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’Klar til at knække læsekoden, 

10 faglige forløb der får alle med’ 
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Indhold: 

                                                                                                                               Side 

Om skrivebogssystemet:                                                                                        3 

Hvor på hjemmesiden finder du de forskellige ting til skrivebogen:              4 

Forældreinvolveringssedler (eksempel og vejledning)                                      5 

Skrivebogsside (eksempel og vejledning)                                                            6 

Repetitionssider (eksempel og vejledning)                                                          7 

Udskrivning af siderne i hele skrivebogen                                                            8 

Printervejledning (hele skrivebogen)                                                                    9  
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Kære underviser. 

Dette er vejledningen i at bruge Skrivebogssystemet ’Klar til at knække læsekoden, 

10 faglige forløb der får alle med’. 

Dette er ment som en vejledning/forslag til, hvordan du kan bruge materialerne.  

Du kender børnene i klassen og din øvrige årsplan bedst og du ved derfor bedst, 

hvad der giver mening i din undervisning. Så brug det følgende som inspiration eller 

vejledning til brug af materialerne. 

Hvornår bruges skrivebogssystemet: 

Det er individuelt. Du bruger det, når det giver mening i din undervisning. 

Jeg følger ’Klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med’. Jeg star-

ter, når børnene har skrevet lydret i ca. 3 uger og har fået en succesoplevelse med 

at stave. 

Jeg tager et bogstav om dagen, som de efterfølgende skal skrive rigtigt. 

Hvad består skrivebogssystemet af: 

Skrivebogssystemet består af 3 dele: 

1. Forældreinvolveringssedler, som barnet får hjem dagen før de skal lære at skri-

ve bogstavet rigtigt. Her skal barnet skrive bogstavet 11-12 gange. 

2. En skrivebog(sider) hvor børnene øver sig i at skrive bogstaverne rigtigt. 

3. En  repetitionsside, hvor børnene skal skrive bogstavet ca. 15 gange. 

Ideen med systemet er, at børnene får øvet bogstavet 3 gange, for at de skal få træ-

net bevægelserne bedre i hånd og hjerne. En anden ide er, at forældrene er med i 

indlæringen, så de efterfølgende kan støtte børnene i at skrive bogstaverne rigtigt. 

24 bogstaver: 

Dette skrivebogssystem består af 24 bogstaver, dem børnene skal bruge til at skrive 

lydret. ’q’, ’w’, ’z’, ’x’ og ’c’ kommer senere. 

29 bogstaver: 

Dette skrivebogssystem består af alle 29 bogstaver. 
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Vejledningen til hjemmesiden 

1. Denne vejledning 

2. Skrivebogen, hvor bogstaverne er ordnet alfabetisk (med 24 eller 29 bogstaver). 

3. Skrivebogen, hvor bogstavernes rækkefølge er ordnet efter hvordan de skrives(med 24 

eller 29 bogstaver). 

4. Skrivebogen i løsbladsystem, så du selv kan bestemme rækkefølgen. 

5. Forældreinvolveringssedler (der er en seddel pr bogstav). 

6. Repetionssedler i hæfte, ordnet alfabetisk (med 24 eller 29 bogstaver). 

7. Repetionssedler i hæfte, ordnet  efter hvordan bogstaverne skrives.(med 24 eller 29 bog-

staver). 

8. Repetionssedler  i løsbladsystem, så du selv kan bestemme rækkefølgen. 
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Forældreinvolveringssedlerne: 

Gives med barnet hjem dagen før det skal lære at skrive bogstavet i klassen. Herved får bar-

net trænet at skrive bogstavet rigtigt ca. 12 gange og er dermed mere klar til at lære det næ-

ste dag. Forældrene bliver med forældre involveringssedlerne også en aktiv del af barnets 

indlæring, hvilket er vigtigt for barnet. 

Da børnene kun skal skrive bogstavet ca. 12 gange, er der to sedler på hvert A4 ark, så når du 

har printet den, laver du huller i sedlen  og så skal sedlen deles, hvor der er en stiplet linje og 

en saks. 

Giver du sedlen med hjem flere dage inden børnene skal lære at skrive bogstavet rigtigt i klas-

sen, kan du i den røde firkant skrive den dato sedlen skal med. Her er det smart at trykke en 

seddel ud, skrive datoen og så kopiere sedlen.  

Skriv 7 bogstaver, du skal starte i den grønne prik og køre den rigtige vej 

Her skal du skrive dit Ovenover skal du lave bogstavet 5 

gange. Start i den grønne pil, og løft 

blyanten mellem hver gang. 

Kære forældre. Her skal jeres barn skrive det bogstav, det skal lære at skrive rigtigt næste skoledag, hvor jeres barn skal  

have sedlen med i skole (hvis der står en dato i den røde firkant, er det den dag der gælder). Det anbefales, at I gør det 

rigtigt hyggeligt og I må meget gerne vejlede jeres barn mundtligt. Det at bogstavet skrives 12 gange dagen før, vil hjæl-

pe jeres barn rigtigt meget.  

Herefter skal jeres barn skrive bogstavet på denne måde i skolen og meget gerne derhjemme. 

 

www.jensmolzen.dk 

Illustrationer: Ivan Poulsen, foto Jens Molzen 

__/__ 



Materiale til ’klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. 
 Kapitel 16, ‘Skrivebog’ 

 6 

I de mellemstore skrivehuse, skal barnet skrive 4 

bogstaver i hvert skrivehus. Barnet skal følge skri-

veretningen. Mind børnene om, at skrivestregen 

skal røre stregerne de rigtige steder. Ved ’a’ skal 

skrivestregen røre loftet og gulvet i stuen 2 gange. 

Der er grønne prikker, hvor børnene skal starte 

bogstavet. 

I dette almindelige skrivehus skal barnet skrive 

ovenpå de bogstaver, der er fortrykt og lave et 

bogstav ved hver grøn prik.  Barnet skal følge skri-

veretningen. Det skal sørge for at bogstavet  rører 

de steder hvor underviseren har instrueret i det. 

Ved ’a’ skal det røre loftet og gulvet i stuen 2 gan-

ge.  

I dette almindelige skrivehus skal barnet skrive 

ovenpå de bogstaver, der er fortrykt. Her er der 

ingen grønne starts-prikker, her skal barnet helt 

selv lave de bogstaver der mangler.  

Her skal barnet skrive i ordets bogstaver i den an-

givne skriveretning. Er det et kort ord, skal barnet 

skrive det flere gange og bruge de grønne starts-

prikker. 
Her skal barnet farve alle felterne 

med dagens bogstav. Røde ved 

vokaler og blå ved konsonanter. 

Resten af bogstaverne farves gu-

le. Det er godt at have ekstra blå, 

røde og gule farveblyanter klar. 

I det store skrivehus skal barnet skrive bogstavet 5 

gange. Barnet skal følge skriveretningen som angi-

vet og blyanten skal løftes mellem hver gang. Det 

er vigtigt, at underviseren instruerer barnet i, at 

skrivestregen i bogstavet rører loft og gulv. 

Her skal børnene farve de 

2-3 bogstaver. Hvis det er 

vokaler, skal de farves rø-

de, hvis det er konsonan-

ter skal de farves blå.  
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hus 

Repetitionssider: 

Det at skrive et bogstav rigtigt, er en finmotorisk indlæringsproces, som indlæres bedst ved at 

gøre den flere gange. Så derfor har dette skrivebogssystem også en lille repetitionsseddel. 

Barnet skal igen skrive dagens bogstav 5 gange i det store skrivehus, så det kommer op og røre 

de steder det skal.  

Her ved ’h’, skal det starte oppe ved taget, så køre ned og ramme gulvet i stuen, så følge samme 

lodrette streg op, for så at køre i en bue op og røre loftet i stuen og så afslutter det med en bue 

videre og en lille lodret streg, der går ned og rører gulvet i stuen. 

Barnet skal så skrive 5 bogstaver i hvert skrivehus, hvert bogstav skal starte i den grønne prik. 

Dette er en lille opgave der ikke tager lang tid. 

Når du har printet opgaverne (godt halv så mange som der er elever i klassen) laver du 4 huller 

med hullemaskinen og skærer A4 arket over på midten. 
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Udskrivning af siderne i hele skrivebogen. 

Når du vil lave skrivebøger, skal du først udskrive 

alle siderne i skrivebogen fra hjemmesiden. 

Find den skrivebog du ønsker (med 24 eller 29 

bogstaver og ordnet alfabetisk eller efter måden 

bogstaverne skrives på). 

Tryk på print.  Du kommer så ind på en anden 

side, hvor 

du trykker 

på udskriv. 

 

Kommer alle siderne ud, så springer du resten af 

siden over. 

På mange skoler, kommer kun nogle af siderne ud. 

Så må du trykke på den rubrik nedenunder 

’udskriv’, der hedder ’tilpasset’ 

Der kommer så et felt frem, hvor du skal skrive  

1-16 og så skal du trykke Udskriv. Herefter vil halv-

delen af bogen blive udskrevet. 

Du trykker igen på udskriv på hjemmesiden (2. bil-

lede). Så trykker du igen på tilpasset, og i feltet ne-

denunder skriver du 17-32 (for skrivebog med 29 

bogstaver) eller 17-28 (for skrivebog med 24 bog-

staver) Du trykke Udskriv. Herefter vil resten af 

bogen blive udskrevet. 
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Jeg vil anbefale, at du bestiller lidt tykkere A3 pa-

pir hjem. 120 gr. A3 papir er det bedste at trykke 

bogen på. Har du ikke det, så kan almindeligt A3 

papir på 80 gr sagtens bruges. 

Har du købt 120 gr. A3 papir, lægges det i skuffen 

til A3 papir,. Bruger du almindelig 80 gr A3 papir, 

så skal du sørge for, at der er nok til at trykke skri-

vebogen ud.( 7-8 ark pr bog) 

Læg alle skrivebogssiderne du har printet ud, der 

hvor du plejer at lægge det du vil kopiere. 

Print skrivebogen på printeren. 

Nedenstående vejledning er lavet ud fra den printer, der er på den skole jeg arbejder på. 

Det kan se anderledes ud på din printer, men princippet er ofte det samme. Kan du ikke 

bruge nedenstående, så bed en af dem der har forstand på det på din skole, om at printe 

skrivebøgerne ud for dig. Her er hvad du skal gøre: 

Tryk på Kopier knappen. 

Tryk på Detaljer 
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Print bogen ud, fortsat: 

Tryk på: Indbinding i venstre side, tab-

let 

Tryk på: Ja til at afslutte ’nem tilstand’. 

Tryk på: Andet for at komme til flere indstillin-

ger. 

Tryk på: Bog. 

Tryk på:  OK 

Tryk på: OK igen. 
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Print bogen ud, fortsat: 

Tryk på det antal, du gerne vil printe ud. (måske 

skal du printe en ud først, og se om den er ok) 

Nu kommer der ofte en besked op: Pap. i den-

ne bakke er ikke OK til dette formål. 

Tryk på: billedet af printeren for at vælge 

papirskuffe. 

Tryk på: A3 (hvis du en anden gang skal trykke en 

a5 bog, så skal du på trykke A4 skuffen, hvor papi-

ret ligger på samme led som A3 papiret.). 

Tryk på: OK 

Tryk på at printe i farver, og se det fine resultat. 


