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Vejledning til ordlisterne
Til hver af de 5 Alfabøger: Alfas kur, Alfa på fisketur, Alfa på ski, Alfa siger nej og Alfa er dommer er der en kombineret 
læse- og staveordsliste. På indersiden af bøgerne er der givet forslag til hvordan der kan arbejdes med læsning af den 
enkelte bog. Her på siden er der forslag til hvordan der kan arbejdes med ordlisterne som staveordstræning.
Ordlisterne er af forskellig sværhedsgrad og længde. Således består ordlisten til Alfas kur udelukkende af lydrette ord, 
mens listerne til Alfa på ski, Alfa på fisketur, Alfa siger nej og Alfa er dommer består af  almindelige ikkelydrette ord. 
Alle ord i en ordliste er rimord.
Til træning af ordlisterne er der til hver bog 3 kopiark som kan udprintes her fra siden og bruges efter behov.
Når en bog er læst og bearbejdet ud fra spørgsmålene på omslagets inderside, kan barnet arbejde videre med ordlis-
ten på omslaget ud fra kopiarkene.

Kopiark 1

Kopiark 2

Kopiark 3

På kopiarket skal barnet skrive de ord af, som står i venstre kolonne på kopiarket. Barnet skal sætte streg mellem 
forlyd og rimdel i hvert ord som vist her fx 

Derefter skal barnet skrive hvert ord to gange. Før sidste kolonne fyldes ud, skal barnet se grundigt på ordet og sige 
det tydeligt og så dække ordet over. I sidste kolonne skal barnet så skrive ordet efter hukommelsen.
I Alfas kur arbejdes der udelukkende med lydrette ord. Ordene er rimord til grundordet ur. Følgende ord findes i 
listen: ur, bur, dur, kur, lur, mur, sur, skur, tur.
I Alfa på fisketur arbejdes der med ord som indeholder bogstavkombinationen ng. I ordlisten findes følgende ord: 
bange, fange, gange, lange, mange, sange, slange, stange.
I Alfa på ski arbejdes der med rimord til grundordet op. I ordlisten findes følgende ord: op, hop, kop, pop, top, stop, 
krop, prop, strop.
I Alfa siger nej arbejdes der med rimord til grundordet ej. I ordlisten findes følgende ord: ej, dej, fej, hej, nej, sej, vej, drej.
I Alfa er dommer arbejdes der med rimord til ordene ommer og om. Listen indeholder følgende ord: blommer, dommer, 
kommer, lommer, sommer, dom, tom, kom.

På kopiarket er der illustrationer og tekster fra en af Alfabøgerne. I hver tekst mangler der et ord som barnet skal 
finde i kassen midt på siden og skrive det på det tomme linjestykke i teksten. Alle ord i kassen er ord fra bogens 
ordliste.

På kopiarket er der 3 forskellige opgavetyper fx ’Dan ord’ hvor barnet skal sætte de rigtige forlyde til grundordet/rim-
delen for at danne ”rigtige” ord.
I ’Skriv sætningen rigtigt’ skal barnet skrive ordene i firkanterne i rigtig rækkefølge på linjerne. Børn der har svært 
ved at løse opgaven, kan finde teksten i bogen.
I ’Skriv sætningen på flere måder’ skal barnet prøve at danne forskellige sætninger af ordene i firkanterne, fx
 hun har hul i sine lommer.
 har hun hul i sine lommer?
 i sine lommer har hun hul.


