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(IT)-støttet børnestavning
Baggrund
• Dansk praksis (Korsgaard m.fl., 2010; Bjerre og Friis, 2002).
• Erfaring fra danske udviklingsprojekter (Saabye og Engmose, 2012,
2014).
• Observation – barnets opmærksomhed rettes mod at få stavemåden rigtig.

 Er der noget evidens for, at det virker???
• Ikke i dansk kontekst, men...
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(IT)-støttet børnestavning
Baggrund
• Resultater fra internationale studier med børnestavning.
• Evidens for at børnestavning med direkte støtte udvikler tidlige skriftsproglige
kompetencer virker.
•
•

Næsten udelukkende evidens fra enkeltord (fx Ouellette og Sénéchal, 2008).
Enkelte studier med kombination af enkeltord og fri skrivning (Hofslundsengen m.fl., 2016).

• Direkte støtte mest effektiv – udelukkende evidens fra enkeltord (fx Levin og
Aram, 2013).
• Støtten kan gives af andre end læreren fx kammerater (fx Albuquerque og
Martins, 2016).

• Resultater fra internationale studier med it-programmer med stavning
med oplæsningsstøtte som element.
• Børn med dårlige forudsætninger kunne opnå læsning og stavning på et
niveau, som svarede til ikke risikobørns (Saine m.fl., 2013).
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(IT)-støttet børnestavning
Baggrund
• Er resultaterne for børnestavning med direkte støtte også
korrekte i en dansk kontekst?
• Udfordring med direkte støtte:
• Tidskrævende
• Mere tidkrævende end indirekte (dansk tradition)  Ok, hvis direkte støtte er
mere effektiv.

• Kan direkte støtte gives på andre måder? Fx it-støtte.
• Erfaringer fra danske projekt.
• Graphogame-erfaring.
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(IT)-støttet børnestavning
Forskningsspørgsmål
• Fremmer børnestavning med direkte lærerstøtte stavning,
læsning, opmærksomhed på sproglyde og bogstavkendskab i
højere grad end børnestavning med indirekte lærerstøtte?
• Kan børnestavning med oplæsning ved en specialdesignet
talesyntese supplere lærerstøtte på en måde, der fremmer
kvaliteten af børnenes stavning, læsning, opmærksomhed på
sproglyde og bogstavkendskab i samme grad som børnestavning
med direkte lærerstøtte?

Hypotese
• Direkte > Indirekte
• IT ~ Direkte
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(IT)-støttet børnestavning
Børnene
• 5 børnehaveklasser (n=109).
• 4 skoler, Holbæk Kommune.
• Ingen sikre læsere (ingen børn kan læse mere end fire ord).
• Ikke børn med de laveste forudsætninger (ingen børn med <25
percentil på både børnestavning og opmærksomhed på sproglyde).
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(IT)-støttet børnestavning
Design
Alle børn i de fem børnehaveklasser førtestes.
De udvalgte børn fordeles tilfældigt på de fire undervisningsgrupper.

Førtest

Undervisning

Eftertest

jan.-feb.

feb.-marts

marts-april

• Stavning
• Læsning
• Opmærksomhed
på sproglyde
• Bogstavkendskab
• Ordforråd

•
•
•
•

Kontrol – alm.
uv.
Indirekte støtte
IT-støtte
Direkte støtte

• Stavning
• Læsning
• Opmærksomhed
på sproglyde
• Bogstavkendskab
• Ordforråd
• Tekstlængde
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(IT)-støttet børnestavning
Undervisningen

• Kontrolgruppen.
• Det alm. børnehaveklassepensum (bogstavkendskab,
opmærksomhed på sproglyde, lidt børnestavning, lidt læsning
af lydrette ord).

• Børnestavningsgrupper.
• 3 gange ugentligt, 6 uger, 20 (30) min, 54 ord.
• For eksempel: bas, fly, rosin, globus, tulipan, fem, glat, musik,
dynamit.
• Alle børn børnestaver ordene fire gange i alt fordelt over to
undervisningsgange.
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(IT)-støttet børnestavning
Undervisning
• Indirekte støtte (voksen).
• Børnestav, ros, ordets retstavning, oplæsning, børnestav .

• Direkte støtte (voksen).
• Børnestav, ros, ordets retstavning, refleksion over begge
stavemåder, oplæsning, børnestav.

• IT-støtte (talesyntese).
• Børnestav med oplæsning, ros, støtte til at interagere med
oplæsning for at finde frem til den lydrette stavning, ordrets
retstavning, oplæsning, børnestav med oplæsning.
• Talesyntese oplæser simple grafem-fonem-forbindelser:
• Konsonantgrafemer – hyppigste udtale af grafemet i forlyd.
• Vokaler – hyppigste udtale af grafemet i forlyd ved lang variant.
• https://www.youtube.com/watch?v=QgzUUkUvJ4U
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(IT)-støttet børnestavning
Resultater – stavning

Stavetest.
• Ordene er - eller ligner ord fra træningen.
• Trænede.
• Utrænede.
• Simple fonem-grafem-forbindelser (fx lus, kanin).
• Komplekse fonem-grafem-forbindelser (fx sæk, glas).

• Scoringsmetode.
• Ponto (Kessler, 2009) (Treiman m.fl., 2016).
• Fonologisk afstandsscore.
• Ortografisk afstandsscore.
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(IT)-støttet børnestavning
Resultater – stavning - fremgang?
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(IT)-støttet børnestavning
Resultater – stavning - fremgang?
Fonologisk score.
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(IT)-støttet børnestavning
Resultater – stavning - fremgang?
• Største gennemsnitlige fremgang fra før- til eftertest for
trænede og utrænede ord samtidig.
•

Hvad svarer en fremgang på ca. 12 point til??
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(IT)-støttet børnestavning
Resultater – stavning – forskelle mellem grupper?

14

16/08/2019

15

(IT)-støttet børnestavning
Stavning – utrænede ord – justerede gennemsnit
Fonologisk score.

Ortografisk score.
Hovedeffekt af deltagergruppe.
F(3, 75) =4,91, p =,004, partial η2 =,164 (stor)

Posthoc (Bonferroni-justering).

Hovedeffekt af deltagergruppe.

KG-DL** M(forskel) =7,82, 95% CI [2,21-13,44],
p =,002, d =0,74 (moderat)
KG-IT M(forskel) =5,07, 95% CI [-0,5310,66], p =,099, d =0,44 (lille)
KG-IL M(forskel) =4,06, 95% CI [-1,55-9,68],
p =,322, d =0,34 (lille)
DL-IT d =0,28 (lille)
DL-IL d =0,37 (lille)

F(3,75) =6,36, p =,001, partial η2= ,203 (stor)

Posthoc (Bonferroni-justering).
KG-DL*** M(forskel) =9,05, 95% CI [3,20-14,90], p <,001, d =0,78 (moderat)
KG-IT* M(forskel) =6,78, 95% CI [0,96-12,60], p =,014, d =0,53 (moderat)
KG-IL M(forskel) =5,54, 95% CI [-0,31-11,39], p=,074, d =0,43 (lille)
DL-IT d =0,21 (lille)
DL-IL d =0,32 (lille)
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(IT)-støttet børnestavning
Tolkning
• It-støttet børnestavning har i høj grad undervisningspotentiale
vurderet ved den fonologiske kvalitet af børnenes stavning.
• IT-støtte er ved eftertest sig. bedre end KG (moderat), og ikke sig. mindre end
DL (lille). Der er ikke evidens for, at IT-støtte ikke matcher DL.
• Børnene staver i gennemsnit 7 sproglyde mere korrekte end børnene i
kontrolgruppen og 1 lyd mindre end i DL.

• It-støttet børnestavning har ikke i samme grad
undervisningspotentiale vurderet ved den ortografisk kvalitet.
• IT-støtte er ved eftertest ikke sig. bedre end KG (lille), men ikke sig. mindre
end DL (lille). Der er nogen evidens for, at IT-støtte ikke matcher DL
• Børnene staver i gennemsnit 5 sproglyde mere korrekte end børnene i
kontrolgruppen og 4 lyde mindre end i DL.
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(IT)-støttet børnestavning
Tolkning
• Effekten på den fonologiske kvalitet, ikke den ortografiske, i
børnenes stavning passer sammen med talesyntesens
designkarakteristika.
• Syntesen er alene designet til at oplæse konsonanter og vokaler med den
hyppigste udtale i forlyd.

• Den ortografiske kvalitet vurderes samtidigt for ord med simple
og mere komplekse fonem-grafem-forbindelser.
• Det er muligt, at IT-støttens ulempe er størst ved ord med komplekse fonemgrafem-forbindelser. Dette ville indikere at:
•
•

Børnene lærer at skrive nye ord med disse forbindelser fx lus.
Børnene lærer ikke at skrive nye ord med mere komplekse forbindelser som fx sæk.

• Kan belyses i indeværende studie ved at sammenligne børnenes
stavning af utrænede ord med simple og komplekse forbindelser.
• En ikke planlagt mixed ANCOVA med simple og komplekse fonem-grafemforbindelser som within og deltagergruppe som between blev gennemført.
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(IT)-støttet børnestavning
Stavning - utrænede ord – justerede gennemsnit

Hovedeffekt af deltagergruppe.
F(3,75) =4,906, p =,004, partial η2 =,164 (stor)

Hovedeffekt af type af fonemgrafem-forbindelse.
F(1,75) =0,022, p <,001, partial η2 <,308 (stor)

Interaktion
deltagergruppe
*type af fonem-grafem-forbindelse.
F(3,75) =0,419, p =,008, partial η2 =,144 (stor)
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(IT)-støttet børnestavning
Tolkning
• Interaktionseffekten og histogrammer indikerer:
• For ord med komplekse fonem-grafem-forbindelser ligner IT-støtte og ILstøtte KG, mens DL adskiller sig.
• For ord med simple fonem-grafem-forbindelser ligner IL, IT og DL mere
hinanden, og adskiller sig fra kontrolgruppen.

• Resultatet støtter, at talesyntesen med nuværende
designkarakteristisk:
• Ikke understøtter tilegnelsen af komplekse fonem-grafem-forbindelser.
• Effekten af IT-støtte ses ved børnenes anvendelse af simple fonem-grafemforbindelser i utrænede ord.

• Børnestavning med DL er i dette studie eneste form for støtte,
der kan udvikle kvaliteten af børnenes stavning af kompleksefonem-grafem-forbindelser mere end i KG.
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(IT)-støttet børnestavning
Begrænsninger og nye spørgsmål
• Stavetesten var ikke designet til at skelne effekt på simple vs
komplekse fonem-grafem-forbindelser.
• Ikke lige mange ord.
• Ikke samme længde.
• Få items.

• Fremtidige studier kan undersøge effekten af talesyntese med
samme eller andre design-karakteriska med stavetest designet til
at skelne forskelle i effekt på typen af fonem-grafemforbindelser.
• Gruppestørrelsen  tendenser kan efterprøves i fremtidige
studier med flere deltagere.
• Betydningen af børnenes forudsætninger?
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Diskussion
I.

Tal med din sidemakker
i.

Hvilke perspektiver ser du for børnestavning med oplæsning
ved talesyntese i indskolingen?
i.

Hvad vurderer I er potentialet og begrænsningen i relation til studiets
resultater?

II. Plenum
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Diskussion
I.

Tal med din sidemakker
i.

Hvad tænker I lytteskrivning kan tilføre børnestavning?

II. Plenum
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Diskussion
I.

Nye spørgsmål?
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