
CARSTEN ELBRO

LÆSNING OG 

LÆSEUNDERVISNING

2. UDGAVE

GYLDENDAL


cover icon
Icon.jpg

http://www.gyldendal.dk


Læsning og læseundervisning

af Carsten Elbro

1. e-udgave, 2007

ISBN 978-87-625-0179-9

(ISBN-10: 87-625-0179-8)

© 2001 Gyldendalske Boghandel,

Nordisk Forlag A/S, København

Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret.

Kopiering til andet end personlig brug 

Må kun ske efter aftale med forlag og forfatter.

Forlagsredaktion: Anne Fægteborg Dalsgaard

Typografi sk tilrettelægning:

Carl-H.K. Zakrisson, Polytype

Omslag: Harvey Macaulay/Imperiet

Omslagsillustration: Scanpix Nordfoto/Age

Illustrationer: Quint Buchholz/COPY-DAN Billedkunst 20060519 s. 50,

Ida Andersen s. 96, Jens Hage s. 164

Bogen er sat med Trump Mediaeval

og Thesis TheSans hos Narayana Press

og trykt hos Narayana Press

(Bogudgave ISBN 87-02-05172-9 2. udgave, 1. oplag)

www.gyldendal.dk/uddannelse

http://www.gyldendal.dk
http://www.gyldendal.dk
http://www.gyldendal.dk/uddannelse


carsten elbro

Læsning og 

læseundervisning

Gyldendal

http://www.gyldendal.dk


I Seminarieserien foreligger

Elisabeth Arnbak: Faglig læsning

– fra læseproces til læreproces

Louise Bjar og Caroline Liberg (red.):

Børn udvikler deres sprog

Benny Bang Carlsen: Vision og virkelighed

– andetsprogsdidaktik i skolen

Carsten Elbro: Læsning og læseundervisning

Carsten Elbro: Forsøg med læsning

– aktiviteter til Læsning og læseundervisning

Birte Eskelund og Emilie Eskelund Larsen:

Den mundtlige fortælling i skolen

Birte Eskelund og Emilie Eskelund Larsen:

Tekstanalyse og vurdering – teori og praksis

Helle Hvass: Retorik – at lære mundtlig formidling

Christine Pilegaard Larsen:

Medier og medieundervisning

Anne-Kari Skar-dhamar: Litteraturundervisning

– teori og praksis

Arne Trageton: At skrive sig til læsning

Yderligere oplysninger bag i bogen.



Indhold

Forord 9

1 Viden og valg 11
Underviserens viden og valg 11
Bogens sigte og indhold 12
Læsning er et anvendelsesfag 14
Læsevejledning 15
Daglig læsning 16
Litteraturen om læsning 17

2 Læsning og læseprocesser 19
Hvad er læsning? 19
Læseproces og læseundervisning 21
Øjenbevægelser som læsningens spejl 23
Hjerneaktiviteter under læsning 26
Om at undersøge delfærdigheder i læsning 28
Læsning bygger på afkodning og sprogforståelse 29
Afkodning: ord i kontekst 31
Sprogforståelse: ord i kontekst 34
Afkodning: de enkelte ord 36
Afkodning: bogstavers og ords lyd 38
Afkodning: genkendelse af hele ord 41
Automatiseret afkodning 43
Læsehastighed 45
Skimming 49
Sprogforståelse i læsning
At læse mellem linjerne 53
Sammenfatning 54

3 Fra billedskrift til bogstavskrift 56
Udnyttelse af skriftens principper 56
Billed- og symbolsystemer 57
Egentlige skrifter 58
De første bogstavskrifter 62

50



Vikingernes og middelaldermunkenes læsning 63
Skrevet sprog er unaturligt 64
Sammenfatning 65

4 Dansk bogstavskrift 66
Om at kende skriftens principper 66
Dansk bogstavskrift 68
Lydprincippet 1: enkeltbogstaver 69
Lydprincippet 2: bogstavfølger 74
En oversigt over bogstavernes almindelige udtale 78
Find ord med bogstavmønstre i en elektronisk 
ordbog! 82
Betydningsprincippet 83
Ordspecifikke udtaler 87
Sammenfatning 89

5 Forudsætninger for læsning 91
Fra „læsemodenhed“ til forudsætninger for læsning 91
Børns tidlige beskæftigelse med bogstaver, 
skrift og bøger 93
Oversigt over forudsætninger 99
Opmærksomhed på talt sprog 100
Børnerim og -remser 102
Opmærksomhed på de enkelte sproglyde 103
Leg med de enkelte sproglyde 106
Ord og benævnelse 110
Ydre forhold: hjemmets og kvarterets indflydelse 113
Motoriske og visuelle færdigheder 119
Sammenfatning 119

6 Undervisning i afkodning 121
Om opgaven 121
Undervisning i afkodning og sprogforståelse 122
Børns tilegnelse af skriftens lydprincip på 
bogstavniveau 124
Undervisning i bogstavers form og navn 127
Direkte undervisning i skriftens lydprincip 130



Lydmetodens virkning 134
Indirekte undervisning i lydprincippet 138
Hvorfor direkte undervisning i lydprincippet? 141
Vurdering af elevers udnyttelse af lydprincippet 142
Børns tilegnelse af hele ords stavemåde 145
Undervisning i hele ord: ordbilledmetoden 147
Sætnings- og tekstmetoder 150
Teksterne i begynderundervisningen 151
Elevers tilegnelse af skriftens lydprincip for 
bogstavfølger 155
Undervisning i lydprincippet for bogstavfølger 156
Elevers tilegnelse af skriftens betydningsprincip 159
Undervisning i betydningsprincippet 160
En unødvendig pædagogisk begrænsning 162
Automatisering af afkodningen 164
Sammenfatning 167

7 Undervisning i sprogforståelse i læsning 169
Fra kontrol til undervisning 169
Skriftens fortrin frem for talt sprog 171
Forskelle mellem talt og skrevet sprog 172
Den tonløse skrift 174
Den upersonlige, viljeløse skrift 175
Skriftens anderledes ‘her’ og ‘nu’ 176
Det skrevne ordforråd 179
Om at lære nye ord i læsning 180
Skriftens kompakte sætningsbygning 183
Som en åben bog 185
At kende skriftens genrer 185
At skabe sammenhæng (inferenser) 189
At udnytte sin forhåndsviden 191
Resumé og genfortælling 192
En spørgehorisont 194
Gensidig undervisning 195
At skabe overblik 196
Vurdering af læsematerialers sproglige 
tilgængelighed 200
Læsning på dansk som andetsprog 203
Sammenfatning 205



8 Læsevanskeligheder 207
Konsekvenser for skolegang, uddannelse 
og social status 207
Dårlig afkodning: ordblindhed 210
Hvor trækker man grænsen? 214
Arv og miljø i ordblindhed 216
Ordblindhed og hjernen 219
Årsager til og tidlige tegn på læsevanskeligheder 222
Tidlig indsats, forebyggende undervisning, foregribende
specialundervisning 224
Specifikke vanskeligheder med læseforståelse? 226
Alternativ behandling 227
Sammenfatning 229

9 Læseforskning 230
Læreren som forsker 230
Forskningsbaseret indsigt 232
God og dårlig læseforskning 236
Når forskningen strides 239
Sammenfatning 243

Forslag til svar på opgaverne 244

Lydene i dansk 264

Litteratur 266

Register 280



Forord
Denne grundbog er skrevet til nuværende og kommende
undervisere i læsning. Især er den ment som et tilbud til
seminariernes danskundervisning. Den formidler forsk-
ningsbaseret indsigt i læsning og giver yderligere begrun-
delser for, hvorfor indsigt i dansk sprog, ortografi og skrift-
lige former er vigtig for underviseren.

Bogen her adskiller sig fra andre bøger om læsning bl.a.
ved at sætte fokus på læsning på dansk, dvs. på dansk
skrift (ortografi) og dansk udtale.

Det var forlaget Gyldendals uddannelsesafdeling, der
tog initiativ til bogen. Tak for det. Også hjertelig tak til al-
le, som har kommenteret tidligere versioner af bogen: Jør-
gen Frost, Anna Gellert, Ingvar Lundberg, Lene Møller, Ida
Mørch, Jørgen Christian Nielsen, Pekka Niemi, Dorthe
Klint Petersen. At disse mennesker har kommenteret tid-
ligere udkast til denne bog, er ikke ensbetydende med, at
de er enige i alt, hvad der står i den. De kan heller ikke læg-
ges til last for, at der stadig måtte være fejl og mangler i
bogen.

Forord til 2. udgave

Denne 2. udgave er først og fremmest en opdatering af før-
steudgaven. En del af de åbne spørgsmål er blevet bedre be-
lyst og måske endda besvaret i de forløbne fem år. Det gæl-
der blandt andet diskussionen om „helhedsmetoder“ og
„lydmetoder“ i den første læseundervisning. Det faglige
grundlag er efterhånden godt belyst. Der er også mere vi-
den om langtidseffekterne af leg med sproglyde i børneha-
veklassen, og der er bedre indsigt i nogle af komponenter-
ne i sprogforståelse i læsning. Desuden indeholder denne
udgave af bogen flere helt nyskrevne afsnit.

I lighed med førsteudgaven lægger bogen vægt på den
veldokumenterede viden om læsning og læseundervis-
ning. Det er viden, som repræsenterer overordentlig mange
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