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Jesper Ege, tale/læselærer, Byhaveskolen, Svendborg

Lydbilledlæsning i
special- og begynderundervisningen
Lydbilledlæsning er en syntetisk lydmetode, som går ud på at lære eleven
den kode, der er mellem lydene i det danske talesprog og de bogstaver,
der repræsenterer disse lyde. Metoden er i snart ti år, med stor succes,
blevet brugt på Byhaveskolen i Svendborg, en tidligere amtskommunal folkeskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Metoden bruges
desuden til begynder- og specialundervisning på flere skoler i Svendborg
kommune

De følgende to artikler handler
om lydbilledemetoden, som tale/
læselærer Jesper Ege har fordansket på baggrund af en syntetisk
lydmetode, der bygger på teorier
udviklet af englænderen Diane
McGuiness, professor emeritus i
psykologi ved University of South
Florida.
På Byhaveskolen i Svendborg
har Jesper Ege og hans kollegaer 11 års erfaring i brug af
metoden. Han var sammen med
lærer Hanne Helbo oplægsholder
på specialpædagogisk kursus i
Vingsted, november 2010.
Vi bringer her artiklerne, som
første gang blev bragt i Nationalt
Videncenter for Læsning – Pro
fessionshøjskolernes nyhedsbrev
nr. 65.

Tidligere undervisningsminister Bertel
Haarder sagde i forbindelse med, at
Byhaveskolens læseundervisning i
2009, var blevet valgt som månedens
gode eksempel: ”Læsning er alle fags
moder. Langt de fleste job indebæ
rer som minimum, at man kan læse
manualer og følge instruktioner. Jeg
opfordrer derfor til, at andre skoler
bliver opmærksom på Byhaveskolens
erfaringer og bruger dem.”
Fordelen ved at bruge Lydbilledlæsning
i begynderundervisningen er, at den
tidligt ”fanger” de elever, der har svært
ved at lære at læse. Dette betyder, at
man hurtigt kan sætte ind med hjælp,
så de kan følge med deres kammerater.
Herved undgår vi de negative følgevirkninger af ikke at kunne det, som
alle de andre i klassen kan. Metoden
kan også bruges til ældre elever, som
sidder rundt omkring på skolerne, og
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som endnu ikke har formået at knække den vanskelige læsekode.
I Danmark og mange andre lande
har der i mange år været udkæmpet en
krig. Ikke med våben,
Det danske skrift- men med holdninger,
sprog har desværre den såkaldte læsekrig
udviklet sig væk fra mellem på den ene
udgangspunktet, side tilhængere af en
helhedsmetode og på
så det i dag er et den anden side tilmeget lidt lydret hængere af en lydsprog, hvilket vil metode. Som i alle
bliver ofrene
sige, at når vi skal krige,
de svageste. I dette
læse en tekst, så tilfælde den gruppe
skal vi vide hvilken børn, som ikke bare
lyd, vi skal sige, når lige lærer at læse. Det
kan være børn her på
vi ser et bogstav. specialskolen, men i
lige så høj grad børn i normalskolen.
Så når vi taler om læseundervisning,
så er det vigtigt at gøre sig klart, hvad
det er for en gruppe børn, undervisningen retter sig i mod. I dag regner
man med, at antallet af elever med
læsevanskeligheder ligger mellem 10
og 20 %. Heraf udgør gruppen af elever
med massive læsevanskeligheder de ca.
5 %. Der er ingen tvivl om, at de seneste års massive indsats på læseområdet
har haft en positiv effekt for læsning
generelt, men det har været svært at
få øje på de gode resultater for de elever, der har de største vanskeligheder.
Og det er her lydbilledlæsning kommer ind som en ny metode. Dels lærer
den hurtigere alle elever at læse. Dels
afdækker den tidligt hvilke elever, der
har svært ved at lære at læse. Det betyder, at man hurtigt kan sætte ind med
den nødvendige hjælp, så de kan følge
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med deres kammerater, så vi undgår
de negative følgevirkninger af ikke at
kunne det, som alle de andre i klassen
kan. Og endelig kan metoden bruges
til at undervise de ældre elever, som
sidder rundt omkring på skolerne, og
som endnu ikke har formået at knække
den vanskelige læsekode. Ovenstående
er ikke bare min påstand. En større
videnskabelig undersøgelse i Skotland
viser præcis det samme, som vi har
erfaret her på Byhaveskolen, efter at vi
er begyndt at bruge lydbilledmetoden.

Præsentation af
lydbilledlæsning
Så hvad er lydbilledlæsning, og hvordan er metoden anderledes? Metoden,
som er en såkaldt syntetisk eller lingvistisk lydmetode, blev udviklet af
englænderen Diane McGuiness, som
er professor emeritus i psykologi ved
University of South Florida. I 1997
udkommmer hendes bog om metoden,
Why children can’t read, and what we
can do about it. Jeg får kendskab til
metoden i begyndelsen af dette årti,
fordansker den, og fra 2000 begynder
vi at bruge metoden. Lydbilledlæsning,
som jeg har valgt at kalde metoden,
går kort fortalt ud på at lære eleven
den kode, der er mellem lydene i det
danske talesprog og de bogstaver, der
repræsenterer disse lyde. Logikken i
dette er, at skriftsproget blev udviklet
på basis af talesproget, sådan at forstå,
at man i begyndelsen lavede et skriftsprog, hvor man viste hver lyd i talesproget med hver sit grafiske billede,
et bogstav. Det danske skriftsprog har
desværre udviklet sig væk fra udgangspunktet, så det i dag er et meget lidt
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lydret sprog, hvilket vil sige, at når
vi skal læse en tekst, så skal vi vide
hvilken lyd, vi skal sige, når vi ser et
bogstav. Læsning handler nemlig om
at vide hvilke lyde, bogstaverne repræsenterer og så sætte disse lyde sammen
for at danne ord.
At vi så også skal kunne forstå det vi
læser, er en anden side af læsningen,
som jeg ikke vil komme ind på her.

Bogstavet og lyden ”e” som
eksempel
Hvis vi nu tager et bogstav som ’e’, så
har vi lært, at bogstavet hedder e og at
det siger ”e”. Måske har vi også lært, at
når det står sidst i et ord siger det ”ö”
som i ”løbe”. Men virkeligheden er, at
bogstavet ’e’ kan vise lydene ”e” som i
”en” ”æ” som i ”eng” ”i” som i ”de” og
”ö” som beskrevet ovenfor.
Desuden indgår ’e’ sammen med
andre bogstaver i lydbilleder, der består
af to bogstaver, som i jeg og lej, hvor
henholdsvis eg og ej repræsenterer
lyden ”ai”. ’Er’ er et andet lydbillede,
som har en lyd i ordet ’er’ en anden
lyd i ’her’ og en tredje lyd når det står
sidst i et ord med flere stavelser, ’løber’.
Ser vi på lyden ”e”, så kan den vises
med lydbillederne ’e’ som i en, ’i’ som
i ikke og ’eg’ som i veg Det er denne
uregelmæssighed, nogle elever, f.eks.
de ordblinde, ikke forstår og derfor
skal undervises systematisk og struktureret i.
Og det er så med udgangspunkt i
den virkelighed, vi har undervist de
sidste ca. 10 år, med det resultat, at
hvor der for 10 år siden var ca. 10 % af
vore elever der lærte at læse, så er det
i dag ca. 75 %.

Kommunalt fokus på lydbilledundervisning
I 2007 blev Svendborg kommune i
forbindelse med udarbejdelsen af en
rapport om indsatsen for elever med
massive læsevanskeligheder, opmærksom på de resultater, vi opnåede med
lydbilledlæsning. Det medførte, at man
i rapporten foreslog, at der blev indledt
et samarbejde med Byhaveskolen for
at få indført metoden. Begyndelsen
på det samarbejde blev, at vi i den
første uge af sommerferien holdt en
sommerskole for otte elever, som hverken kunne læse eller stave samt for
fem lærere, som skulle lære metoden. Da vi ud over de fem lærere var
Svendborg Kommunes læsekonsulent
og to lærere fra Byhaveskolen, betød
det, at eleverne kunne få individuel
undervisning. Undervisningen varede
fra 9 til14 i fem dage, og de sidste
45 minutter blev hver dag brugt på
at lave tegnediktat. Tegnediktat og
skriftlig opmærksomhed er opmærksomhedstræning gennem tegne- og
skrivediktat. Metoden er bygget op
som medieret læring, organiseret ved
stilladsering, i funktionsinddelte grupper, hvor der arbejdes i elevernes nærmeste udviklingszone. Med inspiration
fra Mona Brookes, tager tegnediktat
udgangspunkt i ”De fem formfamilier”
cirkel, punkt, ret linje, krum linje og
vinkel; alle skriftlige udtryksgrundpiller. Læreren dikterer tegninger og
bogstaver. Eleverne lærer at analysere,
benævne og gengive skriftlige udtryk,
gennem en række delprocesser, som de
gennem forløbet gradvis selv overtager
ansvaret for.
Resultatet af undervisningen kunne
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lærerne se allerede efter tre dage. Alle
eleverne havde lært noget, de ikke
havde kunnet tidligere, og da de fem
dage var gået, gav alle lærerne udtryk
for, at der var sket en markant positiv
Eleverne
Resultatet af udvikling.
havde nemlig fået et
undervisningen redskab til at læse
kunne lærerne se ukendte ord og var
allerede efter tre blevet i stand til at
koncentrere sig om
dage. en opgave i en hel
lektion, noget de slet ikke havde kunnet tidligere.
På de netværksmøder vi efterfølgende har holdt med lærerne og med

32

de meldinger vi får fra Svendborg
Kommunes læsekonsulent, kan vi høre,
at alle eleverne er kommet godt i gang.
Det har betydet en øget interesse for
at lære metoden, som har medført, at
vi har holdt dagskurser for 28 af kommunens lærere, samt at vi nu er i gang
med at afprøve lydbilledlæsning i 0. og
1. klasse på to af Svendborg kommunes
skoler.
Vil du vide mere om lydbilledlæsning,
så kontakt Jesper Ege på e-mail: ege@
donkraft.dk
n

