
Få alle med
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samt musik og bevægelse.
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Få alle med 
Læs sammen inkluderer alle elever med differentierede, lydrette 
tekster og et lydbilledalfabet. Systemet har fokus på læsestrate-
gier, skrivning, sproglig bevidsthed, musik og bevægelse og viser 
nye veje til forældreinddragelse og dialog.

Læs sammen er baseret på den seneste læseforskning og lever 
op til kravene om balanceret undervisning i begynderlæsning. 

Der er fokus på:
• systematisk undervisning i både afkodning og forståelse 
• læse- og skriveaktiviteter – både individuelt og i fællesskab 
• tværfaglighed
• mangfoldighed af aktiviteter 
• differentiering, hvor alle elever bliver tilgodeset

Læs sammen består af en Arbejdsbog,  
Læsebog og Lærervejledning.

Medinddragelse og differentiering
Læsebogen består af en levende historie med handling og per-
songalleri, der er bygget op omkring alfabetet. Systemet vægter 
sproglig opmærksomhed og ordforråd og gør brug af lydrette tek-
ster. Det hele understøttes af sjove og spændende illustrationer, 
så alle begynderlæsningens faser bliver sikret systematisk. 

Alle elevteksterne i læsebogen er differentieret på tre niveauer. 
På denne måde tilgodeses både de svage og stærke læsere. 

Læs sammen giver begynderlæserne særlig gode muligheder 
for at læse sammen med ’stærke læsere’ (søskende, venskabs-
klasser eller forældre). 

Systemet giver eleverne en grundig bogstavgennemgang og ar-
bejder med deres forståelse for lyd, ord og sprogets opbygning. 
Systemet kan anvendes til 0.-1. klasse. Læse-og arbejdsbogen 
introduceres allerede fra første skoledag.

Lydbilled-
alfabet

Start med at repetere læringsmål for kapitel 1. 

Vi skal lære om skrivehuset, de røde smile-

vokaler, at rime og pusle ord. Påmind om korrekt 

blyantsgreb. Se løbende evaluering side 18. 

Kopiark 4.1-14 Min magi-bog. 
Kopiark 9.15-16. Rimkort niveau 1 og 2. 

1) Læs læringsmålene op. Udpeg s og h i hokus 

pokus. Repetér lyde og håndfonemer.

Vokalerne påvirker mundstillingen. Alkymisten 

siger hokus pokus, hvilket udtales med rund mund 

pga. vokalerne o og u, som hører til de blå svam-

pe. Siger man: Simsalabim, har man smilemund 

pga. smilevokalerne i og a. Det er ikke meningen, 

at eleven skal kunne læse ordet hokus pokus.  

Forklar ud fra ordet, at vi skal øve at skrive bog-

staver i skrivehuse. 

Alle bogstaver skrives i stuen, men nogle bogsta-

ver er modige og tør kigge op til flagermusen på 

loftet, og andre bogstaver tør kigge ned til musen 

i kælderen. Forklar, at ordet er delt i stavelser. 

Hjælp sten-glukken med at finde ned til Alfely-træ-

et ved at gå på ord, der rimer: sål, mål, ål, bål, nål. 

Læsebog: s-h-siderne. Hvad skete der sidst? 

Repetér fokusord. Genlæs s-h-historien.

1

2

Kapite  1 · Spionen fra Nordskoven
 
Jeg kan ære

· at digte i in magi-bog

· nye ord, at ytte og samta e 

· at pus e ord med to bogstaver

· at rime 
· at kende, skrive, æse og synge: 

   i, e, æ, a samt s og h. 

? ??

?

i
e

æ a
a

Læringsmå  
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Evaluering af alle vokaler kapitel 1 og 2
Ved evalueringssiderne skal foldeflapperne ikke 
være synlige. 
1) Lav først en mundtlig fælles evaluering, med 
tommeltot-evalueringen, som gør eleverne 
bevidste om målene og egen læring. Peg på 
tegningerne øverst og i foldeflappen én efter én. 

Kan jeg genfortælle og lytte? Laves løbende for 
næste kapitel også.
Rød smiley = Jeg kan ikke endnu, tommeltot ned.
Gul smiley = Jeg er på vej, tommeltot vandret.
Grøn smiley = Jeg kan, tommeltot op.

2) Skriv stort og lille begyndelsesbogstav (versal 
og minuskel). Sæt streg til vokalgrupperne: 
Smilevokaler (rød svamp) 
”Rund mund”-bagtungevokaler (blå svamp) 
”Rund mund”-fortungevokaler (grøn svamp).
Vis håndfonemerne til en makker eller undervi-
seren. 

1 

2 

Jeg kan skrive 
voka erne

Jeg kan  
håndfonemerne

Jeg kan æse ord 
på to bogstaver

H h

Jeg har  ært 
nye ord

Eva uering
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Læringsmål 
for hvert kapitel Eleverne 

evaluerer efter 
hvert kapitel

- - 

Hokus pokus. En ny sten.

ssshKapitel 1 · Spionen fra Nordskoven

se en a -ky-mist
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hs Kapitel 1 · Spionen fra Nordskoven

Spion-sten-glukken hapser

”Hæ-hæ,” gnægger Alkymisten. ”Endelig! Nu har jeg endelig fundet den 
rette opskrift til at lave en lille, levende spion-sten.” Han blander en grøn, 
lysende væske ned i en flaske med rød eliksir. Det bobler og syder, og 
farven skifter til lilla. ”Ssschh stille, mit lille Drage-pus. Nu sker det!”   
 Forsigtigt hælder han én enkelt dråbe af den lilla eliksir på en rund sten, 
der ligger på bordet, og hvisker: ”Hokus pokus”. 
 Alkymisten står helt stille og stirrer på stenen. Han venter længe og 
spændt, men der sker ingenting. ”Hvad for noget? Hvorfor bliver den ikke 
levende?” Han klør sig i skægget og opdager ikke, at stenen begynder 
at ryge. Dragen gemmer sig bag Alkymisten og holder sig for ørerne. 
Pludselig lyder der et højt ”BANG.” 
 Da røgen er forsvundet efter eksplosionen, ser Alkymisten forundret ned 
på den lille skabning, som ruller rundt på bordet. ”Næh goddag, lille Sten, nu 
har du sørme fået glukker og er blevet levende. Velkommen til Nordskoven! 
Lad mig se... hvad skal jeg kalde dig?” Alkymisten klør sig atter i skægget. 
”Spion-sten-gluk. Ja, det lyder godt, ikke sandt lille Drage-pus?” Den lille, 
gule drage nikker nervøst og smiler.
 Stenen ruller stadig forvirret rundt. ”Hvad skete der?” spørger den og 
kigger skiftevis på Alkymisten og dragen. 
 ”Hæ-hæ,” hoster Alkymisten. ”Ja, jeg har såmænd lige forvandlet dig. Og 
nu skal du være min tjener! Du skal tage ned i Sydskoven og hapse en af 
alfernes feltflasker med magivand til mig.”
 ”Magivand?” Stenen ser endnu mere forvirret ud. ”Hvad er magivand?”  
 Alkymisten ser strengt på sin Spion-sten-gluk. ”Det skal du ikke bekymre 
dig om. Det eneste, du skal koncentrere dig om, er at rulle ned til alferne. 
Lig stille som en sten, hvis de er ved at opdage dig. Når du ser dit snit til det, 
skal du hapse en feltflaske til mig. Det er en lille rund flaske, der hænger i 
deres bælte, som ligner den her.” 
 Alkymisten peger på en lille brun flaske. ”Én flaske er nok. Skynd dig 
hjem, og giv den til mig. Er det forstået?” 
 Alkymisten løfter Spion-sten-glukken ned fra bordet og åbner døren. 
 ”Afsted med dig!” Og så triller den lille sten ud i skoven på vej mod Alfely. 

• Hvad er det, Spion-sten-glukken skal hapse, og hvad tror du, Alkymisten skal bruge det til? 
 

• Hvilke ord kan du finde, der begynder med s? (Snor, si, sværd, saks, sild, ske, støvle/sko, 
svampe, spejl, stjerne, stearinlys, snegl, søm, skæg, spindelvæv, skelethoved). 

• Hvad starter med h? (Hat, hoved, hår, hænder, hals, hale, honning, hammer). 
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4

Start med dagens læringsmål på foldeflappen. 

1) P hører til læbe-konsonanterne. Bogstav-navn: 

[pe]. Bogstav-lyd: [ppp] som i papegøje. Se film-

klip med artikulation og håndfonem. Tal om lyd-

billedet papegøje. Find flere ord, som P-glukken 

kan spise. Syng konsonant-bevægelsessangen 

for kapitel 4. 

2) Udfyld skrivehuset, mens p-lyden siges. 

3) Skriv p ved de ord, der begynder med p. 

4) Pusl ord: Start med at skrive sø, træk s fra, 

hvad står der nu? Sæt streg til det nye ord 

nederst. 

Læsebog: Start med læringsmål ”Før-under-efter 

læsning”. Se foldeflap, inden p-siden gennem-

gås i Læsebogen. Gennemgå fokusord inden 

oplæsning.

s nø ås så i m

p p
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1

2

3

Start med dagens læringsmål på foldeflappen. 
Hvilket bogstav er vi ved at lære? Repetér lyd, 
artikulation og håndfonem. Vær obs på de tre 
ø-lyde. 
1) Skriv ø og å eller hele ordet. Repetér, at y hører 
til ”rund mund”-fortungevokaler. Fortungevokaler 
har grøn stregfarve. ”Rund mund”-bagtungevoka-
ler er blå. Prøv at sige ø og å på skift, og mærk, 

at tungen rykker frem og tilbage i munden. Lav de 
første tre ord fælles i klassen. Gør opmærksom 
på, at ø i øm og søm er ens, mens ø i øl er stan-
dart-ø. Ø har altså tre lyde: øl, øm, ørn. 
2) Skriv bogstaverne under hvert lyd-billede, og 
læs ordene. 
3) Vi har nu været igennem alle vokaler. Syng al-
fabetsange, og skriv alfabetet på svampe og sten. 

Der skal stå vokaler på alle svampene.
Min magi-bog: Digt en historie om,  
hvad Alkymisten skal bruge magivandet til.
Læsebog ø-siderne: Hvad skete der sidst? 
Repetér fokusord. Tal sammen to og to. 
Genlæs ø-siderne. Efter evalueringen side 30-31 
afsluttes kapitlet i Læsebogen.

ø å

a

mø
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1

2

Start med dagens læringsmål på foldeflappen. Hvilket bogstav er vi ved at lære? Repetér lyd, artikulation og håndfonem.1) Skriv u og æ eller hele ordet. Vokalerne skrives på de farvede streger. Repetér, at u hører til de blå bagtungevokaler og æ til røde smilevokaler. Rund mund ved udtale af ord med blå streg. 

Gennemgå ordene, mens de siges langsomt. Peg på hver streg, svarende til bogstavlyden. Lav de første to ord fælles i klassen. 2) Skriv ord og navne på alfe-tavlen. Min magi-bog: My er (modsat Tuk) god til planter. 
Hvis hun skulle avle en plante, en blomst eller et frugttræ frem til dig, hvad skulle det så være?

Læsebog u-siderne: Kig på alfernes skole i  Læsebogen. Hvad skete der sidst? Repetér fokus-ord. Tal sammen to og to. Læs historien højt igen. Sammenlign Tuks klasse med jeres. Tegn og skriv om jeres skole i kladdehæftet. Genlæs u-siderne.

u æ

u
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Fordele ved Læs sammen
• Et fonologisk og visuelt stærkt koncept
• Forebyggende ifht. læsevanskeligheder
• Inkluderer alle
• Differentierer
• Tænker bevægelse med ind i undervisningen, der under-

støtter eller repeterer afkodningsstrategier
• En velovervejet progression i læseindlæringen
• Medinddragelse
• Lever op til forenklede Fælles Mål

Elevtekster 
på tre niveauer


