
Materialet er udarbejdet i forbindelse med projektet „Læsesucces for ordblinde børn  
– et tværfagligt samarbejde om ordblinde børns læseudvikling.“

OPGAVER

Opgavesamling 
til arbejdet med 
LST-strategier
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Opgavesamling til arbejdet 
med LST-strategier

Opgave 1: Hvad læser du – og hvordan? 
Introduktion til egen læsning på skærm

Du skal i denne opgave vise, hvilke tekster du læste på skærm (computer/
telefon/tablet) i går. Hvis du ikke læste noget i går, skal du fortælle om, 
hvad du plejer at læse på skærm. 

 Hvilke tekster kan du godt lide at læse?

 Hvordan bruger du din LST, når du læser de forskellige tekster?

 Hvordan kan du bedst lide at læse?
• bog/skærm
• med ørene/øjnene
• for dig selv/sammen med andre

 Hvornår læser du mest?

 Hvad gør du, når noget er svært eller ikke virker, når du læser?
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Opgave 2: Find de ord, der rimer
Introøvelse til søgefunktion vha. genvejsfunktioner (tekst A)

Find ud af, hvor mange forskellige ord der rimer på ‘man’ i sangen  
At kysse en vandmand i tekst A. 

Du kan enten selv finde dem eller bruge søgefunktionen i dokumentet 
(ctrl + f/cmd + f). 

• Inden du går i gang med at tælle, skal du finde rimdelen i ordet 
‘man’ – dvs. hvilke to bogstaver er afgørende for, at et ord rimer  
på ‘man’.

Når du har fundet alle ord, som indeholder rimdelen, skal du gå dem 
igennem for at tjekke, at de alle faktisk rimer på ‘man’, når ordet siges 
højt, eller om der er undtagelser.

Går det hurtigst, når du læser teksten eller ved at bruge søgefunktionen? 

Her er en lille øvetekst. 
Opgaven

Hvor mange ord rimer på ‘gad’ i den lille tekst? 

1. Find rimdelen i ‘gad’
2. Brug søgefunktionen (ctrl + f) til at søge efter ord, som har den samme rimdel:

Gad vide, hvor glad

man bli’r af et bad 

med en mad

på et fad
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Opgave 3: Den bedste pizza 
Skimmelæsning med søgefunktion (tekst B) 
 
Morten skal ud at spise med sin familie på en pizzarestaurant, og de 
vil gerne have forskellige pizzaer. Du skal hjælpe med at finde pizzaer 
med forskelligt fyld i pizzamenuen i tekst B. 

Brug søgefeltet (ctrl + f). Kopier søgeordet fx ananas (ctrl + c) og sæt 
søgeordet ind i søgefeltet (ctrl + v). Søgeordet er skrevet med kursiv.

Vær opmærksom på, at du kun kan søge på et ord ad gangen. 
Hvordan gør du, når du skal finde to søgeord?

1. Hvor mange pizzaer er med løg?

2. Hvilke pizzaer er med ananas?

3. Hvor mange pizzaer er med champignon?

4. Er der pizzaer uden tomatsauce?

5. Hvilke pizzaer er med både mozzarella og chili?

6. Hvilken pizza er med ansjoser og artiskok?

7. Hvilke forskellige slags oksekød kan man få på sin pizza? 

8. Hvilket fyld er der i den lukkede pizza?

9. Find din egen favoritpizza

 

menu
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Opgave 4: Har Anders And en rekord i...? 
Nærlæsning 1 (tekst C)

Anders And elsker at prøve at sætte rekorder.  
Men ved du, hvilke rekorder han har forsøgt at sætte? 
Læs spørgsmålene, og prøv at gætte på, hvilket svar der er det rigtige. 

1. Hvor har Anders And prøvet at spille mundharmonika?
a) i en vandbalje
b) på en pæl
c) under vand
d) i en bus

2. Hvordan har Anders And forsøgt at komme over flest bybusser?
a) i raket
b) et stangspring
c) på hest
d) på kængurustøvler

3. Hvilken rekord har Anders And forsøgt at sætte med en pandekage?
a) At vende den flest gange
b) At lave den største
c) At løbe med den på hovedet
d) At spise den hurtigst

4. Hvilken rekord har Anders And forsøgt at sætte med agurker?
a) Spise flest på et minut
b) Bygge det største tårn af agurker
c) Dyrke den største
d) Snitte flest på to minutter

5. Hvilken rekord er det lykkedes ham at slå?
a) At råbe højest
b) At spise flest pandekager
c) At kikse flest rekordforsøg
d) At trille den største snebold

Har du gættet rigtigt?  
Find svarene i teksten Anders And på rekordjagt, tekst C i Tekstsamlingen. 
• Start med at finde et godt søgeord i det spørgsmål, du vil finde svar på.
• Åbn søgefeltet (ctrl + f), kopier søgeordet (ctrlr + c) og indsæt det i søgefeltet (ctrl + v). 
• Nærlæs omkring søgeordet i teksten for at finde svar på spørgsmålet.
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Opgave 5: Hvordan laver man jordbærpandekager? 
Nærlæsning 2 (tekst D)

Du skal nu svare på nogle spørgsmål ved at nærlæse opskriften på 
jordbærpandekager med vaniljeis, tekst D. Når du læser spørgsmålene, 
skal du finde et godt søgeord og kopiere det (ctrlr + c) og indsætte det 
i søgefeltet (ctrl + v). Herefter skal du nærlæse omkring søgeordet i 
teksten for at kunne svare på spørgsmålet.

Spørgsmål:
1. Hvilken ingrediens skal moses med en gaffel?
a) Banan
b) Jordbær
c) Hindbær
d) Kiwi 

2. Hvilken ingrediens skal du tilsætte blandingen med 
æg, mælk, vaniljekorn og mandelessens?

a) Mel
b) Olie
c) Flormelis
d) Maizena 

3. Hvad skal man gøre med smørret, før det skal i dejen?
a) Fryse det
b) Skære det
c) Smelte det
d) Piske det

4. Hvad skal man anrette pandekagerne med?
a) Jordbær, blomster og fløde
b) Jordbær, is og blomster
c) Jordbær, banan og mynteblade
d) Jordbær, mynteblade og is

5. Hvorfor spiser man pandekager på en bestemt dag i året?
a) Fordi det havde været påske
b) Fordi det havde været fastelavn
c) Fordi spisekamrene skulle tømmes før fasten
d) Fordi de kristne er i gang med fasten


