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STILLADSERET LYTTESKRIVNING MED  
PANDA LYTTESKRIVER
Denne vejledning er udarbejdet i tilknytning til udgivelse af bogen Stilladseret skrivning i indskolingen 
fra Forlaget Pøhler. Bogen indeholder bl.a. mere end 30 oplæg til skriveaktiviteter til elever i 
indskolingen. Skriveaktiviteternes mål er, at eleverne skal have mulighed for at opleve mening, 
mestring og motivation i forhold til skriveprocessen. Eleverne skal være medvirkende og deltage 
udforskende i skrivningen. Bogen anviser en række stilladserende elementer til støtte for elevernes 
skrivning.

Lytteskrivning vinder mere og mere frem i danske indskolingsklasser. Vi ved fra flere undersøgelser, 
at Lytteskrivning rummer et stort potentiale i forhold til at udvikle indskolingselevernes skriftsprog. 
Det er derfor oplagt at bruge Lytteskrivning som et yderligere stilladserende element til 
indskolingselevernes skriveaktiviteter.

Stilladseret Lytteskrivning med Panda Lytteskriver er udarbejdet til lærere, der har lyst til at arbejde 
med Lytteskrivning med deres elever, men har brug for ideer til at komme godt i gang. Det er primært 
indskolingslærere, der arbejder med Lytteskrivning, men også lærere, der underviser elever i læse-
skrive-vanskeligheder på ældre trin, inddrager Lytteskrivning i deres undervisning.
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HVAD ER STILLADSERET LYTTESKRIVNING?
Skriveaktiviteterne i denne vejledning er alle oplæg til holistisk skrivning.

Hvis du og dine elever tidligere har arbejdet med børnestavning, opdagende skrivning 
spontanskrivning, LTG-metoden, eller hvad vi nu har kaldt det gennem tiden, så vil du sikkert kunne 
genkende nogle af de elementer, som er karakteristiske for holistisk skrivning. 

Skriveaktiviteterne er karakteriseret af tre forhold:

Meningsfuld skrivning

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 – en tur, en film, en 
bog, I har læst, eller en leg, de har leget sammen. Det kan også være fælles sociale referencer: noget, 
alle kender til, som fx kæledyr, fødselsdag eller et voldsomt tordenvejr.

Funktionel skrivning

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

Udforskende skrivning

Eleverne lærte at tale ved at tale. På samme måde kan de nu lære at skrive ved at skrive. De skriver ud 
fra deres aktuelle viden om skriftsproget, de udforsker skriftsproget, og de opsamler samtidig viden 
om skriftsproget. 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 forhold mellem bogstaver og lyde.

Hvad kan Lytteskrivning tilføre stilladseret skrivning?
Da eleverne tidligere udviklede deres talesprog, spejlede de hele tiden deres ukorrekte talesprog i 
de voksnes korrekte talesprog. ”Min gren er langer end din”, og far svarer ”Ja, din gren er længere 
end min”. Når eleverne skriver med Panda Lytteskriver, kan de høre, hvad de skriver, mens de skriver. 
Lydstøtten er spejlet på deres skriveforsøg. 

Panda Lytteskriver bruger en specialdesignet talesyntese. Bogstaver, orddele og ord læses løbende 
op under skrivningen. Den løbende oplæsning 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.

I bogen Stilladseret skrivning i indskolingen fremhæves betydningen af gode kodekompetencer. 
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 også, 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 med andre ord et funktionelt fonemkendskab. 
Samtidig med at de arbejder kreativt og funktionelt med skrivningen, fastholder lydstøtten deres 
opmærksomhed på den formelle stavning. 
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De skriveaktiviteter, der præsenteres i Stilladseret skrivning i indskolingen, indeholder anvisninger på 
stilladserende elementer, som kan støtte elevernes skrivning. Det kan være fx modeltekster, tankekort, 
skriveskabeloner og ordbanker. Det er alle elementer, som stilladserer tekstskabelsen. Når eleverne 
lytteskriver, kan de løbende vurdere deres skriveforsøg af ord og orddele ud fra noget, de i forvejen 
ved, nemlig – hvordan ordene skal lyde. Lytteskrivning er således et væsentligt stilladserende element 
for elevernes kodningsprocesser. 

SÅDAN KOMMER DU GODT I GANG
Hvis du vil have det optimale udbytte af Panda Lytteskriver, så kan du med fordel starte med disse fem 
trin:

TRIN 1: Er der styr på det med it?  
Gennemgå tjeklisten på side 7-8. 

TRIN 2: Gode it-arbejdsvaner.  
Lær dine elever sikre rutiner og gode arbejdsvaner, når de arbejder med it. 

Se side 9-11.

Hvis it allerede er en del af jeres daglige arbejde, så har du sikkert allerede sørget for, at både Trin 1 og 
Trin 2 er klaret, og du kan gå videre til Trin 3.

TRIN 3: Meningsfuld skrivning. 
Lær dine elever at arbejde med meningsfuld, funktionel og udforskende skrivning. Se side 12-14.

Hvis dine elever er vant til at arbejde med opdagende skrivning, børnestavning eller lignende, kan du 
eventuelt springe dette trin over og gå til trin 4.

TRIN 4: Indstil Panda Lytteskriver. 
Dine elever vil aldrig være på samme skriveudviklingstrin; derfor skal du indstille Panda Lytteskriver, så 
den enkelte elev støttes bedst muligt. Se s. 15-17.

TRIN 5: Skriveaktiviteter med Panda Lytteskriver. 
Skrivning af en fælles tekst, s. 19. 
Beskriv en superhelt, s. 23.  
Beskriv hverdagsrutiner, s. 25.
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TRIN 1. ER DER STYR PÅ DET MED IT?
Hvis it skal bidrage med noget positivt til undervisningen, skal teknologien fungere optimalt. Dette 
gælder ikke kun for Lytteskrivning, men er helt generelt for det at bruge it i undervisningen.

Gennemgå listen Tjek 1.1 til 1.5 med dit indskolingsteam. 

Tjek 1.1 Er internetforbindelsen og det lokale netværk  
stabilt og sikkert?
Stabilt og sikkert netværk er en forudsætning for at bruge onlineprogrammer i undervisningen. Panda 
Lytteskriver er et onlineprogram. Hvis I oplever uregelmæssigheder med netværksforbindelsen, skal I 
kontakte skolens it-ansvarlige eller skolelederen for at få løst problemet, inden I starter.

Tjek 1.2 Opbevares hardware hensigtsmæssigt?
Jeres hardware skal opbevares et sikkert sted, hvor det kan oplades, mens det ikke er i brug. Det skal 
opbevares i nærheden af klasserne, måske på en rullevogn, så det er nemt at hente.

Figur 1. Opbevar jeres hardware et sikkert sted, hvor det kan oplades, mens det ikke er i brug.
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Tjek 1.3 Aftal, hvordan I fordeler hardware blandt jer
Panda Lytteskriver er en web-app. I kan tilgå den fra jeres computer, Chromebook eller tablet. 

Hvis ikke eleverne har hver sin enhed, er det vigtigt at lave klare aftaler om, hvordan I fordeler 
hardwaren blandt jer. I kan på forhånd aftale faste dage, uger eller perioder, hvor bestemte klasser 
har rådighed over jeres fælles hardware. I kan også aftale et system, hvor I kan booke hardware til 
bestemte dage. 

Panda Lytteskriver finder du her: https://panda.lytteskrivning.dk/. Sørg for, at der er en genvej til 
Panda Lytteskriver på skrivebordet eller der, hvor elevernes programmer ligger.

Tjek 1.4 Er der headset til alle elever?
Når eleverne lytteskriver, skal de bruge headset eller earpods. Opbevar dem sikkert og på en måde, 
så de er nemme at komme til. Læg dem fx i zipposer eller hæng dem på knager eller på en tøjsnor, 
så ledningerne kan hænge frit ned. Ved at opbevare dem samlet i en kasse danner ledningerne let 
”spaghetti”.

Indkøb et sæt minijack-splittere, så to headset kan tilsluttes samme computer eller tablet. Du kan læse 
mere om brug af headset i Didaktisk vejledning, s. 14. 

Figur 2. Opbevar headset, så de er nemme at komme til. Figur 3. Minijack-splitter.

Tjek 1.5 Ingen stavekontrol
Sørg for, at stavekontrol og ordforslag er slået fra i den browser, eleverne bruger. Røde streger under 
ordene er forvirrende. Og hvis eleverne kender betydningen af de røde streger, kan det fratage 
dem skrivelysten. Hensigten med Lytteskrivning er, at eleverne opsamler viden ved at reflektere over 
forholdet mellem bogstaver og sproglyde. Ordforslag hindrer denne proces.

https://panda.lytteskrivning.dk/
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TRIN 2. GODE IT-ARBEJDSVANER
Det er nødvendigt, at dine elever har sikre rutiner og gode arbejdsvaner lige fra starten, når de 
arbejder med it. Dette gælder ikke kun, når eleverne skal arbejde med Lytteskrivning, men gælder helt 
generelt, når skolens yngste elever bruger it i den daglige undervisning. 

Hvis it på nuværende tidspunkt er en integreret del af jeres undervisning, har du nok allerede sikret 
dette. Så kan du gå direkte videre til trin 3. Hvis ikke, så afsæt ca. 4 lektioner til formålet. Dén tid er 
givet rigtig godt ud.

Forløb 1: Hent, start og login
Varighed ca. 60 minutter

Fortæl eleverne, at I fremover skal til at bruge it i undervisningen, og at de i dag skal lære, hvordan 
de henter deres computere eller tablets, hvordan de åbner og starter dem, og hvordan de pakker dem 
væk igen. I dag kommer de hverken bruge dem til spil, YouTube eller andet.

Understreg også, at de skal lytte godt efter dine instruktioner og vente med at udføre dem, til du siger 
til. Sig, at de ikke skal tale sammen, medmindre nogen har brug for hjælp. De skal bare udføre deres 
opgave og herefter holde sig i ro, til de får den næste opgave.

Start med fx en bordgruppe, som skal hente enhederne fra den rullevogn, du har kørt ind i klassen, 
eller fra skabet på gangen, hvor enhederne står. Lad dem sætte en enhed foran hver elev. Du kan også 
lade en bordgruppe ad gangen hente hver sin enhed.

Vis nu, hvordan de åbner enheden og starter den. Vis, hvordan skærmen skal se ud, når de har udført 
opgaven. 

Nu skal du lære dem, hvordan de logger på enheden. Måske har I en lokal procedure til at logge på 
skolens platform og netværk. Træn denne procedure på samme måde, som jeg nu foreslår, at du lærer 
dem at logge på med deres Unilogin.

UniLogin
Første gang eleverne logger på med Unilogin, skal du bruge en liste med alle elevernes brugernavne 
og midlertidige adgangskoder. Den får du af skolens ledelse inden undervisningen. Du har også på 
forhånd lavet et lille kort til hver elev med brugernavn og midlertidige adgangskode. Del kortene ud, 
og vis eleverne (gerne på whiteboard) trin for trin, hvordan de logger ind med Unilogin, og hvordan 
de ændrer deres midlertidige adgangskode til deres nye med de fire symboler. Få dem til at lukke 
øjnene og prøve, om de kan se symbolerne for sig, og om de kan gemme symbolerne i deres ”husker”. 
Nu skal de først logge af og herefter logge på igen for at teste, om de kan huske koden. 

Bed nu eleverne logge af, slukke enheden og samle enhederne sammen efter samme procedure, som 
de blev delt ud.

Hvis eleverne skal lære både at logge på skolens platform og logge på Unilogin, bør det ene login 
måske gemmes til ”Forløb 2”.
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Forløb 2: Repeter, brug af headset og leg med Panda
Varighed ca. 90 minutter

Fortæl eleverne, at nu skal de bruge det, de lærte i første forløb. Enhederne deles ud efter den 
indlærte procedure. Når eleven har modtaget en enhed, må han/hun starte den og logge på skolens 
platform, hvis det er aktuelt.

Når eleverne lytteskriver, er det nødvendigt, at de bruger headset. Lyden i en iPad eller på en computer 
er ikke tilstrækkelig god til, at eleverne kan bruge lydstøtten godt nok. Det vil også give unødvendig 
arbejdsstøj, hvis eleverne kan høre hinandens skrivning. Del nu headset ud til alle elever på samme 
måde, som I fordelte hardware. 

Tal med eleverne om, at det kan være farligt for deres hørelse, hvis deres headset pludselig lyder 
meget kraftigt. Vis dem, hvordan de skruer ned for volumen, inden de tilslutter deres headset. Sig 
også, at de skal vente med at tage deres headset på og vente med at skrue op for lyden, til de får 
besked. 

Vis nu, hvordan eleverne finder Panda Lytteskriver på skrivebordet, og hvordan de åbner programmet. 
Vis det trin for trin og brug evt. digital tavle.

Vis så, hvordan de klikker på Panda-symbolet på skrivebordet. Vis herefter, hvordan de skal trykke på 
”Log ind” og derefter logge på Unilogin med brugernavn og adgangskode. Herefter skal de vente, til 
de får en ny opgave.

Figur 4. Fra Panda Lytteskrivers forside logges på med Unilogin.

Når alle er logget på, skal eleverne tage deres headset på og skrue langsomt op for volumen, samtidig 
med at de trykker på en tast, indtil lydstyrken er tilpas.

De er nu klar til at lege lidt med Panda. Vis dem, hvordan de åbner et nyt dokument, og hvordan de 
kan skifte mellem de forskellige indstillinger Egern, Delfin, Giraf og Panda. Tal med dem om indholdet 
i de fire indstillinger. Lad dem fx skrive deres eget navn og navne på andre i klassen. Eleverne synes 
ofte, at det er sjovt, at pandaen kan læse alt, hvad de skriver – både meget lange ord, fjolleord osv. 
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Vis også, hvordan de kan ændre oplæsningshastigheden i pandaindstillingen. Du skal ikke gennemgå 
andre funktioner endnu.

Når I har leget færdig, viser du, hvordan eleverne logger af, og hvordan de lukker enheden. Lad dem 
samle enhederne ind på samme måde, som de lærte i ”Forløb 1”. 

Åbne nyt dokument

     Vælg Egern, Delfin, Giraf eller Panda

Start/stop oplæsning

     Indstil oplæsningshastighed

Log ud

Figur 5. Panda Lytteskriver styres nemt via ikonerne.

Figur 6. Indbyrdes samtale om teksten er med til at øge elevernes viden om skriftsproget.



12 © Forlaget Pøhler 2022

TRIN 3. MENINGSFULD SKRIVNING

Avislegen: Et analogt skriveforløb

Hvis dine elever tidligere har arbejdet med meningsfuld, funktionel og udforskende skrivning, er de 
godt rustede til at gå i gang med Stilladseret skrivning med Panda Lytteskriver, og du kan gå videre 
til trin 4. Hvis dine elever derimod ikke er fortrolige med at skrive spontant, vil det være en god ide 
at gennemføre Avislegen kun med brug af papir og blyant, inden I går i gang med at bruge Panda 
Lytteskriver. Teknologien kan tage for meget af den opmærksomhed, de skal bruge til tekstskabelsen. 
Det er ikke alle elever, der er lige trygge ved at skrive spontant, uden at få stækket skrivelysten, måske 
fordi de er bange for at skrive noget ”forkert”.

I Avislegen kan eleverne opleve, at en af skriftens vigtige funktioner er at informere om, hvad der 
foregår i verden omkring dem. De får også mulighed for at arbejde med udforskende skrivning.

Skriveaktiviteten giver dem mulighed for at blive fortrolige med nogle af de skrivestrategier, som kan 
stilladsere tekstskabelsen, og som I kommer til at bruge fremover. Det vil være en fordel, at dine elever 
er trygge ved arbejdsformen, inden I sætter lydstøtten til skrivningen.

 

Figur 7. Artiklen ”AGF vinder” er skrevet til avisen af en elev i 

0. klasse.

Figur 8. Artiklen ”I dag er det Valdemarsdag” er skrevet til 

avisen af en elev i 3. klasse.



Avisleg
En af skriftens vigtige funktioner er at informere om, hvad der foregår i verden omkring os, og det sker bl.a. via aviser. 
Opgaven må gerne udformes som en leg – at lege avisredaktion er en god ramme for at inspirere til skrivning, og er der 
noget, elever i indskolingen kan, så er det at lege! Den legende tilgang kan føre til, at nogle elever bruger skriften på en mere 
udforskende måde, end de ellers ville gøre.

Elevernes læringsudbytte:  Eleverne skal undersøge, hvordan skrift kan bruges til forskellige formål i en avis.

Skriveopgave:  I skal lege, at I arbejder på en avis, og I skal skrive tekster, som passer til avisen.

Materialer:  Skriveredskaber, ulinjeret papir, bogstavhjælper og andet udstyr, som kan høre til på en avisredaktion og 
inspirere til avislegen.

Overvejelser i planlægningsfasen
• Hvordan skal avislegen organiseres? Måske skal der etableres forskellige redaktioner (grupper)? Der kan fx være 

nyheder, sport, reklamer, navne og vejret.
• Hvilke materialer skal være tilgængelige? Eleverne skal have adgang til relevante rekvisitter og forskellige former for 

papir og skriveredskaber.
• Hvordan indrettes lokalet, så det inspirerer til leg?
• Hvordan kan eleverne medvirke i planlægning og igangsætning af legen? Skal de for eksempel selv vælge rolle/

redaktion? Er det en bestemt type avis, de skal lege?

Faser Beskrivelse

Introduktion Tal om, hvorfor vi har aviser, og hvad en avis kan indeholde:

• Hvordan ser en avis ud?
• Kender I nogen, som læser aviser?
• Hvorfor tror I, man læser aviser?
• Hvad tror I, man kan læse om i avisen?
• Hvorfor tror I, at der er billeder i avisen?
• Hvad ville I have skrevet om i en avis?

Introducer 
skriveaktiviteten

I skal lege, at I arbejder på en avis, og I skal skrive tekster, som passer til avisen.

Eleverne leger Når du har introduceret avislegen, og eleverne er i gang med legen, kan du:

• Lade eleverne selv bestemme, hvordan avisen skal drives. Din rolle bliver 
her at observere for eksempel elevernes tilgang til skrivningen og sørge 
for at være både til stede og tilgængelig, når eleverne ønsker støtte.

• Indtage rollen som avisredaktør og dermed være en aktiv aktør.
Hovedfokus skal først og fremmest være rettet mod skrivningens funktion frem for form. 
Eleverne skal også opmuntres til at støtte hinanden.

Teksterne deles Når skrivningen er en del af en leg, bør der ikke være fokus på, at man skal have et færdigt 
produkt. Men selvfølgelig kan der være elever, som har lyst til at præsentere de tekster, de 
har arbejdet med, for andre. Avisen kan måske også hænges op på væggene i klassen eller 
på gangen. Det kan også være motiverende at lave en digital avis.
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Tips
• Tag eventuelt nogle aviser (det kan være gratis-, lokal-, børne- eller landsdækkende aviser) med, som eleverne kan kigge 

i, så de får nogle konkrete ideer om, hvad en avis kan indeholde.
• Aktiviteten kan foregå over flere dage. Eleverne kan opfordres til at tage materiale med hjemmefra, som de gerne vil 

inddrage i avislegen.
• Du kan give eleverne forskellige roller ved hjælp af for eksempel rollekort.
• Andre miljøer, som kan være motiverende for lignende aktiviteter, kan fx være sygehus, butik, postkontor (i butik), 

lufthavn eller bilværksted.
• Mens nogle elever leger, kan der være mulighed for, at du kan vejlede enkeltelever eller smågrupper i andre 

skriveaktiviteter.
• Hvis der er forældre i klassen, som arbejder på en avis, kan de måske bidrage med information, materiale, besøg eller 

eventuelt åbne for, at klassen kan besøge en rigtig avisredaktion?
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TRIN 4. INDSTIL PANDA LYTTESKRIVER 
Indstil Panda Lytteskriver, så programmet bedst muligt støtter den enkelte elevs skrivning.

Panda Lytteskriver kan bruges gennem hele indskolingen. Det vil sige lige fra elevernes første interesse 
for bogstaver, til de bliver gode læsere og stavere. 

Elevernes skriftsproglige udvikling i indskolingen kan beskrives med disse faser:  

Den præalfabetiske fase

  

Den delvis alfabetiske fase

 

Den alfabetiske fase og den konsoliderende alfabetiske fase 

Figur 9. De fire dyr symboliserer de fire faser i den skriftsproglige udvikling. Du kan læse, hvad der karakteriserer faserne, i 

Didaktisk vejledning, s. 6-14.

Panda Lytteskriver tilbyder forskellige former for lydstøtte og forskellige funktioner for at stilladsere 
elevernes kodning, mens de skriver. Alt efter hvilken fase den enkelte elev befinder sig i, skal han 
tilbydes den lydstøtte og de funktioner, der understøtter hans skrivning bedst mulig. For at skabe 
genkendelighed for eleverne symboliseres hver fase med nogle dyresymboler. I figur 7 kan du se, 
hvilken form for lydstøtte og hvilke funktioner der er knyttet til de enkelte faser. 

Lydstøtte Oplæsning

LydoptagerBogstavernes 
navn

Bogstavernes
standardlyd

**Løbende 
oplæsning

Dobbelt klik 
oplæsning

Læser ord og 
sætninger

 

Figur 10 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. Du kan læse mere om de forskellige former for 

lydstøtte, oplæsning og andre funktioner, som Panda Lytteskriver tilbyder, i Didaktisk vejledning, s. 8-12.



16 © Forlaget Pøhler 2022

Find den rigtige indstilling med Panda Lytteskriver – Evaluering
Med Panda Lytteskriver – Evaluering kan du afdække elevernes kendskab til bogstavernes navne, 
bogstavernes standardlyde og elevernes færdighed i stavning af lydrette ord. Ud fra elevernes 
besvarelse kan du finde den indstilling, som passer bedst til den enkelte elev, som skal lytteskrive. 

Panda Lytteskriver – Evaluering kan frit downloades her: https://poehler.dk/lytteskrivning/

Evalueringen består af en lærervejledning og tre opgavesæt:

A Find et bogstav,

B Find en bogstavlyd

C Skriv et ord. 

Du skal beregne ca. 30 minutter til at gennemføre alle tre opgaver. 

Du kan vælge at evaluere hele klassen, en mindre gruppe eller en enkelt elev. Hvis eleverne starter 
med at lytteskrive i børnehaveklassen, bør alle starte med Opgave A: Find et bogstav. Hvis de starter 
senere, kan elever, som har et sikkert bogstav- og lydkendskab, undlade at arbejde med de første to 
opgaver.

Når I har gennemført evalueringen kan eleverne vælge den rigtige indstilling i Panda Lytteskriver og 
gå i gang med at lytteskrive.

 

Figur 11. Gode hovedtelefoner har stor betydning for elevernes udbytte af arbejdet med Panda Lytteskriver.

https://poehler.dk/lytteskrivning/.


3 skriveaktiviteter

TRIN 5. TRE SKRIVEAKTIVITETER MED PANDA 
LYTTESKRIVER
Herunder finder du yderligere tre skriveaktiviteter hentet fra bogen Stilladseret skrivning i 
indskolingen: Skrivning af en fælles tekst, Beskriv en superhelt samt Beskriv hverdagsrutiner. Sammen 
med Avislegen (Trin 3 i denne vejledning) udgør disse bogens fire første skriveaktiviteter, som er tænkt 
brugt i 0. klasse. Skriveaktiviteterne kan nemt tilpasses, så de også vil være inspirerende for elever i 
både 1., 2. og 3. klasse.

Grundteksten i skriveaktiviteterne herunder er identisk med bogens tekster, men her er tilføjet 
relevante anvisninger, forslag og ideer til aktiviteten, når du gennemfører den med Panda Lytteskriver. 
I løbet af skriveforløbene bliver eleverne fortrolige med alle funktionerne i Panda Lytteskriver.

Pandatips er angivet således: 
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Skrivning af en fælles tekst
Skrivning af en fælles tekst giver eleverne mulighed for at udtrykke sig i skrift på et mere avanceret niveau, end de ville 
kunne hver for sig. Eleverne får modelleret skrivningen ved at følge med i, hvad du gør, når du skriver. Du understøtter 
processen ved at tilpasse spørgsmålene til både tema og elevernes skriveniveau. Du udfordrer eleverne, så de får mulighed 
for at udforske og opdage forskellige sider af skriftsproget. Undervejs i den fælles skriveproces skal du hele tiden sørge for 
at fokusere på formålet med teksten.

Skrivning af en fælles tekst er en god mulighed for, at du kan vise dine elever, hvordan de bruger lydstøtten, når 
de skriver med Panda Lytteskriver.

Elevernes læringsudbytte:   Eleverne erfarer, at det at skrive indebærer at tage forskellige valg. 

Eleverne skal lære at bruge lydstøtten aktivt, oprette en ny tekst og indsætte et billede. Nogle skal lære at bruge 
dobbeltklik-oplæsning for at kontrollere stavningen, mens andre skal lære, hvordan de får læst sætninger op.

Skriveopgave:  Her tilpasser du skriveaktiviteten til formålet med teksten.

Materialer:  Tavle (digital eller analog) og skriveredskaber. 

Skriveredskaber er her computere, chromebooks eller tablets.

Overvejelser i planlægningsfasen
• Hvilke fællesoplevelser eller hvilket tema kan give inspiration til en fælles tekst?
• Skal den fælles skrivning af teksten foregå med hele klassen eller i mindre grupper?
• Hvordan sikres, at alle elever både ser, hører og deltager i det, som sker, under den fælles skrivning af teksten?

Del klassen op i to hold. Det første hold er de elever, som bruger indstillingerne Egern, Delfin og Giraf. Det andet 
hold er de der bruger indstillingen Panda. Lad det første hold arbejde med noget, de kan arbejde selvstændigt 
med, mens du lytteskriver den fælles tekst med det andet hold.

Faser Beskrivelse

Forforståelse En fælles oplevelse eller tema, klassen arbejder med, kan give indhold til teksten. Det kan for 
eksempel være en tur, en film, en højtlæsningsbog, et forsøg eller en legetime.

Samtale Stil åbne spørgsmål, så eleverne får lejlighed til at lytte, undre sig og udtrykke sig verbalt. 
Elevernes forslag skal anerkendes. Tal om det, I har oplevet, eller det tema, I gerne vil skrive om.

Bliv enige om, hvilken slags tekst I skal skrive, hvad der er formålet med teksten, og hvem som 
eventuelt skal være modtager af den:

• Hvad skal vi skrive om?
• Hvem skal læse den tekst, vi skriver?
• Hvilken slags tekst skal vi skrive?

Introducer 
skriveaktiviteten

Du skal tilpasse skriveaktiviteten til formålet med teksten.
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Læreren og 
eleverne skriver

Sæt ord på og vis, hvilke valg der bliver truffet, mens du skriver.

Start skriveaktiviteten ved at det er dig, der skriver elevernes forslag på den digitale 
tavle. Eleverne skal ikke starte deres computer eller tablet endnu. Vælg en overskrift.

START MED EGERN-, DELFIN-, GIRAFHOLDET 

Hvis temaet for jeres fælles tekst fx er ”høst”, har I måske valgt overskriften: ”Vi høster”. 

Lad eleverne komme med forslag til, hvilken lyd ordet vi starter med. Bed dem lytte rigtig godt 
efter og række hånden op, når de har et bud på, hvilket bogstav der kan repræsentere lyden. Bed 
dem igen lytte rigtig godt efter, når du trykker på den tast, der blev foreslået. Lyt til den feedback, 
I modtager. Spørg, om det var den lyd eller det bogstav, de tænkte på. Hvis svaret er ja, går I 
videre til næste sproglyd. Hvis svaret er nej, må I prøve en anden mulighed. 

Vis dem, at egernindstillingen giver dem bogstavets navn, mens delfin- og girafindstillingen giver 
dem bogstavets lyd som feedback. Prøv begge dele, når du skriver elevernes forslag.

Vi høster er lydret stavet, bortset fra endelsen ’-er’. Her vil nogle elever måske foreslå bogstavet 
å eller a. Prøv det og lad dem reflektere over den feedback, I modtager. Det er vigtigt, at du 
respekterer deres valg. 

Lær dem at ”smage på” ordet: Lyt efter lyden, gæt på et bogstav, tryk på tasten og lyt til 
lydstøtten. Var det den? Hvis ja, gå videre – ellers prøv igen.

I kan nu i fællesskab skrive videre på teksten. Når du fornemmer, at eleverne har forstået, hvordan 
de bruger lydstøtten aktivt, kan du lade dem starte deres egen computer eller tablet for selv at 
fortsætte fortællingen. Lad dem starte med at afskrive jeres fælles tekst og derefter fortsætte 
med det, de selv har lyst til at fortælle.

Hvis I har lavet tegninger eller taget billeder, kan de i første omgang ligge på bordet som støtte 
for skrivningen. 

Mens eleverne skriver selvstændigt, kan du nu vise dem, der bruger girafindstilling, hvordan de 
kan efterprøve stavningen af enkeltord ved at dobbeltklikke på dem. Du kan opfordre dem til at 
modellere med bogstaverne i de ord, som de ikke synes lyder godt nok.

Når fortællingen er færdig, kan du vise, hvordan eleverne kan hente billeder ind i deres tekst.

Figur 14. En elev er i gang med at skrive om høsten  
med pandaindstillingen.

Figur 15. En elev er i gang med at skrive om høsten 
med delfinindstillingen.
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FORTSÆT SÅ MED PANDAHOLDET 

Forløbet er som med hold 1. Dog er jeres samtale om den lydstøtte, eleven modtager, nu 
anderledes, fordi alle bogstavlydene opsamles under skrivningen. Der dannes nu syntese af 
bogstaverne, men arbejdsgangen er den samme. Lær eleverne at ”smage på” ordet: Lyt efter 
lyden, gæt på et bogstav, tryk på tasten og lyt til lydstøtten. Var det sådan, orddelen skulle lyde? 
Hvis ja, gå videre – ellers prøv igen. Når I skal skrive endelsen ’-er’ i høster, kan du vise dem, 
hvordan endelsen ’-er’ lyder i denne kontekst, og tale lidt om, at bogstaverne ikke altid lyder som 
deres standardlyde. Vis dem også, hvordan de kan få læst enkelte ord op ved at dobbeltklikke på 
dem, og bagefter, hvordan hele sætninger kan læses op. 

Få eleverne til at lytte rigtig godt efter for at vurdere, om sætningen lyder tilfredsstillende, eller 
om der er noget, de ønsker rettet. Det er vigtigere at få eleverne til at reflektere over det, de hører, 
end at udpege fejl i retskrivningen.

Vis, hvordan teksten kan printes ud, så den kan udstilles eller tages med hjem.

Vis også, hvordan eleverne afslutter programmet. De behøver ikke gemme, det gør programmet 
automatisk hvert 10. sekund. 

Afslut programmet 

Indsæt foto

Start oplæsning

Print teksten

Afslut
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Tips
• Skrivningen af en fælles tekst må ikke tage for lang tid. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at skrive korte tekster eller et 

uddrag af en tekst.
• I efterse-fasen kan eleverne fx identificere bogstaver eller lede efter lange, sjove eller vanskelige ord.
• Teksten kan bruges som læselektie. På den måde får eleverne mulighed for at dele den med dem derhjemme. Her er det 

vigtigt at tilpasse kravene.
• Teksten kan tages frem igen, et stykke tid efter at den er skrevet. Eleverne kan måske opdage nye sider af teksten, og de får 

måske også lyst til at videreudvikle den.

Efterse I fællesskab, individuelt eller i samarbejde med en makker kan eleverne gå ind i teksten med 
forskellige fokuspunkter eller læseopgaver.

Opgaverne skal tilpasses elevernes læse- og skriveniveau, og de kan både rettes mod sproget 
og mod modtagerbevidsthed.

Ret fokus mod områder, som det er relevant at fokusere på fra elevernes forslag og tekstens formål. 
Du kan fx stille (nogle af) disse spørgsmål:

• Hvilken overskrift passer til den tekst, vi har bestemt os for at skrive?

• Hvordan kan vi starte vores tekst?

• Hvorfor har vi mellemrum mellem ordene, når vi skriver? Har vi det, når vi snakker?

•  Hvad er en sætning? Kan vi skrive denne sætning på en anden måde? Hvad sker der, hvis vi 
bytter om på ordene?

• Dette er et spørgsmål. Hvordan kan vi vise læseren, at det er et spørgsmål?

•  Nu skal vi skrive et ord, som ikke skrives sådan, som vi måske tror, det skal skrives. Kan I hjælpe 
mig med at skrive ordet?

Før den fælles skrivning afsluttes, skal du og eleverne vurdere, om indholdet er i tråd med formålet, 
og om de synes, at for eksempel overskriften passer til det, de har skrevet. På den måde får 
eleverne erfaring med, at man kan revidere tekster, efter at de er skrevet.
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Beskriv en superhelt
Eleverne skal skrive en beskrivende tekst om en superhelt, de selv har fundet på. Når eleverne selv skal skabe en karakter, 
får de ejerskab til det, de skal beskrive. Teksten kan indeholde både beskrivelse af superheltens udseende og af, hvilken 
superkraft den har.

Elevernes læringsudbytte:  Eleverne får erfaring med at skrive en beskrivende tekst. 

Eleverne skal lære at ændre tekstfarve og størrelse samt at centrere teksten.

Skriveopgave:  Du skal skrive en tekst, hvor du beskriver din superhelt. Hvordan ser den ud? Hvilken superkraft har den?

Materialer:  Der skal være materialer til, at hver elev kan lave sin egen superhelt. Det kan fx være paprør fra toiletpapir og 
køkkenruller, isoporkugler, piberensere, filt, stof, uld, glanspapir, garn, tus, lim, pap, perler, saks og glimmer.
Eleverne skal også bruge skrivematerialer og bogstavhjælper.

Overvejelser i planlægningsfasen
• Bør aktiviteten deles over flere gange?

Faser Beskrivelse

Introduktion Tal om, hvad en superhelt er, og hvad der kendetegner superhelte. Eleverne kan komme med 
eksempler på superhelte, som de kender.

Tankekort Lav et tankekort i fællesskab. Tankekortet bør være synligt for eleverne, således at de kan bruge 
det som støtte, når de skal skrive deres egne tekster.

Du kan skrive overskriften og tankekortet på den digitale tavle. Brug forskellige former 
for lydstøtte. Mind eleverne om hvordan de bruger lydstøtten aktivt: 'Smag på ordet', 
lyt efter lyden, gæt på et bogstav, tryk på tasten og lyt til lydstøtten. Var det sådan 
orddelen skulle lyde? Hvis ja, gå videre – eller prøv igen.

Eleverne laver en 
superhelt

Eleverne laver deres egen superhelt, giver den navn og bestemmer, hvilken superkraft den skal 
have.

Introducer 
skriveopgaven

Du skal skrive en tekst, hvor du beskriver din superhelt. Hvordan ser den ud? Hvilken superkraft 
har den?

Eleverne skriver Eleverne skal have deres superhelt ved sig, mens de skriver. Støttespørgsmål, som kan stilles 
undervejs:

• Hvad hedder din superhelt?
• Hvordan ser din superhelt ud?
• Hvilken slags superkraft har din superhelt? 

Lad eleverne hente et billede af deres tegning eller et billede af deres superhelt ind 
i teksten. Når de har skrevet deres tekst færdig, kan du vise, hvordan de kan ændre 
overskriftens farve, størrelse og placering.

Vis også, hvordan de henter den gemte tekst, hvis de skal fortsætte skrivningen.
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Tips
• Denne aktivitet er en god anledning til at fokusere på nogle ordklasser, og hvilken funktion forskellige typer ord kan 

have. I arbejdet med superheltene kan man bruge begrebet tillægsord/adjektiv og eventuelt biord/adverbium. ‘Min seje 
superhelt flyver hurtigt.’ Eleven kan også beskrive ved brug af andre ordklasser som for eksempel navneord/substantiv og 
udsagnsord/verbum ‘Musklerne strutter.’ ‘Superkræfterne skræmmer.’

• Klassen kan læse bøger/lytte til lydbøger om superhelte i forbindelse med aktiviteten, for eksempel Brune af Håkon Øverås 
eller Den magiske finger af Roald Dahl.

• Aktiviteten kan forenkles ved, at eleverne tegner deres superhelt i stedet for at  
lave den.

• Eleverne kan lave tilsvarende opgaver, men med andre karakterer. Hvad med for eksempel klovne eller trolde? Efterhånden 
kan eleverne udfordres til at inkludere tilsvarende beskrivelser i fortællinger og eventyr.

Ændre tekstfarve

 Ændre tekststørrelse

 Ændre placering

Hent gemt tekst

Figur 16. Eleven skriver ”Min superhelt” med 
pandaindstillingen.

Figur 17. Den færdige tekst.

Deling og 
udstilling

09.09.2021 12.22Panda lytteskriver

Side 1 af 1https://panda.lytteskrivning.dk/

Min superhelt

    

Min superhelt heder Stjerne. hun er supoer sej og klog og mega stark 

og majet god. Hun jælper alle fisk og valer i havet. hun ka tryle al 

plastig væk. Så de helt forsvener. Så har feskne igen nåed rent vand 

og svømme i.

Ida 2b

Lad eleverne fremvise og fortælle om deres superhelt for de andre. I kan også lave en udstilling 
med superhelte og tilhørende tekster.
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Beskriv hverdagsrutiner
At kunne planlægge og organisere en tekst er nyttige strategier, når man skal mestre skriveaktiviteter. De fleste har nogle 
faste og kendte rutiner i løbet af en dag, noget, som derfor kan være et godt udgangspunkt for at give både indhold og 
struktur til en tekst. Eleverne kan lave nogle enkle tegninger (skitser), som fungerer som støtte, når de planlægger og 
strukturerer den tekst, de skal skrive.

Elevernes læringsudbytte:  Eleverne skal blive kendt med strategier for, hvordan de kan planlægge og strukturere en tekst. 

Eleverne skal lære at hente et billede ind i deres tekst og bruge lydafspilleren. 

Skriveopgave:  Du skal skrive en tekst, hvor du både tegner og beskriver fem rutiner, som du har i løbet af en dag. 

Hvis eleverne har mulighed for at tage fx en tablet med hjem, kan de tage billeder af deres rutiner i stedet for at 
tegne. 

Materialer:  Bogstavhjælper, skrivematerialer og skriveark, hvor der er plads til både tegning og skrift.

Overvejelser i planlægningsfasen
• Vurder, om fem rutiner er for meget for enkelte elever. Måske er det nok med tre?
• Hvordan skal teksterne deles? Eleverne skal have viden om, hvem der er modtager, før de skriver deres egen tekst.

Faser Beskrivelse

Introduktion Fortæl eleverne, at de skal skrive en tekst om, hvad de laver i hverdagen. Stil spørgsmål som: 
Hvad plejer I at lave i løbet af en dag? Forslagene, som eleverne kommer med, bør skrives op, så 
eleverne kan bruge dem som støtte, når de selv skal vælge, hvilke fem rutiner de vil beskrive. 

Skriv elevernes forslag på den digitale tavle. Når du bruger lydstøtte under 
skrivningen, kan du repetere, hvordan de skal bruge lydstøtten aktivt.

Læreren modellerer Modeller mundtligt fem rutiner fra din hverdag, fx:

1. Først bliver jeg vækket af vækkeuret.
2. Så spiser jeg morgenmad.
3. Derefter kører jeg på arbejde.
4. Når jeg kommer hjem fra arbejde, spiser jeg middag.
5. Før jeg går i seng, skal jeg huske at børste tænder.

Fortæl det samme en gang til, mens rækkefølgen visualiseres ved at tage én finger op for hver 
rutine (fem fingre). Vis så, hvilke skitser du vi tegne for at kunne huske rækkefølgen: Jeg skal 
nu lave nogle tegninger, som viser, hvad jeg skal skrive. Jeg starter med at tegne et vækkeur, så 
tegner jeg skålen med havregrød, som er min morgenmad. Hvad kan jeg tegne for at vise, at jeg 
er på arbejde? Her kan eleverne måske komme med forslag. Ja, jeg kan tegne skolen … osv.

Introducer 
skriveopgaven

Du skal skrive en tekst, hvor du både tegner og beskriver fem rutiner, du har i løbet af en dag.

Eleverne 
vælgerrutiner

Eleverne udvælger sig fem rutiner, som de vil skrive om. De, som har brug for det, kan måske 
bruge lister eller tankekort fra idemylderet som støtte. Eleverne genfortæller forløbet ved 
hjælp af fem fingre. Før de starter arbejdet med skitserne, kan det måske være en god ide at 
genfortælle forløbet til en makker.
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Eleverne laver skitser Eleverne tegner deres fem rutiner. Mind eleverne om, at dette er en planlægningsfase, og at de 
ikke skal bruge tid på at tegne detaljer nu (de får tid til det senere).

Læreren modellerer 
tekstskrivningen

Modeller skrivefasen og sæt ord på de valg, som tages undervejs i skrivningen: Den første skitse 
viser vækkeuret, som betyder, at jeg skal stå op. Hvordan kan jeg lave en god sætning om det? 
Her får eleverne hjælp til at formulere sætningen. Det kan være en god anledning til at tale om 
begreber, som fx ‘først’, ‘derefter’ og ‘til slut’.

Eleverne skriver en beskrivelse til hver af deres skitser. Når teksterne er færdige, kan eleverne 
gøre tegningerne færdige.

Hvis eleverne har taget billeder af deres rutiner, kan de nu hente dem ind i teksten i den 
rækkefølge, de har valgt i planlægningsfasen.

Hvis de har tegnet rutinerne, kan de have tegningerne liggende på bordet, mens de lytteskriver.

For at du kan støtte og vejlede de elever, som har brug for det, mens de skriver, skal du have 
dit headset med rundt i klassen. Hvis du forsyner det med en minijack-splitter, kan du hurtigt 
tilslutte både dit og elevens headset samtidigt.

    
 

Figur 18. Læreren tilslutter sit headset med en minijack-splitter til elevens pc. 

Elever, som bruger egern-, delfin- eller girafindstilling, 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 teksterne til deres 
forældre. Panda Lytteskriver har derfor en lydoptager, som eleverne kan bruge til at fastholde 
indholdet af teksten. Eleven kan 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. 
Lydoptageren kan bruges til at optage det, de vil skrive, inden de går i gang. De kan således 
afspille lydfilen, hvis de glemmer, hvad de havde planlagt at skrive. Vis, hvordan eleverne kan 
optage lydfiler, og vis, hvordan de kan afspille dem igen.

Eleverne skriver

Figur 19. Hverdagsrutiner skrevet af en elev i 0. klasse. Figur 20. En elev i 2. klasse skriver teksten ”Hver dag skal jeg”.
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Tip
• Eleverne kan eventuelt skrive i en bog, hvor hver rutine får én side. Bogen kan dekoreres med en forside med titel og en 

tegning.

Teksterne deles Ved at dele teksterne med kammeraterne vil de få mere viden om hinandens hverdage.

Hvis eleverne har tegnet deres hverdagsrutiner, kan de nu printe deres tekster, klippe 
dem ud og klistre dem på deres tegninger. Hvis de har brugt foto i deres tekst, kan de 
printe hele teksten.

Elever, som endnu ikke kan stave lydbevarende, kan dele deres tekster ved at oplæse dem med de 
indspillede lydfiler.

Start og stop lydoptager

Start og stop lydafspilning

Figur 21. Den færdige tekst ”Hver dag skal jeg”.
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SKRIV LØS MED PANDA LYTTESKRIVER
Eleverne har nu lært funktionerne i Panda Lytteskriver at kende, og I kan tage fat på nye meningsfulde 
og funktionelle skriveaktiviteter, hvor eleverne får mulighed for at udforske skriftsproget ved hjælp af 
Panda Lytteskriver. 

Du kan med fordel planlægge skriveaktiviteter, hvor eleverne arbejder sammen to og to. Derved 
opstår ofte frugtbare samtaler mellem eleverne om bogstaver og sproglyde. De kvalificerer hinanden, 
og samtalen om deres iagttagelser hjælper dem til at fastholde den nye viden, de opsamler. Det skal 
være elever i samme skriftsproglige fase (Egern, Delfin, Giraf eller Panda), der danner par. 

Elever i den konsoliderende fase (Panda) har ikke længere behov for at få stilladseret kodningen 
med 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 for skrivningen. Men 
de kan vælge at slå oplæsningen helt fra. De kan aktivere oplæsningen igen, når de har behov for 
lydstøtten. 

Elevernes kodekompetencer udvikler sig hele tiden. Elever som bruger indstillingerne Egern, Delfin 
eller Giraf bør efter nogen tids undervisning fortsætte med de opgaver i Panda Lytteskriver – 
Evaluering, som de endnu ikke har lavet, så du ved, hvornår det er tid til at skifte indstilling.

Du kan finde flere forslag til skriveaktiviteter i bogen Stilladseret skrivning i indskolingen fra Forlaget 
Pøhler. Du kan også finde på dine helt egne skriveforløb til Lytteskrivning. 

God lytteskrivelyst til dig og dine elever!
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