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og mål, som er almindelige for børnehaveklasse. Den foregribende undervisning skal kun 
optage en mindre del af danskundervisningen med eleven, for på andre områder er elevens 
færdigheder og mål som regel alderssvarende. Aktiviteterne med de enkelte sproglyde og 
de tilhørende bogstaver eller bogstavfølger skal være meningsfulde for eleven.  Det betyder, 
at det skal være tydeligt, hvordan talte lyde og skrevne ord hænger sammen. De relevante 
færdigheder for elever i risiko for at udvikle ordblindhed er:
• Opmærksomhed på de enkelte sproglyde.
• Bogstavkendskab.
• Danne syntese af bogstavlydene til ord.

En tommelfingerregel er, at når en elev kan læse helt enkle ord med cirka 90 procents sik-
kerhed og primært laver bogstavbevarende læsefejl (at hvert bogstav får en konventionel 
lyd - eleven bytter ikke rundt på lydenes rækkefølge og hverken tilfører lyde eller reducerer i 
antallet af lyde – se Elbro 2007, s. 82), så er det en indikation på, at eleven er klar til at læse 
bøger med et mere udfordrende ordmateriale. 

Undervisning i skriftens lydprincip for bogstavfølger
Langt de fleste elever lærer gennem succesfuld læsning, at der findes mange ord, der 
ikke får en standardudtale, men får en betinget udtale. Elever i risiko for ordblindhed har 
vanskeligt ved at lære at udnytte de betingede udtaler af sig selv, og for dem vil det derfor 
i særlig grad give mening, at man underviser dem direkte i de hyppigste betingede udtaler. 
Det kunne for eksempel være, at bogstavet e i slutningen af flerstavelsesord næsten altid 
udtales som i hoppe, eller at den korte lyd y foran to intervokaliske konsonanter næsten 
altid udtales som et kort ”ø” som i lykke. Når man går i gang med at undervise i konven-
tionerne, kan velvalgte minimalpar udgøre et godt ordmateriale. Man kan for eksempel 
bruge minimalpar med enkelt- og dobbeltkonsonant til at illustrere forskellen på kort og 
lang vokal: læse – læsse, eller man kan bruge minimalpar til at illustrere konventionerne for 
udtalen af bogstavfølger som for eksempel pile – pille. 

I mange materialer til 1. og 2. klasse arbejder man desuden med stavelsesdeling, og det 
er der god grund til. Stavelsesdeling er nemlig en forudsætning for at finde ud af, hvilke 
konsonanter der kommer efter vokalen – og dermed hvilke betingede vokaludtaler, der er 
sandsynlige. For eksempel giver korrekt stavelsesdeling i ord som vinter og pynte mulighed 
for at øve, at bogstavet t kan få en ”d”-lyd, når det står i midten af et ord, og stavelserne 
giver også opmærksomhed på, at en kort ”e”-lyd kan skrives med bogstavet i og at en kort 
”ø”-lyd skrives med bogstavet y. Derudover er udtalen af nogle konsonanter afhængig af, 
om de kommer før eller efter vokalen i stavelsen, og her hjælper stavelsesdeling også.

Derudover er det vigtigt, at eleverne fortsat læser en masse, så de kan lære sig de knapt 
så hyppige betingede udtaler selv, det tager bare længere tid for ordblinde elever. Mange 
konventioner er så sjældne og komplicerede, at det er vanskeligt at opstille regler for dem. 
Disse konventioner tilegnes bedst gennem læsning med korrektiv feedback (Elbro, 2007, s. 
214). 

Efterhånden som eleverne bliver sikrere i at udnytte de betingede bogstavudtaler i afkod-
ningen, øger denne sikkerhed både læsesikkerheden og -hastigheden, fordi den øger sand-
synligheden for at finde den rigtige lyd fra cirka 60 % til 90 % (Elbro, 2014, s. 82). 

Undervisning i sprog- og læseforståelse
Undervisningen i sprog- og læseforståelse kan godt være meget mere avanceret end un-
dervisningen i afkodning. Fælles Mål beskriver, hvordan eleverne for eksempel skal lære at 
bruge enkle skabeloner, som for eksempel mindmap, til at få struktur på tanker og ideer. 
Det lægger op til, at læreren før og efter elevernes læsning af en ny tekst er model for ele-

6 Som inspiration til arbejdet med læseforståelse ved læsning af faglige tekster se Projekt VIS 
http://www.emu.dk/modul/vis-projektets-v%C3%A6rkt%C3%B8jer


