
Læse- og skrivekursus til Pallebøgerne
af Karin Erbo Jensen

Dette læse-skrive-stave-materiale er beregnet til begynderundervisning i dansk.

Materialet knytter sig til den enkelte titel af Jørn Jensen fra forlaget Alrune, en del af Special- 
pædagogisk forlag, www.spf-herning.dk

Opgaverne kan benyttes i et læsekursus i begynderundervisningen med en hel klasse, en mindre gruppe 
elever eller til en enkelt elev. Det kræver klassesæt eller gruppesæt af bogen til rådighed i klassen i en 
nærmere fastlagt periode. Bestillingslisten kan kopieres og afleveres til Det Pædagogiske Servicecenter - 
(skolebiblioteket) eller det lokale børnebibliotek, hvis bøgerne skal bruges til læsekursus.

Materialet er også velegnet til at indgå i læse-skriveværksteder i begynderundervisningen sammen med en 
kasse bøger og/eller lydbøger.

Endelig egner det sig til specialundervisning, i læsekursusklasser og i specialklasser, hvor eleverne 
befinder sig på begyndertrinnet rent læseteknisk.

Opgaverne er opbygget, så eleverne får en varieret træning i læseforståelse og i forskellige læse-skrivesta-
vestrategier. Der arbejdes både med hele ordbilleder og skabelonord (omridsord) og med de lydlige 
strategier i form af enkeltlyd, stavelser og rim.

Puslehistorier indgår på kopisider, som kopieres i 1-3 eksemplarer. Børnene klipper derefter historierne ud i:
1) sætninger, som lægges i rigtig rækkefølge, læses og skrives.
2) ord, som pusles til rigtige sætninger, læses og skrives.
3) stavelser, som pusles til ord. Kan også bruges til brikstavning og hentediktat.

Målet med kursusmaterialet er, at eleverne supplerer deres læsefærdighed med skrive- stavefærdighed, 
idet læsning og skrivning ifølge den nyeste forskning er to sider af samme sag, som gensidigt supplerer 
hinanden.

God fornøjelse!



Bestillingsliste til bibliotekaren

Titel   _______________________________________________________________________________

i så mange eksemplarer som muligt til anvendelse i min klasse til læsekursus

i perioden fra den   ______________________   til den   ______________________   

Til min egen forberedelse vil jeg gerne have bøgerne leveret den   ______________________   

Hvis det er muligt, vil jeg også gerne have bøgerne leveret som bog+cd, så de elever,  
som endnu ikke kan læse ukendt trykt tekst, også kan være med i kurset ved at lyttelæse teksterne.

Med venlig hilsen   ____________________________________________________________________

dato dato

dato

navn














