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Er læseudvikling en tilegnelse 

af talesprogsvarianten 'ortografisk'? 
Carsten Elbro, professor, dr. phil.  

 

 

Ideen 

Det nye i denne artikel er at se flydende afkodning i læsning som et resultat af verbal 

indlæring. Pointen er, at genkendelse af skrevne ord som helheder måske bare består 

i genkendelse af ordenes staveudtaler. Pointen er uhyre enkel: når man først har lært 

at udnytte skriftens lydprincip, så man kan sætte en staveudtale på de skrevne ord, så 

skal man bare lære at genkende nogle nye udtaler, nemlig staveudtalerne af ordene. 

 Staveudtalen er en udtale af skrevne ord, som er i overensstemmelse med 

skriftens lydprincip. For eksempel kan staveudtalen af sagde lyde ligesom ”sagte” 

[sægdə], og succes kan lyde ”susses” [susəs]. Når man kan genkende staveudtaler, så 

kan man genkende skrevne ord, uanset om de er ortografisk regelmæssige eller 

uregelmæssige. At lære staveudtalerne svarer til at lære en ny talesprogsvariant, fx en 

regional eller aldersbetinget variant. Det er der ikke noget specielt i. 

 Indtil videre er ideen om skreven ordgenkendelse via staveudtaler bare en idé 

(Elbro & de Jong, 2017). Der er ikke mange undersøgelser af, hvor godt hold i 

virkeligheden ideen har. 

 

1. Lær bogstavlyde 

At lære staveudtaler er bare én af i hvert fald tre former for verbal indlæring i 

læsning. De to andre er langt bedre beskrevet. 

 Den første er tilegnelse af bogstavers standardlyde. For at lære at læse skal børn 

lære at forbinde bogstaver og bogstavfølger med lyde og lydfølger. Disse forbindelser 

er afgørende for, at børn kan læse ord, de ikke har set før. Udnyttelse af disse 

forbindelser er også afgørende for, at genkendelsen af ord som helheder kan blive 

sikker. Dokumentationen for dette er solid (se fx Ehri, 2015). 

 Tilegnelsen af de enkelte bogstavers standardlyde kræver næsten altid en guide, 

typisk en lærer, fordi det er særdeles vanskeligt (og spild af børns tid) at forsøge at 

gætte bogstavernes lydværdier på egen hånd. 

 Det er heller ikke helt enkelt for børn at samle bogstavlyde til ord. Det skyldes, at 

de enkelte lyde samartikuleres, dvs. deres udtale lapper over hinanden, når de 

udtales i sammenhæng. Så også her kan børn have god gavn af at øve sig under 

vejledning.  



 

2. Lær lyden af bogstavfølger 

Den anden slags verbale indlæring er tilegnelse af bogstavfølgers særlige lyde, dvs. af 

betingede udtaler af bogstaverne. For eksempel lyder -ynd- altid [øn] som i begynder, 

tynd og ynde med en [ø]-lyd, ikke med en standard [y]-lyd. 

 Der findes en del af denne slags betingede udtaler. Det vanskelige ved tilegnelsen 

er ikke, at y kan udtales enten [y] eller [ø], men at vide, hvornår man skal bruge den 

ene udtale, og hvornår den anden. Der findes nemlig en forfærdelig masse kontekster, 

dvs. bogstavkombinationer med y – og med alle de andre bogstaver; -ynd- er jo bare 

én af en masse kombinationer med y. 

 Efterhånden som børn lærer sig bogstavfølgers lyde, bliver det lettere for dem at 

stave ord rigtigt (se fx Nielsen, 2016) og muligvis også at læse ord, fordi resultatet af 

en lydstavning er tættere på den rigtige, velkendte udtale. 

 

3. Lær staveudtalen af hele ord 

Ingen kan lytte til begynderlæsere uden at høre staveudtaler. De er resultatet af 

begyndernes forsøg på at stave sig igennem ordene: ”Sne..gl” [sneːˀgl] forsøger 

begynderen sig og undrer sig over, hvad det kan være (snegl). Tilsvarende med 

”bor..gen” [boɐ̯gən]. 

 I stedet for at opfatte sådanne halvt genkendte ord som biprodukter af en 

begynderfase kan man opfatte dem som alternative udtaler. De er resultatet af rigtige 

omkodninger af bogstaverne, og barnet skal blot lære at genkende staveudtalerne af 

de enkelte ord, så kan barnet læse alle ord. Det er ideen. 

 Sagt på en anden måde, så skal barnet lære, at [sneːˀgl] er det samme som [snɑːˀɪ̯l], 

at [boɐ̯gən] er det samme som [bɒːˀʊ̯ən] osv. Det vil sige, at barnet skal lære en ny 

udtalevariant af et kendt ord. Det kan måske lyde besværligt. Men udtalevariation er 

børn født til at kapere, ellers ville de ikke kunne forstå både hvisken og råb, børn og 

oldinge, sjællændere og jyder, indvandrere og indfødte. 

 Ideen passer således med, at læsere så vidt muligt udnytter færdigheder, de 

allerede har og bruger i andre sammenhænge. Børn har brug for at kunne genkende 

talte ord til trods for udtalevariation. 

 Derimod er der ingen indlysende anden brug for at huske ortografiske 

repræsentationer af ord og eller ortografiske konventioner for alle mulige 

kombinationer af bogstaver. Det er fx ikke nogen helt almindelig, dagligdags opgave 

at sortere andre små dimser eller billeder i givne rækkefølger. Og når man endelig har 

brug for sådan noget, så foregår det bedst, ved at man hæfter rækkefølgen af 

dimserne (fx spillekort, skakbrikker osv.) op på allerede velkendte verbale 

rækkefølger, en, to, tre. 

 



4. Staveudtaler i læsning. Argumenter og evidens 

Ideen er således, at staveudtaler af hele ord indgår i genkendelsen af skrevne ord, idet 

de giver en dramatisk forenkling af arbejdet med at huske ortografiske repræsenta-

tioner af ordene. Læseren skal bare kende bogstavernes standardudtaler og ordenes 

staveudtaler. Så kan han eller hun afkode hvad som helst. 

 Denne idé er ganske forenelig med en betydelig variation i staveudtaler af enkelte 

ord. Der er jo fx ikke tvivl om, at læseerfaringer giver et stadig større forråd af beting-

ede udtaler af bogstaver, dvs. særlige udtaler af bogstaver i bestemte bogstavfølger. 

Så staveudtalen af succes kan i en tidlig fase være ”susses” [susəs], men i en senere 

fase ”sukses” [sugsəs], fordi den mest almindelige udtale af skrevet -cc- er ”gs”. 

 Med øget læseerfaring nærmer staveudtalen af ord sig sandsynligvis standard-

udtalen. Men der er staveudtaler af ord med unikke stavemåder, som fx succes og det, 

som læseren kan have nytte af hele livet. Det gælder især i stavning. 

 

4.1. En fordel i stavning 

Enhver god staver kender staveudtaler fra egen stavning. Man husker dem som de 

specialudtaler, de er. Måske husker man de to l’er i parallel ved en staveudtale, hvori 

de begge er med: ”paral.lel”. Måske husker man t’et i grøntsager ved at sætte lyd på 

det stumme t i sin staveudtale.  

 Hvis stavere ikke af sig selv husker en staveudtale, så er det en fordel for dem at 

lære sig den. Der er der ret god evidens for. Anna Bosman og kolleger (2006) viste, at 

”regulariseret” oplæsning af vanskelige staveord, dvs. oplæsning af ordene med brug 

af staveudtale, faktisk hjalp 9-11-årige skolelever med at stave ordene rigtigt. Også 

elever med læse- og stavevanskeligheder forbedrede deres stavning af de uregel-

mæssigt stavede ord, når de først havde læst dem op med staveudtale. Tilsvarende 

fandt Marie Heltbech og Pia Nemholt (2007), at det var en fordel for voksne 

ordblindes stavning at gentage ordenes staveudtaler. Desværre havde de ordblinde 

ikke så let ved at lære sig staveudtalerne, som upåfaldende læsere havde. Det var 

måske, i øvrigt, en del af forklaringen på deres ordblindhed. 

 Staveudtalernes nytte er særlig tydelig i stavning, hvor man jo skal genskabe 

(konstruere) ordenes stavemåde. Læsning er ikke så krævende, fordi man bare skal 

genkende stavemåderne. Men selv i læsning skal der ikke ret meget til, før læseres 

fonologiske repræsentationer (”lydklangbilleder”) af ord bliver påvirket af ordenes 

stavemåder. 

 

4.3. Stumme bogstavers lyd i læserens hoved 

Selv om man udmærket ved, at fylder lyder ”fyller”, så betyder stavemåden, at den 

fonologiske repræsentation ikke er den samme. Det viste Ranbom & Connine (2011) i 

et lytteforsøg. De bad deres voksne deltagere om at lytte til ordpar og bedømme om 



ordene lød ens eller forskelligt. I nogle ordpar var den ene udtale en staveudtale med 

udtale af et ”stumt” bogstav, fx 

 [fyldɐ] - [fylɐ], dvs. fylder med og uden hørbart ”d”.  

I andre ordpar var den afvigende udtale med ”d” ikke nogen staveudtale, fx 

 [tʁyldɐ] - [tʁylɐ], dvs. tryller med og uden hørbart ”d”.  

De voksne deltagere begik langt flere fejl med de første par (23 %) end med de sidste 

par (6 %). Fejlene bestod i, at deltagerne mente, at ordene i et par lød ens, selv om der 

jo faktisk var et ”d” til forskel. I de første par svarede d’et til et stumt d i skrift (som i 

fylder), og det gjorde det meget vanskeligere at høre, at [fyldɐ] og [fylɐ] lød forskeligt. 

Så det stumme d i det skrevne fylder havde åbenbart betydning for den lydlige 

repræsentation af ordet. 

 Stumme bogstaver er således ikke rigtig stumme i læseres hoveder. De indgår i 

læserens staveudtaler af ordene. 

 

4.4. Ortografisk besjæling af udtalen 

Lytteforsøget demonstrerede, at ortografien (stavemåden) påvirker opfattelsen af 

udtalen. Det er noget, man ikke kan undgå at opleve, når man skal lære lydskrift. Det 

svære er at undgå påvirkningen fra skriften. 

 Der findes også eksempler på, at en standardudtale har ændret sig under 

indflydelse af en stavemåde. Købmagergade udtales meget ofte med et ”b” som i 

købmand. Tidligere var det mere almindeligt at sige ”kømargade” og ”kømand” uden 

”b”, men efterhånden har staveudtalen fået overtaget. Faktisk var den oprindelige 

stavemåde Kjødmagergade, fordi det var gaden med slagterne. Hvorfor så nogen 

begyndte at skrive Køb i stedet for Kjød eller Kød, ved jeg ikke. Men de fik sandelig 

indflydelse på udtalen. 

 

4.5. Perspektiver 

Det er en fordel for børn at være fleksible lyttere, når de skal lære at afkode ord 

(Elbro m.fl., 2012). For det er ikke muligt at nå den helt rigtige udtale af ord ved at 

stave sig igennem dem. Ikke engang lydrette ord har en udtale, som bare er summen 

af de enkelte bogstavers standardudtaler. Dertil påvirker udtalen af nabolyde 

hinanden for meget ved samartikulation. Så et første spørgsmål fra praksis er, om det 

så kan betale sig at undervise begyndere i at sætte enkeltlyde sammen, også kaldet 

’lydsyntese’ eller ’blending’ på engelsk. Det er der solid evidens for, at det kan, i og 

med at lydmetoder er så klart mere effektive (børnevenlige) end andre metoder i 

begynderundervisningen (Elbro, 2014 kap. 7). 

 Men ideen om staveudtaler kan pege i en lidt anden retning. Måske er sammen-

sætning af enkeltlyde et spørgsmål om verbal indlæring af staveudtaler – [buuːss] er 

[bus]. Det ville i givet fald forklare, hvorfor begynderundervisningen i ca. 2000 år har 

gennemgået mange stavelser systematisk, ba, be, bi, bo, bu, osv. Var de bare 



allesammen børnehadere i skolen før ca. år 1927, eller kunne de tænke på elevernes 

vegne? 

 Der er ingen tvivl om, at vi som øvede læsere husker i hvert fald nogle ords 

staveudtaler. Det rejser spørgsmålet, om det vil være en hjælp for begyndere i det 

mindste at blive gjort opmærksom på staveudtaler af ordene. Man kan jo let gøre det 

til et emne i undervisningen, at der er forskel på staveudtalen og standardudtalen af 

ord. Og eleverne kan undersøge, hvori forskellene består. Det er sandsynligvis en 

støtte i stavning. Men hvad med læsning? Det er faktisk ikke undersøgt. Det er ikke 

engang undersøgt, om eleverne får lettere ved at læse succes, hvis de kender 

staveudtalen på forhånd. 

 Der er nok at se nærmere på både i udforskningen af tilegnelse af 

afkodningsfærdigheder og i læsepædagogiske udviklings- og forskningsarbejder. 
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