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Læseteknologi

Understøtte usikre læsere

Stimulere konventionel læsning



Lytteskrivning



Panda Lytteskriver 



Dansk Lytteskrivning til ordblinde og andre usikre 
læsere til mellemtrin, udskoling, unge og voksne.



Lytteskrivning i hele indskolingen
- og til de usikre læsere længere 
oppe i skoleforløbet



Den hemmelige hule
Vi var på vej hen til vores hemmelige hule i 
fru Jensens have. Det var altid mørkt da vi 
gik der over. Det var mig og min ven 
Marcus. I hulen lå vi altid og så fodbolds 
kampe på mit gamle tv. Nogle gange sover 
mig og Marcus i hulen. Nogle gange spiser 
vi chips og drikker cola. 
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Korrespondance mellem bogstav og lyd

.

Bogstav B S Å T D

Sproglyd [b] [s] [ɔ] [ʌ] [d] [t] [ð] [d]

Hyppighed i 
% 100 100 63 37 60 23 47 45



Bogstav B C D F G H J K L M N P Q R S T V W Z

Sproglyd [b] [s] [d] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [k] [ʁ] [s] [t] [v] [w] [s]
Hyppighed i 
% 100 44 45 95 64 100 94 42 93 90 94 48 70 71 100 23 69 74 94

Bogstav A E I O U Y Æ Ø Å

Sproglyd [a] [e] [i] [o] [u] [y] [ɛ] [ø] [ɔ]

Hyppighed i % 55 11 56 39 61 69 76 51 63

Korrespondance mellem
bogstav og standardlyd





Læsevejen og stavevejen

Læsevejen
Hvilken sproglyd repræsenterer

bogstavet 
O

[ʌ] i sokker
[ɔ] i ost 

[o] i tomat

Stavevejen
Hvilket bogstav repræsenterer

sproglyden 
[ʌ] 

er i aber
ø i fløj

or i fordi
å i hånd
o i lok

e i bladre
re i bære



Eleven kan læse og stave lydrette 
og almindelige ikke-lydrette ord. 

Eleven har viden om 
bogstavernes kontekstbetingede 
udtaler

Fælles Mål efter 2 kl.



Stilladseret Lytteskrivning
vægter

- meningsfuld skrivning

- funktionel skrivning

- udforskende skrivning





Lytteskrivning 
- faser i den skriftsproglige udvikling

Præalfabetiske fase 

Delvis affabetiske fase

Fuld alfabetiske fase

Konsoliderende alfabetiske fase



Præalfabetisk fase
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Delvis alfabetiske fase
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Fuld alfabetiske fase
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Når eleverne reflekterer over sproglyde



- er, at eleverne reflekterer over sproglyde

- at eleverne opsamler viden om sammenhængen 
mellem bogstaver og bogstavlyde,
kontekstbetingede udtaler og stavemønstre

- at eleverne udvikler funktionelt fonemkendskab

Formålet med lytteskrivning



Lydstøtte og funktioner
ved de forskellige indstillinger



Effektundersøgelsen
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Visualisering af forskellen mellem de to gruppers niveau ved 
ordlæsning og ordstavning ved undersøgelsens afslutning.



Effektundersøgelsen
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Udviklingen i % rigtig stavede ord i de to grupper. 



Effektundersøgelsen

Motivation drives af, at skriveprocessen 
foregår i en funktionel og meningsfuld 
ramme. 

”De skriver fordi de har noget på hjertet”. 

Samtidig rettes fokus på skriftsprogets 
formside. 



(IT)-STØTTET BØRNESTAVNING

Elever som børnestaver 
med Lytteskrivning 
staver signifikant bedre 
end elever, som 
modtager traditionel 
undervisning i 
børnehaveklassen.

Engmose 2019
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Læs mere om Lytteskrivning på www.lytteskrivning.dk



Fri download fra poehler.dk & lytteskrivning.dk



Fri download fra poehler.dk & lytteskrivning.dk



”Kom godt i gang” kurser



Læs mere om Lytteskrivning WWW.Lytteskrivning.dk



Følg siden Lytteskrivning på Facebook og få nyhederne



Følg gruppen Fokus på Lytteskrivning på Facebook 
og vær med i debatten.
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