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Trylleords træning til fagligt svage børn 

Kære underviser, her er der et materiale, der gør det nemmere for de børn, der har svært ved at trække en bodstavslyd sammen med et ord 

og høre hvilket nyt ord det giver. 

Der er tre sæt kort, som er beregnet til at arbejde med enkeltvis. 

I det første sæt kort med blå ramme er der 1 billede af trylleordet i en hel blå ramme (ål), 5 billeder med løsninger i stiplede rammer (bål, 

mål, nål, kål og sål) og 5 bogstavskort (b, m, n, k og s) til at lægge foran trylleordskortet (ål). 

Trylleordskortet lægges lige foran barnet, de 5 løsningskort lægges foran barnet og man sikrer sig at barnet ved hvad der er på alle billederne. 

Underviseren lægger et bogstav foran/på trylleordet. Barnet siger bogstavslyden og trylleordet. Barnet vil ofte sige f.eks. Mmmmm——åål, og 

ikke kunne høre hvad det er for et ord, da der er pause mellem m-lyden og ål. Underviseren beder så barnet at sige det igen imens det kigger 

på løsningsbillederne. Barnet vil så få hjælp fra disse (især hvis det har haft forløb 12 ’Forløbet om forlyde’ før).  Disse kort har hjulpet mange 

fagligt svage børn i gang med at kunne sætte en bogstavslyd sammen med et ord og høre hvad det er. Senere har de så selv ,og sammen med 

de andre børn, kunnet arbejde videre med trylleord. Senere får de nemmere ved at sætte bogstavslydene sammen og høre, hvilke ord de gi-

ver (læse). 

De to andre sæt kort er:  

Grønne kort: Trylleord Ugle, løsninger: Gule, fugle, bule, hule og mule, bogstaver: g, f, b, h og m. 

Røde kort:  Trylleord: And, løsninger: mand, tand, land, sand, vand, bogstaver: m, t, l, s og v. 

Enkelte gange har jeg mødt et barn der har meget store faglige vanskeligheder og derfor ikke kunne huske både en ab-

strakt ting (et bogstav) og en konkret ting (f.eks. en and) samtidig. De glemmer at det er en and, når de sige s-lyden, selv 

om både ordet og bogstavslyden er lært og automatiseret. Disse børn har ingen gavn af denne øvelse, læs om andre ide-

er til dem i bogen ’Klar til at knække læsekoden’ 

God fornøjelse med at få også de fagligt svage børn i gang med  

at trække bogstavslyde sammen 

 Modelfoto 
Mange venlige hilsner 

Jens 
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Løsningsforslag til hvad tryl-

leord og bogstav kan blive til. 
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