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Test i at huske lydrækkefølger og gengive dem med ikoner. 

Denne test   

Når børnene har lavet lyd ikon øvelser nogle dage, testes børnene ved at lave 

en opgave, hvor de ikke kan se hinanden. Der er fem opgaver med to lyde. Der 

er to opgaver med tre lyde, hvor den første laves med ens start og slut lyd og 

den anden laves med tre forskellige lyde. Der er to opgaver med fire lyde, hvor 

den første laves med to forskellige lyde, der gentages to gange og den anden 

laves med fire forskellige lyde. 

Underviseren laver lydrækkefølgen bag en skærm to gange, før børnene må 

tage deres blyant. 

Husk selv at skrive lydene ned i de rækkefølger du laver dem, så du har dem, 

når du skal kigge på børnenes besvarelser.  

Retningslinje: Et barn, der har almindeligt godt tjek på det, lave max. en fejl 

ved 2 lyde, evt. en fejl i tre lyde og den første rigtigt ved 4 lyde og den anden 

med nogle fejl. Der kan som i alle andre tests være mange faktorer der spiller 

ind ved en usikker besvarelse. 

God fornøjelse med at finde ud af hvilke børn du skal være ekstra opmærksom 

på lærer at huske lyd-rækkefølger og gengive dem med ikoner. 

Mange venlige hilsner 

 Jens 
Start der hvor jeg tænker gult, 

fortsæt der hvor jeg tænker rødt. 



Materiale til ’klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. 
 Kapitel 5, ‘Forløbet om lyde’ 

www.jensmolzen.dk 
                       Illustrationer: Ivan Poulsen  

Skriv dit navn her 

Lyd-ikon rækkefølge test 
Start her 

Resultater: 

2 lyde:………...___/10 

3 lyde:………….___/6 

4 lyde:………….___/8 
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Fortsæt her 

3 lyde med system 

4 forskellige lyde 

4 lyde med system 

3 forskellige lyde 


