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De 24 nøgler 
– et bogstavkursus
Øvelse 1 (10 minutter)
Find med jeres barn en masse ting der har stor 
skrift, fx indpakninger, legetøj, bøger og rekla
mer. Sværhedsgraden er underordnet, for ordene 
skal ikke læses. Sæt mobilen eller æggeuret på 
10 minutter. Nu skal jeres barn finde det der står 
med størst skrift, og benævne bogstaverne ét ad 
gangen i læseretningen. Er der et ukendt bog
stav, så kan I fortælle hvad det er, og jeres barn 
kan gentage det. Hold øje med at ingen bogsta
ver springes over, og at det går fra venstre mod 
højre – i læseretningen.
  
Øvelse 2 (10 minutter)
Hav på forhånd klippet bogstaverne fra planchen 
ud. De udklippede bogstavkort sorteres nu efter 
hvilke der genkendes sikkert og hurtigt, og dem 
jeres barn er usikker på eller ikke kender endnu. 
De usikre lægges til side. De kendte sorteres i 
blå og røde – konsonanter og vokaler. Så vælges 
en konsonant som lægges på bordet med forsi
den opad. Den er nu startlyden. De kendte voka
ler holdes i hånden med bagsiden opad, og nu 
vendes den første og lægges efter konsonanten. 
De to lyde smeltes sammen, fx la. Derefter læg
ges næste vokal ovenpå første vokal og smeltes 
med konsonanten, fx li. Går det langsomt med at 
smelte, så øv bunken igen. Ellers prøv med en ny 
konsonant som startlyd. 

Skriv dagens øvelser ind
Jeres barn skriver nu selv dagens øvelse ind. Der 
sættes et kryds for hver øvelse, og dagen høst 
af sikre bogstaver tælles. Det tilsvarende antal 
nøgler kan nu farves. Dag for dag vokser mæng
den af nøgler, og når jeres barn 3 dage i træk har 
farvet alle nøgler, så er han eller hun klar til at 
læse selvstændigt.
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Dag Øvelse 1 Øvelse 2 Farv lige så mange nøgler som de bogstaver du genkender hurtigt
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