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- de yngste elever i skolen bliver bedre til at skrive,
hvis de kan høre, hvad de skriver, mens de skriver.
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Kort om Lytteskrivning

De yngste elever i skolen bliver bedre til at skrive, når de
kan høre, hvad de skriver, mens de skriver.
Når eleverne lytteskriver, får de auditiv feedback på deres
skriveforsøg, samtidig med at de eksperimenterer med
stavningen ud fra deres eksisterende viden om
skriftsproget.
Lytteskrivning er en metode til skriftsprogsundervisning af
elever i børnehaveklassen 1. og 2. klasse samt ældre
ordblinde elever og andre usikre læsere.
Metoden bygger på tre års didaktisk udviklingsarbejde
udført af Bent Saabye Jensen for Nationalt Videncenter for
Læsning.
Der er nu udviklet to forskellige digitale læremidler, som
bygger på metoden Lytteskrivning. Begge programmer
udvikler elevernes viden om bogstavlyde og bogstavernes
betingede udtaler.
LytteSkriver – når eleverne skriver frie tekster,
børnestaver eller til opdagende skrivning.
LytteStaver - når eleverne skal arbejde systematiske med
bogstaver, bogstavlyde, syntes og stavetræning.
En effektundersøgelse af metoden Lytteskrivning tyder på,
at det har en markant positiv effekt på den skriftsproglige
udvikling blandt eleverne, når de modtager auditiv feedback
på deres skriveforsøg.
Udviklingsarbejdet med Lytteskrivning har inspireret Ph.d.Rådet for uddannelsesforskning til at oprette et ph.d.projekt om projektets idé - børnestavning med
computerfeedback.
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Fra hjælpemiddel til læremiddel

Inden for de sidste ti år er der sket en voldsom udvikling af
læse- og skriveteknologiske redskaber (LST) i form af
oplæsningsprogrammer, staveprædiktionsprogrammer og
tale-til-tekst-programmer. Teknologien er tænkt som et
hjælpemiddel med det formål at kompensere læsere med
utilstrækkelige læsefærdigheder i forhold til de læsekrav, de
møder i skolen, under uddannelse eller på arbejdsmarkedet.
Laboratorieforsøg har imidlertid vist, at oplæsning af tekster
med syntetisk tale ud over den kompenserende effekt, også
har en positiv effekt på skoleelevers uhjulpne læsning.
Eleverne bliver bedre til ordlæsning, nonordslæsning og
deres fonologisk opmærksomhed øges (Elbro 1996, Olson &
Wise 1992, Wise et al. 1999, Wise et al. 2000).
Undersøgelsen Lyt, læs og lær, som er gennemført blandt
elever i 2. til 4. klasse, peger ligeledes på, at
læseteknologien ikke kun støtter de usikre læseres
funktionelle læsning, men samtidig stimulerer teknologien
også læserens konventionelle læsefærdigheder (Saabye,
Engmose 2011). Det er derfor interessant at udnytte det
potentiale, syntetisk oplæsning af tekster rummer, når
teknologien anvendes bevidst og struktureret i
undervisningen i skriftlig fremstilling.

Det er svært at skrive dansk

I Norge og Sverige har flere skoler haft gode erfaringer
med, at lade eleverne arbejde med Opdagende Skrivning
eller At skrive sig til læsning, som det kaldes her (Hultin
2013, Finne m. fl. 2014). Eleverne har skrevet deres små
tekster på computere med et skriveprogram, som kunne
sige bogstavernes standardlyde, når eleverne trykkede på
tasterne. Lignende programmer er ikke tidligere slået
igennem i Dannark. Dette kan hænge sammen med, at det
danske skriftsprog er mere uregelmæssigt end svensk og
norsk. På dansk repræsenterer bogstaverne kun i 60 % af
tilfældene deres standardlyd (Borgen, Lorenzen 1995). 40%
af bogstaverne repræsenteres af andre sproglyde end
5

standardlydene. Vi kalder dem kontekstbetingede udtaler.
Oplæsning af bogstavernes standardlyd vil således kun
være meningsfulde for de danske elever i seks ud af ti
tilfælde.

Fig. 1 Kun 60 % af bogstaverne i en tekst repræsenterer
bogstavets standardlyd.
Der er stor forskel på, hvor ofte de forskellige bogstaver
repræsenterer deres standardlyde. Bogstaverne s og h vil
altid ræpræsentere standardlyden. Hvorimod et bogstav
som e kun repræsenterer standardlyden i 11% af
tilfældene. Der er oftest regler for, hvilke bogstavfølger der
udløser de betingede udtaler. For bogstavet e har det
betydning, om den stavelse bogstavet indgår i er trykstærk
eller tryksvag, om bogstavlyden udtales lang eller kort, eller
om det optræder sammen med fx j, g eller d.
Den uregelmæssige danske ortografi har været bragt i spil
som en del af forklaringen på, at danske børn, ifølge den
internationale læseundersøgelse PIRLS, har en
langsommere læseudvikling i 3. klasse end børn i de fleste
andre lande (Mejding, 1994). Et it-baseret redskab, som
kan understøtte og udvikle elevernes kendskab til betingede
stavemåder, er derfor interessant i forhold til den
begyndende skriftsprogsundervisning i den danske
grundskole.
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Nogle af de allerede kendte oplæsningsprogrammer kan ud
over at læse teksten i sammenhæng også læse
bogstavernes navne eller standardlyde. I samarbejde med
Nationalt Videncenter for Læsning og softwareproducenten
Dictus Aps har jeg udviklet it-læremidlerne LytteSkriver og
LytteStaver. LytteSkriver er et tilføjelsesprogram til et
skriveprogram som fx Office 365 eller Google doc.
LytteSkriver giver eleverne auditiv feedback, der tager
højde for bogstavernes kontekstbestemte udtaler.
LytteStaver er et all-in-one-program, som afvikles på en
tablet og anvendes til specifikke træningsopgaver og til
evaluering af elevernes skriftsproglige udvikling.

Lytteskriver som tilføjelsesprogram til Google doc.

Når eleverne lytteskriver
Når eleverne lytteskriver med de to programmer, kan de få
oplæst bogstavernes navne eller bogstavernes
standardlyde. Programmerne kan endvidere lave ”løbende
oplæsning”. It-læringsmidler, som kan oplæse sproglydene
løbende, er ikke tidligere udviklet. Ved den løbende
oplæsning opsamles og oplæses de enkelte fonemer og
sammensætning af fonemer under skriveprocessen.
Oplæsningen sker på baggrund af en talesyntese og følger i
størst mulig omfang de konventionelle lydfølgeregler. I et
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almindeligt it-skriveprogram får eleverne alene en visuel
feedback i form af det skrevne ord. De vil kunne rette
stavningen ind, så ordet ser rigtigt ud. Ved lytteskrivning
tilføjer programmet auditiv feedback på det skrevne.
Eleverne får herved mulighed for at manipulere med
bogstaverne i skriveprocessen, indtil ordet lyder rigtigt.
Når eleverne lytteskriver sammen to og to, foregår der ofte
relevante samtaler og overvejelser om fonologiske
problemstillinger mellem eleverne. Hvis den auditive
feedback ikke stemmer overens med elevernes
forventninger til det valgte bogstav, reflekterer de tydeligvis
over problemet. Hvis programmet fx oplæser en betinget
udtale, og eleverne forventede bogstavets standardlyd,
skaber dette en konflikt med deres forhåndsviden om
sammenhængen mellem bogstavet og sproglyden. Eleverne
oplever dette som et problem, der skal løses. De
analyserer, vurderer, anlægger strategier på baggrund af
deres viden om sprog. De afprøver, evaluerer og justerer i
forsøget på at finde de bogstaver, som fører til en korrekt
oplæsning. Når det lykkes for eleverne at manipulere sig
frem til et korrekt udtalt ord, giver de tydeligt udtryk for
succesen.
LytteSkriver og LytteStaver er således ikke kompenserende
staveprogrammer. Hensigten med programmerne er at
skabe reflektion blandt eleverne om sammenhængen
mellem sproglyde og bogstaver, at de gør sig erfaringer om
stavning, og at de øger deres viden om bogstavernes
udtalebetingelser. LytteSkriver og LytteStaver er altså
læringsprogrammer rettet mod færdigheds- og
vidensmålene for 2. kl. i Fælles Mål, nemlig at eleverne har
viden om bogstavernes kontekstbetingede udtaler.

Udvikling af metoden lytteskrivning

Audiologopæd Stine Engmose og jeg har gennem to
pilotprojekter afprøvet prototypens didaktiske muligheder i
samarbejde med lærere, læsevejledere og elever på flere
grundskoler for Nationalt Videncenter for Læsning (Saabye,
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Engmose 2014). Pilotprojekterne, som har involveret
omkring 350 elever fra 0. til 3. årgang, blev gennemført i
skoleårene fra 2012 til 2014.
Hensigten med pilotprojekt 1 var for det første at lade
eleverne i 0. til 3. klasse i almenundervisningen samt
dyslektiske elever i 3. til 5. klasse afprøve prototypen af
LytteSkriver med henblik på at udvikle og justere
programmets funktionalitet og design. For det andet var det
hensigten gennem videoiagttagelser at observere og
indfange væsentlige temaer og problemstillinger ved
samspillet mellem eleverne og programmet.
Pilotprojekt 2 var et didaktisk udviklingsprojekt. Formålet
var at udvikle og afprøve metoden lytteskrivning i rammen
af opdagende skrivning, når eleverne samtidig fik auditiv
feedback på deres skriveforsøg. På et antal dialogmøder
planlagde, iværksatte, evaluerede og justerede lærere,
læsevejledere og de tilknyttede konsulenter undervisningen
på klassetrinnene 0. – 1. og 2. klasse.

Bedre staveudvikling med lytteskrivning?
Efter de to pilotprojekter gennemførtes en
effektundersøgelse af metoden lytteskrivning blandt elever i
1. klasse. Undersøgelsen viste, at elever, som i 1. klasse
har et usikkert bogstavkendskab, får styrket deres
kendskab til bogstavernes navne og standardlyde
betydeligt, når de kan høre disse, mens de skriver. Viden
om og beherskelsen af det alfabetiske princip styrkedes
tydeligt i undersøgelsens interventionsgruppe i forhold til
kontrolgruppen.
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Fig. 2 viser forskellen mellem de to gruppers niveau ved
ordlæsning og ordstavning ved undersøgelsens afslutning.
Undersøgelsen tyder endvidere på, at skrivning med auditiv
feedback har en markant positiv effekt på elevernes viden
om lydfølgeregler og ortografiske konventioner. Elever, som
havde lytteskrevet, forbedrede antallet af rigtigt stavede
ord med faktor 2,3 gennem undersøgelsen. Til
sammenligning øgede de elever, som ikke havde modtaget
auditiv feedback, under skrivningen af frie tekster antallet
af rigtigt stavede ord med faktor 1,8 (Fig. 3).
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Fig. 3 Udviklingen i % rigtigt stavede ord i de to grupper.
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Arbejdet med pilotprojekterne og effektundersøgelsen har
inspireret til, at Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har
oprettet et ph.d.-projekt om projektets idé, børnestavning
med computerfeedback.

Lytteskrivning og faser i den
skriftsproglige udvikling
Linnea Ehris har i sin faseteori beskrevet forskellige faser af
elevernes skriftsproglige udvikling. Den præ-, den delvise,
den fuldt og den konsoliderende alfabetiske fase.
Pilotprojekterne har vist, at det er afgørende, at
programmet LytteSkriver er indstillet således, at den
auditive feedback eleven modtager, matcher den fase,
eleven befinder sig i.

Elever i den præalfabetiske fase har kun begrænset
viden om bogstavnavne og lyde. De skriver på baggrund af
fremtrædende visuelle træk ved ordene. Staveforsøgene er
ikke fonologisk baseret. Elever i den delvist alfabetiske
fase kan kun i begrænset grad segmentere ord i
enkeltfonemer; grafem-fonem-forholdet og det alfabetiske
princip udforskes. Når elever i disse to tidlige faser
lytteskriver, modtager de alene auditiv feedback i form af
bogstavnavne eller bogstavernes standardlyde. I den
præalfabetiske fase og i den delvis alfabetiske fase
anvender eleverne ikke løbende oplæsning.
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Grunden til dette er, at eleverne i langt de fleste tilfælde
ville modtage en auditiv feedback, hvor ordene ikke lyder
som det, de rent faktisk ville skrive.
Eleverne har ikke tilstrækkelige fonologiske forudsætninger
til at rette deres staveforslag, så ordet kommer til at lyde
rigtigt.
I den fuldt alfabetiske fase modtager eleverne feedback i
form af den løbende oplæsning. Iagttagelserne tyder på, at
disse elever profiterer betydeligt af den auditive feedback.
Eleverne er meget optagede af programmets muligheder.
De reagerer umiddelbart og engageret på den feedback, de
modtager.

Nogle elever eftersiger de oplæste sproglyde, og der ses
tydelig refleksion over deres valg af bogstaver og den
auditive feedback, de modtager på deres staveforsøg.
På vej fra den fuldt alfabetiske fase til den konsoliderende
alfabetiske fase, arbejder eleverne typisk intenst og seriøst
med at manipulere med bogstaverne for at opnå en
acceptabel auditiv feedback. De kommer primært med bud
ud fra fonologiske strategier og støtter sig samtidig tydeligt
til den auditive feedback. I slutningen af den fuldt
alfabetiske fase viser iagttagelserne, at eleverne begynder
at anvende visuelle strategier, fonologiske strategier og
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stavestrategier. Når de skriver med LytteSkriver anvender
de to kriterier, før de accepterer deres staveforsøg: Ordet
skal se rigtigt ud, og ordet skal lyde rigtigt.
Det er tydeligt, at elever i den konsoliderende
alfabetiske fase eksperimenterer og manipulerer målrettet
med bogstavlydene ved hjælp af den løbende oplæsning.
Når de anvender fonologiske strategier, kontrollerer de
bevidst staveforsøget med den auditive feedback. De har
meget større viden om betingede udtaler og mange flere
ortografiske repræsentationer, end det er tilfældet hos de
alfabetiske skrivere. De har således flere kvalificerede bud
på stavningen. De ord, som elever i den konsoliderende
alfabetiske fase kan stave sikkert, skrives så hurtigt, at den
løbende oplæsning ikke når at blive aktiveret. Den sikre
staver distraheres således ikke af oplæsningen, når de ikke
har brug for den. Når de bliver i tvivl om stavningen,
nedsættes skrivetempoet, og den løbende oplæsning
aktiveres.
Lytteskrivning er relevant for elever i 0., 1. og 2. årgang i
en almindelig læseudvikling samt usikre læsere senere i
skoleforløbet. Det er dog afgørende, at indstillingerne af
LytteSkrivers auditive feedback matcher fasen for de
enkelte elevers skriftsproglige udvikling. For at sikre dette,
er der i tilknytning til LytteSkriver udviklet en LytteStaver.
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LytteStaver

LytteStaver er dels et stavetræningsprogram og dels et
evaluerende program. Hensigten med den evaluerende del
er at afdække, hvilken fase af den skriftsproglige udvikling
den enkelte elev befinder sig i. Resultaterne af elevens
besvarelser i LytteStaver er indikator for den mest
hensigtsmæssige indstilling af LytteSkrivers feedback.
Resultatet angives med nogle symboler, som eleven eller
læreren kan overføre til indstillingerne i LytteSkriver.

Fig. 4 Sammenhæng mellem udviklingsfase og indstillinger
af den auditive feedback i LytteSkriver. Egern og delfin
repræsenterer elever i den præ- og delvis alfabetiske fase.
Giraf repræsenterer elever i den fuldt alfabetiske fase.
Panda repræsenterer elever i den konsoliderende
alfabetiske fase.
LytteStaver er samtidig et stavetræningsprogram.
Internationale undersøgelser har vist, at i de første skoleår
er systematisk og eksplicit instruktion i sammenhængen
mellem grafemer og fonemer en meget effektiv metode, når
formålet er at udvikle elevernes afkodningsfærdigheder
(Ehri 2001).
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LytteStaver tilbyder derfor en række stavetræningsopgaver.
Her anvender eleverne oplæsning af bogstavernes
standardlyde og den løbende oplæsning af bogstavernes
betingede udtaler i systematiske og eksplicitte opgaver med
fokus på sammenhæng mellem bogstaver og bogstavnavne,
standardlyde, kontekstbetingede udtaler, syntese, endelser
og stavning af højfrekvente småord.

Flere tilgange til
skriftsprogsundervisningen i
indskolingen.
Der er imidlertid fare for, at systematisk eksplicit
skriftsprogsundervisning kan svække børnenes oplevelse af
det kommunikative formål med læsning og skrivning.
En norsk undersøgelse har vist, at 40% af skolebegyndere
oplever, at skriftsproget kan bruges til kommunikative
formål. Efter et års traditionel læseundervisning er det kun
9% af eleverne, der har denne forventning. Resten ser
læsning som en nødvendig aktivitet for at blive bedre til at
læse i skolen.
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I pilotprojekterne har eleverne skrevet i rammen af
opdagende skrivning eller børnestavning. Metoden
anerkender elevens udforskende og eksperimenterende
tilgang til skriftsproget. I autentiske skrivesituationer
afprøver eleverne hypoteser om skriftsproget m.h.t. genre,
struktur, sammenhæng, sætningsopbygning, ordforråd og
om forhold mellem bogstaver og lyde. Eleverne skriver i en
funktionel ramme for at kommunikere, for at lære eller for
at udtrykke sig. Skrivelysten er drevet af indholdet i
teksten.
Lytteskrivning er uafhængig af metode. Lytteskrivning kan
derfor bidrage til at knytte forskellige tilgange til
skriftsprogsundervisningen sammen, således at styrken ved
begge tilgange bevares. Med LytteSkriver kan
skriveaktiviteterne tage udgangspunkt i autentiske
funktionelle situationer, hvor eleverne samtidig opsamler
væsentlig viden om forholdet mellem bogstaver og
sproglyde på grund af den auditive feedback. I LytteStaver
kan den auditive fedback understøtte elevernes staveforsøg
i systematisk og eksplicit arbejde med bogstavernes
udtalebetingelser.
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