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Hvad informerer praksis?

…?... og praksis

(https://ordnet.dk/korpusdk/naboord)



Hvad bygger praksis på
- ifølge almindelig sprogbrug?

praksis

teorilovgivning erfaring    og meget mere



Teorier er hypotesemotorer – ikke praksisgrundlag

Forkerte teorier er et ødelæggende grundlag, fx

• Tilegnelsen af læsefærdigheder kan foregå ligesom tilegnelsen af 
talt sprog – uden undervisning, men i (skrift)sprogsstimulerende
omgivelser.

• Alle veje til identifikation af skrevne ord er lige gode og vigtige. 
Eleverne skal bare have et formål med at identificere (læse) ordene, 
så skal de nok selv finde en strategi. (Modsat fx Linnea C. Ehri i 
Reading Research Quarterly, 55 (S1) 2020.)

• Ordblindhed er et problem med synsopfattelsen.

• Osv.



Læringssyn



To læringssyn møder virkeligheden (i 1670)



Hvad bygger ordentlig fagpraksis på?

praksis

videnlovgivning erfaring    og meget mere



Hvad bygger ordentlig fagpraksis på?

Anja C. Andersen
https://videnskab.dk/kultur-samfund/videnerfandeme-ikkeetsynspunkt



Nogle fagfelter med solid viden

Viden om forskelle og forbindelser mellem talt og skrevet sprog.

Viden om skriftsproglige vanskeligheder:

– Hvor mange har læsevanskeligheder, og hvad karakteriserer dem?

– Følger af læse- og stavevanskeligheder.

– Vanskeligheder på tværs af medier og for enkelte teksttyper.

– Kendetegn ved ordblindhed og andre læsevanskeligheder.

– Årsager på sprogligt, neurologisk og genetisk niveau.

– Tidlige tegn på risiko for læsevanskeligheder.

– Forebyggelse før 1. kl. – indhold og virkning.

– Foregribende undervisning (1.-2. kl.) – indhold og virkning.

– Særlig undervisning i små grupper fra 3. kl. – indhold og virkning.



Hvordan går det med læsefærdighederne?

Mona Larsen, Vibeke Jakobsen og 
Anders Rosdahl (2022). Voksnes 
basale færdigheder. Udvikling i 
læse- og regnefærdigheder de 
seneste 10 år. København: VIVE.



Hvordan går det med læsefærdighederne?
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Følger af begrænsede læsefærdigheder
– hvad ville det bl.a. være godt at vide mere om? 

Læsevanskeligheder ≈ krav / færdigheder

Mangelfuld indsigt i forbindelsen mellem

målte læsefærdigheder (testresultatet, funktionsnedsættelsen)

og graden af læsevanskeligheder i praksis (handicapgraden) 

– i forskellige skolefag, uddannelser, erhverv.

- Læsekravene er dårligt beskrevne

- Bedre beskrivelse af oplevede vanskeligheder?

- Cloze med egne tekster – i forskellige fag m.v.? 



Mediets betydning for læsning?

Jan Mejding & Katja Neubert 
(2019). ePIRLS 2016. En 
international undersøgelse 
om læsning af informerende 
onlinetekster i 4. klasse. 
Aarhus Universitetsforlag.



”Der er således ingen grund til at frygte, at de danske elever falder 
igennem på grund af manglende it-kompetencer. Alle resultaterne
tyder nemlig på, at det ikke så meget er eksponeringen for tekster på 
skærm, som forbereder vore elever til at kunne anvende dem, men at 
det er de samme grundlæggende kompetencer, der er i spil i forbind-
else med læsning af tekster generelt – uanset hvilket medie det 
foregår på.”
(Mejding & Neubert, 2019, s. 237).

Mediets begrænsede betydning for læsning



Ordblindhed – kendetegn og afgrænsning

Det ved vi – blandt meget andet:
• Kernen er vanskeligheder med at lære at forbinde bogstaver og 
bogstavfølger med sproglyde; det gælder både for standardudtaler og 
betingede udtaler,
• Stavevanskelighederne er særlig langvarige.
• Usikker fonemopmærksomhed og verbal indlæring ses hos de fleste.

Dette og meget andet ville være godt at vide:

• Hvilke grader af ordblindhed giver anledning til læse- og stave-
vanskeligheder, fx i forskellige uddannelser? (Kravene varierer)
• Hvad med de øvede ordblinde, skal de fortsat have støtte og særlige 
vilkår?



Sprogforståelse

Afkodning

• Aktivér mentale modeller

• Monitorér forståelsen

• Ordkendskab og forhåndsviden

• Sammenbind tekstbånd 

• Drag inferenser

• Brug tekstens opbygning

• Brug lydprincippet (bogst-lyd)

• Brug betydningsprincippet

• Brug helordsgenkendelse

• Automatisering

Færdigheder i læsning

Læsning= 
tekst-
forståelse



abstrakte bogstaver abstrakte sproglyd
(grafemer) (fonemer)

V /v/

konkrete bogstaver konkrete sproglyde
(bogstaver) (foner)

v V v V v V [v] [w]

Skriftens lydprincip (fonematiske princip)



Ordblindhed, hvad kommer det af?

Det ved vi – blandt meget andet:
• Vanskeligheder med sproglig tilegnelse:
- Langsom indlæring af lyden af bogstaver, bogstavfølger og nye ord; 

nok også af staveudtaler (Steacy, Compton m.fl, RRQ, undervejs)
- Vanskeligheder med at få fat på de enkelte sproglyde (bogstavlyde), 

dvs. svag fonemopmærksomhed (Melby-Lervåg m.fl., 2012)
- Ofte vanskeligheder med hurtig genkaldelse (benævnelse, RAN) af 

kendte lyde (de Jong; Poulsen m.fl.)
- Flere, ret sikre, tidlige tegn på mulig ordblindhed er kendt.

• Der er neurologiske korrelater
Men vi ved meget lidt om forbindelserne mellem neurologiske tegn og 
vanskelighedernes art (adfærdsniveauet). Og fundene går i mange 
retninger. Forholdet mellem årsager og følger er dårligt kendt.

• Der er genetiske korrelater, en poly-genetisk model passer bedst
Men vi ved næsten intet om forbindelserne mellem genetiske markører 
og vanskelighedernes art.



Ordblindhed, hvad kommer det af?

Hvad ville det blandt meget andet være godt at vide?

• Er det alle vanskeligheder med tilegnelse af sproglyde, der giver ordblinde-

vanskeligheder?

• Er problemet løst, hvis eleven får tid (og varierede gentagelser) nok til at 

tilegne sig skriftens lydprincip uden at skulle forsøge at holde 

klassekammeraternes tempo?



Undervisning af elever med læsevanskeligheder
- danske forsknings- og praksisoversigter (UVM, 2022)

Læseindsatser i små grupper af elever med ordblindevanskeligheder på 
mellemtrinnet. Både forskningskortlægning og praksiskortlægning blandt 
skoler med gode resultater (efter kontrol for SES og andel tosprogede). 
(www.videnomlaesning.dk)

Indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder i 0.-2. klasse. 
Både forskningskortlægning og praksiskortlægning blandt skoler med gode 
resultater (efter kontrol for SES og andel tosprogede). 
(www.videnomlaesning.dk)

Kortlægning og afprøvning af metoder og materialer til undervisning af 
elever med afkodnings- og stavevanskeligheder
(laes.hum.ku.dk/centerets_forskning)

Dietrichson, J. m.fl. (2021). Targeted school-based interventions for 
improving reading and mathematics for students with or at risk of 
academic difficulties in Grades K-6: A systematic review. Campbell 
Systematic Reviews, 17(2), e1152. https://doi.org/10.1002/cl2.1152



Undervisning i bogstaver og deres lyde

Det ved vi – blandt meget andet:

• Direkte fokus på bogstaverne og deres lyde i undervisningen.

• Eleven skal selv udtale det skrevne: bogstavlydene og ordlydene.

• Få nye bogstaver ad gangen, efter sværhedsgrad, elever i risiko har brug 
for meget mere øvelse – flere varierede gentagelser.

• Bland gerne undervisning i flere skriftprincipper (fonemprincip, 
morfemprincip, helordsgenkendelse), fx ved opgaver i at udskifte 
enkeltbogstaver i stavelser, morfemer og ord.

• Skriv og læs gerne ord med de samme bogstaver. Ordene skal være 
lydrette både i læse- og i staveretningen.

• Undervisning i gættestrategier er ikke produktiv.

• Huskebilleder bag bogstaverne fremmer tilegnelsen af bogstavlydene

(Se fx Piasta m.fl. i Learning and Individual Differences, jan 2022, 
& Moats, 2007, files.eric.ed.gov/fulltext/ED498005.pdf)



Huskebilleder bag bogstaverne

Sådan:   Ikke sådan:

Billedet af noget kendt 
knytter bogstavets form og 
lyd sammen



Undervisning i bogstaver og deres lyde

Dette og meget andet ville være godt at vide:

• Er det en fordel at begynde med store eller små bogstaver?

• Det er muligvis en fordel at undervise i bogstavers navne ”jåd” og lyde [j] 
samtidigt, men det er stadig ikke veldokumenteret.

• Er det nu også sikkert, at multisensorisk undervisning i bogstaverne er en 
fordel for ordblinde elever (selv om den har været udbredt i snart 100 år)?

• Tommelfingerreglen om, at eleverne skal være sikre i ca. 20 bogstaver 
(heraf alle vokalerne), før de kan læse selvstændigt, fortjener et nærmere 
eftersyn.



Hvor lang tid tager foregribende, individualiseret 
undervisning i 0.-2. klasse?

Den tager 2-4 gange så lang elevtid – med det centrale indhold. 
Det er jo elevens arbejde, der tæller.

Gode resultater er typisk opnået efter mindst 60 timers arbejde 
i mindre grupper (Torgesen, 2004; og mange andre)

Ét år er sjældent nok. Et flertal af eleverne har brug for 
opfølgende undervisning i 2. og 3. klasse (fx Connor m.fl. 2013, 
Psych. Science).



Undervisning i at sætte lyd på skrevne stavelser

Det ved vi – blandt meget andet:

• Undervisning i stavelsesdeling og læsning af stavelser er et effektivt 
element i undervisningen i afkodning, også med ordblinde voksne. 

• Deling i stavelser er afgørende for at finde de rigtige bogstavlyde

• Sammenhængende udtale først, så fx sssø og mmmå før k..ø og g..å. 

• Substitutionsopgaver ud fra sikre stavelser til stavelser med delvis kendte 
bogstaver: ”Du kan læse sø, hvad står der så her: mø, lø, kø, tø? 

• Stavning kan med fordel indgå i læseundervisningen i lydprincippet (med 
de samme ord).

• Der har altid været undervisning i stavelser 



Undervisning i 
skrevne stavelser



Fra fibelbræt
til gruppeskriv
på e-platform

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 
u v w x y z æ ø å  a e i o u y æ ø å
A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

a    e   i o    u    y    æ   ø   å       a    e    i o    u ...
ab eb ib ob ub yb æb øb åb ba be bi  bo bu
ad ed id od ud yd æd ød åd da  de di  do du
af ef if  of  uf yf æf øf åf fa  fe fi   fo fu

Se MØ.
Må se MØ.  
Må du?

Is nu! Må du?

Se mig, se dig.  Sø-de! 
Hvor er du?  



Del 1: Lær bogstaver: ╔ = [s], ◊ = [m], ◘ = [α] som i kaffe.

Del 2: Lær lydsyntese: ╔ ◘ = [sα], ◘ ◊ = [αm] ...

Del 3: Læs selv: ╔ ◘╔ ◘ = ? ╔ ◊ ◘╔ = ?
(max 12)

(Elbro, Daugaard, & Gellert, 2012, Annals of Dyslexia; Gellert & Elbro, 
2018, Annals of Dyslexia)

Stavelser kan være svære at lære at læse
- DOT & Ordblinderisikotesten



Voksne danske læseres tilegnelse af 
╔ ◘ (sa), ◊◘ (ma), ◘╔ (as), ◘◊ (am) 
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Pct. voksne deltagere, som lykkedes med
at lære at læse de 4 stavelser i 5 forsøg



Undervisning i at sætte lyd på skrevne stavelser

Det ville være godt at vide – blandt meget andet:

• Hvad kan der være svært ved at læse stavelser, hvis man kan bogstavlydene?

• Hvorfor er det så vanskeligt for ordblinde elever at lære at sætte lyd på nye 
skrevne stavelser? 

1. at huske lyden af hele stavelser (der er rigtig mange på dansk)?

2. at lære at forbinde bogstavlyde med hinanden til stavelser?

En tur ind i maskinrummet på en enkelt undersøgelse:



Læs enkle stavelser med 
nye bogstaver (DOT2+)

Svært ved at sætte lyd på enkle stavelser – hvorfor?

(Multipel regression, N = 107, undervejs) Tak til Barbara Arfé (Univ. i Padova), 
Malene Sælgen Pedersen og hjælp fra studerende og fra elever i Gentofte.

Sæt lyde
sammen til

nye ord

Læs og skriv ord
(Ordlæseprøve 2, 

Staveprøve 1)

Beg. af 1. klasse 

Nov/dec. 2. kl. 

Lær nye
bogstaver & 
nye navne



Svært ved at sætte lyd på skrevne stavelser – hvorfor?

Fordi eleverne skal tilegne sig nye sproglyde så godt, 
(1) at eleverne selv kan frembringe lydene – og holde dem fast i 
opmærksomheden, mens de kæder dem sammen med andre lyde.
(2) at eleverne selv kan fastholde de oprindelige bogstavlyde, selv om lydene 
skal ændres (lidt), når de bliver sat sammen fx

kon [kʌn]  ”nåh” (standard kort o)

kon+k [kʌŋ]  ”ng”

kon+to [ˈkʌn]   ”nåh”

kon+tor [ˌkɔn]   ”å”

kon+e [koːn]   ”oo”

i+kon [koːˀn]   ”o”



Svært ved at sætte lyd på skrevne stavelser

Fordi stavelser læses med støtte fra bogstavlydene. Det er forudsætningen 
for at huske dem som helheder.

Undervisning i genkendelse af stavelser som helheder dur faktisk ikke. 
Eleverne lærer hverken stavelserne eller bogstavlydene.

Derimod virker undervisning i at sammenbinde bogstaver til stavelser. 
(Sargiani, Ehri & Maluf, RRQ 2021)

Stavelsesdeling er dog stadig afgørende for at kunne sætte en sandsynlig lyd 
på bogstaverne.



Tilegnelse af bogtav-lyd-forbindelser gennem substitution
fx med Den enarmede tyveknægt 

kat  nat  fat

kat  kan  kam? 

kat  kit  kyt*

kat  skat  skrat?

kan kant kants

…



Morfemgenkendelse som kompensatorisk strategi

Dokumentationen for positive effekter er efterhånden meget stærk

En vej til ordtilegnelse (materialer)
• Arnbak, E., Wischmann, S., & Gellert, A.S. (2020). Ordnøglen. Elevbog og 
lærervejledning. København: Gyldendal.
• Nielsen, A.-M.V. Daugaard, H.T., & Juul, H. (2019). Skub på ordene. 
Ordtilegnelse på mellemtrinnet. København: Akademisk Forlag.

• En støtte til afkodningen af ord med flere morfemer, støtte til 
læseforståelse, og støtte til stavning.

Hvad kunne være godt at vide blandt meget andet?
• Om der er fordele ved at kombinere morfologi- og undervisning i 
tekstforståelse
• Om der er gevinster ved undervisning i den logiske relation mellem leddene 
i sammensatte ord: ærtehave, børnehave, baghave.



Læse-staveteknologi

Lidt af alt det, vi ved:

• Indlysende, veldokumenteret potentiale som elevens hjælpemiddel,
men bringer dog ikke eleverne helt på niveau i læseforståelse.

• Relevant for elever inden for et vist niveau i afkodning

• Forudsætter vejledning og hensyntagen

• Tekstrulning kan give mere skimming. Hyperlinks og anden hjælp i 
teksten kan være distraherende. (Wood m.fl. i JLD 2018) 

Det ville være godt at vide mere om:

Læse-staveteknologi som undervisningsmiddel i læsning og skrivning

- Ved ordblindhed: Hvordan kan læse-staveteknologi kræve elevens 
egen udtale af bogstaver, stavelser, ord, tekster – med hvilke effekter?

- Ved vanskeligheder med sprogforståelse: Hvordan kan læse-
staveteknologi kræve og udfordre elevens mentale modeller af 
tekstens indhold undervejs i læsningen – med hvilke effekter?



Undervisning af elever med specifikke forståelses-
vanskeligheder, ”dårlige forståere”

Hvad ved vi blandt meget andet?

• Dårlige forståere findes. Det er ikke kun elever med dansk som 2.-sprog.

• Dårlige forståere har mindre præcise mentale modeller af teksters 
indhold, fordi de har problemer med ordkendskab, monitorering af egen 
forståelse, inferenser, og/eller overblik over teksters logiske opbygning.

• Undervisning i morfologi, inferenser og teksters logiske opbygning har 
overføringseffekt til forståelse af nye tekster.



Undervisning af elever med specifikke forståelses-
vanskeligheder, ”dårlige forståere”

Hvad ville det være godt at vide?

• Hvilke forskelle er der om nogen mellem dårlige forståere og elever med 
begrænsede sproglige færdigheder (dansk L2, børn med 
sprogforstyrrelser)?

• Er det rigtigt, at dårlige forståere er for tilbageholdende med at kaste sig 
ud i en mental model, fordi de er for passive og fx ikke aktiverer egen viden 
til at få teksten til at give sammenhængende mening?

• Kan en tidlig, bagvedliggende årsag være problemer med, at skrevet 
sprog er dekontekstualiseret og informationstæt?



Undervisning af elever med læsevanskeligheder
- lærerkvalifikationer

Hvad ved vi blandt meget andet?

• Lærerens indsigt i læsevanskeligheder, deres årsager og undervisning, 
øger relevansen af undervisningen, elevers tillid til undervisningen og 
deres udbytte af den.

• Lærerens indsigt i skriftens gengivelse af talt sprog kvalificerer 
undervisningen.

• ”Hot” er ikke det samme som sandt. Popularitet følger ikke altid indsigt 
(McMaster m.fl., 2020).

(Se fx Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, særnummer i tryk 
om “practitioner knowledge to support reading and writing: new 
directions and approaches” Phillips & Piasta (red.)). 



Undervisning af elever med læsevanskeligheder
- lærerkvalifikationer

Hvad ville det være godt at vide blandt meget andet?

• Hvordan kan lærere få bedre muligheder for at vurdere pålideligheden af 
udsagn om læsning og læseundervisning – og dermed for at finde viden? 

• Hvad er virkningerne af kollegial faglig supervision? Der findes 
dokumenteret positive effekter, men meget lidt er kendt.

• Hvad får lærere ud af at deltage i forskningsarbejder? (Det er sådanne 
arbejder, hvor det bl.a. let kan vise sig, at man tog fejl).



Nogle pointer – vælg tre
(1) Ordentlig fagpraksis bygger på relevant viden og erfaring, ikke på teori.

(2) Ordblindhed er vanskeligheder med at lære sig at udnytte skriftens lydprincip.

(3) Lydprincippet er et fundament for at læse nye ord og for at lære at genkende 
ord som helheder.

(4) Tilegnelse af og opmærksomhed på sproglyde er afgørende problemer i 
ordblindhed. Så ordblinde elever skal høre og sige lyde flere gange end andre for at 
lære dem.

(5) Ordblinde elever har svært ved at fastholde lydenes udtale, mens de forsøger at 
sammenføje dem til stavelser, morfemer og ord.

(6) Læsning af stavelser kræver (desværre) også udnyttelse af lydprincippet. Men 
fokus og undervisning hjælper. 

(7) Mange af de 120 hyppigste ord er giftige for en usikker afkoder.

(8) Undervisning i delfærdigheder skal kombineres med delfærdighedernes brug i 
praksis.

(9) Dårlige forståere findes, nogle årsager er kendt, og undervisning er en hjælp.

(10) Lærerindsigt i skrift og ordblindhed er betydningsfuld for undervisningens 
relevans og kvalitet.

(11) Din tilføjelse:


