kan. 
De 2 sider læses. 
 
Side 11. Mundtlig opgave. 
Teksten består af vendinger, hvor legemsdele bliver brugt i overført betydning. 
Alle vendingerne handler om koncentration. 
Disse oplysninger gøres deltageren bekendt med, inden han/hun hjemme læser opgaven 
ind på indlæsningsbåndet. 
 
Side 12. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p11, men her handler vendingerne om foretagsomhed og 
energi. 
 
Side 13. Indføring af tid og ikke. 
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p2. 
 
Side 14. Indføring af ordforkortelsen 
Sagde samt kolon og tankestreg. 
Ordforkortelsen sagde præsenteres på 1. linie.  
Kolon og tankestreg præsenteres på 2. linie.  
Siden læses. 
 
Side 15. føletræning på ord. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på de 3 første linier. 
Ordene på 3. linie jagtes på de øvrige linier.  
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Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 16. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p6. 
Skriveøvelse efter lærerens diktat: 
 
Bliver du ved dit? 
Jeg bliver ved mit. 
Han bliver ved sit. 
Er det dit eller er det mit? 
Hun bliver ved sin ret. 
Så du ham? 
Var du med ham? 
Har du ham med igen? 
Er det din eller er det min? 
Hvorfor bliver du ved dit? 
Hvornår gør de det? 
Hvortil skal det være? 
Hvor bliver du af? 
Hvor er han fra? 
De bliver ved deres. 
Fik du ham til det? 
Gik hun fra ham? 
Hun gik til ham igen. 
Hvad fik hun ham til? 
Hun fik ham til at så. 
Han gik over og hun gik under. 
Hun fik det gennem ham. 
Var det ham, du fik det af? 
At være eller ikke være. 
Hvornår har du tid? 
Ved du, hvornår hun har tid? 
Han gør det ikke, før han har tid. 
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kap. 16. 
 
Indhold: 
 
Indføring af ordforkortelserne: vil, ville, kunne, skulle, have, havde, været, måtte, blev, 
blive, blevet. 
Parentes, anførselstegn, apostrof og bindestreg. 
Mundtlige opgaver: p4, på9, p12, p15, 
Skriftlige opgaver: p1, p5, p10, p13, p14. 
 
Teksterne er opstillet med enkelt linieafstand.  
Der er anvendt dobbelt linieafstand i stedet for indryk. 
 
Begynd med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1. indføring af ordforkortelserne: vil, ville, kunne, skulle, stillelæsningsøvelse. 
Skriftlig opgave. 
Deltageren præsenteres for disse forkortelser på 1. linie. 
Efter stillelæsning laver deltageren en ny overskrift, der dækker det væsentlige af tekstens 
indhold. 
Den skriftlige opgave løses ved at afskrive siden. 
 
Side 2. Læsetræning. 
Inden læsning af denne side informeres deltageren om, at hver linie består af 2 
enkeltstående ord.  
Ordene på en linie rimer på hinanden og det første ord giver associationer til det andet 
ord. 
 
Side 3. Læsetræning. 
Siden læses. 
 
Side 4. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven hjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
 
Side 5. Indføring af ordforkortelserne: have, havde, måtte, været. 
Stillelæsningsøvelse. 
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p1. 
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Side 6. Læsetræning. 
Inden læsning af denne side informeres deltageren om, at hver linie består af 
2 enkeltstående ord med modsat betydning. 
 
Side 7. Føletræning på ord. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på 1. linie.  
Ordene jagtes på de øvrige linier.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 8. Føletræning på ord. 
Samme fremgangsmåde som p7. 
 
Side 9. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
Side 10. Indføring af ordforkortelserne: blive, blev, blevet. 
Skriftlig opgave. 
Disse forkortelser præsenteres på 1. linie. 
Siden læses.  
Den skriftlige opgave løses ved at bruge denne sides båndtekst som diktat. 
 
Side 11. Læsetræning. 
Inden læsning af denne side informeres deltageren om, at hver linie består af 
2 enkeltstående ord.  
Ordene på en linie har noget med hinanden at gøre.  
Brug 1. linie som eksempel. 
 
Side 12. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som på4. 
 
Side 13. Parentes, anførselstegn, apostrof, skriftlig opgave. 
Tegnene præsenteres på 1., 4. og 8. linie.  
Siden læses.  
Deltageren bruger denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 14. Bindestreg, skriftlig opgave. 
Deltageren præsenteres for bindestregen på 1. linie.  
Siden læses.  
Hjemme bruger deltageren denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 15. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
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Skriveøvelse efter lærerens diktat: 
Repetition af ordforkortelser. 
Han kunne, men ville ikke. 
Hun ville, men kunne ikke. 
Han ville så, før han gik. 
Vil du være med til det? 
Vil du med ned til ham? 
Gør, som du vil. 
Skulle de være med? 
Han skulle gennem det. 
Så du, hvad det skulle være til? 
Så du, hvad de skulle? 
Hun gik, før hun skulle. 
Hvad skal du have? 
Skal han have det? 
Han skal så i sin have. 
Hvorfor havde du ikke ham med? 
Havde du tid til det? 
Han måtte have tid til det. 
Hun måtte være med til det. 
Hvad måtte han være med til? 
Han har lige været der. 
Hvad har det været til? 
Hun skulle have været med. 
De er ikke, hvad de har været. 
Har du været med til det? 
Hvad skal det blive til? 
De sagde, at de kunne blive. 
Hun sagde, at der kunne blive tid til det. 
Hvad blev det til? 
Hun gik ikke, hun blev. 
Hvad er det blevet til? 
Hvor er han blevet af? 
Hvad er der blevet af ham? 
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kap. 17. 
 
Indhold: 
 
Indføring af forkortelserne: kom, komme, kommer, kommet, nogen, noget, nogle, mange, 
megen, meget, rigtigt, rigtige, tegn for stort bogstav, fremhævelse og fremmed bogstav. 
Mundtlige opgaver: p4, p5, p8, p10, p13-16. 
Skriftlige opgaver: p1, p6, p9, p11, p12. 
 
Begynd med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1. Indføring af forkortelserne: Kom, komme, kommer, kommet. 
stillelæsningsøvelse. 
Skriftlig opgave. 
Deltageren præsenteres for disse forkortelser på 1. linie.  
Efter stillelæsning laver deltageren en ny overskrift, der dækker det væsentlige i 
Tekstens indhold.  
Den skriftlige opgave løses ved at afskrive siden. 
 
Side 2. Føletræning på ord. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på 1. linie.  
Ordene jagtes på de øvrige linier. 
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 3. Føletræning på ord. 
Samme fremgangsmåde som på2 bortset fra:  
Minimumhastigheden er 12 linier pr. min. 
 
Side 4 og 5. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med 
Opgaven hjemme og læser den ind på indlæsningsbåndet. 
 
Side 6. Indføring af ordforkortelserne: nogle, nogen, noget, stillelæsningsøvelse. 
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p1. 
 
Side 7. Læsetræning. 
Inden læsning informeres deltageren om, at hver linie består af enkeltstående ord, der 
hører til en fælles gruppe. 1 eller 2 af ordene har intet med gruppen at gøre, hvilke?  
Brug 1. linie som eksempel. 
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Side 8. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
Side 9. Indføring af forkortelserne: meget, megen, mange. 
Skriftlig opgave. 
Deltageren præsenteres for disse forkortelser på 1. linie.  
Siden læses. 
Hjemme bruger deltageren denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 10. Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p4. 
 
Side 11. Indføring af forkortelserne: rigtigt, rigtige. 
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p9. 
 
Side 12. Indføring af tegn for stort bogstav, fremhævelse og fremmed bogstav. 
Skriftlig opgave. 
Disse tegn præsenteres på 1., 3., 10. og 13. linie.  
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab de tilhørende eksempler.  
Hjemme bruger deltageren denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 13-16. Mundtlig opgave. 
Artikel om manden bag punktskriften, 1. del. 
Afsnittene er angivet med dobbelt linieafstand i stedet for indryk. 
Afsnit med overskrift angiver kapitel. 
Der er tom linie før og efter overskrift. 
Lad deltageren orientere sig i denne struktur. 
Herefter orienterer deltageren sig i teksten ved at læse de to første og to sidste linier i 
første kapitel.  
De indholdsbærende ord noteres og i få korte sætninger beskrives tekstens indhold.  
Kapitlet læses. 
Samme læseteknik anvendes ved de efterfølgende kapitler. 
Deltageren læser opgaven ind på indlæsningsbåndet hjemme. 
Repetition af ordforkortelser: 
Skriveøvelse efter lærerens diktat. 
 
Hun kom lige før. 
Han kom for at være med. 
Vil du lige komme med? 
Kommer de med? 
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Hvornår kommer hun? 
Det er kommet for at blive. 
Hvornår er de kommet? 
Hun er kommet og hun bliver. 
Der var nogle, der fik ret. 
Der er nogle, der kan komme. 
Der er nogle, der ikke har tid. 
Han så nogen komme. 
Der gik nogen der. 
Er der noget ved det? 
Noget af det er der noget ved. 
Kan det blive til noget? 
Hvor meget bliver det? 
Hun har været gennem meget. 
Har han meget af det? 
Hvor meget har du af det? 
De ved meget. 
Ved hun, hvor meget de har? 
Hvor megen tid har du til det? 
Ved du, hvor mange der kan komme? 
Der har været mange med. 
Hvor mange kan der være? 
Det var rigtigt, hvad han sagde. 
Der er en af de rigtige. 
Der er noget rigtigt i det. 
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kap. 18. 
 
Indhold: 
 
Indføring af ordforkortelserne: 
Først, sidst, første, sidste, alle, altså, aldrig, hende, hendes, hans, fordi, måske, 
Lighedstegn, henvisningstegn, gentagelsestegn, paragraftegn og skråstreg, 
Mundtlige opgaver: på4, på5, p15-18. 
Skriftlige opgaver: p1, p6, p8, p12, p13, p14. 
 
Begynd med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1. Indføring af forkortelserne: først, sidst, første, sidste. 
Skriftlig opgave. 
Deltageren præsenteres for disse forkortelser på 1. og 2. linie.  
Siden læses.  
Deltageren bruger denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave hjemme. 
 
Side 2. Føletræning på ord. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på 1. linie.  
Ordene jagtes på de øvrige linier.  
Minimumhastighed 10 linier pr. min. 
 
Side 3. Føletræning på ord. 
Samme fremgangsmåde som på2 bortset 
Fra, at: 
Minimumhastigheden er 15 linier  pr. min. 
 
Side 4 og 5. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven hjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
 
Side 6. Indføring af forkortelserne: alle, altså, aldrig. 
Stillelæsningsopgave. 
Skriftlig opgave. 
Deltageren præsenteres for disse forkortelser på 1. linie.  
Siden stille læses og derefter laver deltageren en ny overskrift, der dækker det væsentlige 
i tekstens indhold. 
Den skriftlige opgave løses ved at afskrive siden. 
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Side 7. Læsetræning. 
Inden læsning informeres deltageren om, at teksten handler om sanseindtryk og at hver 
linie begynder med et spørgsmål og slutter med et svar. 
 
Side 8. Indføring af forkortelserne: hende, hendes, hans. 
Stillelæsningsøvelse.  
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som på6. 
 
Side 9. Føletræning på ord. 
Ordene præsenteres på de 3 første linier. 
Ordene jagtes på de øvrige linier. 
Minimumhastighed 15 linier pr. min. 
 
Side 10 og 11. Læsning af digt. 
De føletrænede ord fra på9 vil sammen med overskriften give deltageren en forventning til 
tekstens indhold.  
Siden læses. 
 
Side 12. Indføring af forkortelserne: fordi, måske. 
Skriftlig opgave. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på 1. linie. 
Siden læses.  
Hjemme bruger deltageren denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 13. Indføring af lighedstegn, gentagelsestegn, henvisningstegn, skråstreg. 
Skriftlig opgave. 
Disse tegn præsenteres på 1., 5., 8. og 10. linie.  
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab de tilhørende eksempler. 
Hjemme bruger deltageren denne sides båndtekst som diktat til skriftlig opgave. 
 
Side 14. Indføring af paragraftegn. 
Skriftlig opgave. 
Paragraftegnet præsenteres på 1. linie. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab det tilhørende eksempel. 
 
Side 15-18. Mundtlig opgave. 
Manden bag punktskriften, 2. del. 
Afsnittene er angivet med dobbelt linieafstand i stedet for indryk.  
Afsnit med overskrift angiver kapitel.  
Der er tom linie før og efter overskrift. 
Lad deltageren orientere sig i denne struktur. 
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Herefter orienterer deltageren sig i teksten ved at læse de to første og to sidste linier i 
første kapitel.  
De indholdsbærende ord noteres og i få korte sætninger beskrives tekstens indhold. 
Kapitlet læses. 
Samme læseteknik anvendes ved de efterfølgende kapitler. 
Deltageren læser opgaven ind på indlæsningsbåndet hjemme. 
Repetition af ordforkortelser: 
Skriveøvelse efter lærerens diktat. 
 
Kommer du først? 
Han skal komme først. 
Hun kom først. 
De kom som de første. 
For det første skal i være med. 
Det var i den første tid. 
Han gik sidst. 
Til sidst gik hun. 
Det måtte komme til sidst. 
Du skal ikke være sidst, men først. 
De gik som de sidste. 
De første skal blive de sidste og de sidste skal blive de første. 
Hun har aldrig været med til det. 
De fik aldrig noget af det. 
De har aldrig været der. 
De har alle tid til det. 
De skulle alle gennem det. 
De måtte altså være med. 
Hun har altså ikke tid til det. 
Gør det lige for hende. 
Han gik med hende. 
Han så, at det var hendes. 
Det har aldrig været hendes. 
Det kunne være hans. 
Det er hans ret. 
Det kunne ikke være hendes, det måtte være hans. 
Han gør det, fordi han har tid. 
Hvorfor er hun ikke med? 
Det er måske fordi hun ikke har tid. 
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kap. 19. 
 
Indhold: 
 
Indføring af ordforkortelserne: 
Helt, lille, ligesom, sammen, samme, snart, selv, sådan, således, også, disse, tilbage, 
omkring, mellem, igennem, regningstegn. 
Mundtlige opgaver: p12, p13, p14. 
Skriftlige opgaver: p1, p6, p11, p15, p16. 
 
Begynd med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1. indføring af forkortelserne: helt, lille, ligesom. 
Stillelæsningsøvelse,  
Skriftlig opgave. 
Deltageren præsenteres for disse forkortelser på 1. linie.  
Siden stillelæses.  
Derefter laver deltageren en ny overskrift, der dækker det væsentlige af tekstens indhold. 
Den skriftlige opgave løses ved at afskrive siden. 
 
Side 2. Føletræning på ord. 
Lærer og deltager gennemgår i fællesskab ordene på de 2 første linier. 
Ordene jagtes på de øvrige linier. 
Minimumhastighed 15 linier pr. min. 
 
Side 3, 4 og 5. Læsetræning, 1. del af kaninfyrstens velsignelse. 
Afsnittene er angivet med dobbelt linieafstand i stedet for indryk. 
Lad deltageren orientere sig i denne struktur. 
Herefter læser deltageren de to første og to sidste linier i teksten. 
De indholdsbærende ord noteres og i få korte sætninger beskrives tekstens indhold. 
Teksten læses. 
 
Side 6. Indføring af forkortelserne: sammen, samme, snart, selv. 
Stillelæsningsøvelse. 
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p1. 
 
Side 7. Føletræning på ord. 
Samme fremgangsmåde som p2. 
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Side 8, 9 og 10. læsetræning. 
2. del af kaninfyrstens velsignelse. 
Samme fremgangsmåde som p3. 
 
Side 11. Indføring af forkortelserne: sådan, således, også og disse. 
Stillelæsningsøvelse. 
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p1. 
 
Side 12, 13 og 14. 3. del af kaninfyrstens velsignelse. 
Mundtlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p3. 
Deltageren læser opgaven ind på indlæsningsbåndet hjemme. 
 
Side 15 og 16. Indføring af forkortelserne: tilbage, omkring, mellem og igennem. 
Stillelæsningsøvelse. 
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p1. 
 
Side 17-31. Læsetræning, 1. del af "Vasa". 
Afsnittene er angivet med dobbelt linieafstand i stedet for indryk. 
Afsnit med overskrift angiver kapitel. 
Der er tom linie før og efter overskrift. 
Lad deltageren orientere sig i denne struktur. 
Herefter orienterer deltageren sig i teksten ved at læse de to første og to sidste linier i 
første kapitel. 
De indholdsbærende ord noteres og i få korte sætninger beskrives tekstens indhold. 
Kapitlet læses. 
Samme læseteknik anvendes ved de efterfølgende kapitler. 
 
Side 32. Regningstegn. 
De 4 regningstegn for plus, minus, gange og dividere præsenteres på henholdsvis 1., 4., 
7. og 10.linie. 
Deltageren orienteres om opstilling af regnestykker og de tilhørende eksempler læses. 
Repetition af ordforkortelser: 
Skriveøvelse efter lærerens diktat. 
 
Hun skal helt over. 
Han er hendes helt. 
Hun fik en lille. 
Han fik en lille en. 
Den var ikke helt lille. 
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Hun gør ligesom han gør. 
Han gør meget sammen med hende. 
De kommer meget sammen. 
De så hende sammen med ham. 
Det kan være det samme. 
Han måtte det samme, som hun måtte. 
Har du været der? 
Selv han har været der. 
Hvorfor gør du sådan? 
Han skal ikke have sådan noget. 
Sådan skal det være. 
Således skal det være. 
Hvorfor gør du det sådan, men ikke således? 
Han fik også ret. 
Havde du også ham med? 
Du skal have disse. 
Han gik med disse. 
Hun kom selv med disse. 
Hun skulle igennem det. 
Han har været igennem meget. 
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kap. 20. 
 
Indhold: 
 
Indføring af forkortelserne: 
Endnu, ganske, imidlertid, hvis, forskellig, forskelligt, forskellige, naturligvis, selvfølgelig, 
allerede, alligevel, altid. 
Mundtlige opgaver: p4, p5, p7. 
Skriftlige opgaver: p1, p3, p6, p8. 
 
Den sidste artikel er opstillet med enkelt linieafstand og normalt indryk i stedet for dobbelt 
linieafstand. 
 
Begynd med at kontrollere læsestillingen. 
 
 
 
Side 1. Indføring af forkortelserne: endnu, ganske, imidlertid og hvis, 
Stillelæsningsøvelse. 
Skriftlig opgave. 
Deltageren præsenteres for disse forkortelser på 1. linie. 
Siden stillelæses. 
Herefter laver deltageren en ny overskrift, der dækker det væsentlige af tekstens indhold. 
Den skriftlige opgave løses ved at afskrive siden. 
 
Side 2. Udfyldningsøvelse, et udsnit af "stjernerne blegner" af karl Bjarnhof. 
Deltageren orienteres om, at visse ord i denne tekst er udeladt og erstattet med 4 
grundfigurer. 
Formålet er at vise, at man ikke behøver at læse alle ord, fordi man selv udfylder teksten. 
Siden læses. 
 
Side 3. Indføring af forkortelserne: allerede, alligevel, altid. 
Stillelæsningsøvelse 
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p1. 
 
Side 4 og 5. Læsetræning 
Mundtlig opgave. 
Deltageren læser første og sidste linie i hvert afsnit angivet ved dobbelt linieafstand. 
Herefter laves passende overskrifter til hvert afsnit. 
Derefter læses hele teksten. 
Deltageren læser opgaven ind på indlæsningsbåndet hjemme. 
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Side 6. Indføring af forkortelserne: forskellig, forskelligt, forskellige, 
Stillelæsningsøvelse 
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p1. 
 
Side 7. Mundtlig opgave. 
Deltageren arbejder selvstændigt med opgaven hjemme og læser den ind på 
indlæsningsbåndet. 
 
Side 8. Indføring af forkortelserne: naturligvis, selvfølgelig. 
Stillelæsniogsøvelse. 
Skriftlig opgave. 
Samme fremgangsmåde som p1. 
 
Side 9-29. Læsetræning, 2. del af "Vasa". 
Ud fra læsning af de to første og to sidste linier i kapitlerne beskriver deltageren i få korte 
sætninger tekstens indhold. 
Når hele teksten er gennemgået, læses den i sammenhæng. 
Repetition af ordforkortelser: 
Skriveøvelse efter lærerens diktat. 
 
Er han endnu ikke kommet? 
Har hun endnu ikke været der? 
Han havde endnu en. 
De havde ganske ret. 
Hun kom, han gik imidlertid. 
Hun havde imidlertid ikke tid. 
Hvis han kommer, kommer hun også. 
De kommer, hvis de har tid. 
De kom tilbage til ham. 
Hvor meget har du tilbage? 
Han har endnu det tilbage, han fik. 
Der er mange omkring ham. 
Hun så ham der omkring. 
De gik med hende mellem sig. 
Der var noget mellem ham og hende. 
Hun er en mellem mange. 
Er han allerede kommet? 
De har allerede været der. 
Dersom du allerede har været der, så kommer hun ikke. 
Han gik alligevel, før hun kom. 
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De måtte alligevel have ham med. 
De fik alligevel tid til det. 
De ville altid med ham. 
De har altid ret. 
Han havde naturligvis hende med. 
De ville naturligvis også være med til det. 
Hvis de har tid, så kommer de selvfølgelig. 
De er så forskellige. 
Han så, at de var forskellige. 
Hun er forskellig fra ham. 
Det er så forskelligt, hvad de gør. 
 


