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Sprog: med udgangspunkt i læseprocessen. 

 

Pensum: EK 10 

 

DE FØRSTE 5 MINUTTER 

1. Først vil jeg helt kort definere, hvad læsning er for noget. 

2. Derefter vil jeg komme ind på, at læsning er automatisk.  

3. Derefter forklare ud fra en model, hvordan vi kommer fra at se et skrevet ord til 

faktisk at forstå ordet. Modellen hedder ”Interaktiv aktiveringsmodel”. 

4. Så vil jeg komme ind på en model, som fortæller os, hvordan vi analyserer og 

forstår det læste sprog. 

DE NÆSTE 10 MINUTTER 

5. Herefter vil jeg fremlægge en model – Dual-Route Cascaded Modellen – der fortæller 

os, hvordan vi læser højt samt påviser samtidig nogle læseforstyrrelser. 

6. Så komme ind på det mentale leksikon, som fortæller os, hvordan ord, som vi læser, 

og ords betydning er opbevaret. 

7. Til sidst vil jeg fortælle, hvor i hjernen bogstaver behandles.  

8. Og måske også påvise nogle undersøgelsesmetoder af, hvordan læseprocessen foregår? 

 

DE FØRSTE 5 MINUTTER 
 

1) Hvad er læsning?  

Sprog er et af de mest komplekse fænomener i den menneskelige hjerne. Tale og symbolsk 

sprog er noget helt unikt for mennesker, og som adskiller os fra fx andre primater.  

 

Læsning handler om at komme fra skrift til mening og lyd. Det er en indlært færdighed, 

som læres ved instruktion, og der er store forskelle mellem de forskellige skriftsprog.  

 

2) Læsning er automatisk 

Selv om læsning læres ved instruktion, så er det noget, som sker automatisk, når først vi 

har lært det. 

 

Rayner og Sereno har argumenteret for, at ord identifikation generelt sker meget 

automatisk. Beviser for, at ord identifikation muligvis er uundgåelig kommer eks. fra 

Stroop-effekten.  

 

Stroop-forsøget er udviklet af John Ridley Stroop til at påvise to modsatrettede 

kognitive systemers konkurrence; det at benævne en farve man ser i forhold til at læse et 

farveord. Gennem træning bliver vores mentale processer automatiske, og derfor har vi 

svært ved i Stroop-forsøget at se bort fra at læse ord, når vi skal benævne farver. 

Benævnelseshastigheden sløves, når ord har konfliktende farver (ordet ’rød’ skrevet med 

grønt). Stroop-effekten tyder på, at ord mening udledes, selv når personen ikke forsøger 

at processere det.  

 

Senere fund peger også i retning af, at ord identifikation ikke er afhængig af bevidst 

opmærksomhed. Faktisk behøver bogstavidentifikationen slet ikke at være komplet, førend 

ord identifikationen kan begynde. Dette er Reichers Word Superiority Effect et eksempel 

på. Via forsøg har det vist sig, at det er nemmere for fp hurtigt at identificere et 

bogstav, når dette præsenteres i et ord, ift. i et non-ord eller hvis bogstavet bare står 

alene. Ift. Word Superiority Effect genkendes ord ikke via identifikation af et bogstav 

efter et andet. Faktisk har forskere på Cambridge Universitet fundet ud af, at det er 

ligegyldigt hvilken rækkefølge bogstaverne i et ord kommer i, så længe det første og det 

sidste bogstav er på den rigtige plads. Resten kan byttes helt rundt, og man kan stadig 

læse og forstå, hvad der står. Dette skyldes, at hjernen ikke læser hvert enkelt bogstav, 

men ordet som et hele. 

 

3) Hvordan kommer vi fra at se et skrevet ord til faktisk at forstå ordet?  

Hvordan kommer vi fra at se et skrevet ord til faktisk at forstå ordet? Hvilke mekanismer 

ligger bag, når vi læser højt og indeni os selv?! 

 

Interaktiv aktiveringsmodellen 

McClelland og Rumelharts Interaktive aktiveringsmodel for visuel ordgenkendelse er en 

konnektionistisk model, der har haft stor indflydelse indenfor dette område. Hovedtesen 

bag modellen er, at visuel ordgenkendelse involverer en blanding af ’bottom-up’- og 

’top’down’-processer.  
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Ifølge teorien: 

 Findes der genkendelsesenheder på tre niveauer: på featureniveau (nederst), på 

bogstavniveau (i midten) og på ordniveau (øverst).  

 

 Når et feature i et bogstav er opdaget (eks. en horisontal streg i højre side af 

bogstavet), aktiveres alle de bogstaver, der indeholder dette træk (H, M, N osv.) 

og bogstaver, der ikke har dette træk hæmmes. 

 

 Bogstaver genkendes på bogstavniveau: Når et bogstav i en bestemt position i et 

ord er identificeret, aktiveres alle de ord på ord niveau, som har dette bogstav 

i den position, alle andre ord hæmmes.  

 

 Ord genkendes på ordniveau: Et ord løber altså fra featureniveau til bogstav- og 

videre til ordniveau via aktivering (opad og nedad) og hæmning (på samme niveau). 

’Top-down’-processer sker fra ordniveau til bogstavniveau (= word superiority 

effect). 

 

 

Kritik: Selvom modellen har været indflydelsesrig og bl.a. kunne forklare word 

superiority effect og dens vægt på vigtigheden af top-down-processer stemmer overens med 

virkeligheden, har den også visse begrænsninger. Eks. har de fleste forsøg med modellen 

været kunstige og har ikke haft meget tilfælles med normale læsesituationer. Derudover er 

modellen kun designet til at kunne forklare processering af fire-bogstavsord. 

 

 

4) Hvordan vi analyserer og forstår det, vi læser: 

Skrift og tale involverer forskellige systemer på de lave niveauer, men mange af de 

processer som ligger bag forståelsen af den sproglige besked er ellers ens for begge 

modaliteter. Jeg vil forklare modellen med fokus på læseprocessen. Se fig. 9.6 til højre 

fra GZ: 

 

1) Personen oplever et visuelt indput i form af det skrevne ord. 

2) Personen identificerer de ortografiske enheder (ordets stavemåde) ud fra det 

visuelle input 

3) Herefter kan det gå to veje: De ortografiske enheder (ordets stavemåde) kan enten 

direkte aktivere en visuel form af ordet i det mentale leksikon- eller de 

ortografiske enheder kan blive oversat til fonologiske enheder (ordlyde) som 

aktiverer den fonologiske ord form i det mentale leksikon, hvilket kaldes lexical 

selection. 

4) Herefter aktiverer den lexicale selektion det valgte ord ”the lemma” (lageret af 

grammatisk information) bliver aktiveret og ordets mening dannes. 

 

(NB! Begge processers første trin er præleksikale, fordi de starter med en perceptuel 

analyse, der ikke involverer det mentale leksikon.) 

 

Uddybning af modellen: Flowet af informationer er Buttom-up fra perceptuel information 

til ord på ”højere niveau” og lemma aktivering. Interaktive modeller over sprogforståelse 

vil normalt tale om top-down indflydelse også. Fx at aktiveringen på ord-form niveauet 

ville være i stand til at influere tidligere perceptuelle processer. Denne type feedback 

kunne vises i denne model ved at lade pilene køre i begge retninger. 

 

 

DE NÆSTE 10 MINUTTER 
 

5) Hvilke mekanismer ligger bag, når vi læser højt og indeni os selv  

En interessant effekt er, at raske fp, ved hurtig oplæsning af ord, ved, hvordan de skal 

udtale reelle ord (både dem, der er regulære og irregulære ift. udtalelsesreglerne), men 

også hvordan de skal udtale ikke-eksisterne ord. Hvordan ved man eks. at ’b’ i ’comb’ er 

stumt? Eller at ’pint’ ikke rimer med ’hint’, men i stedet skal udtales ’pajnt’, og 

hvordan non-ordet ’fass’ skal udtales? 

Data fra hjerneskadede patienter (dyslektiske) foreslår, at det er ganske komplekse 

forhold mellem de grafemiske, fonologiske og semantiske aspekter ved ordet. Studierne af 

hjerneskadede viser, at der findes adskillige læseforstyrrelser, alt efter hvilke dele af 

det kognitive system, der er ramt. 

 

Dual-Route Cascaded Modellen 

Cotheart m.fl. har udviklet Dual-Route Cascaded Model for at forklare højt- og 

indenadslæsning. Ifølge modellen findes der tre forskellige ruter for læsning. Modellen 

kaldes Dual-Route, fordi der er en hovedskelnen mellem: 
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- En leksikal-/ordbogsrute (rute 2 og 3) 

 

- Og en non-leksikal rute, der omvender bogstaver til lyd (rute 1): 

 

 Rute 1 (grapheme-phoneme conversion): Denne rute omvender stavelser (grafemer) til 

lyd. Hvis en hjerneskadet patient kun brugte rute 1 ville denne omvending til lyd 

gøre, at patienten kunne udtale ord, der staves som de siges, korrekt. Men ikke 

ord, der udtales specielt (er irregulære, eks. ’pint’). Patienten ville også godt 

kunne udtale non-ord ud fra samme regel. Patienter der kun bruger Rute 1 kaldes 

’Surface dyslektiske’. De har specielt problemer med udtalen af de irregulære ord, 

som de udtaler, som om de var regulære (’i’et i ’pint’ udtales som i ’hint’). 

 

 Rute 2 (lexicon plus semantic system): Visuel repræsentation af et ord fører til 

aktivering af det ortografiske indput leksikon (hvor ord, man kender lagres). 

Dette aktiverer den semantiske (mening) og derefter fonologiske (lyd) 

repræsentation af det givne ord. Patienter der kan 

anvende rute 2, men ikke rute 1 kan udtale familiære 

ord lige meget, om de er regulære eller irregulære. 

Men de har problemer med oplæsningen af ikke-kendte 

og non-ord. Dette symptom ses hos ’Fonologisk 

dyslektiske’ patienter. Der er et specifikt problem 

med grafem-fonem omdannelse.  

 

 Rute 3 (lexicon only): Ligesom i rute 2 fører visuel 

repræsentation af ord til aktivering af det 

ortografiske indput leksikon, som aktiverer ordets 

fonologiske output. Men, i Rute 3, bypasser man det 

semantiske system, så ord udtales, men bliver ikke 

forstået. Ruten er formentlig ikke særlig vigtig i 

normal læsning, men måske ved hurtig højtlæsning. 

Patienter, der bruger rute 3 har ca. de samme 

symptomer som dem, der kun bruger rute 2; er ret 

præcise i at læse familiære ord (både regulære og 

irregulære), men ikke ukendte ord. Og Rute 3-

patienter udviser desuden forringet evne til at lave 

“semantiske bedømmelser” vedr. familiære ord. 

 

Det antages, at hjerneskadede patienter med dysleksi næsten kun benytter sig af den 

leksikale (2 og 3) eller den ikke-leksikale (1) rute. Men raske individer bruger typisk 

begge ruter, når de læser højt, og de to ruter er ikke uafhængige i deres funktioner. Den 

leksikale og ikke-leksikale rute deler to processerings komponenter: De starter alle med 

en ortografisk analyse, der identificerer og grupperer de læste bogstaver og slutter med 

tale-/fonemsystemet, fordi outputtet fra begge ruter går dertil. 

 

Dyb dysleksi og læseruter: 

Patienter med dyb dysleksi har især problemer med at læse ufamiliære ord, men har også 

problemer med at lære non-ord og laver semantiske læsefejl (eks. læser ’båd’, når der 

står ’skib’). Dyb dysleksi er måske resultatet af skade, der vedrører grafem-fonem 

omvendingen og det semantiske system. Coltheart argumenterede for, at patienter med dyb 

dysleksi ikke læser med en skadet udgave af det normale læsesystem, men i stedet læser 

med at helt andet system lokaliseret i højre hemisfære. Han m.fl. lavede forsøg med en 

dyb dyslektisk patient, en overfladisk dyslektisk patient og to normale personer. Det 

viste sig, at blodtilstrømningen var større i højre hemisfære ift. i den venstre hos den 

dybt dyslektiske, under et forsøg med visuel ordgenkendelse. 

På trods at dette, har højre-hemifære-teorien ikke mange tilhængere. Dette skyldes, 

at dybt dyslektiske udviste en meget bedre evne til at læse, end split-brain patienter 

gør, når de får ord præsenteret for deres højre hemisfære. Desuden udviser split-brain 

patienter, der bruger deres højre hemisfære, også en fordel ved læsning af konkrete ord 

ift. abstrakte – denne skelnen findes ikke hos dybt dyslektiske. Og sidst, men ikke 

mindst findes der et eksempel på en dybt dyslektisk mand, der fik et slagtilfælde i den 

venstre hemisfære. Dette skulle have fået ham til at læse med den højre hemisfære, men 

det var ikke tilfældet, for da han fik et slagtilfælde mere i venstre hemisfære forsvandt 

hans evne til at læse helt. 

 

Dual-Route Cascaded Modellen giver en god forklaring på forstyrrelser som ’overflade 

dysleksi’ og ’fonologisk dysleksi’, men er også god som forklaringsmodel til læsning hos 

normale individer. Kritikken kan dog være, at den computermodel, der er lavet over 

teorien, kun kan behandle enstavelses-stimuli, hvilket jo ikke svarer til virkelighedens 

læsning, samt at modellen er opbygget over det engelske sprog, og sprog som det kinesiske 

og det japanske skriftsystem er så forskelligt fra engelsk, at modellen ikke er mulig at 

overføre (enstavelsesord kan eks. slet ikke skrives på kinesisk). 
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6) Det Mentale Leksikon (Lagring/opbevaring af ord og koncepter: Willem Levelt) 

DML er en mental opbevaring af information om ord inkl. semantisk information (ords 

betydning), syntaktisk information (grammatik/lemma), og detaljer om ordformer (hvordan 

ord staves, fonologi (lydsmæssig udtale). De fleste psykolingvistiske teorier er enige 

om, at et ML spiller en central rolle for vores sprog. En normal voksen har en passiv 

viden om ca. 50.000 ord og kan derudover genkende og producere ca. tre ord/sek. Pga. 

denne hastighed og databasens størrelse må DML være organiseret på en yderst effektiv 

måde. 

DML menes, at være organiseret på tre niveauer i informationsspecifikke netværk (se 

fig.):353 Gaz – 9.1 

 

 Øverste niveau: Det konceptuelle niveau: Om ordet repræsenterer en levende eller 

ikke-levende ting. Eks. et ’får’ (visuelt billede)  er et dyr  giver: mælk, uld 

osv. 

 Mellemste niveau: Lemma niveau: Indeholder grammatisk information; eks: ’får’ er: 

et navneord, hunkøn ift. ged (hankøn) osv. Indeholder også semantisk information, 

der definerer under hvilke forhold, det vil være passende at bruge et ord. 

 Nederste niveau: Lexeme niveau (lydniveau): ’får’ består af: f, å, r + den 

fonologiske/lydmæssige udtale 

 

Desuden menes DML at være organiseret efter følgende principper, der ikke minder om en 

almindelig ordbog: 

 

1. Det har ikke noget fast indhold – ord glemmes, mens nye ord kommer til.  

2. Jo oftere et ord bruges, jo hurtigere kan det genkaldes/er det tilgængeligt. 

3. Genkaldelsen af ord påvirkes af ’naboeffekten’ – dvs. auditive naboer er ord, der 

adskiller sig ved kun at have én fonem, der er forskellig. Naboer til ordet ’hate’ 

er late, rate og eight. Jo flere naboer, desto langsommere genkaldes et ord, fordi 

der er større konkurrence mellem aktiveringen af forskellige ord under 

taleforståelsen. 

 

Studier: Man har fundet støtte for ideen om, at ordene i DML er organiseret i 

meningsfulde forhold, gennem studier der benytter leksikale beslutningsopgaver: 

 Lexical decision task: Subjektet præsenteres for en række af bogstaver (target-

ord), og skal sige så hurtig som muligt, om denne bogstavrække udformer et ord 

eller ej. 

 Semantisk priming ved lexical decision task: Lige før ordet, som subjektet skal 

bestemme om er et ord eller ej, vises, dukker et andet ord frem (prime ord), 

forsvinder igen og selve “target”-ordet fremkommer herefter (eks. ’Sygeplejerske’ 

(prime-ord) ’Lastbil’ (target-ord)  et det et ord?). 

Resultat: Beslutningstiden for et ord (eks. Lastbil) er kortere, når det foregående ord 

er semantisk relateret (eks. Bil) ift. når det er urelateret (eks. Sygeplejerske), eller 

når intet prime-ord vises. 

På basis af sådanne forsøg blev det foreslået, at ordene/begreberne på det 

semantiske plan er interrelaterede med hinanden på en sådan måde, at ord med stærkere 

meningsmæssige bånd er tættere på hinanden i netværket, end ord der ikke har denne 

relation. 

 

7) Hvor i hjernen behandles bogstaver? 

Ved at se på det det neurale grundlag for processering af skrevne ord, kan vi finde ud af 

hvor i hjernen vi påvirkes, når vi præsenteres for bogstaver. 

 

Nylige studier med PET og fMRI udstyr viser, at når subjekter præsenteres for bogstaver 

aktiveres de områder i hjernen, som er specialiseret i visuel behandling, hvilket er 

striate cortex og de nærliggende områder til extrastriate cortex.  

 

NB! Men disse steder er IKKE specialiseret i bogstaver – man mener at grunden til, at 

nogle af aspekterne ved læsning ikke er repræsenteret i et specialiseret system, ligesom 

det er tilfældet med behandling af talt sprog, er at skrevet sprog er forholdsvist nyt 

for mennesket. Derfor har et evolutionært pres ikke medført specialiserede systemer 

endnu.  

 

Man mener, at identifikation af ortografiske enheder (når vi staver) finder sted i de 

occipitale-temporale regioner i den venstre hjernehalvdel. Studier af normale 

forsøgspersoner har givet beviser for, at dette område ikke er sensitivt over for andre 

visuelle stimuli som f.eks. ansigter.  

 

8) Undersøgelsesmetoder af, hvordan læseprocessen foregår 

Der findes flere forskellige undersøgelsesmetoder til at finde ud af, hvilke processer 

der er involveret i læsning: 
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 ”Øjenbevægelse under læsning”(observation af hvornår øjet skifter fra ord til ord) 

  ”lexical decision task” (bedømmelse af om en række bogstaver danner et ord) 

 ”naming task” (udtale et trykt ord så hurtigt som muligt) 

 

”Øjenbevægelse under læsning” er en meget brugt og brugbar metode, hvor man observerer, 

hvornår øjet skifter fra ord til ord. Denne undersøgelsesmetode har to bestemte styrker; 

den giver detaljerede informationer om opmærksomhedsrelaterede processer, og den er enkel 

at gå til. Undersøgelser med øjenbevægelse, er på flere områder problematiske og 

mangelfulde. Der tages ikke højde for højere kognitive processer, og forsøgene er ikke 

testet i forhold til tidligere undersøgelser om læsning. Med andre ord er både 

relabilitet og validitet problematiske, og jeg har derfor valgt ikke at gå dybere ind i 

dette felt, hvilket bogen heller ikke gør. 

 

Metoderne ”lexical decision task” og ”naming task” bruges til at vurdere 

ordidentifikation. Disse undersøgelsesmetoder viser, at visse processer finder sted ved 

et givent ord på et givent tidspunkt, men har sine klare begrænsninger, fordi at man 

under normale læseprocesser bliver forstyrret af andre ting, og det er ikke klart, hvilke 

processer man præcis undersøger via disse to metoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


