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1. Indledning / problemformulering 

”De fleste børn knekker med letthet skriftspråkets kode og kommer godt i gang med leseutviklingen, 

men noen får vansker med å utvikle skriftspråklige ferdigheter som forventet for alderstrinnet. 

Enkelte utvikler så svake lese- og skrivefertigheter at det gir dem et handikap med hensyn til en 

rekke områder – ikke minst i skolen. Det å lykkes med leseprosessen er således vigtig, både for 

kunnskapsutvikling, for emosjonell og sosial utvikling og for senere samfunnsmessig tilpassing. 

Lese- og skrivevansker er derfor en hindringsfaktor og en stor spesialpedagogisk utfordring.” 

(Frost & Lyster 2008: 250) 

I de seneste år er der i stigende grad rettet fokus på tidlig sprogindsats og forebyggelse af 

læsevanskeligheder. Regeringens ’Læseløfte 2010’ målsætter, at alle børn skal kunne læse sikkert 

inden udgangen af 2. klasse, og at læseindsatsen skal fortsætte i det videre skoleforløb med det 

overordnede mål, at alle forlader skolen med funktionelle læsefærdigheder. Læseløftet er blandt 

andet en reaktion på skuffende gennemsnitlige placeringer i internationale PISA-undersøgelser, 

hvor det skønnes, at cirka 17 procent af de danske elever forlader skolen uden tilstrækkelige 

læsekompetencer.
1
 Intentionerne i den nationale handleplan for læsning afspejles i de kommunale 

handleplaner for læsning, som ligeledes opprioriterer tidlig læseindsats samt tidlig identifikation af 

de elever, der er i risiko for at få læsevanskeligheder med henblik på at iværksætte forebyggende, 

foregribende og indgribende indsatser. Det erklærede mål er at sikre, at alle børn udvikler 

læsefærdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende læsning til personlig udvikling, tilegnelse 

af viden samt aktivt medborgerskab og deltagelse i samfundslivet (Handleplan for læsning Norddjurs 

Kommune 2009:8). 

     Forskning dokumenterer, at børns talesproglige udvikling og sproglige forudsætninger har 

betydning for den senere læse- og skriveudvikling (Bjar & Liberg 2004:253). Det øgede fokus på 

vigtigheden af, at børn mestrer sproget, kommer blandt andet lovgivningsmæssigt til udtryk i 

Dagtilbudsloven 2007, der stiller krav til daginstitutionerne om at opstille mål for børnenes 

sproglige læring i den pædagogiske læreplan. Ligeledes skal alle treårige børn tilbydes 

sprogvurdering, børnehaveklassen blev i 2009 obligatorisk, og der blev indført obligatorisk 

screening af alle børn med henblik på tidlig indsats og forebyggelse af læse- og 

skrivevanskeligheder.  

                                                           
1
Undervisningsministeriets hjemmeside, se referenceliste. 
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Undervisningen i dag er i højere grad end tidligere skriftsproglig baseret og stiller øgede krav til 

elevernes læse- og skrivefærdigheder i forhold til selvstændigt at finde oplysninger i litteratur og 

læse sig til ny viden og indsigt (Arnbak & Borstrøm 2007:5). Gode læsefærdigheder er generelt en 

forudsætning på alle uddannelser, og derfor er elever med læsevanskeligheder særligt sårbare. 

Sårbarheden rækker ud over de manglende funktionelle læsefærdigheder, da sprog, kommunikative 

kompetencer og læsefærdigheder, som det indledende citatet pointerer, har afgørende betydning for 

børns generelle udvikling, selvfølelse og trivsel. Den specialpædagogiske udfordring bliver i denne 

sammenhæng at tage hånd om de børn, der i førskolen har sproglige vanskeligheder med henblik på 

at skabe de bedste forudsætninger for den senere læseudvikling og samtidig sætte ind med 

pædagogiske tiltag både overfor de elever i skolen, der er i risiko for at udvikle læsevanskeligheder, 

og de elever, der har sprog- og eller læsevanskeligheder. Dette er omdrejningspunktet i opgaven, 

der sætter fokus på den største gruppe med grundlæggende læsevanskeligheder – dyslektikerne 

(Elbro 2008:15). Disse specifikke læse- og skrivevanskeligheder omtales også som ordblindhed og 

opleves ifølge Carsten Elbro af 7 procent af den voksne befolkning (Ibid.). Med det formål at 

undersøge hvorvidt og hvordan det er muligt at forebygge disse vanskeligheder, er opgavens 

problemstilling at undersøge, hvordan viden om forholdet mellem talesproglig udvikling og 

skriftsproglig udvikling kan kvalificere forebyggende indsatser i forhold til dysleksi.   

2. Metode 

I opgaven bruges betegnelsen dysleksi frem for ordblindhed eller specifikke læse- og 

skrivevanskeligheder, da betegnelsen anvendes internationalt. Ordet ordblindhed er i visse 

sammenhænge blevet associeret med vanskeligheder med synet, og specifikke læse- og 

skrivevanskeligheder signalerer, at vanskelighederne opstår i forbindelse med læse- 

skriveudviklingen, hvilket er rigtigt, men det er samtidig en væsentlig pointe i opgaven, at man kan 

forebygge dysleksi allerede i førskolealderen (Høien & Lundberg 2000:16). 

       De pædagogisk gyldne år er overskriften på opgavens første afsnit og signalerer opgavens 

rettethed mod tidlig indsats. Afsnittet indleder opgavens teoretiske del, som tager udgangspunkt i 

den typiske udvikling af tale- og skriftsprog for senere at beskæftige sig med de afvigelser, der kan 

forekomme. Sprogforskerne Ulrika Nettelbladt og Eva-Kristina Salameh pointerer netop, at det er 

nødvendigt at kende til den typiske sproglige udvikling som baggrund for studiet af de forskellige 

afvigelser i sproget (Nettelbladt & Salameh 2007:9).  Herefter belyses det, hvordan den brede læseindsats 

er lovmæssigt forankret. Bente Eriksen Hagtvet og Erna Horn (2008) inddrages afslutningsvist, da de 
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definerer begrebet forebyggelse.   

     Opgavens andet afsnit tager fat på den egentlige teoretiske behandling af den talesproglige- og 

den skriftsproglige udvikling. I teoridelen er der lagt mest vægt på den talesproglige udvikling med 

henblik på senere at identificere og formulere tidlige risikotegn og muligheder for forebyggelse. 

Teoridelen tager afsæt i en afklaring af, hvilket syn på sprog og sprogtilegnelse, som danner 

baggrund for forståelsen af, hvordan barnet udvikler sit sprog. Her inddrages blandt andre Annette 

Karmiloff-Smith & Kyra Karmiloff (2002), da de i beskrivelsen af barnets veje til sprog både 

forholder sig til sproget lingvistisk, men samtidig inddrager den psykologiske og sociale del af 

sprogtilegnelsen, hvilket leder over i beskrivelsen af den talesproglige udvikling. Det teoretiske 

fundament er Ulrika Nettelbladt og Eva-Kristina Salameh (2007), som beskriver de enkelte dele af 

den talesproglige udvikling velvidende, at disse påvirker hinanden og er gensidigt afhængige. 

Opgaven fokuserer på de aspekter ved den fonologiske, leksikalske og grammatiske udvikling, der 

har betydning for den skriftsproglige udvikling. Den pragmatiske del af den sproglige udvikling 

nævnes blot kort. Behandlingen af den talesproglige udvikling inddrages også forskningsbaseret 

viden fra Center for Børnesprog.
2
  

     På baggrund af den talesproglige udvikling behandles herefter den skriftsproglige udvikling med 

udgangspunkt i Carsten Elbro (2006/2008) og Jørgen Frosts (2003) forskning. Hovedvægten er lagt på 

læsning, og med henblik på at skabe forståelse for den kode barnet skal knække i den 

skriftsproglige udvikling, beskrives skriftens grundlæggende principper og de grundlæggende 

komponenter i læsning kort. Afslutningsvis sammenholdes den talesproglige udvikling og den 

skriftsproglige udvikling med det formål at synliggøre sproglige forudsætninger for 

læseudviklingen. Her inddrages Stackhouse & Wells (1997), da de fremhæver, hvordan dele i den 

talesproglige udvikling er forudsætninger for den skriftsproglige udvikling. De beskriver den 

talesproglige udvikling i faser og pointerer, at fordelen ved at tage et udviklingsmæssigt perspektiv i 

brug er, at det giver mulighed for at vurdere sværhedsgraden af vanskelighederne (Nielsen 1998:16 ).   

     I det efterfølgende forholder opgaven sig til de vanskeligheder, der kan opstå i henholdsvis den 

talesproglige og skriftsproglige udvikling. I beskrivelsen af afvigelser i den talesproglige udvikling 

inddeler Nettelbladt og Salameh sprogforstyrrelserne og peger på, at denne inddeling indikerer, 

hvor sårbart barnet er i forhold til senere at udvikle læse- og skrivevanskeligheder. Afsnittet om 

sprogforstyrrelser leder over i et afsnit om dyslektiske vanskeligheder, der beskriver disse 

                                                           
2
 Dorthe Bleses & Anders Høien (2009): Når børn lærer sprog. 
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specifikke læse- og skrivevanskeligheder med udgangspunkt i den tidligere beskrevne teori om 

skriftens principper og læsningens komponenter.  

     Opgavens anden del præsenterer empiri, der har til formål at knytte praksiseksempler til den 

præsenterede forskningsviden. Empirien består af to elevcases, der illustrerer to forskellige 

elevprofiler med dyslektiske vanskeligheder. Casene er sammenfattet på baggrund af materiale i 

elevernes journaler og resultater fra tests i førskolen og i indskolingen
3
. Præsentationen af de to 

cases leder over i analysedelen, der sigter mod at belyse elevernes vanskeligheder teoretisk. I det 

efterfølgende afsnit diskuteres muligheder for forebyggelse med afsæt i den teoretiske baggrund 

samt den præsenterede praksisviden. Afsnittet søger at udvikle viden om, hvad der skal kvalificere 

de forebyggende indsatser på baggrund af viden om den tale- og skriftsproglige udvikling. 

Afslutningsvist åbner perspektiveringen op for en problematisering af det tværfaglige samarbejde, 

som en bred indsats for læsning fordrer. Udgangspunktet er svar fra kvalitative interview med en 

talehøre-konsulent og en læsekonsulent, der er lavet med det formål at få subjektive svar i forhold 

til forebyggelse af dysleksi fra aktører i henholdsvis førskolen og skolen.     

 

3. De pædagogisk gyldne år 

Nationalt og kommunalt er der fokus på at styrke læseindsatsen. Intentionerne om et bredt 

samarbejde på området signalerer en forståelse af, at den sproglige udvikling i førskolealderen er en 

forudsætning for den senere læseudvikling i skolen. 

     Kravet om at arbejde med den sproglige udvikling i førskolealderen kommer, som beskrevet, 

lovgivningsmæssigt til udtryk i Dagtilbudsloven 2007 med krav til kommunerne om at udarbejde en 

plan for kommunens mål og rammer for sprogvurdering og den sprogunderstøttende indsats. I den 

nye bekendtgørelse om undervisningen i børnehaveklassen fra 2009 er det ligeledes tydeligt, at de 

foretagne ændringer især har karakter af præcisering og tydeliggørelse af den del af undervisningen, 

der retter sig mod børnenes tale- og skriftsproglige udvikling (Dagtilbudsloven 2007, § 8-11 / Fælles Mål 

2009 Børnehaveklassen). 

     I overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav taler Bente Eriksen Hagtvet for en 

opprioritering af sprogstimulering i førskolealderen med henblik på at skabe de bedste 

forudsætninger for at lære at læse og skrive. Hun kalder årene før barnet begynder i skole for 

’pædagogisk gyldne år’. Dette forklares som en dobbelthed, hvor et stærkt stimuleringspotentiale 

                                                           
3
 Der er ikke vedlagt kopier af de enkelte tests, da hovedformålet har været at sammenfatte resultaterne for at 

eksemplificere teorien om sammenhængen mellem den talesproglige- og den skriftsproglige udvikling og tidlige 

risikotegn. 
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kombineret med noget risikofyldt og sårbart, netop gør småbarnsalderen til en specielt udfordrende 

periode af rige muligheder for både gevinster og tab. Hun understreger, at ”bevidst satsning giver 

større afkast end nogen sinde senere i livet, mens fravær af satsning, specielt der hvor der er en 

risiko for fejludvikling, kan resultere i fatale konsekvenser” (Hagtvet 2004:17).  

     Indsatsen i forhold til tidlig sprogstimulering og forebyggende indsatser er rettet mod alle børn 

med det formål at styrke de sproglige forudsætninger, der spiller en afgørende rolle i læse- og 

skriveudviklingen. Intentionen er desuden tidligt at identificere de børn, hvis sproglige udvikling 

kræver særlig opmærksomhed. Det påpeges netop i ’Bekendtgørelsen om folkeskolens 

specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen’, at formålet med 

den specialpædagogiske bistand er så tidligt som muligt at fremme udviklingen hos børn med 

særlige behov – her sproglige vanskeligheder, så de på lige fod med andre børn kan påbegynde 

skolegangen. Ligesom der i ’Bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand’ sigtes mod at afhjælpe eller begrænse virkningerne af forskellige 

vanskeligheder, så barnet ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse og 

beskæftigelse
4
. 

 

3. 1 Forebyggelsens karakter 

Bente Eriksen Hagtvet og Erna Horn understreger, at begrebet ’forebyggelse’ handler om at 

modvirke udvikling af uønsket adfærd og svag kompetence på centrale udviklingsområder, og at det 

især handler om at bringe barn og miljø i positive lærings- og samspilscirkler. Der argumenteres for 

”forebyggende satsing framfor spesialpedagogisk ’reparering’”(Hagtvet & Horn 2008:435).   

     Forfatterne bruger begrebet forebyggelse bredt. Det interessante er at fastslå, at når begrebet 

problematiseres i opgaven, dækker det både over både forebyggende, foregribende og indgribende 

indsatser. Samtidig fremhæver forfatterne yderligere en afgørende pointe, idet de beskriver, hvordan 

almen forebyggelse traditionelt betragtes som almenpædagogik og tiltag for børn med specielle 

behov som specialpædagogiske tiltag. Det pointeres i forlængelse heraf, at forebyggende indsatser i 

et inkluderingsperspektiv i stort omfang bør bevæge sig inden for almenpædagogikken. Hermed 

mener de, at selv om det vurderes, at et barn har brug for forebyggende indsatser, betyder det ikke, 

at indsatsen skal udøves eller organiseres som et segregeret tiltag (Hagtvet & Horn 2008). Intervention 

kan ligeledes foregå på flere niveauer som direkte undervisning eller indirekte som rådgivning og 

                                                           
4
 (Bekendtgørelsen om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen 

2006, § 1 stk. 2/ Bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 2010§ 1 

stk.2). 
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konsultativ bistand til dem, der arbejder med barnet. Dette illustrerer et paradigmeskifte i 

specialpædagogikken, hvor fokus er fra individet til fokus på individet i konteksten og stemmer 

overens med de lovmæssige krav om inklusion (Tetler 2009).  

”Udfordringen i en fælles folkeskole for alle elever består i til stadighed at arbejde med at øge den 

pædagogiske rummelighed i den almindelige undervisning og dermed begrænse udskillelsen af 

elever begrundet i deres særlige behov og forudsætninger – uden at det går ud over fagligheden for 

de enkelte elever”(Fælles Mål dansk 2009, undervisningsvejledningen:70).  

     Forebyggelsens karakter og valg af interventionsform afhænger af og afspejler i sidste ende, 

hvilket syn på sprog, sprogtilegnelse og sprogudvikling, der dominerer, og at forebyggelsen netop 

må baseres på viden om sammenhænge mellem risikotegn og den typiske normale udvikling (Hagtvet 

& Horn 2008:439).      
 

3.2 Sprog og kommunikation 

Sprogteoretikere er i dag enige om, at sprogtilegnelse skal forstås bredt, hvor barnet ikke blot er en 

passiv modtager, der reagerer på omgivelsernes sproglige stimuli, eller hvor den sproglige udvikling 

udelukkende er baseret på en medfødt universal grammatik. Karmiloff-Smith & Karmiloff (2002) 

pointerer, at sprogtilegnelse og sproglig udvikling ikke er et spørgsmål om arv eller miljø, men 

samspillet mellem dem. Den sproglige udvikling er både en indre individual/psykologisk proces, 

hvor forudsætningerne for at lære sprog findes i barnet og er afhængig af barnets kognitive 

udvikling samt en ydre proces, hvor der i en social-konstruktivistisk optik sættes fokus på, at sprog 

læres i interaktion (Karmiloff-Smith & Karmiloff 2002). Den dynamiske sproglige udvikling handler 

derfor ikke kun om biologiske og genetiske forudsætninger eller kognitive funktioner. Barnet skal 

samtidig være i et miljø, der stimulerer og fremmer udviklingen (Månsson 2005). Dette integrerede 

sprogsyn harmonerer med det nye spædbarnsparadigme, som hævder, at barnet møder verden med 

forudsætninger og spiller en aktiv rolle i interaktionen og sprogtilegnelsesprocessen, der begynder 

allerede før, barnet er født (Karmiloff-Smith & Karmiloff 2002).  

 

3.2.1 Principper for sprogtilegnelsen 

Forskning viser, at børns sprogudvikling både påvirkes af, hvor meget sprog de udsættes for og 

kvaliteten af dette. Der er enighed om, at barnets evne til imitation, fælles opmærksomhed og 

intersubjektivitet har betydning i den tidlige sproglige udvikling (Tetzchner 2001). De børn, der følger 

den typiske udvikling, gennemgår tilsvarende udviklingstrin. Der tales om kritiske eller sensitive 

perioder, hvor barnet er specielt modtagelig for en bestemt type stimulering, og modsat hvor fravær 
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af sprogstimulering kan medføre forsinket eller afvigende sproglig udvikling. (Bjar & Liberg 2004 / 

Hagtvet 2008).  

     I forhold til sprogtilegnelsen beskæftiger Hagtvet sig med fire principper, som styrker 

sprogudviklingen: Den voksne skal tilpasse sig barnets kompetenceniveau blandt andet ved brug af 

børnetilpasset tale, kommunikationen skal handle om noget her og nu, eller noget som er centralt i 

barnets verden, den voksne skal være sensitiv overfor barnets bidrag, og kommunikationen skal 

være præget af emotionel indføling
5
 (Hagtvet 2004:136).  

     Som nævnt fremhæver Hagtvet den talesproglige udvikling som fundament for læse- og 

skriveudviklingen og ekspliciterer samtidig, at sprog ikke blot er kommunikation, men en vigtig del 

af hele barnets udvikling; identitetsudvikling, emotionel udvikling, problemløsning, intellektuel 

vækst og socialt samspil. Hagtvet betragter sproget som et kommunikationsmiddel, der er 

kontekstuelt og kulturelt bestemt. Det kommunikative sprogsyn understreger, at målet er at udvikle 

kommunikative kompetencer. Samtidig taler Hagtvet om ’jeg-forankret’ sprogstimulering, der tager 

udgangspunkt i barnets initiativ, behov og interesser (Hagtvet 2004:177-178). Med dette in mente 

pointerer Hagtvet, at en lingvistisk tilgang til studiet af sprog, der sætter sproget som system i 

fokus, gør det muligt at studere de underordnede sproglige segmenter og detaljer, der er vigtige, når 

bestemte sproglige udviklingsfaser, og dermed mulighed for forebyggelse, studeres (Hagtvet 2004:16-

17).  

 

3.2.2 Sprogets delelementer 

”A language is a code whereby ideas about the world are expressed through a conventional system 

of arbitrary signals for communication”(Bloom 1988:2).  

Lingvistikken betragter sproget som et symbolsystem, der bruges til at skabe kommunikation og 

udveksle information, tanker og idéer. Systemet består af ord og brugen af dem i bestemte 

sammenhænge, rækkefølgen, bøjningen, og de forskellige måde at bruge ordene på har betydning 

for den mening, der skabes. Bloom og Lahey definerer sprog med følgende model, der viser, at 

sprog består af elementerne content, form og use.   

                                                           
5
 Hagtvet 2004 opererer med følgende kernebegreber i forhold til omgivelsernes interaktion med barnet:   

Børnetilpasset tale (på engelsk ’motherese’) refererer til, at omsorgsgiveren tilpasser sit sprog til det sproglige 
udviklingstrin, barnet befinder sig på. I den nære ’her og nu’ - kommunikation får ordene betydning af den 
situationelle kontekst. Det er vigtigt i forhold til sprogudviklingen, at barnet senere præsenteres for ’der og da ’-
samtaler, hvor der refereres til noget, der er sket eller skal ske. Emotionel indføling betegner vigtigheden af den 
voksnes anerkendende tilgang til kommunikationen med barnet (Hagtvet 2004: 103-107, 113).  
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Modellen illustrerer, at de tre komponenter hver 

repræsenterer en del af sproget, men at de enkelte elementer 

spiller ind på hinanden og skal opfattes sammenhængende. 

Modellen pointerer, at det at mestre et sprog indebærer mere 

end at mestre systemet og kende ordenes begrebsindhold. 

Det indebærer også evnen til at bruge det hensigtsmæssigt.  

     Sprogets formside retter sig mod den lydmæssige eller 

skriftlige repræsentation. Indholdssiden handler om ordenes 

konventionelle betydning – det impressive og ekspressive ordforråd,                        Bloom 1988:18 

og sprogets brug omhandler evnen til at kunne bruge sproget effektfuldt i sociale sammenhænge. 

Sproglig intelligens handler i forlængelse heraf om at kunne beherske sproget i kommunikation og 

samspil med andre. Den sproglige intelligens omfatter, at sprogbrugeren behersker delkompetencer, 

der knytter sig til sprogets form, indhold og brug – herunder fonologisk, grammatisk, leksikalsk og 

pragmatisk kompetence (Bloom 1988 / Kjertmann 2007).  

 

4. Den talesproglige udvikling 

Delkompetencerne i den sproglige intelligens udvikles løbende, og den talesproglige udvikling 

afhænger både af fonologisk udvikling i forhold til at opfatte og producere sproglyd, beherske regler 

for hvordan sproglyd kan kombineres samt kendskab til talesprogets prosodiske elementer. 

Derudover kan den talesproglige udvikling betragtes grammatisk i forhold til morfologisk og 

syntaktisk udvikling, semantisk i forhold til ordforrådets udvikling og pragmatisk i forhold til 

kompetencer inden for sprogbrug (Nettelbladt & Salameh 2007).  Det påpeges af Nettelbladt og Salameh, 

at aldersangivelser for tilegnelsen af kompetencer indenfor de beskrevne områder og eventuelle 

afvigelser, ikke nødvendigvis skal tolkes som tegn på sproglige vanskeligheder, da børns 

sprogudvikling er individuel. Angivelserne og udviklingstrinnene kan i stedet signalere vigtige 

forudsætninger og kritiske perioder for den forsatte talesproglige udvikling (Nettelbladt &Salameh 

2007:29).  

4.1 Fonologisk, leksikalsk og grammatisk udvikling      

Nettelbladt og Salameh beskriver den fonologiske udvikling i stadier, som vist i nedenstående 

skema.  

                                                                                                                            Nettelbladt & Salameh  

          2007:68 
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Forfatterne fremhæver i gennemgangen af den fonologiske udvikling betydningen af det tredje 

stadie, hvor de enkelte morfemers fonologi udvikles. Dette stadie er sammenfaldende med 

ordforrådseksplosionen, hvor barnets begrænsede ordforråd kraftigt udvides, og hvor barnets 

syntaks og morfologi udvikles fra etords- til flerordsytringer (Nettelbladt & Salameh 2007:74-75). Barnet 

går i forenklingsprocessen af ord fra at bruge syntagmatiske processer til at bruge paradigmatiske 

processer (bilag 1). De syntagmatiske forenklingsprocesser kommer til udtryk ved forenklinger i 

form af udeladelse af lyd, tilføjelse af lyd eller ombytning af lyd. De beskrevne udtaleafvigelser 

kaldes syntagmatiske fejl, da påvirkningen sker inden for den samme sprogenhed (syntagmet), og 

de er helt normale i den tidlige fonologiske udvikling. De senere paradigmatiske 

forenklingsprocesser beskrives som systematiske substitutionsprocesser, som kommer til udtryk 

som vokalsubstitutioner eller som konsonantsubstitutioner (Nettelbladt & Salameh 2007:110-125). 

Eksempler på konsonantsubstitutioner er fronting og backing
6
. I forhold til de paradigmatiske 

forenklingsprocesser er der tale om, at lydene erstattes af lyde uden for lydenes omgivelser (Hagtvet 

2004:66-69). 

     Pointen hos Nettelbladt og Salameh er, at de syntagmatiske og paradigmatiske 

forenklingsprocesser er en naturlig del af den fonologiske udvikling. Der sker dog i den typiske 

udvikling inden for dette stadie en overgang fra syntagmatiske til paradigmatiske processer.  

     De efterfølgende to stadier beskriver en progression i den fonologiske udvikling i forhold til, at 

alle fonemkontraster i målsproget efterhånden erhverves. I skolealderen videreudvikles både den 

prosodiske fonologi i evnen til at udtale mere komplicerede ord samt den metafonologiske 

bevidsthed (Nettelbladt & Salameh 2007). Den metafonologiske bevidsthed omhandler den lingvistiske 

indsigt, der gør det muligt for barnet bevidst at rette opmærksomheden mod ordenes segmenter, 

eksempelvis de enkelte sproglyde (Thomsen 2000: 16). Marianne Thorsen skelner i den sammenhæng 

mellem fonologisk opmærksomhed og fonemopmærksomhed og pointerer i lighed med Nettelbladt 

og Salameh, at fonologisk opmærksomhed udvikles i en bestemt rækkefølge, hvor evnen til at 

segmentere ord og fonemer udvikles sidst. Samtidig gør hun opmærksom på, at barnet i løbet af den 

talesproglige udvikling kan være fonologisk opmærksomt på forskellige niveauer, som er udtryk for 

epi- eller metaprocesser. Erhvervelsen af sprog på epi-niveau er den funktionelle forudsætning for 

den metalingvistiske opmærksomhed (Thorsen 2004: 2).  

     Den leksikalske udvikling refererer til udviklingen af det impressive og ekspressive ordforråd. 

Barnet skal få forståelse for ordenes semantik, og hvordan ordenes lydmønstre og betydning hænger 

                                                           
6
 Fronting: artikulationen rykkes frem (bagtungelyde bliver eksempelvis til læbelyde)  

  Backing: artikulationen rykkes tilbage (fortungelyde bliver til bagtungelyde) 
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sammen. Forudsætningen er at barnet kan segmentere ordene i det sproglige input og efterfølgende 

koble dette lydmønster til betydning. Ordene organiseres i semantiske domæner, der fortløbende 

udvides og reorganiseres. De fleste børn begynder at forstå ord, før de er fyldt otte måneder, og 

derefter begynder de fleste at producere enkelte ord. Barnet forstår betydeligt flere ord, end det 

producerer. Når barnet er cirka halvandet år indtræder ’ordforrådseksplosionen’, der er kendetegnet 

ved eksplosiv forøgelse af det aktive ordforråd fra cirka 50 ord til 2.000 ord ved treårs-alderen. 

Udviklingen fortsætter, og ordforrådet ændrer karakter med væksten fra brug af kontekstbundne 

indholdsord til brug af funktionsord uden for kontekst. (Bleses & Højen 2009 / Hagtvet 2004 /Nettelbladt og 

Salameh 2007). 

     I forhold til den leksikalske udvikling og ordforrådseksplosionen pointerer Nettelbladt og 

Salameh, at disse er forudsætninger for den grammatiske udvikling (Nettelbladt & Salameh 2007:212).  

     Indlæringen af sprogets morfologi og syntaks begynder i barnets andet leveår, når det begynder 

på sætningsdannelse og fortsætter gennem hele barndommen. Kombinationen af to ord er en af de 

tidligste former for grammatisk tale. I to- til treårsalderen begynder danske børn at bruge genitiv og 

pluralis, og udviklingen fra tre- til femårsalderen er generelt karakteriseret ved en kraftig stigning i 

brug af bøjningsendelser og brug af mere kompleks syntaks. I fireårsalderen kan barnet typisk 

anvende de grundlæggende grammatiske regler. Den typiske grammatiske udvikling er præget af 

overgeneralisering og overregulering, hvor barnet ’overbruger’ en regel eller bruger den mere 

regelmæssigt, end den skal. Dette er tegn på, at barnet opbygger grammatiske systemer (Ibid).  

     Sammenfattende kan det konkluderes, at både den fonologiske, leksikalske og grammatiske 

udvikling er dele af den talesproglige udvikling, og som Bloom og Lahey illustrerer, griber 

udviklingen inden for de forskellige områder ind i hinanden. Udviklingen af eksempelvis den 

grammatiske kompetence foregår i forlængelse heraf ikke isoleret, men i samspil med den 

fonologiske, leksikalske og pragmatiske udvikling, og når barnet skal lære sig ord er dette koblet til 

indlæringen af fonologi, syntaks og morfologi (Nettelbladt & Salameh 2007:219).  

3.4 Skriftsproglig udvikling 

Den skiftsproglige udvikling omhandler både læsning og skrivning og kræver eksplicit 

undervisning modsat den talesproglige udvikling, som forløber uden formel undervisning. Denne 

eksplicitering består blandt andet i at gøre barnet opmærksom på skriftens principper.   

     Et alfabetisk skriftsprog som dansk bygger blandt andet på lydprincippet (det fonematiske 

princip) og betydningsprincippet (det morfematiske princip). Lydprincippet refererer til, at det talte 

sprog gengives ved hjælp af bogstaver (grafemer), og at hvert grafem repræsenterer en lyd (fonem). 
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Uregelmæssigheden i dansk ortografi betyder, at mestring af lydprincippet kræver viden om 

grafemernes standardlyde samt eventuelle betingede lyde
7
. Det morfematiske princip handler om, at 

det enkelte betydningsbærende element (morfem) bevarer sin stavemåde, selv om det i en ny 

sammenhæng udtales anderledes. Elbro eksemplificerer dette med et eksempel på, at vi skriver 

seksten og ikke ’sajsten’, da ordet refererer til roden seks (Elbro 2008:56). I forhold til det fonematiske 

og det morfematiske princip påpeger Elbro, at når et barn skal læse og skrive, kræver det, at barnet 

kender og kan udnytte alle skriftsprogets principper. Han fremhæver lydprincippet som det bærende 

princip og konkluderer, at hvis barnet kan udnytte dette princip i forhold til bogstavernes standard 

og betingede lyde, kan barnet i langt de fleste tilfælde nå frem til det rigtige ord. Ord, der ikke er 

lydrette, overholder ofte det morfematiske princip. Derfor spiller det fonematiske princip og det 

morfematiske princip en væsentlig rolle, når barnet skal lære at læse og skrive (Elbro 2008:52-62).   

     Ifølge Elbo er ordafkodning og sprogforståelse de to grundlæggende komponenter i læsning, 

som han definerer som det ”at opfatte indholdet af skrevne eller trykte tekster, idet man genskaber 

et forestillingsindhold på basis af 1) identifikation af tekstens ord og 2) forhåndskendskab til 

tekstens begrebsverden”(Elbro 2006:29). Ordafkodning handler både om at kunne knytte den 

relevante lyd til de enkelte grafemer og herunder tage højde for grafemernes standard og betingede 

lyde, men også om at kunne danne syntese og derefter udlydere hele ordet. I Elbros definition 

indeholder ordafkodning også forholdet at kunne koble lydering med betydning. Det vil sige, at 

barnet kan koble det lydlige mønster med et match i ordforrådet (Elbro 2008: 29-30). 

Sprogforståelsesdelen i læsning foregår både på ord-, sætnings- og tekstniveau og omfatter alle de 

komponenter, som leder hen til, at man kan danne et forestillingsindhold lige fra ordforråd, 

forståelse af ord og sætningers opbygning til baggrundsviden og genrekendskab (Ibid.). Samtidig 

tales der i forbindelse med sprogforståelse om vigtige forudsætninger som eksempelvis evnen til at 

danne inferens og læse på, mellem og bag ved linjerne
8
.  

     Elbro pointerer, at beherskelse af skriftens lydprincip er en forudsætning for ordafkodningen lige 

                                                           
7
Alle bogstaver har en standardlyd (lydprincip 1) Dette refererer til den lyd, som er mest almindelig, og som oftest 

findes i bogstavets navn. I dansk ortografi har bogstaverne ikke bare standardlyde, men kan også have betingede lyde 
(lydprincip 2), hvilket betyder, at samme grafem kan have flere lyde. Ofte påvirkes udtalen af det efterfølgende 
bogstav (Elbro 2008: 53). 
8
 Inferens betegner evnen til at drage logiske følgeslutninger og derigennem skabe mening og sammenhæng i teksten 

(Elbro 2008:66). 
Brudholm (2011) bruger begreberne at læse på, mellem og bag ved linjerne, hvilket refererer til tre niveauer i 
læseforståelsen. Læsning på linjen handler om forståelse af det, der direkte står i teksten, læsning mellem linjerne 
kræver inferens og baggrundsviden, da svaret, som ikke fremgår eksplicit, enten skal findes flere steder i teksten eller 
hos læseren selv. Læsning bag ved linjerne kræver en kritisk og kreativ læsning (Brudholm 2011:82). 
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som ordforråd er en forudsætning for sprogforståelse. I forlængelse heraf fremhæver Frost, hvordan 

brug af forskellige strategier på forskellige tidspunkter kendetegner læseudviklingen. Først læser 

barnet ord ud fra karakteristiske visuelle træk (logografisk strategi), dernæst etablerer barnet 

fonologiske strategier, hvor bogstav/lyd-reglerne anvendes, for til sidst at udnytte ortografiske 

strategier, der bygger på automatiserede fonologiske strategier, hvilket danner baggrund for, at 

barnet kan genkende større enheder af ord (Frost 2003:102).  

     Grundlæggende bygger læsning og skrivning på de samme sproglige færdigheder som 

talesproget. I lighed med talesproget forudsætter skriftsproglig kompetence også beherskelse af 

sproglige delfærdigheder, og når barnet møder skriftsproget, vil den talesproglige udvikling, som er 

gået forud, være en afgørende forudsætning for at knække den alfabetiske kode (Bjar og Liberg 

2004:270). 

      Denne sammenhæng uddybes af Stackhouse & Wells, som med følgende model illustrerer 

forholdet mellem de talesproglige kompetencer og udviklingen af skriftsproglige kompetencer. De 

påpeger, at visse forudsætninger i den talesproglige udvikling skal være fundament for dele af 

skriftsprogsudviklingen. Forfatterne beskriver, som Nettelbladt og Salameh, udviklingen af 

talesproget gennem faser, men samler til forskel fra Nettelbladt og Salameh både den fonologiske, 

leksikalske og grammatiske udvikling i én model.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stackhouse & Wells 

1997:206 
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Deres pointe er, at udviklingen på både det fonologiske, leksikalske og grammatiske område er 

afhængig af tiltagende fonologisk beherskelse og samtidig understreger de, at forudsætningerne for 

den fonologiske opmærksomhed er, at barnets forarbejdningssystem for tale er udviklet. I den 

sammenhæng beskriver de, hvordan bearbejdningsprocessen indeholder delfærdigheder i forhold til 

input, repræsentation og output. De pointerer med henblik på den skriftsproglige udvikling, at 

udviklingen af færdigheder i fonologisk opmærksomhed og særligt gennembruddet til den 

systematiske forenklingsfase i den talesproglige udvikling, er nødvendige forudsætninger både i 

forhold til den fortsatte talesproglige udvikling og gennembruddet til den alfabetiske fase i 

læseudviklingen (Stackhouse & Wells 1997/Nielsen 1998).  

     Sammenfattende betyder det, at baggrunden for, at barnet kan tilegne sig skriftens fonematiske 

princip, er, at det har tilegnet sig de forskellige fonemer. Ligeledes er den leksikalske udvikling 

forudsætning for tilegnelsen af det morfematiske princip. Dette understreger, at afvigelser i den 

talesproglige udvikling vil påvirke den skriftsproglige udvikling.  

 

4. Sprogforstyrrelser 

Nettelbladt og Salameh anvender begrebet sprogforstyrrelse til at betegne de sproglige afvigelser, 

hvor det sproglige udviklingsniveau ikke svarer til barnets kronologiske alder. De sproglige 

vanskeligheder kan enten være fonologiske, leksikalske, grammatiske, pragmatiske eller 

vanskeligheder i forhold til sprogforståelsen. Et barn kan også have vanskeligheder inden for flere 

sproglige domæner samtidig. Nettelbladt og Salameh gør opmærksom på, at sprogforstyrrelserne 

ikke er statiske, men ænder karakter i løbet af barnets sproglige udvikling, samt at den sproglige 

udvikling hos børn med sprogforstyrrelser generelt er forsinket (Nettelbladt og Salameh 2007: 22). 

Nettelbladt og Salamehs væsentligste pointe er her, at sprogforstyrrelserne kan inddeles i grader.                                                                                                                                                                                                                                        

Nettelbladt & Salameh 2007: 25 

Grader af sprogforstyrrelse 

Let sprogforstyrrelse                       

Fonologiske vanskeligheder 

Moderat sprogforstyrrelse                  

Fonologiske vanskeligheder                                                                                                                                               

Grammatiske vanskeligheder              

                                                                                                                               

Svær sprogforstyrrelse 

Fonologiske vanskeligheder            

Grammatiske vanskeligheder                                                                                                                                                                                            

Leksikalske vanskeligheder 

Sprogforståelsesvanskeligheder 

Pragmatiske vanskeligheder 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012



Anne Nymann Pedersen, studienr. 133708, Afgangsprojekt PD Specialpædagogik, VIA University College, maj 2011 

 

 
 

15 

De fonologiske vanskeligheder optræder inden for alle grader, men det kendetegner den lette og 

moderate sprogforstyrrelse, at de fonologiske vanskeligheder er overvejende paradigmatiske, mens 

den svære sprogforstyrrelse er karakteriseret ved at have dominerende syntagmatiske fonologiske 

vanskeligheder i kombination med vanskeligheder inden for en række af de andre sproglige 

områder. Det konkluderes, at jo flere sproglige niveauer, der er ramt, des alvorligere eller mere 

sårbar er sprogforstyrrelsen (Nettelbladt og Salameh 2007:26 /Christensen 1988).     

     Det uddybes af Birgitta Sahlén og Ulrika Nettelbladt, at børn med sammensatte sproglige 

vanskeligheder er mere sårbare i forhold til at udvikle vedvarende sproglige vanskeligheder 

sammenlignet med de børn, hvor vanskelighederne udelukkende er fonologiske.  

”…it seems obvious that children with severe comprehension deficits, poor lexical-semantic ability 

and poor pragmatic competence are more at risk for persisting language problems than children 

with problems restricted to phonology and grammar.”(Nettelbladt & Sahlén 1992:83).  

     Det interessante er, at forskning peger på, at børn med svære sprogforstyrrelser er i størst risiko 

for at udvikle skriftsproglige vanskeligheder (Bjar & Liberg 2004: 208).  

4.1 Dysleksi – vanskeligheder med at udnytte skriftens lydprincip 

Læsevanskeligheder dækker ifølge Elbro både over vanskeligheder med ordafkodning samt 

sprogforståelsesvanskeligheder. I denne sammenhæng fokuseres der på dyslektiske 

læsevanskeligheder, der omhandler vanskeligheder med at lære at bruge skriftens lydprincip (Elbro 

2008).  Den internationale definition af dysleksi er oversat til følgende på DVO’s hjemmeside.  

 

”Dysleksi er en specifik indlæringsvanskelighed som er af neurobiologisk oprindelse. Den er 

kendetegnet ved vanskeligheder med præcis og/eller flydende ordgenkendelse og ved stave- og 

afkodningsvanskeligheder. Disse vanskeligheder stammer fra et deficit i den fonologiske komponent 

i sproget. Vanskelighederne er ofte uventede i forhold til andre kognitive færdigheder og 

tilstedeværelsen af effektiv undervisning. Sekundære konsekvenser kan være problemer med 

læseforståelse og nedsat læseerfaring som kan hindre vækst i ordforråd og baggrundsviden.”
9
 

 

Denne definition skærpes af Elbro til ”markante vanskeligheder med at lære at bruge skriftens 

lydprincip”(Elbro 2008:72), som fører til vanskeligheder med hurtig og sikker afkodning, som igen 

fører til begrænset læseforståelse. Elbro konkluderer i forhold til debatten om inklusions- og 

eksklusionskriterier, at vanskelighederne som nævnt skal kunne forklares ved vanskeligheder ved 

afkodning af de enkelte ord beroende på problemer med at udnytte skriftens lydprincip, samt at 

                                                           
9
 Oversættelse DVO; se referenceliste.  
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disse vanskeligheder skal være de primære (Elbro 2008). 

     Sammenfattende er dysleksi dermed en indlæringsvanskelighed, som omhandler problemer med 

den lydlige del af afkodningen i læsning og den lydlige del af indkodningen i stavning. Det vil sige, 

at elever med dyslektiske vanskeligheder har svært ved at udnytte skriftens lydprincip i forhold til at 

omsætte bogstaver til lyde og lyde til bogstaver, hvilket resulterer i vanskeligheder med at læse og 

stave nye ord. Det er yderligere kendetegnende, at elever med dysleksi laver ikke-bogstavbevarende 

læsefejl og ikke-lydbevarende stavefejl. Det betyder, at de laver fejl i modstrid med skriftens 

lydprincip, da de som normale læsere netop ikke er støttet af bogstavernes standardlyde eller 

betingede lyde (Ibid.).  

     Elbro uddyber yderligere, at dyslektikere har vanskeligt ved at opbygge en detaljeret 

hukommelse for de enkelte skrevne ord som helheder (ortografisk strategi), hvilket får betydning 

for de strategier, dyslektikere kan trække på. Det beskrives, at der er variation i læsestrategierne hos 

dyslektikerne, men det er kendetegnende, at de fleste forsøger at genkende ord som helheder baseret 

på få kendetegn, eller at de forsøger at afkode ved at stave sig gennem dem. Brug af kontekst og 

søgning efter betydningselementer i ordene nævnes af Elbro som kompenserende og mangelfulde 

strategier (Ibid.) 

4. 2 Tidlig identificering af risikofaktorer 

Forskningsmæssigt er der enighed om, at de kendte årsager til dysleksi findes i neurologiske og 

arveligt betingede faktorer, samt at miljømæssige forhold spiller en rolle. Derudover, som denne 

opgave er interesseret i, kan årsagen findes i sproglige vanskeligheder (Elbro 2008).  

     Forskning peger på, at der er en sammenhæng mellem bogstavkendskab samt opmærksomhed på 

de enkelte sproglyde og den første læseudvikling. Disse færdigheder i førskolealderen forudsiger 

bedst vanskeligheder i den første læseudvikling, og undersøgelser viser, at fokuserede aktiviteter 

med sproglyde i børnehaveklassen reducerer risikoen for senere at udvikle vanskeligheder med 

skriftens lydprincip.
10

 Samtidig viser undersøgelser, at evne til distinkt fonologisk repræsentation er 

en kritisk forudsætning for fonologisk bevidsthed (Elbro 2008). I den forbindelse peges der på, at 

netop dette at lære nye ord og opbevare den præcise lyd af ordet i ordforrådet kræver, at dette ord 

fastholdes et stykke tid i opmærksomheden. Forskning viser, at dyslektikere har vanskeligheder i 

forhold til den verbale korttidshukommelse samt den auditive spændvidde.  

     I forlængelse heraf viser nyere forskning, at tidlige individuelle variationer i evnen til at opfatte 

                                                           
10

 jf. Bornholmsundersøgelsen (Lundberg, Frost & Petersen 1988) og Københavnsundersøgelsen (Borstrøm & Elbro 
1997, Elbro & Petersen 2004).  
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og skelne mellem sproglyde allerede i seksmåneders-alderen kan være med til at forudsige barnets 

senere sproglige udvikling. 

”Barn som har vanskeligere for å oppfatte og kjenne igjen ulike språklyder ved seks måneders 

alder, har ett år senere dels et mindre ordforråd (et mer begrenset passivt språk) og dels en tendens 

til å producere færre ord når de snakker (et ditto aktivt språk).”(Samuelsson 2008:289). 

     Her påvises, som netop var hypotesen hos Stackhouse & Wells, en sammenhæng mellem tidlig 

taleperception, den indre repræsentation af talens lydstruktur, fonologisk bevidsthed og senere læse- 

og skriveudvikling. Det konkluderes, at vage repræsentationer af talens lydstruktur skaber 

problemer både i forhold til fonologisk bevidsthed, også når det handler om at hurtigt at kunne 

hente leksikalske enheder frem, samt at et mangelfuldt fonologisk system påvirker barnets 

muligheder for at tilegne sig et ordforråd (Samuelsson 2008:290 ). 

     Forskning i den tale- og skriftsproglige udvikling hos børn med dyslektiske forældre har vist, 

hvilke kendetegn, der tidligt kan identificeres som risikotegn i forhold til den skriftsproglige 

udvikling. Scarborough (1990) fandt, at børn, der kunne diagnosticeres som dyslektikere, i en alder 

af 2,6 år havde syntaktiske vanskeligheder samt ikke-distinkt tale. I en alder af 3,6 år havde børnene 

vanskeligheder i forhold til det receptive ordforråd, og da de var cirka fem år havde de et mindre 

produktivt ordforråd, ringere fonologisk bevidsthed og kunne færre bogstaver sammenlignet med 

kontrolgruppen (Scarborough 1990). Ligeledes fandt Snowling (2003) i en lignende undersøgelse, at 66 

procent af børnene i risikogruppen havde læsevanskeligheder, da de var otte år, og at ”the early 

precursors of reading disability in family studies appear to include slow vocabulary development 

and poor expressive language and grammatical skills”(Snowling 2003:370).    

     Dette kan sammenholdes med Elbros liste over tidlige kendetegn (se bilag 2), og han slår 

yderligere fast, at jo flere af disse tidlige kendetegn, der optræder hos et barn, des større er risikoen 

for dysleksi (Elbro 2006: 223). 

      Det kan hermed konkluderes, at de tidlige sproglige risikotegn i førskolealderen er: fonologiske 

vanskeligheder, et ikke alderssvarende ordforråd samt grammatiske vanskeligheder.  

5. Fra teori til praksis – præsentation af empiri 

Emil har dyslektiske vanskeligheder. Han er 13,4 år, går i 5. klasse og har hele sit skoleforløb haft 

svært ved at læse og stave. I børnehaven bliver han henvist til talepædagog, da han er 5,10 år, og 

der bliver lavet en sprogvurdering på ham, hvorefter han modtager undervisning af talepædagog i 

en mindre sproggruppe. Sprogvurderingen bliver lavet på baggrund af testresultater, hvor følgende 

tests bliver brugt: Reynell og TROG (sprogforståelse), SOP (ordforråd) samt analyse af spontantale. 
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I forhold til sprogforståelsesdelen scorer Emil, hvad der svarer til gennemsnittet for 3,6-4 år. 

Talepædagogen konkluderer, at Emils sprogforståelse er konkret, og at hans forståelse af 

grammatiske strukturer ikke er alderssvarende. Emils ordforråd samt kendskab til overbegreber er 

ligeledes ikke-alderssvarende. I spontantalen registrerer talepædagogen, at Emil syntaktisk kan 

danne simple sætningsstrukturer, men har morfologisk svært ved bøjninger og tider. Det observeres 

tilmed, at Emil har en usikker udtale af komplekse ord. Han reducerer og substituerer.  

     I 1. klasse testes Emil med OS64 samt IL-basis gruppeprøve. Emil har massive 

læsevanskeligheder. Resultaterne fra IL-basis viser, at han har problemer med lytteforståelsen. I 

opgavedelen omkring sproglig bevidsthed klarer Emil rim-opgaverne uden hjælp, men har svært 

ved at finde forlyd og tælle fonemer. Han kan benævne flere bogstaver, men har meget svært ved 

bogstavernes lyde. I 3. klasse bliver Emil udredt på Taleinstituttet, hvor det konkluderes, at han har 

dysleksi og andre sproglige vanskeligheder. Bogstavbenævnelsen er ikke automatiseret, og han har 

ikke forståelse for sammenhængen mellem lyd og bogstav. Den grundlæggende fonologiske 

forståelse er heller ikke på plads, og læsningen er ikke kommet i gang. Emil læser nogle kendte 

ordbilleder, men har ingen strategier til at angribe ordene. Talepædagogen konkluderer også, at 

Emil har svært ved at mobilisere ord og har hukommelsesvanskeligheder i forhold til at fastholde 

stavelser.  

     Karl har ligeledes dyslektiske vanskeligheder. Han er 11,1 år og går i 3. klasse. I hans journal 

fremgår det, at der er disposition for læse- og stavevanskeligheder i familien. I børnehaven henvises 

Karl til talepædagog, da han er 4,9 år på grund af udtalevanskeligheder. Talepædagogen laver en 

udredning baseret på resultater fra SITO (fonologisk eftersigelsestest), Reynell og TROG samt 

Viborgmaterialet (ordforråd). Udredningen konkluderer, at Karl hovedsageligt har fonologiske 

vanskeligheder. Han forenkler konsonantklynger både initialt og finalt, eksempelvis gentager han 

sætningen ’der er plads’ med ’der er pas’, og ’den løber løbsk’ med ’den løber løbs’. Samtidig 

erstatter han ofte g med d initialt, hans udtale er ofte utydelig, og i spontantalen registrerer 

talepædagogen, at han bytter rundt på bogstaverne i udtalen af længere ord. Karls sprogforståelse er 

alderssvarende, men han har svært ved at huske detaljerne i længere beskeder. Hans forståelse for 

grammatiske strukturer er ikke-alderssvarende, og i forhold til hans ordforråd scorer han lidt under 

gennemsnittet. Talepædagogen har også taget en eftersigningstest, som fortæller, at hans auditive 

hukommelse ikke er alderssvarende.  

     I 1. klasse testes Karl dels med OS64 dels med IL-basis gruppeprøven. Resultaterne fra OS64 

viser, at han har massive læsevanskeligheder. I IL-basis klarer Karl lytteforståelsesopgaverne 
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uproblematisk, men i opgaver i sproglig bevidsthed placerer han sig i den 

opmærksomhedskrævende gruppe både i forhold til at kunne rime, finde forlyd og tælle fonemer. 

Ligeledes har han store vanskeligheder i forhold til bogstavkendskab, og ordskrivningen af lydrette 

ord viser, at Karl har meget svært ved at genkalde bogstaverne. I 2. klasse testes Karl med OS120, 

der fortsat viser store læsevanskeligheder, og i 3. klasse viser DVO-screeningen, at han har 

dysleksi.  

5. 1 Fra praksis til teori 

Emil og Karl er begge diagnosticerede dyslektikere. De har, hvilket stemmer overens med 

dysleksidefinitionen, ordafkodningsvanskeligheder og mestrer ikke det fonematiske princip. I 

forhold til Frosts beskrivelse af læsestrategier har de ikke tilegnet sig fonologiske eller ortografiske 

strategier, men benytter logografiske eller andre kompenserende strategier. De viser problemer med 

den lydlige del af afkodningen i læsning og den lydlige del af indkodningen i stavning. Resultaterne 

fra de tests, der blev taget i 1. klasse viser, at de begge er opmærksomhedskrævende i forhold til de 

indikationer, som bedst forudsiger læseudviklingen: bogstavkendskab samt opmærksomhed på de 

enkelte sproglyde. Ligeledes viser de i førskolen manglende evne til distinkt fonologisk 

repræsentation.  

     Det interessante i forhold til opgavens problemstilling er at analysere de mulige sproglige 

årsager til, at deres læseudvikling ikke er nået til den alfabetiske fase (Stackhouse og Wells 1997). For at 

synliggøre drengenes sproglige profiler med henblik på en vurdering af de forenklingsprocesser, der 

karakteriserer deres sprogforstyrrelse, er det som i den teoretiske gennemgang nødvendigt atter at 

gå ind i sprogets enkelte bestanddele.   

     Emils talesproglige udvikling er generelt forsinket inden for de forskellige sproglige domæner, 

hvilket kan relateres til den beskrevne teori omkring den sproglige udvikling hos sprogforstyrrede 

børn (Nettelbladt og Salameh 2007). I forhold til den fonologiske udvikling peger talepædagogens 

udredning på, at Emil i en alder af 5,10 år ikke har nået det alderssvarende stadie, som Nettelbladt 

og Salameh kalder ’færdigudvikling af fonemområdet’. Hans udtale afslører vedvarende 

syntagmatiske forenklingsprocesser, hvilket signalerer, at han ikke på det omtalte tredje og 

afgørende stadie har gennemgået et syntagmatisk-paradigmatisk skifte. Dette er problematisk i 

forhold til den fortsatte fonologiske udvikling og i sidste ende læseudviklingen. Det viser sig også i 

1. klasse, hvor Emil oplever vanskeligheder i forhold til den metafonologiske bevidsthed. 

     Sprogvurderingen viser også, at Emil også på det leksikalske område er i vanskeligheder. Hans 

impressive og ekspressive ordforråd er ikke-alderssvarende, da han er 5,10 år, og det er 
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kendetegnende, at hans leksikalske netværk både i forhold til ordforståelse og ordproduktion er 

mindre udviklet. Hans kommunikation er overvejende kontekstbundet. Talepædagogen gør i den 

forbindelse opmærksom på, at Emil har ordmobiliseringsvanskeligheder og problemer i forhold til 

den auditive hukommelse, hvilket betyder, at han dels har svært ved at lære sig nye ord, dels har 

svært ved at mobilisere de allerede indlærte ord. Grammatisk forenkler han komplekse sætninger i 

opbygning og længde. Disse resultater kunne tyde på, at gennembruddet til den systematiske 

forenklingsfase i Stackhouse og Wells terminologi har været mangelfuld, hvilket har forsinket 

henholdsvis den leksikalske og den grammatiske udvikling.    

     Karls sproglige udvikling adskiller sig på væsentlige områder fra Emils. Først og fremmest er 

Karl arvelig disponeret, og umiddelbart ser det ud til, at hans vanskeligheder især er knyttet til 

ordafkodning. Han har svært ved at opfatte indholdet af skrevne tekster og genskabe 

forestillingsindhold, da han ikke mestrer lydprincippet. Emil har derimod både vanskeligheder med 

ordafkodning og sprogforståelsesdelen, da han som Karl ikke mestrer lydprincippet, men samtidig 

har mangelfulde forudsætninger for sprogforståelsen, eksempelvis et ikke-aldersvarende ordforråd.  

     Den talepædagogiske udredning af Karl, da han er 4,9 år viser, at han primært har 

udtalevanskeligheder. De fonologiske vanskeligheder er dels syntagmatiske i form af reduceringer 

og ombytninger, dels paradigmatiske i forhold til erstatninger. Det viser, at Karl, som hos Emil, 

heller ikke har færdigudviklet de enkelte fonemers fonologi som forudsætning for den 

metafonologiske bevidsthed. I forhold til udviklingen inden for det leksikalske domæne har Karl 

ikke store vanskeligheder, men hans forståelse af grammatiske strukturer er ikke alderssvarende, og 

han har som 4,9 årig ikke de grundlæggende grammatiske regler på plads. Det placerer hans 

sprogforstyrrelse i Nettelbladt og Salamehs moderate gruppe, hvor Emil med de sammensatte 

sproglige vanskeligheder har en svær sprogforstyrrelse.  

     Det fremstår tydeligt, at de to cases eksemplificerer teorien i forhold til prædiktorer for dysleksi. 

Karl er arveligt disponeret, og i førskolealderen har begge drenge fonologiske vanskeligheder og 

foretager syntagmatiske forenklinger. Nettelbladt (1983) påviser en tydelig sammenhæng mellem de 

syntagmatiske udtalevanskeligheder og den svære sprogforstyrrelse, hvilket betyder, at de 

syntagmatiske forenklinger i højere grad end de paradigmatiske udgør større risiko for 

indlæringsvanskeligheder i forbindelse med læsning og skrivning (Christensen 1988). Sammenhængen 

bliver tydelig, når der ses på de fejltyper, de begår. De syntagmatiske udtalefejl består netop i, at der 

udelades bogstaver, der byttes rundt eller erstattes bogstaver inden for syntagmet på samme måde, 

som de dyslektiske vanskeligheder er karakteriseret ved overvejende ikke-bogstavbevarende 
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læsefejl og ikke lydbevarende stavefejl. Nauclér og Magnusson understreger i forlængelse heraf, at 

det, der karakteriserer gode og dårlige læseres strategier er, at de dårlige læsere eksempelvis bytter 

lyde ud i ordet (syntagmet), som kan risikere at ændre mening, hvorimod de gode læsere laver 

fejllæsninger, der ikke ændrer på indholdet (Nauclér & Magnusson 2008:159).  

     Begge drenge har også grammatiske vanskeligheder, og Emil har derudover et mindre aktivt og 

passivt ordforråd. Ved skolestart kender de færre bogstaver, har 

sproglydsopmærksomhedsproblemer og mindre distinkt udtale. Derudover har de vanskeligheder i 

forhold til den verbale korttidshukommelse og auditive spændvidde, der sætter begrænsninger for, 

hvor præcist og hurtigt de kan læse og stave nye ord. Dette viser, at begge drenge i førskolen var i 

risiko for at udvikle dysleksi, og at Emil med den svære sprogforstyrrelse var den mest sårbare i 

forhold til at få læsevanskeligheder.  

6. Forebyggende indsatser 

Når forebyggelse af dysleksi i det følgende diskuteres, er det med afsæt i Hagtvets brede definition. 

Det betyder, at forebyggende indsatser både i førskolen og i skolen inkluderes, samt at der er tale 

om indsatser, som dels retter sig mod alle børn som en del af det almenpædagogiske og 

sprogstimulerende arbejde, dels mod de børn, der er i risiko for at udvikle dysleksi, eller som i 

skolen er blevet diagnosticeret dyslektikere.  

     Dysleksidefinitionen afgrænser vanskelighederne til primært at omhandle 

ordafkodningsvanskeligheder forårsaget af et deficit i den fonologiske komponent i sproget. Det 

taler for, at der i forebyggelsesarbejdet sættes fokus på arbejdet med sproglyde.  

     Emil og Karl er eksempler på, hvordan fonologiske vanskeligheder af syntagmatisk karakter i en 

alder af fem-seks år ikke længere er en naturlig del af udviklingen, men en sprogforstyrrelse, der 

kan spænde ben for læseudviklingen. Det er derfor afgørende, at talepædagogen i forhold til det 

forebyggende arbejde i førskolen er særligt opmærksom på disse syntagmatiske forenklinger, der 

kan være risikotegn, hvis de forekommer sent i den fonologiske udvikling. Indsatsen i førskolen må 

derfor fokusere på at udvikle de enkelte fonemers fonologi som forudsætning for den 

sproglydsopmærksomhed og grad af fonologisk opmærksomhed, der er afgørende i den første 

læsning.  

”Den fonologiske opmærksomhed, som er nødvendig for at lære at anvende en alfabetisk strategi, 

er et udtryk for metaprocesser…det vil sige, at barnet først må have funktionel kontrol (epi-) over 

sit sprog, inden det kan beskæftige sig med de formelle aspekter i sproget (meta-) og se på sproget 

udefra. Derfor må et barn med fonologiske vanskeligheder først undervises i at overvinde disse, så 
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det får epi-fonologisk kontrol over sit talesprog. Derefter kan barnet udvikle fonologisk og fonem-

opmærksomhed – en metafonologisk kontrol, som kan anvendes til en alfabetisk/fonologisk 

strategi” (Thorsen 2004:2). 

     Samtidig må talepædagogen være opmærksom på, om de fonologiske vanskeligheder er knyttet 

til problemer med perception af tale (input), vanskeligheder i forhold til den indre repræsentation af 

talens lydstruktur eller vanskeligheder med output. Ligeledes er det vigtigt at undersøge, om barnet 

har vanskeligheder i forhold til korttidshukommelsen og den auditive spændvidde. 

     Det er samtidig afgørende for det forebyggende arbejde generelt, at talepædagogen i det 

konsultative arbejde udbreder viden om, at mødet med læsningen kan styrkes gennem det 

almenpædagogiske arbejde med forudsætninger for sproglig opmærksom. Ligeledes at der 

inspireres til, hvordan børnene kan trækkes med ind i sprogets verden via fortællinger, sproglege, 

sang, rim og remser og gennem dette arbejde blive observante i forhold til sproget (Frost 2003:37). 

Frost fremhæver i den sammenhæng, at det stimulerende samspil med de voksne omkring barnet er 

af afgørende betydning og med til at udvide sproget fonologisk, leksikalsk, grammatisk og 

pragmatisk (Ibid.). I forhold til generelt at styrke forudsætningerne for læsning og den sproglige 

bevidsthed taler Hagtvet for, at det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i ’zonen for nærmeste 

udvikling’ og blandt andet gennem leg og rutinesituationer skaber mulighed for sproglig udvikling 

(Hagtvet 2004).  

     Der skal fortsat tages hånd om den fonologiske udvikling i skolen, og læseunderviseren må være 

bevidst om, at ringe bogstavkendskab, manglende fonologisk opmærksomhed og dårlig 

udtaledistinkthed ligeledes er risikofaktorer, der kan forbedres gennem direkte, udpegende og 

systematisk undervisning. Elbro fremhæver nødvendigheden af, at der i den foregribende 

undervisning i 1. og 2. klasse samt overfor de elever, der i 3. klasse diagnosticeres dyslektikere, 

arbejdes målrettet med skriftens lydprincip, som ifølge Elbro er den vigtigste forudsætning for 

ordafkodningen. Han pointerer, at alle succesfulde programmer netop har markant fokus på direkte 

undervisning i skriftens lydprincip (Elbro 2008:213).  

     Samtidig er det vigtigt i forhold til valg af intervention, at de elever, der har 

afkodningsvanskeligheder, undersøges yderligere med henblik på en udredning af de strategier, der 

bliver brugt samt hvor i afkodningsprocessen, vanskelighederne opstår. Høien & Lundberg 

pointerer, at selv om dyslektikere er kendetegnet ved ringe færdighed i at anvende en fonologisk 

strategi, kan den enkeltes procesprofil variere, ligesom der kompenseres forskelligt (Høien & Lundberg 

2000: kap. 7). Hermed mener de, at ordafkodningsvanskelighederne kan opstå forskellige steder: i den 
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auditive processering, i den fonologiske genkendelse og omkodning, i den semantiske 

repræsentation, eller i den fonologiske syntese. Der kan være tale om svigt i den motoriske 

planlægning eller artikulationsprocessen (Ibid.).  

     Selv om de dyslektiske vanskeligheder primært kan lokaliseres til svigt i afkodningsprocessen, 

er det væsentligt at problematisere, hvorvidt det forebyggende arbejde udelukkende skal orientere 

sig mod arbejdet med sproglyde og metafonologisk opmærksomhed. Nauclér og Magnussen (2000) 

fandt i deres undersøgelse en gruppe ’poor readers’, som i førskolen havde vanskeligheder på flere 

lingvistiske niveauer udover det fonologiske, men som i løbet af de første skoleår nåede op på et 

alderssvarende fonologisk udviklingsniveau, men stadig havde en mangelfuld læseforståelse på 

grund af den vedvarende sprogforstyrrelse. Ligeledes konkluderer Elbro, at dyslektikere i praksis 

ofte har andre sprogproblemer ud over de fonologiske vanskeligheder, og Snowling fandt, at de 

børn, der i førskolealderen var i risiko for at udvikle dysleksi, havde et ikke-alderssvarende aktivt 

og passivt ordforråd og/eller manglende forståelse for grammatiske strukturer. Denne viden får 

konsekvenser for det forebyggende arbejde både i førskolen og i skolen. Den almene pædagogiske 

indsats i førskolen bør ud over sproglig opmærksomhed fokusere på stimulering af sproglig 

udvikling, også indenfor det leksikalske og grammatiske område, eksempelvis gennem dialogisk 

oplæsning. I relation til teorien vil arbejdet med indlæring af ord samtidig styrke den fonologiske 

bevidsthed og den grammatiske udvikling. Talepædagogen må i denne sammenhæng i forhold til 

bekymringsbørnene teste bredt i forhold til at identificere de sproglige domæner, der er ramt og på 

baggrund heraf planlægge intervention.  

     I skolen må læseunderviseren ligeledes være opmærksom på ordforrådets og grammatikkens 

betydning for læseudviklingen. Det forebyggende arbejde bør ikke kun fokusere på undervisning i 

skriftens lydprincip, men udvides til også at omfatte eksempelvis ordkendskab. Nyere forskning 

peger netop på, at elever, der ved skolestart både har fonologiske vanskeligheder, ringe 

bogstavkendskab samt et ikke-alderssvarende ordforråd, er i risiko for ’poor responsiveness’ i 

forhold til en foregribende undervisning, som udelukkende har fokus på undervisning i skriftens 

lydprincip. Denne gruppe elever omtales også ’treatment resisters’, hvilket indikerer, at disse elever 

ikke profiterer af traditionel dysleksiundervisning. Det konkluderes, at de i stedet profiterer af 

undervisning, som kombinerer fonologisk træning med ordkendskabsundervisning (Snowling m.fl. 

2008 ).  

     Som supplement til den fonologiske træning og undervisningen i ordkendskab gør Arnbak og 

Elbro (2000) opmærksom på, at læseunderviseren med fordel også kan sætte fokus på skriftens 
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betydningsprincip. De konkluderede i deres forskningsprojekt, at dyslektiske elever i 4. og 5. klasse 

profiterede af morfologisk træning i forhold til læseforståelse og stavning. 

 

7. Konklusion 

Da børns talesproglige udvikling har afgørende betydning for læse- og skriveudviklingen er der i 

førskoleårene pædagogisk gyldne muligheder, hvor viden om forholdet mellem den tale- og 

skriftsproglige udvikling kan kvalificere de forebyggende indsatser. Hvis der satses på 

forebyggende indsatser frem for specialpædagogiske reparationer, er det vigtigt, at de 

sprogstimulerende aktiviteter i førskolen er udviklende i forhold til både sprogets form, indhold og 

brug. Viden om den typiske fonologiske, leksikalske og grammatiske udvikling gør det muligt at 

stimulere, men også at identificere eventuelle afvigelser og forenklingsprocesser.  

     De to elevcases eksemplificerer, hvordan vanskeligheder i førskolen kan få betydning for 

læseudviklingen. Begge er dyslektikere og har markante vanskeligheder med at udnytte skriftens 

lydprincip. De er ikke støttet af bogstavernes standard og betingede lyde i læsningen, hvilket 

betyder, at de laver ikke-bogstavbevarende læsefejl og generelt har svært ved den omsætning af 

bogstaver til lyde, som er en forudsætning for ordafkodning i læsningen. 

     Deres sprogforstyrrelse i førskolen har forskellig karakter, men det er kendetegnende, at der i 

deres fonologiske udvikling ikke er foregået et syntagmatisk-paradigmatisk skifte, og at de enkelte 

fonemers fonologi, som er forudsætningen for den metalingvistiske opmærksomhed, ikke er 

færdigudviklet. Samtidig eksemplificerer casene, hvordan forenklingsprocesser i den fonologiske 

udvikling kan komplicere indlæringen af ord og forsinke den morfologiske og syntaktiske 

udvikling.  

     I forhold til tidlig identifikation af risikofaktorer i førskolen kan det konkluderes, at en svær 

sprogforstyrrelse, hvor flere komponenter i sproget er ramt, øger risikoen for dysleksi. Forskning 

påviser desuden, at tidlige prædiktorer ikke er begrænset til fonologiske vanskeligheder og 

mangelfuld distinkt tale, men samtidig omfatter forsinket leksikalsk og grammatisk udvikling. 

Ligeledes påviser forskning en sammenhæng mellem opmærksomhed på de enkelte sproglyde, 

bogstavkendskab og den første læseudvikling.  

     Viden om, at talesprogets fonologiske udvikling er en forudsætning for den metafonologiske 

kontrol, som en alfabetisk/fonologisk strategi i læsning forudsætter, understreger, at de 

forebyggende indsatser i forhold til det fonologiske arbejde i førskolen og skolen bør tage afsæt i, 

om det enkelte barn har opnået epi-fonologisk kontrol over sit talesprog eller ej. 
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     Da risikoen for dysleksi øges, jo flere sproglige områder der i den talesproglige udvikling er 

forstyrret, er det ligeledes vigtigt i forebyggelsen at skabe gode betingelser for sprogforståelsen, 

blandt andet gennem ordforrådsundervisning. 

8. Perspektivering 

Intentionerne om en bred læseindsats fra førskole til skole fordrer, at der samarbejdes på tværs af 

daginstitution og skole. I forhold til det tværprofessionelle samarbejde præsenterer Andy Højholdt 

(2009) fem grundforståelser af samarbejdsrelationer, hvoraf metaforen ’samarbejde som stafetløb’ er 

interessant i denne sammenhæng. Han pointerer, at samarbejdet er afhængig af kvaliteten af 

vidensudveksling mellem de professionelle samt kendskab til hinandens praksis og faglighed. 

     I bilag 3 er vedlagt interview af tale-hørekonsulent samt læsekonsulent, der belyser, hvordan det 

forebyggende arbejde varetages af professionerne, samt indikerer, hvad der kendetegner det 

tværfaglige samarbejde i praksis.    
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                                    Bilag 1 

 

 

     Nettelbladt & Salameh 2007:125 
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                                    Bilag 2 

 

Tidlige kendetegn 

 

0 år: Børn af ordblinde forældre 

2½ år: Bruger kortere, mindre syntaktisk komplekse ytringer 

3 år: Mindre ordforråd, både aktivt og passivt 

 Flere udtaleproblemer, fx ved konsonantgrupper 

4år: Mindre modtagelige for børnerim 

5-6år: Kender færre bogstavers navne 

 Vanskeligheder med opmærksomhed på sproglyd 

 Mindre distinkte udtaler ad lange ord 

 

    Elbro 2006:223 
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    Bilag 3 

 

Afgangsprojekt om forebyggelse af dysleksi 

- interviewspørgsmål til Læsekonsulent 

1. Hvordan kvalificerer testmaterialet Læseevaluering sig til brug til den obligatoriske screening i 

børnehaveklassen?  

Det undersøger de to stærkeste prædiktorer for udvikling af dysleksi, nemlig bogstavkendskab og 

fonemopmærksomhed. Dernæst undersøger det elevernes ordkendskab, som kan være en prædiktor 

for senere læseforståelsesvanskeligheder. 

 

2. Hvilke pædagogiske indsatser sættes i værk på baggrund af screeningen?  

Ifølge vores handleplan for læsning, iværksættes en foregribende undervisning for elever hvis 

resultat var opmærksomhedskrævende.   

 

3. Hvornår i skoleforløbet skal kompenserende it inddrages i forhold til elever med 

læsevanskeligheder? 

Det er svært at sige, det beror jo på en konkret vurdering – omkring 3. kl.  

Så tidligt som muligt – inden deres selvværd bliver påvirket 

 

4.  I hvilket omfang samarbejdes der med talepædagogen i forhold til de børn, der ifølge resultaterne 

fra Læseevalueringstestene i o. klasse har vanskeligheder?  

Talepædagogerne deltager i klassekonferencer i 0.kl. 

 

5. Hvor stor en anslået procentdel af de børn, der på baggrund af screeningen i 0. klasse har brug for 

en foregribende eller indgribende indsats, har været tilknyttet en talepædagog i børnehaven? 

Det kan jeg ikke svare på.  

 

6. Hvordan samarbejdes der med daginstitutionerne i forhold til overlevering af viden om børnenes 

sproglige formåen og udvikling i forhold til skolestart? 

Det ved jeg heller ikke noget om. Det må talehøre-konsulenten svare på.  

 

7. Hvordan samarbejdes der med talepædagogerne i forhold til opfølgning på elever, som har 

afsluttet forløb hos talepædagogen inden skolestart – og de elever, der skal fortsætte med 

talepædagogisk bistand?  

Det er igen talehøre-konsulenten.  

 

8. Hvordan oplever du pædagogernes viden om sproglige forudsætninger i forhold til læse-

skriveudviklingen og deres arbejde med børnenes sproglige udvikling? 

Hvis du tænker på underviserne i 0.kl, så er det meget forskelligt. Nogen ved rigtig meget. Det er 

centralt, at underviserne i 0.kl. har sproglig viden( - også om lydprincippet i skriftsproget) 
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9. I hvilken udstrækning følges der op på de børn, som i førskolen var tilknyttet en talepædagog, men 

som klarer screeningerne i 0. og 1. klasse ubemærket?  

Det må igen være tale-høre-konsulenten! 

 

10. Hvor mange børn i gennemsnit viser i 3. klasse i DVO-testen tegn på dyslektiske vanskeligheder, og 

har disse børn andre sproglige vanskeligheder? 

Det har jeg ikke tal på.  

 

11. Hvor ser du mulighed for udvikling inden for det forebyggende arbejde i forhold til dyslektiske 

vanskeligheder? 

Det handler meget om opkvalificering af undervisernes sproglige viden og om fleksibel organisering 

af dagen/undervisningen i 0.klasse, så eleverne kan arbejde med udgangspunkt i deres sproglige 

forudsætninger. 

Tidlig indsats og opkvalificeret samarbejde mellem sprogvejledere og læsevejlederne på skolen. 

I større udstrækning vidensdeling omkring forudsætningerne for den første læsning.  

Dialogisk oplæsning, tidlig skrivning , lydtræning (vigtigt at dette arbejde ikke bliver løsrevet, men 

at barnet forstår, hvordan denne viden skal overføres).  

 

12. Hvilke udfordringer oplever du i samarbejdet mellem daginstitution, talepædagog og skole i forhold 

til de forebyggende indsatser i forhold til dyslektiske vanskeligheder? 

Talehørekonsulenten! 
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Bilag 3 

Afgangsprojekt om forebyggelse af dysleksi 

- interviewspørgsmål til Talehøre-konsulent 

 

1) Hvor mange børn henvises i daginstitutionerne af pædagoger til yderligere udredning af 

en talepædagog i Norddjurs kommune? Hvordan har udviklingen været de seneste fem 

år (færre/flere henvisninger)? 

Jeg kan ikke sige hvor mange, men vores indtryk er, at der bliver henvist færre. Det 

hænger nok sammen med indførelsen af KUK møder. Jeg tror, det er sådan, at 1/3 af 

børnene på KUK efterfølgende ikke bliver henvist. Fagpersonerne til KUK-møderne 

rådgiver dem, der til dagligt er omkring barnet, og så aftales der et opfølgningsmøde.   

 

2) På hvilken baggrund henvises børnene (pædagogernes observationer, TRAS, 

Sprogvurdering eller andre), og er der fælles retningslinjer for pædagogerne på dette 

område i kommunen? 

Det er meget forskelligt fra institution til institution. Der er ikke nogen fælles regler for 

det. Nogle laver TRAS på bekymringsbørnene, andre laver observationer. 

 

3) Hvilke evalueringsredskaber bliver der i det daglige arbejde brugt i daginstitutionerne af 

pædagogerne i forhold til evaluering af børnenes sproglige udvikling? 

Det er igen meget forskelligt. Det kommer også meget an på kulturen i institutionen, og 

om der er nogle pædagoger, som brænder for arbejdet med sprog.  

 

4) Hvordan forholder du dig til spørgsmålet om obligatorisk screening i børnehaven ud fra 

et talepædagogisk synspunkt? 

Jeg synes, det ville være fornuftigt. Vi ser jo meget forskellige tærskler for, hvornår den 

enkelte pædagog oplever, at der er noget bekymrende over et barns sprog. Det er jo 

forskelligt, hvor ’rummelig’ man er. Der er meget forskel på, hvordan de enkelte 

børnehaver arbejder med sproglig opmærksomhed. Og nogle børn får vi meget sent. 

Det kan f.eks. være børn, som trives socialt, måske er de lidt stille, de laver ikke 

ballade osv. og der er heller ikke noget med deres udtale. Men så viser det sig, at deres 

ordforråd slet ikke er alderssvarende, og at de måske har en kort auditiv 

hukommelsesspændvidde, og så får de måske senere vanskeligheder i skolen.  

 

5) Hvordan oplever du pædagogernes viden om sproglige forudsætninger i forhold til 

læse-skriveudviklingen og deres daglige arbejde med børnenes sproglige udvikling? 

Det er igen meget forskelligt, og det er også meget afhængigt af lederes indstilling. 

Men der er kommet mere fokus på børnenes sprogudvikling de sidste år. Mange steder 

bliver der lavet storbørnsgrupper, hvor der arbejdes med sproglig opmærksomhed med 

de børn, som skal starte i skole. Men jeg tror også tit det kan være sådan, at 

pædagogerne ikke føler, at de har tid til at arbejde med dialogisk oplæsning osv.  

 

6) Hvor stor en anslået procentdel af talepædagogernes arbejde er henholdsvis udredning 

/ vurdering, undervisning, rådgivning/vejledning eller konsultativ bistand? Og hvilken 

rolle spiller talepædagogerne i forhold til den almene og forebyggende indsats, den 

fokuserede og foregribende indsats og den særlige og indgribende indsats i 
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daginstitutionerne? 

Jeg vil tro, det er 1:1 – børnetid og voksentid. Med børnetid mener jeg undervisning af 

børnene, og voksentid det er rådgivning og vejledning af forældre, pædagogerne osv.  

 

7) Hvilke sproglige vanskeligheder har de fleste børn fra daginstitutionerne, der modtager 

undervisning af talepædagogerne? 

De børn, der får undervisning af talepædagogen, det er stort set udtalevanskeligheder. 

Selvfølgelig hvis disse børn også har andre vanskeligheder, så arbejder vi også med 

dem. Det kommer næsten af sig selv, men henvisningerne, det er udtale. Hvis det er 

vanskeligheder med ordforråd osv., så yder vi rådgivning til forældrene og 

pædagogerne.  

  

8) Hvordan er den anslåede procentuelle fordeling af børnene i talepædagogernes 

sproggrupper der, henholdsvis kun har fonologiske vanskeligheder, der både har 

fonologiske og grammatiske vanskeligheder samt børn, der har vanskeligheder inden 

for flere sproglige domæner (fonologiske, grammatiske, leksikalske, sprogforståelse, 

pragmatiske)? 

I sproggruppen kan de have forskellige vanskeligheder, men de skal kognitivt være 

modne nok til at deltage. De er typisk fra 4½ år og op. Jeg vil tro, at 1/3 kun har 

fonologiske vanskeligheder og ca. 2/3 er den sidste gruppe, du nævner.  

 

9) Hvordan arbejdes der med forebyggelse af dyslektiske vanskeligheder i talepædagogisk 

regi i Norddjurs Kommune? 

Vi vejleder omkring arbejdet med sproglig opmærksomhed i institutionerne. Og så 

forsøger vi at fange børnene tidligt på KUK-møderne og rådgive forældre og 

pædagogerne omkring, hvad de kan gøre for at hjælpe barnet. Det er selvfølgelig 

svært, hvis der ikke er så meget opbakning at hente, eller hvis forældrene selv har 

svært ved at læse. Så får børnene ikke nødvendigvis den hjælp, de har brug for.   

 

10) Hvordan samarbejdes der med skolen i forhold til opfølgning på elever, som har 

afsluttet forløb hos talepædagogen, samt de elever, der skal fortsætte med 

talepædagogisk bistand?  

Nogen gange er talepædagogen med til overleveringsmødet op til skolestart. Ellers 

følger der en skriftlig vurdering med på barnet, hvis barnet ikke længere skal have 

talepædagogisk bistand. Hvis barnet skal fortsætte, så taler talepædagogen løbende 

med læreren. Det kan så være, hvis barnet har afsluttet forløbet længe før skolestart, 

at der ikke er nogen overlevering til skolen. 

 

11) I hvilket omfang inddrages talepædagogen i forhold til de børn, der i 3. klasse af 

lærerne vurderes til at have dyslektiske vanskeligheder? 

Vi oplever ikke, at der bliver henvist børn i 3. klasse, som vi ikke har set før, og vi 

underviser dem som sagt kun, hvis der også er udtalevanskeligheder. Ellers udreder og 

vejleder vi.  

 

12) Hvordan kan samarbejdet mellem talepædagog og skole opkvalificeres omkring de 

forebyggende indsatser i forhold til dysleksi? 

Det er vigtigt med tidlig indsats og tværfagligt samarbejde. Der er da også noget i 

forhold til, at talepædagogerne kun underviser børn med udtalevanskeligheder. På den 
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anden side handler det også om, at det ikke batter noget, hvis talepædagogen kommer 

½ time én gang om ugen for at træne ordforråd.  
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