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Betjeningsvejledning
Panda Lytteskriver til pc v. 1.18
Panda Lytteskriver til tablet og smartphone v. 2.0

Her kan du læse, hvordan Lytteskrivning kan indgå i undervisningen, hvordan du installerer pro-
grammerne, og hvordan de enkelte funktioner betjenes.

Hvis du vil læse en grundigere beskrivelse af didaktikken bag metoden Lytteskrivning, kan du hen-
te Didaktisk Vejledning. Her kan du læse om lytteskrivning, målgruppen, formålet, baggrunden, 
teoretisk forankring, dokumentation af effekten og meget mere. 

Du kan hente begge vejledninger her: www.lytteskrivning.dk
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De yngste elever i skolen bliver bedre til at skrive, når de kan høre, hvad de skriver, mens de skriver. 

Når eleverne lytteskriver, får de lydstøtte under skrivningen samtidig med, at de eksperimenterer 
med stavningen ud fra deres eksisterende viden om skriftsproget. 

Lytteskrivning er en metode til skriftsprogsundervisning af elever i 0., 1., 2. og 3. klasse samt ældre 
ordblinde elever og andre usikre læsere.

Metoden bygger på tre års didaktisk udviklingsarbejde, udført af Bent Saabye Jensen for Nationalt 
Videncenter for Læsning. 

Panda Lytteskriver bygger på metoden Lytteskrivning. Panda Lytteskriver er et læringsprogram. 
Det er ikke et kompenserende hjælpemiddel. Målet med Lytteskrivning er, at øge elevernes viden 
om bogstaverne, deres betingede udtaler og stavemønstre.

Panda Lytteskriver kan bruges til alle skriveaktiviteter. Panda Lytteskriver findes til både pc, iPad,  
tablet og smartphone. Når Panda Lytteskriver bruges på en pc er programmet en udvidelse til 
Google Chrome (Google extension), og kan bruges i Google Docs, eller i Word Office 365 online.

Når Panda Lytteskriver bruges på tablet eller smartphone, tilbydes samtidig programmet Panda 
Træner. Her kan eleverne arbejde systematisk med bogstaver, bogstavlyde, syntese og stavetræ-
ning. Panda Træner evaluerer elevens kompetencer og angiver hvordan Panda Lytteskriver indstilles 
til den enkelte elev. 

En effektundersøgelse af metoden Lytteskrivning tyder på, at det har en markant positiv effekt på 
den skriftsproglige udvikling blandt eleverne, når de modtager lydstøtte under skrivningen.

Kort om Lytteskrivning
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Når eleverne lytteskriver, kan de få oplæst bogstavernes navne eller bogstavernes standardlyde. 
Programmet kan endvidere lave ”løbende oplæsning”. Et it-læringsmiddel, som kan oplæse 
sproglydene løbende, er ikke tidligere udviklet. Ved løbende oplæsning opsamles og oplæses de 
enkelte sproglyde og sammensætningen af sproglyde under skriveprocessen. Eleverne hører en 
syntese af de enkelte sproglyde.

I et almindeligt it-skriveprogram må eleverne vurdere stavningen ud fra, om deres staveforsøg ser 
rigtige ud. Deres viden om stavemønstre er stadig så ufuldstændig, at det er vanskeligt for dem 
at anvende visuelle strategier. Når eleverne lytteskriver, kan de høre, om de er nået frem til kor-
rekt stavning af ordet. De er på dette tidspunkt meget mere sikre på, hvordan et ord skal lyde end 
hvordan stavningen skal se ud. Eleverne får herved mulighed for at manipulere med bogstaverne i 
skriveprocessen, indtil ordet lyder rigtigt.
Den løbende oplæsning tager højde for den kontekst, bogstaverne står i. Hvis ordene er lydrette 
(ex politi), oplæses ord og orddele med bogstavernes standardlyde. Hvis ordene indeholder bog-
staver med betingede udtaler (ex hest ), er det de betingede udtaler der oplæses.

Hvad er Lytteskrivning?
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Panda Lytteskriver på tablet
Panda Lytteskriver på iPad eller anden tablet er især hensigtsmæssig for de yngste elever i indsko-
lingen. Panda Lytteskriver er her et all in one program med et overskueligt skrivefelt uden overflø-
dige funktioner. Eleverne har endvidere adgang til hjælpeprogrammet Panda Træner. Her kan de 
arbejde systematisk med bogstaver, bogstavlyde, syntese og stavetræning. Børnenes besvarelser i 
Panda Træner er samtidig indikator for, hvilken fase af den skriftsproglige udvikling, de aktuelt be-
finder sig i. 

Panda Lytteskriver på pc
Når eleverne lytteskriver på pc, arbejder de i et almindeligt skriveprogram som Google Docs eller i 
Office 365 Word. Panda Lytteskriver er et tilføjelsesprogram til disse, som installeres i Google Chro-
me. Denne version af Panda Lytteskriver er især hensigtsmæssig til de ældste elever i indskolingen, 
da de kan have gavn af alle de funktioner som Google Docs og Office 365 Word tilbyder. 

Panda Lytteskriver på Chromebook
Når eleverne bruger Chromebooks i undervisningen, kan de anvende Panda Lytteskriver som et 
tilføjelsesprogram til Google Chrome på samme måde, som når de anvender programmet på pc. 
Nyere Chromebooks kan også afvikle apps fra Google Play. På Chromebooks kan eleverne således 
vælge frit mellem de to versioner af Panda Lytteskriver. Eleverne kan dermed også tilgå hjælpepro-
grammet Panda Træner.

Panda Lytteskriver
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Panda Lytteskriver i undervisningen

Lytteskrivning i hele indskolingen
Lytteskriver kan i princippet bruges i alle skrivesituationer. De yngste elever i børnehaveklassen, 
som gør deres første skriveerfaringer, kan bruge Lytteskriver, når de arbejder med børnestavning 
eller opdagende skrivning. I 0.,1.-, 2.,- og 3. klasse kan Lytteskrivning bruges til alle tekstaktiviteter. 

Lytteskrivning og faser i den skriftsproglige udvikling
Elever i en tidlig fase af den skriftsproglige udvikling har ikke behov for den sammen type af lyd-
støtte, som elever har i en senere fase. Det er vigtigt, at både lydstøtten og de forskellige funktio-
ner, som Panda Lytteskriver tilbyder, matcher den fase af den skriftsproglige udvikling, den enkelte 
elev befinder sig i.
Metoden Lytteskrivning relaterer til de beskrivelser af udviklingsfaserne, som vi finder hos læsefor-
skeren Linnea Ehri. 

1. Den præalfabetiske fase.
2. Den delvis alfabetiske fase. 
3. Den fuldt alfabetiske fase. 
4. Den konsoliderende alfabetiske fase. 

Elever i en almindelig læseudvikling gennemløber de fire faser i løbet af 0.-, 1.-, 2.- og 3. klasse. 
Elever i en almindelig læseudvikling vil derfor kunne arbejde med Lytteskrivning i hele indskolin-
gen. Elever med en forsinket læseudvikling, fx ordblinde elever, gennemløber de samme faser blot 
over længere tid. Derfor vil usikre læsere kunne have glæde af at lytteskrive længere op i skolefor-
løbet.

Lytteskriver bør indstilles, så lydstøtten og programmets øvrige funktioner bedst muligt støtter den 
fase den enkelte elev befinder sig i. Ud fra sit kendskab til elevens kompetencer, kan læreren vej-
lede eleven til en korrekt indstilling af Panda Lytteskriver. Hvis eleven har adgang til en tablet eller 
Chromebook, kan hun benytte hjælpeprogrammet Panda Træner, som evaluerende redskab for at 
finde den korrekte indstilling. Det er også muligt at finde den mest hensigtsmæssige indstilling af 
Panda Lytteskriver på baggrund af almindelig brugte evalueringsværktøjer. Spørg evt. skolens læ-
sevejleder.

På side 10 kan du se hvordan man indstiller Lytteskriver så lydstøtten understøtter elevernes skriv-
ning bedst muligt.
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Når eleverne lytteskriver, skal de være forsynet med et headset. Det er vigtigt, at den feedback de 
modtager er af en god kvalitet. Den indbyggede højtalere i en iPad eller pc har ikke en tilstræk-
kelig kvalitet til, at eleverne kan skelne de forskellige sproglyde. Læreren må have sit headset med 
rundt i klassen, for at kunne følge med i elevernes skrivning. Hvis lærerens headset er udstyret med 
en mini-jack-splitter, kan hun hurtigt lytte med på den enkelte elevs computer eller tablet. Hvis ikke 
læreren har denne mulighed, kan det være vanskeligt at følge med i elevernes skrive- og lærings-
processer.

Det anbefales, at lade eleverne arbejde sammen to og to, når de lytteskriver. De vil naturligt sam-
tale om de fonologiske overvejelser, de har under skriveprocessen. Det styrker læringen betyde-
ligt, når eleverne skal sætte sprog på deres hypoteser og strategier. Sproget er med til at fastholde 
deres iagttagelser og konklusioner. Når der skal dannes par, er det en fordel, at de to elever er på 
nogenlunde samme niveau i deres skriftsproglige udvikling. Dette giver mulighed for en mere lige-
værdig samtale om de fonologiske problemstillinger. Når de arbejder sammen to og to skal deres 
computer være udstyret med en mini-jack-splitter. Parløbet gør det også muligt, at arbejde med 
lytteskrivning med hele klassen med færre computere eller tablets til rådighed.

Hvis I arbejder med Panda Lytteskriver på pc, skal I være opmærksomme på, at slå den automati-
ske stavekontrol fra i Docs og Word, når eleverne børnestaver. Ellers vil der komme røde streger 
under ”børnestavede” ord. 

Sådan rent praktisk
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Installation af Lytteskriver

Klik på dette link i Google Chrome:

https://chrome.google.com/webstore/detail/panda-lytteskriver/dmgakmconcphdjpoocibfobjddh-
pgnio

Dette vindue åbner

Klik på ”+ Føj til Chrome” Denne boks åbner:

Klik på ”Tilføj udvidelsen”

Lytteskriver er nu tilsluttet din Chrome, men du skal genstarte Google Chrome, før programmet 
kan anvendes.

Start Lytteskriver

Klik på    

Betjeningsvejledning Panda Lytteskriver til pc.
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Klik på log ind

Log på med dit UNI-Login.
Klik igen på Log in. Lytteskriver er nu startet.

Indstilling af Lytteskriver
Klik på pandaikonet til højre 
for adresselinjen for at foretage indstilling af lydstøtte.

Betjeningsvejledning Panda Lytteskriver til pc
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Panda Lytteskriver har fire forskellige 
mulige indstillinger: Egern, delfin, giraf 
eller panda. Indstillingerne har betyd-
ning for, hvilken form af lydstøtte ele-
verne modtager, og hvilke funktioner der 
er til deres rådighed, mens de skriver. 
Niveauerne svarer til fire forskellige faser 
i elevernes skriftsproglige udvikling, som 
blev omtalt på side 7: Den præalfabe-
tiske fase, den delvist alfabetiske fase, 
den fuldt alfabetiske fase og den konso-
liderende alfabetiske fase. 

Betjeningsvejledning Panda Lytteskriver til pc

 
Egern og delfin
Indstillingen tilbydes elever i den præalfabetiske fase. Disse elever har kun begrænset viden om 
bogstavernes navne og standardlyde. Deres tekster kan ikke læses af andre. 
Egernindstillingen anvendes til elever, der er usikre på bogstavernes navne. Delfinindstillingen an-
vendes til elever, der er usikre på bogstavernes standardlyde.
Elever i denne fase kan ikke læse, hvad de selv har skrevet. Funktionen lydoptager kan derfor 
bruges af eleven til at optage en lydfil for derved at fastholde indholdet af teksten. Nogle elever 
glemmer, det de vil skrive, inden de er færdige med at skrive sætningen. Med lydoptageren kan 
de fastholde deres tekst, ved at indtale det de har skrevet. Eller de kan indtale teksten før skrivnin-
gen går i gang og afspille den igen, hvis de glemmer hvad de vil skrive. 

Giraf
Indstillingen tilbydes elever i den delvis alfabetiske fase. Da disse børn kun i begrænset omfang 
kan segmentere ord i enkeltfonemer, modtager de også bogstavernes standardlyde som lydstøtte. 
De er endnu ikke klar til at profitere af den løbende oplæsning. De er i færd med at udforske det 
alfabetiske princip. Hvis deres skriveforsøg oplæses løbende, vil de i langt de fleste tilfælde ople-
ve, at ordene ikke lyder, som det de havde tænkt sig. De vil derfor være i fare for at miste skrively-
sten. Med girafindstillingen kan de imidlertid få oplæst enkelte ord ved at dobbeltklikke på ordet. 
De får derved mulighed for at vurdere resultatet af deres staveforsøg.
Med lydoptageren kan de fastholde deres tekst, ved at indtale det de har skrevet. Eller de kan ind-
tale teksten før skrivningen går i gang og afspille den igen, hvis de glemmer hvad de vil skrive. 
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Panda
Indstillingen anvendes af elever i den fuldt alfabetiske fase. De behersker nu det alfabetiske prin-
cip, deres stavning er lydbevarende, og deres tekster kan læses af andre. De kender ofte til be-
tingede udtaler af bogstaver i slutningen af et ord som -e, -t, -r, m.v., og de kender til stavning af 
lette endelser som - er, - et m.v. Nogle elever glemmer det, de vil skrive inden de er færdige med 
at skrive sætningen. I lydoptageren kan de indtale teksten før skrivningen går i gang og afspille 
den igen, hvis den er glemt. 

Den lydstøtte, eleverne modtager, er løbende oplæsning. De enkelte sproglyde opsamles og op-
læses under skrivningen. Lydstøtten er en syntese af de sproglyde de skriver. Teksten kan endvi-
dere oplæses i sammenhæng. 

Elever i denne fase kan blive bremset, når de skal stave for svære ord. Hvis de ikke har tilstrække-
lige fonologiske kompetencer til at ”modellere” sig frem til en stavning, der lyder tilfredsstillende, 
kan det hæmme deres skrivelyst. 
I Google Docs versionen er Lytteskriver derfor udstyret med en ”tale til tekst” funktion, som kan 
vejlede eleverne i stavningen. Hvis eleven har brug for hjælp til stavningen klikkes på ikonet og 
ordet indtales til computerens interne mikrofon.

Betjeningsvejledning Panda Lytteskriver til pc
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Lydoptager

Optag lyd
Sæt cursoren ud for den tekstlinje, hvor du ønsker optagelsen placeret. Tryk på mikrofonikonet.

 à  

Der bliver lavet en optagerkasse, hvor 4 streger viser volumen for optagelsen.   
Læs teksten op. Sluk mikrofonen.

   

Din optagelse er nu færdig og markeret i teksten således.  

Du kan lave flere optagelser i samme tekst.

Afspille en optagelse

Tryk på den optagelse, du har lavet.  à    à   

Slet en optagelse

Tryk på skraldespanden

 

Tryk på den optagelse, du vil slette. 
Tryk igen på skraldespanden for at slukke for funktionen.

   

Betjeningsvejledning Panda Lytteskriver til pc
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Oplæsning af teksten.
Når pandaindstillingen er aktiveret, er det muligt af få oplæst hele teksten eller dele af teksten.
Sæt cursoren ved begyndelsen af den tekst, der skal oplæses. 

Klik på ikonet for oplæsning.

Klik igen for at stoppe oplæsningen. 

Oplæsningshastigheden kan ændres, v
ed at glideren skubbes mod højre eller venstre.

Betjeningsvejledning Panda Lytteskriver til pc

Tale til tekst
I Google Docs versionen er Lytteskriver udstyret 
med en ”tale til tekst” funktion, som kan vejlede 
eleverne i stavningen. Hvis eleven har brug for 
hjælp til stavningen klikkes på ikonet og ordet 
indtales til computerens interne mikrofon. Ele-
ven kan ikke indtale længere tekst, da funktio-
nen kun er til rådighed i 10 sek.

Andre funktioner
Når fluebenet i ”Vis værktøjslinje” fjernes, 
ses ingen Lytteskriverikoner i skriveprogrammet.

Den auditive feedback kan tændes og slukkes her:

   à    

Opdatering til seneste version
Lytteskriver opdateres automatisk. 
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Installation og log ind
På enheder med styresystemet IOS ( ex iPhone eller iPad) hentes Panda Lytteskriver i App Store.
På enheder med styresystemet Android hentes Panda Lytteskriver i Google Play.

Panda Lytteskriver åbner med en log ind side. Hvis brugeren ikke har et UNI-Login kan adgang til 
Panda Lytteskriver tilkøbes ved at følge linket. 

   v 1.13

Lytteskriver

Log ind

         

Efter log ind vises en forside. Her kan vælges mellem Panda Lytteskriver eller hjælpeprogrammet 
Panda Træner. 

Brugernavn

Panda Lytteskriver Panda Træner

          

Vælg Panda Lytteskriver for at åbne Lytteskriveren. I Panda Lytteskriver ses en boks med funktions-
taster og et skrivefelt. Når der trykkes i skrivefeltet vises et tastatur og en blinkende cursor angiver 
skrivepunktet.

Betjeningsvejledning Panda Lytteskriver til tablet og smartphone

v 1.13

Lytteskriver

Log ind

Brugernavn

Panda Lytteskriver Panda Træner
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Funktionstaster

1. – 4. Valg af lydstøtte
I øverste række vælges et af de fire dyresymboler.  Dyresymbolerne tilbyder forskellige former af 
lydstøtte og forskellige funktioner. Kriterierne for valg af lydstøtte er beskrevet i vejledningen til 
Panda Lytteskriver til pc side 10. 

5. Oplæsning af tekst fra cursor
Pandaindstillingen giver eleverne mulighed for at få oplæst hele eller dele af teksten. Oplæsning 
startes og stoppes med tasten. 

6. Glide baren kan ændre størrelse på et foto.

7. Hente en tekst
En gemt tekst kan hentes fra en lokal mappe.

8. Gemme en tekst
En tekst kan gemmes som en fil i en lokal mappe. Eleven får derved mulighed for at gemme en 
endnu ikke færdig tekst, for at eleven kan arbejde videre på den senere. Det kræver dog, at eleven 
skriver på den samme tablet. Filen er ikke knyttet til elevens Uni-login, og teksten kan derfor ses af 
andre brugere. Teksten bør slettes, så snart den er printet ud.

9. Dele en tekst
Teksten kan deles via mail, AirDrop, Google+, Messenger, iCloud Drive m.m. Teksten kan udskrives 
til trådløs printer.

10. Billeder
Der kan hentes et billeder ind i teksten fra foto arkivet. Et billede kan slettes ved tast på slette-
knappen i øverste højre hjørne af skrivefeltet. Billedets størrelse kan ændres ( se p. 6.).

11. Skift af skriftfarve
Det kan skiftes mellem sort og blå skriftfarve. Når der arbejdes med børnestavning, kan læreren 
skrive en voksenstavet udgave af elevens tekst med en anden skriftfarve.

12. Afslut
Eleven vender tilbage til forsiden. Eleven vil blive bedt om at bekræfte valget inden teksten lukkes 
ned. Teksten gemmes ikke automatisk.

Betjeningsvejledning Panda Lytteskriver til tablet



17/20

Hensigten med metoden Lytteskrivning er, at eleverne opsamler viden om bogstaver og stavemøn-
stre. Men vi ser, at ikke alle af stavningens konventioner kan opsamles ved selvstændig skrivning. 
I hjælpeprogrammet Panda Træner er samlet nogle temaer, som det vil være nødvendig at under-
vise eleverne systematisk i. I Panda Træner arbejder eleverne med kendskab til bogstaver, syntese 
og stavning af endelser og stavning af højfrekvente småord. 
Eleverne modtager lydstøtte, mens de løser opgaverne - enten som bogstavnavne, bogstavernes 
standardlyde eller som løbende oplæsning. Opgaverne regnes for tilfredsstillende løst, hvis eleven 
foretager mindre end 10 % fejlvalg. 

Panda Træner evaluerer samtidig elevernes besvarelse og angiver herudfra, den skriftsproglige 
fase, eleven befinder sig i. Læreren og eleven kan direkte se på resultaterne i Panda Træner, hvil-
ken indstilling eleven skal vælge, når han eller hun arbejder i Lytteskriver for at få relevant lydstøtte 
og relevante funktioner til rådighed under skrivningen. Hvis eleven f.eks. har besvaret alle giraf op-
gaver tilfredsstillende, bliver stjernen under giraffen gul. Elven går videre til Panda opgaverne og 
bruger nu panda indstillingen, når hun Lytteskriver.

Hvis Lytteskrivning inddrages i undervisningen fra begyndelsen af 0. klasse, vil det være hensigts-
mæssigt, at lade alle eleverne starte med egernopgaverne i Panda Træner og lade dem arbejde så 
langt frem i opgaverne, som de kan. Så længe de løser opgaverne med mindre end 10 % fejlvalg, 
vil de automatisk blive ført videre til næste opgavesæt. Når det kniber med at løse opgaverne på 
egen hånd, lægges Panda Træner væk for en tid. Når læreren senere (det kan være få eller flere 
uger senere) vurderer, at der er sket tilstrækkelig faglig udvikling, kan Panda Træner tages op igen. 
Panda Træner vil hele tiden vise, hvilken fase i læseudviklingen eleverne aktuelt befinder sig i 
(egern, delfin, giraf eller panda). Panda træner kan tages frem med mellemrum gennem hele ind-
skolingen. 
Hvis lytteskrivning inddrages i undervisningen senere (fx midt i 1. klasse), kan læreren vurdere, at 
eleverne springer de første opgavesæt over (fx egern- og delfinopgaver) og gå direkte til de opga-
vesæt, som er relevante for dem. 
Panda Træner er et hjælpeprogram til undervisningen, men ikke en betingelse for at arbejde med 
Lytteskrivning.

Opgaverne i Panda Træner
Når Panda Træner åbnes, vises en forside med de fire dyresymboler. Bag hvert dyresymbol findes 
opgaver, som er relevante for de fire faser i den skriftsproglige udvikling.

Egern indeholder opgaver, som træner sammenhæng mellem bogstavform (grafem) og bogstavets 
navn.
Delfin indeholder opgaver, som træner sammenhæng mellem bogstavform (grafem) og bogstavets 
standardlyd.
Giraf indeholder opgaver, som træner stavning af lydrette ord på to til fire bogstaver.
Panda indeholder opgaver, som træner stavning af lydrette ord på mere end fire bogstaver, træner 
betingede udtaler af bogstaver i slutningen af et ord, endelser samt stavning af hyppige småord.

Du kan se en oversigt over alle opgaver bagerst i denne vejledning, eller læse mere om opgaverne 
i Didaktisk Vejledning.

Betjeningsvejledning til Panda Træner
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Åbne et opgavesæt
Eleven klikker på det dyr, hvor der endnu er uløste op-
gaver. Elever i børnehaveklassen, som ikke har arbej-
det med Pande Træner tidligere, starter med egern-
opgaver. Elever, som begynder med at arbejde med 
Panda Træner senere i skoleforløbet, og som er sikre 
i bogstavernes navne og standardlyde, kan springe 
egern- og delfinopgaverne over.

     

På forsiden til hver opgavesæt ses et dyr, nogle føde-
emner samt et kort. De syv bambusskud hos pandaen 
viser, at der er syv opgaver i sættet. 
Når et blad er farvet gyldent, er opgaven løst tilfreds-
stillende. 
Når et blad er delvist farvet grønt, er opgaven gen-
nemført med for få rigtige besvarelser. 
Når et blad er gråt med en lysende skygge, er opga-
ven påbegyndt, men ikke gennemført.
Når et blad er gråt, er eleven endnu ikke begyndt på 
den.

Betjeningsvejledning til Panda Træner

Dyrenes placering på kortet viser, hvor langt der er 
igen, før den aktuelle opgave er løst.

Eleven vælger næste opgave. På figuren her over vil 
det være opgave 4.

Hvis eleven tidligere har arbejdet med Panda Træner, vil farvemarkeringen i stjernerne under de 
enkelte dyr vise, hvor langt eleven er med de fire opgavesæt. I figuren her under har eleven løst 
alle egern- og delfinopgaver tilfredsstillende. Mere end halvdelen af girafopgaverne er løst, og 
ingen pandaopgaver er løst.
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Når eleverne afbryder opgaven, gemmes oplysninger om, hvor langt de er nået og antallet af rig-
tige valg på enheden. Oplysningerne er knyttet til elevens Uni-login og er derfor til rådighed på 
alle enheder.
 

          

Læreren har mulighed for at se hvilken opgave eleven aktuelt arbejder med ved at klikke på L iko-
net i nederste højre hjørne af skærmbilledet. Herefter vises en tekst med information om opgaven.

Betjeningsvejledning til Panda Træner

Opgavevinduet

Opgavevinduet består af:
1. Et billedfelt. Her vises et billede eller en tekst for 
opgavens målord.
2. Et tilbudsfelt. Det kan være et udvalg af bogstaver 
eller et tastatur.
3. Et skrivefelt. Her skriver eleven sit bud på opgavens 
løsning.
4. Et kort. Her kan eleven se, hvor langt han er i opga-
veløsningen.
5. Funktionstaster. 
 Gentagelse af opgaven.
 Gentagelse af målordet.
 Oplæsning af eget bud på opgavens løsning
 Videre til næste opgave.
6. Afbryd opgaven. 
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Print ud og tag med i klassen

Opgave Tema

1 Find et bogstav 1. Bogstavnavn for initiale konsonanter

2 Find et bogstav 2. Bogstavnavne for initiale vokaler

1 Find en lyd 1. Standardlyd for initiale konsonanter

2 Find en lyd 2. Standardlyd for initiale vokaler

3 Find en lyd 3. Standardlyd for initiale konsonanter med distraktorer

4 Find en lyd 4. Standardlyd for initiale vokaler med distraktorer

5 Find en lyd 5. Standardlyd for finale konsonanter og vokaler

1 Skriv et lydord 1. Stavning af lydrette ord 2 – 4

2 Skriv et lydord 2. Stavning af lydrette ord med 3 - 4 bogstaver.

1 Skriv et lydord 3. Stavning af lydrette ord med 5 - 8 bogstaver

2 Betingede udtaler for finale enkeltbogstaver

3 Valg af lette endelserne

4 Stavning af lette endelser

5 Stavning af højfrekvente småord 1 og 2

6 Stavning af svære endelserne

7 Stavning af højfrekvente småord 3 til 5

Bilag: Oversigt over opgaver til Panda Træner


