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Smart, så kan vi kigge på dem 

og så nemmere huske dem. 

Kære underviser, her lærer børnene ikonerne for lydene. 

På næste side er der et pegeark, med symbolerne for de 10 lyde jeg plejer at bruge i klassen.  

Børnene har et ’pegeark’ eller deler et med deres partner, jeg synes det er en fordel at lave disse øvelser i rundkreds, hvor børnene 

sidder på knæ bag skamlerne og bruger skamlerne som bord til pegepladen. 

 Første øvelse: Jeg tager en lyd frem, viser den og laver lyden. Børnene snakker med deres partner, hvilken ikon, der symboli-

serer denne lyd, både ud fra udseende og lyd og peger på ikonet. Når børnene er sikre i dette, går jeg videre til næste øvelse. 

 Anden øvelse: Her laver jeg en lyd bag en skærm, så børnene kun kan høre den, de skal så igen pege på det rigtige ikon, men 

denne gang kun ud fra lyden. 

Der er et ark, med ikonerne for de lyde jeg bruger, men det kan jo være at de er svære for dig at skaffe, eller du hellere vil bruge 

andre lyde. Det er vigtigt at du vælger ’lidt’ kraftige lyde, så alle børn kan høre dem (en del børn har dræn i øret og noget på øre-

ne), og det er lyde der kan laves nemme og meningsgivende ikoner for.  Vælger du at bruge andre lyde/ikoner, så er der et tomt 

ark til sidst, hvor du kan tegne lydene med en sort tus og så kopiere dine egne pegeark. 

Før du går videre til at øve at ’huske lydrækkefølger og gengive dem med ikoner’ (læs mere om det i ’Klar til at knække læsekoden, 

10 faglige forløb der får alle med’), bør børnene øves i at ’skrive’ ikonerne hurtigt og sikkert, så det ikke er det, der forhindrer dem i 

at lave opgaverne. Du kan bruge ’Hæfte til at øve skrivning af lydikoner’. 

God arbejdslyst med at lærer børnene lyd-ikon-sammenhængen 

                                                  Mange venlige hilsner  Jens 

Du kan kopiere arket med 

lydikoner ca. 170% op, og 

bruge det til at hænge op 

i klassen 
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politibil (sirene) 

bold skralde kastagnet  Klokke  

rasle claves båthorn 

’snurre-tromme’ 

mundharmonika 
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På næste side kan du lave dit eget pegeark 

med de lyde du vil bruge. Print dette ark ud 

og tegn dem med sprit og kopier pegearket. 

Det er en rigtig god ide at la-

ve ikonerne simple og  så de 

tydeligt symboliserer lydene. 
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