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Kære underviser. Når børnene har lært hvilke ikoner, der præsenterer de 10 lyde, så skal de for at have succes med at øve 

’at gengive lydrækkefølger med ikoner’ kunne skrive/tegne ikonerne rimelig hurtigt, ellers bliver det for svært at huske 

lydrækkefølgerne for nogle af børnene (Læs mere om det i ’Klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle 

med’). 

På de næste fem sider er det hæfte med de ikoner jeg bruger. Så bruger du samme lyde som jeg gør, så kan du bare kopie-

re de næste 5 sider. 

Vil du bruge andre lyde, så kan du bruge den næstsidste side til at printe ud og lave dine egne ikoner for lyde. Husk at iko-

nerne skal være simple og nemme at lave, og at de skal ligne den lyd de repræsenterer. 

Dette hæfte kan bruges i timerne, i lektiecafe eller som forældreinvolvering. Ønsker du at bruge det som forældre involve-

ring, så er der en seddel på sidste side, som du kan bruge som forside til hæftet du sender hjem. Hvis du bruger dette 

hæfte til forældreinvolvering, så skal du sikre dig at børnene kan tegne ikonerne rimelig hurtigt inden, så det bliver en au-

tomatiseringstræning, hvor børnene med succes kan vise deres forældre at de kan.  

God arbejdslyst med at lære 

børnene  

lyd-ikon-sammenhængen 

Mange venlige hilsner 

Jens 
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Navn 

 

politibil (sirene) 

claves 
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Husk at tegne oven på de 

 figurer der er tegnet! 

Så du kan øve dig i at 

tegne ikonet rigtigt! 

rasle 

båthorn 
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Husk at tegne oven på de 

 figurer der er tegnet! 

Så du kan øve dig i at 

tegne ikonet rigtigt! 

bold 

mundharmonika 
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Husk at tegne oven på de 

 figurer der er tegnet! 

Så du kan øve dig i at 

tegne ikonet rigtigt! 

skralde 

kastagnet  



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

www.jensmolzen.dk 
                                                       Illustrator: Ivan Poulsen.        Foto: Jens Molzen  

 

Husk at tegne oven på de 

 figurer der er tegnet! 

Så du kan øve dig i at 

tegne ikonet rigtigt! 

Klokke  

’snurre-tromme’ 
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Hvis du vil lave skrivesider til ikoner for 

dine egne lyde, så kopier næste side og  

tegn ikonerne der og kopier så hæfter-

ne til børnene. 

Det er en rigtig god ide at lave iko-

nerne simple og  så de tydeligt 

symboliserer lydene og er nemme 

at lave hurtigt, ligesom bogstaver. 
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Kære forældre 

I dette hæfte skal jeres barn skrive(/tegne) ikoner, der hver præsenterer en 

lyd. Hvert ikon skal laves 16 gange, så jeres barn skal også tegne ovenpå de 

ikoner der er lavet i forvejen. 

Hvert ikon præsenterer en lyd, dette er en for-træning til bogstavssystemet, 

hvor hvert bogstav også præsenterer en lyd. Jeres barn skal kunne skrive 

ikonerne rimelig sikkert og hurtigt, inden vi går i gang med ’huske lyd-

rækkefølger’ og gengive dem med ikoner, ellers bliver det for svært at huske 

lydene. 

Så lav en (eller flere ) hygge situationer, hvor jeres barn skriver ikonerne . 

Start i god tid, det er ikke alle børn der ’orker’ at lave alle siderne på en 

gang. 

Hæftet skal være afleveret senest _____—dag d. ___/___. 

Mange venlige hilsner 

____________________________ 


