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PANDA LYTTESKRIVER – ÉT PROGRAM, TO VEJLEDNINGER

Stilladseret skrivning med Panda Lytteskriver
Stilladseret skrivning med Panda Lytteskriver er en vejledning til dig, som vil prøve at bruge Panda 
Lytteskriver i din undervisning. Du kan fx være indskolingslærer eller lærer i den særligt tilrettelagte 
undervisning på højere trin. 

Trin for trin får du inspiration til, hvordan du kan forberede og gennemføre meningsfulde og 
funktionelle skriveaktiviteter med Panda Lytteskriver, som især understøtter den del af skrivningen, 
som har med selve kodningsprocessen at gøre.

Panda Lytteskriver, Didaktisk vejledning
Didaktisk vejledning til Panda Lytteskriver – det er den, du læser i nu – er til dig, som gerne vil bag om 
selve programmet og have indsigt i de lærings- og skriftsprogsteorier, som programmet bygger på. Du 
kan fx være lærer, læsevejleder eller lærerstuderende.

Du får indsigt i ideerne bag Lytteskrivning: målgruppe, formål, baggrund, teoretisk forankring og 
dokumentation af effekten. 

De to vejledninger kan du hente her www.lytteskrivning.dk og på www.poehler.dk

 
Tak

Udviklingen af Panda Lytteskriver blev støttet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i 
2018. Dictus ApS og Axla Aps har været programudviklere i samarbejde med undertegnede. 

Forud for udgivelsen ligger to pilotprojekter og en effektundersøgelse af metoden Lytteskrivning. 
Dette arbejde er støttet af Holbæk Kommune, MV-Nordic, SAABYE, LB Fonden og Nationalt 
Videncenter for Læsning.

En tak skal lyde til alle faglige samarbejdspartnere, kolleger, lærere, ledere og ikke mindst elever, som 
har bidraget til gennemførelsen af det samlede projekt: Lytteskrivning.

Rigtig god fornøjelse med arbejdet med Panda Lytteskriver

Bent Saabye Jensen

http://www.lytteskrivning.dk
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Panda Lytteskriver – kort fortalt
Panda Lytteskriver er et digitalt læremiddel, som understøtter udviklingen af elevernes viden om 
forholdet mellem bogstaver og sproglyde, bogstavernes betingede udtaler og stavemønstre.

Panda Lytteskriver er en web-app, som kan tilgås fra alle almindelige browsere.

Når eleverne lytteskriver, får de lydstøtte under skrivningen, samtidig med at de eksperimenterer med 
stavningen ud fra deres eksisterende viden om skriftsproget: De yngste elever i skolen bliver ganske 
enkelt bedre til at skrive, når de kan høre, hvad de skriver, mens de skriver. 

Panda Lytteskriver bygger på metoden Lytteskrivning. Lytteskrivning er en metode til 
skriftsprogsundervisning af elever i indskolingen samt ældre ordblinde elever og andre usikre læsere. 
Metoden er udviklet af Bent Saabye Jensen gennem et treårigt didaktisk udviklingsarbejde for 
Nationalt Videncenter for Læsning. 

Lytteskrivning bygger på inspiration og teorier om læsning og læring, som moderne 
skriftsprogsundervisning læner sig op ad: Elevernes læring betinges af, at de kan udforske og handle 
med omverdenen. Undervisningen skal tage udgangspunkt i noget, eleverne kender og kan i forvejen, 
men samtidig fokusere på det, de er lige ved at kunne. Undervisning i lydprincippet skal ske i en 
meningsfuld og funktionel sammenhæng. Læsning og skrivning hører hjemme i den virkelige verden, 
og læsning og skrivning har et formål: Vi læser og skriver for at kommunikere, lære, opleve og 
udtrykke os.

Et abonnement på Panda Lytteskriver giver også adgang til hjælpeprogrammet Panda Træner, der 
er udgivet som en app til tablets. Her kan eleverne arbejde systematisk med bogstaver, bogstavlyde, 
syntese og stavetræning. Panda Træner evaluerer samtidig 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 (Saabye, 2015), 
og en dansk ph.d.-afhandling (Engmose, 2019) viser, at der er evidens for bedre kvalitet i stavning, når 
eleverne børnestaver med støtte fra Lytteskrivning end ved traditionel undervisning.

Hvad er Lytteskrivning?
Når eleverne lytteskriver, kan de få oplæst enten bogstavernes navne eller bogstavernes standardlyde. 
Programmet kan endvidere lave ”løbende oplæsning”: Her opsamles og oplæses de enkelte sproglyde 
og sammensætningen af sproglyde under skrivningen. 

I et almindeligt skriveprogram må eleverne vurdere deres staveforsøg, ud fra om ordet ser rigtigt ud. 
Men i de første skoleår er deres viden om stavemønstre 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 
en korrekt stavning af ordet. Og det er en vigtig støtte, for de er på dette tidspunkt i deres udvikling 
meget mere sikre på, hvordan et ord skal lyde, end hvordan ordet skal se ud. Med Panda Lytteskriver 
får eleverne mulighed for at manipulere med bogstaverne under selve skriveprocessen, indtil ordet 
lyder rigtigt.

Den løbende oplæsning i Panda Lytteskriver tager højde for den kontekst, bogstaverne står i. Hvis 
ordene er lydrette (fx politi), oplæses ord og orddele med bogstavernes standardlyde. Hvis ordene 
indeholder bogstaver med betingede udtaler (fx hest), er det de betingede udtaler, der oplæses.
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LYTTESKRIVNING I HELE INDSKOLINGEN

Faser i indskolingselevernes skriftsproglige udvikling
Elever i en tidlig fase af den skriftsproglige udvikling har ikke behov for den sammen type af lydstøtte, 
som elever i en senere fase har. Det er vigtigt, at både lydstøtten og de forskellige funktioner, som 
Panda Lytteskriver tilbyder, matcher den fase af den skriftsproglige udvikling, som den enkelte elev 
aktuelt befinder sig i.

Udviklingen af læse-, skrive- og stavefærdigheder foregår progressivt gennem forskellige faser. 
Forskellige læseteoretikere har beskrevet disse faser på forskellig vis. De opererer med forskellige 
antal faser i udviklingen, og de bruger forskellige navne for faserne. Jeg har valgt at relatere metoden 
Lytteskrivning til de beskrivelser af udviklingsfaserne, som vi finder hos læseforskeren Linnea Ehri (Ehri, 
1999). 

Den præalfabetiske fase

Her har eleverne ingen eller kun begrænset viden om bogstavernes lyde. De skriver på baggrund 
af fremtrædende visuelle træk ved ordene, og staveforsøgene er ikke fonologisk baserede. Tidligt i 
fasen skribler de. Det vil sige, at de efterligner voksenskrivningen med buer, streger eller tegn. Senere 
bogstavskribler de. De skriver kendte bogstaver eller bogstavkæder ofte uden sammenhæng med 
ordets sproglyde, eller de forsøger at kopiere ordbilleder. Deres tekster kan ikke læses af andre.

Fig. 1 Teksten er skrevet af en elev i den præalfabetiske fase: Jeg var i biografen med Emma, far og Jacob.
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Den delvis alfabetiske fase

I denne fase kan eleverne kun i begrænset grad opdele ord i sproglyde. Kun de mest fremtrædende 
lyde i ordet bliver repræsenteret. Teksten består som regel overvejende af konsonanter. En eller to 
konsonanter kan repræsentere ordet. Eleverne støtter sig meget til konteksten, og staveforsøgene 
automatiseres ikke. Mellemrum mellem ordene optræder ustabilt eller slet ikke.

Eleverne er i fuld gang med at udforske det alfabetiske princip samt forholdet mellem bogstaver og 
sproglyde. Andre kan kun med besvær læse enkelte af ordene i deres tekster.

Den fuldt alfabetiske fase

Fig. 2 Teksten er skrevet af en elev i den delvis alfabetiske fase.

Fig. 3 Teksten er skrevet af to elever i den fuldt alfabetiske fase.
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Eleverne kender nu bogstaverne og deres standardlyde. De kan segmentere alle de sproglyde, som 
repræsenteres af bogstaverne. De kan trække sproglydene sammen og derved lydere sig gennem 
ordene. De kan huske korrekt stavemåde af enkelte ord. Endelser som ’-re’ bliver måske skrevet som 
’-a’. De begynder nu at lagre mere komplekse bogstavforbindelser i hukommelsen. Deres staveforsøg 
er lydbevarende, derfor kan andre nu læse deres tekster.

Den konsoliderende alfabetiske fase

Fig. 4 Teksten er skrevet af en elev i den konsoliderende alfabetiske fase.

Her forsøger eleverne at analysere ord i større ortografiske enheder. De oparbejder kendskab til 
stavemønstre bestående af bogstav- og lydenheder. De genkender umiddelbart højfrekvente småord. 
De opsamler viden om udtalebetingelser for bogstavfølger. 

Faserne er som bølger: Hver bølge bringer noget nyt med sig, og elevernes tekster kan rumme 
karakteristika fra flere faser samtidig. I hver fase behersker eleverne nogle karakteristiske 
kompetencer. Samtidig møder de udfordringer, som ligeledes er karakteristiske for faserne, men også 
udfordringer, som de kun kan klare, hvis de får støtte til processen. 

Når lærerne har kendskab til disse faser og ved, hvad der karakteriserer faserne, kan de ved at iagttage 
elevernes tekster vurdere, hvilken fase den enkelte elev befinder sig i. Læreren kan dermed også vælge 
den indstilling af Panda Lytteskriver, som understøtter elevens skrivning på den mest hensigtsmæssige 
måde. 

Lytteskrivning og læseudvikling
Elever i en almindelig læseudvikling gennemløber de fire tidligere omtalte faser af den skriftsproglige 
udvikling i løbet af indskolingsårene. Den præalfabetiske fase har de dog befundet sig i, længe 
før de startede i skole, og den konsoliderende fase fortsætter resten af livet. Elever i en almindelig 
læseudvikling vil derfor kunne arbejde med Lytteskrivning i hele indskolingen. Elever med en forsinket 
læseudvikling, fx ordblinde elever, gennemløber de samme faser, blot over længere tid. Derfor vil 
usikre læsere også kunne have glæde af at lytteskrive længere op i skoleforløbet.
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Panda Lytteskriver kan indstilles på fire forskellige niveauer: Egern, Delfin, Giraf og Panda. Som 
tidligere nævnt bør indstillingen matche den fase i den skriftsproglige udvikling, som eleven aktuelt 
befinder sig i. Indstillingerne har betydning for, hvilken lydstøtte eleverne modtager, og hvilke 
funktioner de får til rådighed, mens de skriver. 

Lydstøtte Oplæsning  
LydoptagerBogstavernes 

navn
Bogstavernes
standardlyd

**Løbende 
oplæsning

Dobbeltklik 
oplæsning

Læser ord og 
sætninger

Figur 5 viser den lydstøtte og de funktioner, de fire forskellige indstillinger tilbyder eleverne.  

**Ved løbende oplæsning opsamles og oplæses de enkelte sproglyde under skrivningen. Det er ikke alene bogstavernes 

standardlyde, eleverne hører, men også bogstavernes betingede udtaler. 

Lytteskrivning i den præalfabetiske fase

Figur 6. Elever i den præalfabetiske fase skal bruge indstillingerne Egern eller Delfin.

De yngste elever i den præalfabetiske fase kan have stor glæde af at lytteskrive, når de skriver tekster. 

Når eleverne starter i børnehaveklassen, kender de ofte de fleste store bogstaver af navn. De er 
som regel mere usikre på de små bogstaver. Disse elever anvender indstillingen Egern. Her er det 
bogstavnavnene, de modtager som lydstøtte. Når de lytteskriver, vælger de blandt de store bogstaver 
på tastaturet, dvs. blandt de bogstavformer, de er mest fortrolige med. På skærmen ser de det 
tilsvarende lille bogstav. Når de lytteskriver, vil de således hele tiden få koblet stort bogstav, lille 
bogstav og bogstavets navn.

Er eleven sikker på bogstavernes navne, men stadig usikker på bogstavernes standardlyde, vælges 
indstillingen Delfin. Her er lydstøtten bogstavernes standardlyde, som er indtalt af en professionel 
oplæser. Vi har valgt, at lukkelydene (p, t, k, b, d og g) tilføjes en svag e-lyd, som den vi bruger i pige, 
da det ellers er vanskeligt at udtale lukkelydene hørbart.

Elever i den præalfabetiske fase giver sig som regel i kast med skrivningen uden større forbehold. 
De ”smager” på ordene og lytter opmærksomt for at finde genkendelige bogstaver eller sproglyde. 
Hvis de kender bogstavet, som repræsenterer den sproglyd, de har fundet, bekræftes valget af 
talesyntesen. Hvis sproglyden er anderledes end det, de havde forventet, overraskes de og reflekterer. 
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Figur 7. Når teksten ikke kan læses af andre, kan den oversættes med en voksenstavet version. Eleverne kan også indtale teksten 

ved at klikke på mikrofonikoner. 

Når de hører resultatet af deres valg, knyttes forbindelsen mellem bogstavet og sproglyden som ny 
viden. 

Elever i denne fase behersker endnu ikke det alfabetiske princip. Derfor kan deres tekster ikke læses 
af andre, og de kan ofte selv have svært ved at huske, hvad de har skrevet. Det kan være et problem, 
hvis de gerne vil vise deres forældre, hvad de har skrevet, eller hvis læreren vil skrive en voksenstavet 
version ind i elevens tekst. Panda Lytteskriver har derfor også en lydoptager, som eleverne kan bruge 
til at fastholde indholdet af teksten. Eleven kan således indtale og afspille optagelsen i stedet for 
at læse teksten højt. Nogle elever har svært ved at fastholde det, de vil skrive, fordi skriveprocessen 
kræver megen opmærksomhed af dem. De kan derfor komme til at glemme, hvad de vil skrive, mens 
de skriver. Også her kan lydoptageren bruges til at optage det, de vil skrive, inden de går i gang.

Lytteskrivning i den delvis alfabetiske fase

Figur 8. Elever i den delvis alfabetiske fase skal bruge indstillingen Giraf.

Indstillingen tilbydes elever i den delvis alfabetiske fase. Disse elever kender nu bogstavernes 
former, navne og standardlyde, men de er kun i begrænset omfang i stand til at opdele ordene i 
enkeltfonemer. De modtager bogstavernes standardlyde som lydstøtte, ikke så meget for at lære 
lydene, snarere for at få be- eller afkræftet de valg, de træffer. De er endnu ikke klar til at profitere af 
den løbende oplæsning. De er i færd med at udforske det alfabetiske princip.
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Figur 9. Olivia og Nikolaj har indtalt deres historie, og så har de ellers bare skrevet løs. Deres skriveproces kan aflyttes her: 

https://poehler.dk/panda-lytteskriver/#video 

Hvis deres skriveforsøg oplæses løbende, vil de i langt de fleste tilfælde opleve, at ordene ikke 
lyder, som de havde tænkt sig. De vil derfor være i fare for at miste skrivelysten. Deres fonologiske 
kompetencer er endnu ikke tilstrækkelige til, at de kan profitere af hverken den løbende oplæsning 
eller oplæsning af sætninger, men de har mulighed for at eksperimentere med syntesen af det, de 
har skrevet: Hvis de dobbeltklikker på et ord, læses det højt, og de kan høre, om resultatet af deres 
staveforsøg svarer til deres forventninger.

Lytteskrivning i den fuldt alfabetiske fase

Figur 10. Elever i den fuldt alfabetiske fase skal bruge indstillingen Panda.

Indstillingen anvendes af børn i den fuldt alfabetiske fase. De behersker nu det alfabetiske princip, 
deres stavning er lydbevarende, og deres tekster kan derfor læses af andre. De kender til betingede 
udtaler af bogstaver som fx ’-e’, ’-t’ og ’-r’, når bogstaverne står sidst i et ord, og de kender til stavning 
af de mest almindelige endelser som fx ’-er’ og ’-et’. 

Elever i den fuldt alfabetiske fase profiterer tydeligt af lydstøtten. Pandaindstillingen giver dem 
løbende oplæsning som lydstøtte. De enkelte sproglyde opsamles og oplæses under skrivningen. 
Deres fonologiske kompetencer er nu så sikre, at de vil kunne modellere med bogstaverne i deres 
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staveforsøg, indtil de opnår en oplæsning, de kan acceptere. De kan høre bogstavsammensætninger 
som ’sj-’ og ’-ng’. De kan også høre, at samme bogstav kan repræsentere to forskellige sproglyde som 
fx /a/ i avis og /a/ i aflang, /å/ i gå og /å/ i bånd, /ø/ i tønde og /ø/ i stønne eller /y/ i syne og /y/ i synde. 

Figur 11. Teksten kan nu læses af andre. Undervejs i skrivningen bruger Emma og Laurits feedback fra Panda Lytteskriver. De 

skrev fx først ’storeabo’, da de vil skrive ’storebror’. Det kunne de høre var forkert. Så skrev de ’storebor’ og synes, at det lød ok, 

og derfor gik de videre i teksten. Deres skriveproces kan aflyttes her: https://poehler.dk/panda-lytteskriver/#video 

Med den løbende oplæsning er det ikke længere bogstavernes standardlyde, de hører, men 
bogstavernes betingede udtaler, dvs. de sproglyde, som bogstaverne repræsenterer i den konkrete 
kontekst, de indgår i. Eleverne vil opleve, at sproglyden som bogstavet ’a’ repræsenterer i anker, er 
den samme lyd, som ’e’ repræsenterer i ordet vej, og som ’ar’ repræsenterer i ordet par. De vil opleve, 
at sproglyden, som i ordet gul repræsenteres af et ’g’, repræsenteres af et ’k’, når det står til sidst i et 
ord, som fx i ordet tak, eller i en konsonantklynge som fx i ordet ski. De vil kontinuerligt kunne spejle 
deres staveforsøg i de gældende stavekonventioner på dansk. De får mulighed for at reflektere over 
deres iagttagelser og drage slutninger om generelle betingelser for bogstavernes udtale.

Eleverne i den fuldt alfabetiske fase er meget optagede af programmets muligheder. De reagerer 
umiddelbart og engageret på den lydstøtte, de modtager. Der ses tydelig refleksion over valg af 
bogstaver og lydstøtten, de modtager på deres staveforsøg. 

I den fuldt alfabetiske fase har eleverne endvidere mulighed for at få teksten oplæst i sammenhæng. 
Eleverne bør opfordres til at lade programmets syntetiske oplæser læse dele af teksten eller hele 
teksten. Herved kan de vurdere, om der skal rettes i stavningen eller i syntaksen. 

Panda fokuserer på formsiden
Generelt kan det siges, at Lytteskrivning i høj grad stimulerer eleverne til at rette fokus på formsiden 
af skriftsproget. Elever med en noget overfladisk læringsstil kan være tilbøjelige til at acceptere et 
tvivlsomt resultat, andre kan være tilbøjelige til at hænge fast i forsøget på at opnå en fuldstændig 
korrekt udtale. Den fuldt alfabetiske staver vil primært acceptere stavningen af et ord på baggrund 
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af oplæsningen frem for det visuelle udtryk: Når det lyder rigtigt, er det rigtigt. De støtter sig til deres 
viden om ordenes udtale, det er jo det, de på forhånd kender til. Senere i udviklingen, når de gradvist 
får opbygget et forråd af stavemåder i deres hukommelse, begynder de i højere grad at anvende 
visuelle strategier, fonologiske strategier og stavestrategier i et mere ligeværdigt forhold.

Det kan være vanskeligt at afgøre, hvornår eleverne er klar til at ændre typen af lydstøtte fra 
bogstavernes standardlyde (girafindstilling) til løbende oplæsning (pandaindstilling). Sker det for 
tidligt, har eleverne ikke tilstrækkelig viden om bogstav- og lyd-forbindelser, til at de vil kunne 
modellere sig frem til en acceptabel oplæsning af de ord, de vil skrive, og de vil opleve det som et 
nederlag. Sker ændringen af indstillingen derimod for sent, understøttes deres udviklingspotentiale 
ikke optimalt. Hjælpeprogrammet Panda Træner kan bruges til at evaluere tidspunktet for dette skift. 
Panda Træner registrerer, hvornår eleverne præsterer tilfredsstillende i relevante opgavetyper, og 
dermed, hvornår eleverne er klar til at anvende løbende oplæsning (pandaindstilling).

Der opstår ofte frugtbare samtaler mellem eleverne om bogstaver og sproglyde, når de arbejder 
sammen to og to: De sætter ord på deres iagttagelser, hvilket hjælper dem til at fastholde den nye 
viden, de opsamler. Blandt elever med mere begrænset fonologisk viden ses disse samtaler ikke i 
samme grad. Det kan skyldes, at de ikke har tilstrækkelige redskaber til at indgå i en dialog om de 
fonologiske problemstillinger, de møder. En vis grad af viden om sammenhæng mellem bogstaver og 
bogstavlyde har derfor betydning for styrken af udbyttet ved at lytteskrive. Der kan således være tale 
om en gensidig påvirkning, hvor effekten af at lytteskrive gradvis øges i takt med elevernes udvikling 
af fonologisk bevidsthed.

Lytteskrivning i den konsoliderende alfabetiske fase

I denne fase anvender eleverne fortsat pandaindstillingen. De arbejder med Panda Lytteskriver på 
samme måde som elever i den fuldt alfabetiske fase. De udbygger og cementerer de forskellige 
stavestrategier og integrerer flere og flere stavemåder i hukommelsen. De bliver i stand til en 
umiddelbar genkendelse af ordene uden at skulle omkode hver sproglyd til bogstavkombinationer 
eller hvert bogstav til sproglyd. 

Figur 12. Rune og Max kan skrive, så andre let kan læse deres tekst. Deres skriveproces kan aflyttes her:  

https://poehler.dk/panda-lytteskriver/#video
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Jo længere eleverne kommer i denne fase, des mindre er deres behov for den løbende oplæsning. Ord, 
som de umiddelbart kender, skrives i et tempo, så den løbende oplæsning ikke når at blive aktiveret. 
Den vil derfor ikke virke forstyrrende. Betjeningspanelet giver mulighed for at få oplæsningen slået til 
eller fra. Eleverne kan således aktivere oplæsningen, når de har behov for støtten, og slukke, når den 
er overflødig.

Headset
Når eleverne lytteskriver, skal de være forsynet med et headset (evt. in ear), for det er vigtigt, at den 
lydstøtte, de modtager, er af en god kvalitet. De indbyggede højtalere i en tablet eller en computer 
har ikke en tilstrækkelig kvalitet til, at eleverne tydeligt kan skelne de forskellige sproglyde. Læreren 
skal have sit headset med rundt i klassen for at kunne følge med i elevernes skrivning. Hvis lærerens 
headset er udstyret med en minijack-splitter, kan hun hurtigt lytte med på den enkelte elevs computer 
eller tablet. 

Figur 13. Minijack-splitter.           Figur 14. Tilslutning af to headsets.

Hvis ikke læreren har denne mulighed, kan det være vanskeligt at følge med i elevernes skrive- og 
læringsprocesser. Når eleverne arbejder sammen to og to, skal deres computere ligeledes være udstyret 
med en minijack-splitter.

PANDA TRÆNER
Når eleverne lytteskriver, opsamler de viden både om forholdet mellem bogstaver og lyd og om 
stavemønstre. Men vi ser, at ikke alle af stavningens konventioner kan opsamles ved selvstændig 
skrivning. Pilotprojekterne har identificeret nogle temaer, som det vil være nødvendigt at undervise 
eleverne systematisk i. Disse temaer er samlet i Panda Træner. Opgaverne træner elevernes kendskab 
til bogstaver, syntese og stavning af endelser og højfrekvente småord. 

I Panda Træner modtager eleverne også 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 besvarelser og angiver herudfra den skriftsproglige fase, 
som eleven befinder sig i. Læreren og eleven kan direkte se på resultaterne i Panda Træner, hvilken 
indstilling eleven skal vælge, når han eller hun arbejder i Panda Lytteskriver, for at få relevant lydstøtte 
og relevante funktioner til rådighed under skrivningen.

Hvis Lytteskrivning inddrages i undervisningen fra begyndelsen af 0. klasse, vil det være fornuftigt 
at lade alle eleverne starte med egernopgaverne i Panda Træner og lade dem arbejde så langt frem 
i opgaverne, de hver især magter. Hvis 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 
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hånd, lægges Panda Træner væk for en tid. Når læreren senere (det kan være efter få eller flere uger) 
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). Eleverne kan arbejde med Panda Træner med mellemrum gennem hele indskolingen. 

Hvis Lytteskrivning inddrages i undervisningen senere (fx midt i 1. klasse), kan læreren vurdere, om 
eleverne kan springe de første opgavesæt over (fx egern- og delfinopgaver) og derfor gå direkte til de 
opgavesæt, som er udfordrende for dem. 

Du kan se en oversigt og en indholdsbeskrivelse af opgaverne i Panda Træner i bilag 1 og 2.

Figur 15. Panda Træner, som afvikles på tablet, er både et undervisningsmateriale og et evalueringsredskab.
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LYTTESKRIVNING OG LÆRING

Panda Lytteskriver er et læringsprogram
Inden for de seneste ti år er der sket en voldsom udvikling af læse- og skriveteknologiske redskaber 
(LST) i skolen. Der er udviklet programmer, som kan læse elevernes tekster højt ved hjælp af en 
syntetisk stemme, komme med forslag til stavning af svære ord, eller programmer, som kan skrive 
den tekst, eleven indtaler. Teknologierne er primært udviklet som hjælpemidler eller kompenserende 
programmer, der skal støtte usikre læsere og stavere, så de kan læse de samme bøger som andre og 
skrive egne tekster. Elever i vanskeligheder får på denne måde bedre muligheder for at deltage i 
undervisningen (og i samfundet) på lige fod med klassens øvrige elever.

De kompenserende programmer er udviklet til ordblinde og andre usikre læsere. Panda Lytteskriver 
er udviklet til elever i en almindelig læse-skrive-udvikling, sådan som vi oftest møder eleverne i evt. 
0. – 3. klasse. Usikre læsere, herunder også ordblinde, kan selvfølgelig også øge deres skriftsproglige 
kompetencer gennem undervisning. Derfor er Lytteskrivning også relevant for de usikre læsere, men 
det er med et andet sigte end at kompensere (læs mere om ordblinde og Lytteskrivning på side 18).

Det er vigtigt at forstå, at Panda Lytteskriver ikke er et kompenserende program eller et hjælpemiddel 
til fx ordblinde. Panda Lytteskriver er et læringsprogram. 

Formålet med Panda Lytteskriver er at øge elevernes viden om sammenhængen mellem bogstaver og 
bogstavlyde, kontekstbetingede udtaler og stavemønstre. Formålet er at gøre dem til bedre stavere, 
således at deres tekster på sigt er mere korrekt stavet. 

Læringsteorier og Lytteskrivning

Handling og udforskning

Metoden Lytteskrivning er i overensstemmelse med et konstruktivistisk læringssyn. Børns tænkning 
udvikles, ved at de aktivt handler med og udforsker deres omverden. Lytteskrivning giver eleverne 
mulighed for at modellere og manipulere med bogstaver og sproglyde. De reflekterer over 
den feedback, de modtager, gør sig erfaringer med stavemønstre og opbygger et funktionelt 
fonemkendskab. De omstrukturerer deres forståelsesskemaer i forhold til de nye indtryk, de modtager 
fra lydstøtten. Hvis den auditive feedback svarer til elevens forventninger, vil det bekræfte elevens 
aktuelle viden om stavningen. Hvis den auditive feedback ikke svarer til forventningerne, sker der en 
forstyrrelse, som kan være overraskende eller skuffende. Men i begge tilfælde vil det føre til refleksion 
og omstrukturering af elevens forståelse af bogstav og lyd-forbindelser.

Nærmeste udviklingszone

Lev Vygotsky taler om den nærmeste udviklingszone og beskriver den som forskellen mellem det 
niveau, hvor eleven kan løse en opgave ved hjælp af vejledning fra voksne, og det niveau, hvor eleven 
kan løse opgaven på egen hånd (Vygotsky, 2004). Vygotskys pointe er, at læreren ikke skal beskæftige 
sig med det, som eleven evner, men med det, som eleven, ved at blive stimuleret i en bestemt 
retning, vil kunne evne. Eleven må så at sige udfordres i nærmeste udviklingszone for at udløse sit 
udviklingspotentiale.

Metoden Lytteskrivning tager netop udgangspunkt i noget, eleverne kender og kan i forvejen: deres 
talesprog. Eleverne i indskolingen kender både betydningen og benævnelsen af rigtig mange ord. Det 
er ordenes ortografiske repræsentationer, de nu skal til at lære. Når de lytteskriver, kan de hele tiden 
– ved hjælp af lydstøtten – sammenligne resultatet af deres staveforsøg med noget, de allerede ved: 
hvordan ordene skal lyde. 
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Stilladsering

Lærerens rolle beskrives som stilladserende, når læreren tilpasser sin støtte til den enkelte elevs 
eksisterende viden og på baggrund af denne leder eleven ind i nærmeste udviklingszone. Det er 
lærerens rolle at skabe et stillads, som støtter eleven til at gøre noget, han ikke selv kan endnu (Woods 
m.fl., 1976). Stilladsering er den proces eller det produkt, der gør eleven i stand til at nå et mål, løse et 
problem eller færdiggøre en opgave, som eleven ikke ville have været i stand til at gøre uden støtte 
fra andre personer eller værktøjer (Hu, 2006).

Elevernes spontanskrivning kan stilladseres ved hjælp af forskellige skrivestrategier, det vil sige 
arbejdsmåder, som hjælper eleverne til at komme i gang med eller støtte skrivningen (Ulland, 2018). 
Det kan fx være samtaler, modeltekster, tankekort, skriveskabeloner eller ordbanker. Det er alle 
elementer, som stilladserer tekstskabelsen. 

Lytteskrivning stilladserer kodningsprocessen. Eleverne byder ind med staveforsøg på baggrund af de 
strategier, de behersker. Når den auditive feedback ikke stemmer overens med elevernes forventninger 
til de valgte bogstaver, reflekterer de tydeligt over problemet. Hvis programmet fx oplæser en 
betinget udtale, og eleven forventede bogstavets standardlyd, skaber dette en konflikt med elevens 
forhåndsviden om sammenhængen mellem bogstavet og sproglyden. Eleven oplever det som et 
problem, der skal løses, og analyserer, vurderer, opstiller strategier, afprøver, evaluerer og justerer i 
forsøget på at finde de bogstaver, som fører til en korrekt oplæsning. Hensigten med Lytteskrivning 
er at få eleven til at reflektere over forholdet mellem bogstaver og sproglyde. Refleksion er en 
forudsætning for læring, og motivationen i elevens proces er et ønske om en tekst, som lyder rigtigt.

Læreren og it supplerer hinanden

I det digitale klasserum er der andre aktører end læreren, eleven og stoffet. Jeppe Bundsgaard 
(Bundsgaard, 2005) peger på computerstøttet læring og it som en ny aktør i undervisningssituationen. 
Med Lytteskrivning supplerer læreren og lydstøtten gensidigt hinanden i stilladseringen af elevernes 
skrivning. Læreren kan anvise skrivestrategier til støtte for tekstskabelsen. Det er ikke muligt for 
læreren at være til stede her, nu og straks, når eleven har behov for støtte i kodningsprocessen. 
Det kan den digitale lydstøtte til gengæld. Lydstøtten vejleder tålmodigt og konstant elevernes 
kodningsprocesser. Lydstøtten vejleder eleven i, hvordan de bogstavkombinationer, som eleven har 
skrevet, vil lyde, men lydstøtten giver ikke forklaringer eller regler for lydfølger. Det kan læreren til 
gengæld. 

Udvikling af kodekompetence

I bogen Stilladseret skrivning i indskolingen fremhæves betydningen af gode kodekompetencer 
(Skar m.fl., 2021). Begrundelsen er, at det er for krævende for eleverne at holde fokus på formålet 
med skrivningen, hvis de samtidig skal bruge meget energi på stavningen. Det pointeres samtidig, at 
kodekompetencer skal udvikles i en meningsfuld sammenhæng. 

Vi ved, at eleverne opsamler væsentlig viden om forholdet mellem bogstaver og sproglyde og om 
ordenes stavemåder, når de lytteskriver. De lærer ikke bare bogstavernes navn, form og lyd. De lærer 
også bogstavernes funktion i ordene. De opbygger et funktionelt fonemkendskab. Samtidig med at de 
arbejder kreativt og funktionelt med skrivningen, fastholder lydstøtten deres opmærksomhed på den 
formelle stavning. 

Automatisering

Når eleverne først har ”knækket koden”, kan de fokusere på at udvikle automatiserede læse- og 
skrivestrategier. 
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Når et bestemt ords stavemåde knyttes sammen med ordets udtale og betydning i hukommelsen, 
dannes en hukommelsesenhed (Ehri, 1992). Udviklingen af disse sight words (fonologiske 
repræsentationer af ord lagret i hukommelsen) sker altså, når ordenes udtale, stavemåde og betydning 
knyttes sammen. Typisk opsamler eleverne sight words ved at læse meget. Efterhånden som de har 
afkodet det samme ord mange gange, lagres ordet i hukommelsen og vil senere kunne genkendes 
umiddelbart. Man taler om en selvlæringsmekanisme, der fæstner ordets identitet i hukommelsen med 
hensyn til både læsning og stavning (Share, 2004). 

Samme selvlæringsmekanisme kan tænkes at gøre sig gældende, når eleverne lytteskriver tekster i 
funktionelle og autentiske situationer. Ordenes udtale, stavemåde og betydning knyttes sammen, 
mens eleverne lytteskriver.

Stilladseret skrivning med Panda Lytteskriver
Lytteskrivning kan indgå i sammenhæng med andre læse- og skrivemetoder og kan indgå i mange 
forskellige aktiviteter, hvor eleverne skal skrive. Det handler om at lade eleverne lytteskrive, når de skal 
skrive. Metodens potentiale foldes for alvor ud, når Lytteskrivning bruges som stilladserende redskab i 
meningsfulde, funktionelle og udforskende skriveaktiviteter. 

Skriveaktiviteterne skal være meningsfulde og gerne autentiske. De skal være baserede på egne 
oplevelser eller forestillinger. Oplevelser skaber indtryk, indlevelse og forståelse. Baggrunden for 
skriveaktiviteterne kan være oplevelser, eleverne har haft sammen – fx en tur, en film, en bog eller en 
leg, de har leget sammen. Det kan også være fælles sociale referencer, noget, alle kender til, som fx 
kæledyr, fødselsdag eller at bygge en hule.

Eleverne skal ikke bare skrive for at skrive. Skrivningen skal have et formål. Teksten skal have en 
modtager, det kan fx være et fanbrev til en fodboldspiller eller et forslag til skolelederen om at tillade 
vandkamp i frikvartererne. Eleverne skal skrive for at udtrykke sig eller for at kommunikere: Skrivning 
skal bruges til noget.

Når eleverne skriver ud fra deres aktuelle viden om skriftsproget, opsamler de viden om skriftsproget, 
mens de skriver. De lærer at skrive ved at skrive. De opdager skriftens lydprincip og skriftens 
virkemidler ved at eksperimentere med skrift. De afprøver deres forståelse for genre, struktur, 
sammenhæng, sætningsopbygning, ordforråd og ikke mindst for forholdet mellem bogstaver og lyde. 

Når ordblinde elever lytteskriver
Ordblindhed er en specifik indlæringsvanskelighed. Dvs. at ordblinde elever i princippet godt kan lære 
at læse og skrive, det vil blot tage længere tid og være forbundet med en større indsats fra både den 
ordblinde elev, forældre og lærere. 

Ordblinde elever gennemløber de samme faser i deres skriftsproglige udvikling som andre elever. 
Derfor kan de også anvende Lytteskrivning med programmet Panda Lytteskriver på samme måde som 
andre elever. 

De ordblinde elever har svært ved at håndtere forholdet mellem bogstaver og sproglyde. Det er især 
vanskeligere at håndtere rækkefølger og fonologiske mønstre for dem, end det er for andre elever. 
Derfor er deres fejltyper også forskellige fra andre elevers fejltyper. Pilotprojekterne har imidlertid 
vist, at ordblinde elever arbejder med programmet på samme måde som andre elever. Ordblinde 
elever har brug for hyppige gentagelser af koblinger mellem bogstaver og sproglyde for at fastholde 
rækkefølger på bogstav- og orddelsniveau. Det får de kontinuerligt, når de lytteskriver.
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HVORFOR LYTTESKRIVNING?
Det er svært at skrive på dansk
I Norge og Sverige har flere skoler haft gode erfaringer med at lade eleverne arbejde med ASL 
’At skrive sig til læsning’ (Hultin & Westman, 2013) eller STL+ ’Skrive sig til læsning med lydstøtte’ 
(Finne m.fl. 2014). Eleverne har skrevet deres tekster på computere med et skriveprogram, som 
kunne sige bogstavernes standardlyde, når eleverne trykkede på tasterne. Lignende programmer 
findes også i Danmark, men de er ikke rigtig slået igennem. Dette kan hænge sammen med, at det 
danske skriftsprog er mere uregelmæssigt end både norsk og svensk. Med Panda Lytteskriver har vi 
nu et program, som kan give lydstøtte til eleverne, som tager højde for det danske uregelmæssige 
skriftsprog.

Figur 16. Kun 60 % af bogstaverne (de sorte) i en tekst repræsenterer bogstavets standardlyd.
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Lydprincippet bygger på det forhold, at hver sproglyd repræsenteres af et bogstav. Men på dansk 
repræsenterer bogstaverne kun i 60 % af tilfældene deres standardlyd (Borgen & Lorenzen, 1995). 
40 % af bogstaverne repræsenteres af andre sproglyde end standardlydene. Det kaldes bogstavernes 
kontekstbetingede udtaler. Hvis danske elever kun modtager bogstavernes standardlyde som lydstøtte, 
vil lydstøtten derfor kun være meningsfuld i seks ud af ti tilfælde.

Der er stor forskel på, hvor ofte de forskellige bogstaver repræsenterer deres standardlyde. 
Bogstaverne ’s’ og ’h’ vil altid repræsentere standardlyden. Hvorimod et bogstav som ’e’ kun 
repræsenterer standardlyden i 11 % af tilfældene (se figur 3 og 4).  

A E I O U Y Æ Ø Å

[a] [e] [i] [o] [u] [y] [ɛ] [ø] [ɔ]

39 11 55 39 61 69 76 51 63

Figur 17. Vokalerne repræsenterer standardlyden i 11 % - 76 % af tilfældene.

B C D F G H J K L M

[b] [s] [d] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m]

100 44 45 95 64 100 94 42 100 100

N P Q R S T V W X Z

[n] [p] [k] [ʁ] [s] [t] [v] [w] [gs] [s]

94 48 70 71 100 23 69 73 93 94

Figur 18. Konsonanterne repræsenterer standardlyden i 23 % -100 % af tilfældene.

Når vi staver, repræsenteres sproglyden /h/ altid af bogstavet ’h’. Når vi læser og møder bogstavet ’h’, 
kan det repræsentere sproglyden ’h’, men det kan også være stumt.

Her er nogle eksempler på ord, hvor bogstavet repræsenterer andre sproglyde end standardlyden:

• ’K’ repræsenterer standardlyden i kat, men ikke i sok.

• ’T’ repræsenterer standardlyden i tand, men ikke i vat.

• ’Ø’ repræsenterer standardlyden i tø, men tre forskellige sproglyde i brød, bjørn eller størst. Gode 
stavere kan have svært ved at høre forskel på de tre ø-lyde, fordi deres viden om stavemåden 
overskygger deres opfattelse af udtalen. Hos den utrænede staver er bevidstheden om udtalen 
stærkest. 

Dansk ortografi er bestemt af nogle retskrivningsprincipper, og i Danmark er vi meget konservative 
med hensyn til at revidere disse principper. Afstanden mellem skriftsproget og talesproget er vokset 
betydeligt, så mange stavemåder kan virke uforståelige. Der er regler for, hvilke bogstavfølger der 
udløser de betingede udtaler, men der er mange undtagelser fra disse regler. For bogstavet ’e’ har det 
fx betydning, om den stavelse, bogstavet indgår i, er trykstærk eller tryksvag, om bogstavlyden udtales 
lang eller kort, eller om det optræder sammen med fx ’j’, ’g’ eller ’d’. Se figur 19.
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Figur 19. Skema over udtalebetingelserne for bogstavet ’e’ (Elbro, 2021).

I Danmark er der ikke tradition for at undervise i regler for bogstavernes betingede udtale (Elbro, 
2021). Det er i høj grad op til eleverne selv at opsamle denne viden i en selvlæringsproces ved 
selvstændig læsning. Regler for vokalglidning, dobbeltkonsonanter eller stumme bogstaver 
gennemgås almindeligvis i skolen, men næppe reglerne for anvendelse af bogstavet ’e’, som vist i 
figur 5. På samme måde fylder udtalebetingelser for bogstavet ’g’ næppe meget i undervisningen i 
indskolingen. Bogstavet ’g’ repræsenterer standardlyden, når det står som begyndelsesbogstav, men 
udtales ’j’ (smag) i slutningen af et ord. ’G’ er endvidere stumt (fattig) efter en fortungevokal, men 
udtales som ’w’ efter en bagtungevokal (bog). Det er regler, eleverne selv må finde ud af, men det er 
faktisk skrevet ind som et færdigheds-/vidensmål efter 2. klasse i ’Fælles Mål’, at eleverne skal have 
viden om bogstavernes kontekstbetingede udtaler.

Det er vigtigt, at vi skelner mellem læsevejen og skrivevejen. Når eleverne læser, skal de finde den 
rigtige sproglyd ud fra det bogstav, de møder i teksten. Når de skriver, er det omvendt. De skal ud 
fra den sproglyd, de identificerer i ordet, vælge det bogstav, der i den givne kontekst repræsenterer 
sproglyden. I undervisningen tager vi ofte udgangspunkt i læsevejen: Hvordan kan et ’o’ lyde? ’O’ kan 
lyde som /o/ i orm, som /å/ i ost og som /or/ i fordi! ’O’ kan med andre ord lyde på tre forskellige måder.

Når eleverne skal skrive, må de stille sig spørgsmålet: Hvilket bogstav skal jeg vælge, når det er den 
samme sproglyd, jeg hører i ordene anker, vej og par? I 43 % af tilfældene er bogstavet ’a’ det rigtige 
valg, i 15 % af tilfældene er det bogstavet ’e’, og i 17 % er det bogstaverne ’ar’, der er det rigtige valg. 
En endnu større udfordring er, hvis eleven skal vælge de rigtige bogstaver for at stave til den sproglyd, 
som ordet aber slutter på: ’-er’. Ud over (det korrekte) ’-er’ vil også ’o’ (lok), ’e’ (bladre), ’å’ (hånd), ’ø’ 
(fløj), ’-or’ (fordi), ’-rer’ (bærer) være relevante forslag.

tryksvagt
ofte finalt

trykstærkt
ikke finalt

lang

løbe

scene

vest

hej

led/e/

/e/

/e/

/a/

/ɛ/

kort
før

g eller j

før d

e
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Der er forskel på, hvor svært det er at forudsige stavemåden for en sproglyd. Hvis en sproglyd altid 
staves med det samme bogstav, siger vi, at forudsigelsesgraden er 1 (fx bogstavet s). Jo mere vi nærmer 
os forudsigelsesgraden 0, des vanskeligere er det at forudsige stavemåden. 

Den gennemsnitlige forudsigelsesgrad er noget højere for skrivevejen (0,73) end for læsevejen 
(0,60). Det er lettere at forudsige konsonanterne end vokalerne. Hvis staveren kender til de 
kontekstbetingede udtaler, altså hvis staveren tager højde for det bogstav, som står foran eller 
bag efter det bogstav, han skal vælge, øges forudsigelsesgraden til 0,8 (Juul, 2008). Kendskab til 
betingelserne for bogstavfølger styrker elevernes stavekompetencer.

Dokumentation
Baggrunden for metoden Panda Lytteskriver er to pilotprojekter samt en effektundersøgelse. 
Pilotprojekterne er gennemført af Bent Saabye Jensen og Stine Engmose (Saabye & Engmose, 2014). 
Effektundersøgelsen er gennemført af Bent Saabye Jensen (Saabye, 2015). Alle tre projekter er udført 
for Nationalt Videncenter for Læsning. 

Pilotprojekterne

Pilotprojekt 1: Iagttagelser af elevernes samspil med et program til Lytteskrivning.

Projektet blev gennemført på to skoler i Holbæk Kommune i skoleåret 2012-2013.

Hensigten med pilotprojekt 1 var for det første at lade elever i 0. til 3. klasse i almenundervisningen 
samt dyslektiske elever i 3. til 5. klasse afprøve prototypen af programmet med henblik på at 
videreudvikle og justere programmets funktionalitet og design. For det andet var det hensigten at 
iagttage og indfange væsentlige temaer og problemstillinger ved samspillet mellem eleverne og 
programmet. 

Der blev lavet iagttagelser af 48 elevers Lytteskrivning. Eleverne arbejdede i de fleste tilfælde sammen 
to og to. De fik til opgave at skrive en kort fortælling ud fra et billede. Der blev lavet videooptagelser 
af eleverne og af aktiviteterne på skærmen under hele skriveprocessen. Elevernes indbyrdes 
kommunikation og deres samspil med programmet blev videooptaget. Optagelserne er efterfølgende 
blevet analyseret. 

Pilotprojekt 2: Lytteskrivning – et didaktisk udviklingsprojekt. 

Pilotprojektet blev gennemført på tre skoler i Holbæk Kommune i skoleåret 2013-2014. 

Formålet med pilotprojekt 2 var at udvikle og afprøve metoden Lytteskrivning i almenundervisningen 
på begyndertrinnet i tre af Holbæk Kommunes skoler. 

Pilotprojektet var et didaktisk udviklingsprojekt, som blev ledet af en konsulent fra Nationalt 
Videncenter for Læsning. På et antal dialogmøder planlagde, iværksatte, evaluerede og justerede 
lærerne og konsulenten undervisningen på klassetrinnene 0., 1. og 2. klasse. I alt deltog knap 300 
elever i pilotprojekt 2. 

Erfaringerne fra disse to pilotprojekter har dannet grundlaget for metoden Lytteskrivning og for den 
klasserumspraksis, som er beskrevet i denne vejledning. 
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Bedre staveudvikling med Lytteskrivning? En effektundersøgelse
Efter de to pilotprojekter gennemførtes en effektundersøgelse af metoden Lytteskrivning blandt elever 
i 1. klasse (Saabye, 2015). Undersøgelsen gennemførtes som en klassisk interventionsundersøgelse med 
en forsøgsgruppe og en kontrolgruppe.

Undersøgelsen viste, at elever, som i 1. klasse har et usikkert bogstavkendskab, får styrket deres 
kendskab til bogstavernes navne og standardlyde betydeligt, når de kan høre disse, mens de 
skriver. Viden om – og beherskelsen af – det alfabetiske princip styrkedes tydeligt i undersøgelsens 
interventionsgruppe i forhold til kontrolgruppen. Se figur 20.

Figur 20. Visualisering af forskellen mellem interventionsgruppens og kontrolgruppens niveau ved ordlæsning og ordstavning 

ved undersøgelsens afslutning.

Undersøgelsen tyder endvidere på, at Lytteskrivning har en markant positiv effekt på elevernes viden 
om lydfølgeregler og ortografiske konventioner. Elever, som havde lytteskrevet, forbedrede antallet 
af rigtigt stavede ord med faktor 2,3 gennem undersøgelsen. Til sammenligning øgede de elever, som 
ikke havde modtaget lydstøtte under skrivningen af frie tekster, antallet af rigtigt stavede ord med 
faktor 1,8. Se figur 21.

Figur 21. Den procentvise udvikling i andelen af rigtigt stavede ord i interventionsgruppen og kontrolgruppen. 
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Forskning om Lytteskrivning
Stine Fuglsang Engmoses ph.d.-afhandling (IT)-støttet børnestavning har skabt ny viden om lydstøttet 
børnestavning (Engmose, 2019).

En del af studiet var en effektundersøgelse, hvor 80 elever fra børnehaveklasser arbejdede med 
børnestavning i fire forskellige grupper. En gruppe fik indirekte lærerstøtte, når de børnestavede. 
Støtten svarer til, hvad vi kender fra metoden Opdagende Skrivning (Korsgaard m.fl., 2009). En 
anden gruppe fik direkte lærerstøtte. Disse elever havde en lærer ved deres side i undervisningen, og 
læreren guidede og støttede eleverne massivt under skrivningen. Den tredje gruppe arbejdede med 
Lytteskrivning, hvor de modtog lydstøtte under skrivningen. Herudover deltog en kontrolgruppe, som 
modtog ’almindelig’ børnehaveklasseundervisning. 

Det var forventet at se den største effekt af støtten blandt de elever, der modtog direkte lærerstøtte. 
Eleverne i denne gruppe og eleverne i gruppen, der brugte Lytteskrivning, klarede sig imidlertid stort 
set lige godt. Endvidere skrev eleverne i disse to grupper mere lydret end eleverne i de to øvrige 
grupper i den afsluttende test.

Resultaterne om effekten af børnestavning med lydstøtte er banebrydende. Undersøgelsen viser, at 
børnestavning med Lytteskrivning har potentiale som undervisningsmetode, der kan forbedre den 
fonologiske kvalitet i elevernes stavning.

Resultaterne i undersøgelsen viser samlet set entydig evidens for, at børnestavning med Lytteskrivning, 
i sammenligning med relevant traditionel undervisning, giver bedre kvalitet i børnenes stavning af 
såvel trænede som utrænede ord. 
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BILAG
Bilag 1 Oversigt over opgaver til Panda Træner

Bilag 2 Indhold af opgaverne i Panda Træner
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BILAG 1 Oversigt over opgaver til Panda Træner 

Opgave Tema

1 Find et bogstav 1. Bogstavnavne 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 bogstaver

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 endelser

4 Stavning af lette endelser

5 Stavning af højfrekvente småord 1 og 2

6 Stavning af svære endelser

7 Stavning af højfrekvente småord 3 til 5

BILAG 1 Oversigt over opgaver til Panda Træner 
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BILAG 2 Indhold af opgaverne i Panda Træner

Eksempel på Panda Træner-forside viser, at eleven skal bruge indstillingen Giraf, når han/hun lytteskriver.

EGERNOPGAVER 1 OG 2 – Find et bogstav

Opgavesiden Egern indeholder to opgaver, 
hvor eleverne skal knytte bogstavets navn til 
bogstavets form. Eleverne hører navnet på et 
bogstav og skal efterfølgende vælge det rigtige 
bogstav (målbogstavet) blandt flere forkerte 
muligheder (distraktorer). Der er to opgaver: Den 
første opgave er med konsonanter. Der indgår 16 
konsonanter i opgaven. Hver konsonant optræder 
3 gange, ’x’ og ’z’ indgår ikke i opgaverne. Den 
anden opgave er med vokaler. Der indgår 9 
vokaler i opgaven. Hver vokal optræder 3 gange. 

BILAG 2 Indhold af opgaverne i Panda Træner
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DELFINOPGAVER 1 TIL 5 – Find en lyd

Opgavesiden Delfin indeholder 5 opgaver, som 
handler om at knytte bogstavernes standardlyde 
og bogstavernes form. Eleverne hører et ord og 
skal herefter finde begyndelsesbogstavet blandt 
flere distraktorer. I den første opgave indgår 
konsonanter, i den anden indgår vokaler. Der 
er store artikulatoriske forskelle på målord og 
distraktorer.

Opgave 3 og 4 er enslydende med opgave 1 og 
2, dog er der minimal forskel på artikulationen 
af målord og distraktorer. Hvis målbogstavet 
er ’v’, kan en distraktor være ’f’. Begge lyde er 
hæmmede læbelyde. Eneste forskel er, at ’v’ 
er stemt og ’f’ er ustemt. Der anvendes samme 
målord og bogstaver som i egernopgaverne.

I femte og sidste delfinopgave skal eleverne finde 
bogstaver ud fra standardlyden, når bogstavet 
står sidst i et ord. Der indgår både vokaler og 
konsonanter i opgaverne. Alle bogstaverne 
repræsenterer deres standardlyde. Der optræder 
ingen betingede udtaler. Alle vokaler optræder 
i opgaven. Der indgår kun 7 konsonanter i 
opgaverne. De øvrige konsonanter kan ikke 
repræsentere standardlyden, når de optræder i 
slutningen af et ord.

GIRAFOPGAVERNE 1 OG 2 – Skriv et lydord

Eleverne arbejder med analyse og syntese af 
bogstavernes standardlyde. De skal stave lydrette 
ord, som enten siges i en sætning eller vises som 
en tegning. I opgave 1 er der 29 ord på 2 til 4 
bogstaver. I opgave 2 er der 38 ord på 3 til 4 
bogstaver. 

BILAG 2 Indhold af opgaverne i Panda Træner
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PANDAOPGAVE 1 – Skriv et lydord

Her arbejder eleverne med analyse og syntese af 
bogstavernes standardlyde. De skal stave lydrette 
ord, som siges i en sætning. I opgaven er der 34 
ord på 5 til 8 bogstaver.

PANDAOPGAVE 2 – Betingede udtaler

Her skal eleverne finde bogstaver, som ikke 
repræsenterer standardlyden, når de står sidst i et 
ord (fx fod, flag, kop og rose). Der er 30 opgaver 
med 9 forskellige bogstaver. 

PANDAOPGAVE 3 – Valg af lette endelser

Eleverne hører et grundord: fx ’dreng’ og herefter 
bøjningen ’drenge’. Eleven skal så vælge den 
rigtige endelse blandt flere distraktorer. Følgende 
endelser er repræsenteret i opgaverne: ’-e’, ’-r’, 
’-n’, ’-en’, ’-et’, ’-er’.

PANDAOPGAVE 4 – Stavning af lette endelser

Her arbejder eleverne med samme ord og 
endelser som i pandaopgave 3. Her skal de 
blot selv stave endelserne. De hører løbende 
oplæsning som lydstøtte.

BILAG 2 Indhold af opgaverne i Panda Træner
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PANDAOPGAVERNE 5 OG 7 – Stavning af 120 
almindelige ord

Eleverne skal stave højfrekvente småord. De 
ord, som oftest anvendes, optræder først i 
opgavesættet. Hyppigheden er bestemt ved en 
analyse af tekster på mere end 8.000 ord, skrevet 
af elever i 4. klasse. Eleverne modtager løbende 
oplæsning under skrivningen.

PANDAOPGAVE 6 – Stavning af svære endelser 

Her trænes eleverne i at skrive svære endelser. 
Først siges et grundord i en sætning. Herefter 
siges en bøjningsform af ordet. Eleven kan 
se og afskrive den rigtige endelse blandt 
flere distraktorer. Følgende endelser indgår i 
opgaverne: ’-te’, ’-ene’, ’-rne’, ’-ede’, ’-ende’ og 
’-est’.

En oversigt over alle opgaver i Panda Træner ses i 
bilag 1.

BILAG 2 Indhold af opgaverne i Panda Træner
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