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Skrivebog 

Skriv dit navn her. 
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c, q, w, x og z  suppleringsbog  
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I de mellemstore skrivehuse, skal barnet skrive 4 

bogstaver i hver skrivehus. Barnet skal følge skrive-

retningen. Mind børnene om, at skrivestregen skal 

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

vestregen røre loftet og gulvet i stuen 2 gange. Der 

er grønne prikker, hvor børnene skal starte bogsta-

vet. 

I dette almindelige skrivehus skal barnet skrive 

ovenpå de bogstaver, der er lavet og lave et bog-

stav ved hver grøn prik.  Barnet skal følge skrive-

retningen. 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 gange.  

I dette almindelige skrivehus skal barnet skrive 

ovenpå de bogstaver, der er lavet. 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 gule. 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. 

Dette skrivebogssystem kan med fordel suppleres 

med at børnene får en forældreinvolveringssed-

del med hjem dagen før, og børnene laver en re-

petitionsseddel senere på dagen.  

Når børnene skriver bogstaverne over 3 gange i 

stedet for en,  får de meget bedre dannet de rigti-

ge nervebaner (synapser), der skal til for at styre 

de finmotoriske skrivebevægelser. 

De findes til alle bogstaverne på www.jensmolzen.dk 

Forældreinvolveringsseddel , der 

gives med hjem dagen før. 

Repetitionsseddel som laves se-

nere på dagen (kort lille opgave) 

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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Alle andre 

Farv disse to bogstaver blå 



 

 

www.jensmolzen.dk 

Illustrationer: Ivan Poulsen,  

Alle andre 

Farv disse to bogstaver blå 
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Der skal kun være 3 ’w’-er i ovenstående skrivehus. 

Der skal kun være 3 ’w’-er i ovenstående skrivehus. 

Der skal kun være 3 ’w’-er i ovenstående skrivehus. 

Farv disse to bogstaver blå 

w Alle andre 
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Farv disse to bogstaver blå 

Alle andre 

1 2 
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Alle andre 

Farv disse to bogstaver blå 
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Skriv dit navn med de rigtige bogstaver du har lært. 

Fra nu af skal du skrive 

alle bogstaverne på 

denne måde. 

Så bliver det du ski-

ver super flot. 
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