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Artiklen bygger på en mere omfattende arti
kel om analyse af stavefejl (Juul & Heegård 
Petersen, 2021). Artiklen kan hentes her: 
https://www.nys.dk/issue/view/9427

Hvis man ser en dansk film af ældre dato, vil det ofte 
ske, at man hæfter sig ved de medvirkendes udtale. 
Man kan studse over nogle af vokalkvaliteterne, og 
man kan få det indtryk, at folk talte meget tydeligere i 
gamle dage. Eksempelvis udtaler mange i dag et ord 
som livet uden v-lyd, sådan at det er enslydende med 
liget. 

En del af forklaringen kan være, at man anvendte 
et tydeligere udtaleregister i de gamle film, mens 
skuespillere i dag taler mere hverdagsnært. Også i 
1950’erne var der forskellige distinkthedsniveauer i 
spil, og det kan ikke udelukkes, at sammenfaldet af 
livet og liget også kunne forekomme dengang. Men at 
udtalen faktisk har ændret sig på en række områder, 
er der ingen tvivl om. Eksempelvis har en undersø-
gelse af vokalkvaliteter i radioavisen fra 1950’erne og 
frem til nullerne dokumenteret, hvordan især a-kvali-
teterne har ændret sig årti for årti (Thøgersen, 2012).

Disse udtaleudviklinger har normalt ikke den store 
betydning for forståelsen – børn i dag kan sagtens 

forstå, hvad der bliver sagt, hvis man viser dem Far til 
fire på Bornholm eller en anden perle fra bedstemors 
barndom. Måske derfor kan de færreste sprogbrugere 
gøre mere præcist rede for, hvad det er for ændringer, 
der er sket. Hvis man er dansklærer, er det imidlertid 
både nyttigt og nødvendigt at være opmærksom på, 
hvordan udtalen ændrer sig. Udtalen er jo det naturli-
ge udgangspunkt, når man skal lære at stave. Denne 
artikel giver et overblik over de udtaleudviklinger, der 
især gør det sværere at stave.

At stave lyd for lyd
Ordenes udtale er som en lydlig knagerække, hvor 
man på hver lyd skal hænge et bogstav (måske flere), 
når man staver. I læsning er det en udbredt metafor, 
at man genkender ord som »ordbilleder« – men i 
stavning har vi aldrig hørt nogen påstå, at man skal 
lære at tegne ordbilleder. Det er givetvis, fordi stave-
processen er så langsom, at vi som sprogbrugere selv 
oplever, at vi staver ordene lidt ad gangen, lyd for lyd. 
Langt de fleste stavefejl, man møder som staveunder-
viser, vidner om netop det: De er lydbevarende i den 
forstand, at de gengiver lydene i ordenes udtale – blot 
ikke på den måde, der fremgår af Retskrivningsord-
bogen. Det er vigtigt, fordi det i disse tilfælde ikke er 
skriftens grundlæggende lydprincip, der er årsag til 
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»Atte bleddet svagere og stagve?« spurgte Jørn Lund i en artikel her i Læsepædagogen 
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et klart ja. Vi giver her en opdateret oversigt over udtaleudviklinger og konkluderer, at 
det nu er blevet endnu sværere at stave. Derfor er det vigtigt, at staveundervisere har 
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stavefejlen, men et manglende kendskab til mere 
avancerede staveregler.

Hvis man som lærer skal afgøre, om en stavefejl er 
lydbevarende, er man nødt til at have indsigt i, hvad 
det er for udtaler, eleverne tager udgangspunkt i. 
Derfor bør man vide noget om, hvordan dansk udtale 
varierer, og have kendskab til de lydudviklinger, der 
er i gang. Der kan gå årtier mellem nye udgaver af 
Retskrivningsordbogen, og de ændringer, der gen-
nemføres ved de lejligheder, er normalt af ganske 
begrænset omfang. Ifølge retskrivningsnormen staver 
vi dejligt med e – uanset om vi udtaler ej-diftongen 
med åben a-lyd, som i dag er det almindelige, eller 
med en mere fremskudt a-lyd, som tidligere blev 
anset som comme il faut – jf. frasen en snegl på vejen 
er tegn på regn i den danske udgave af musicalen My 
Fair Lady (hvor blomsterpigen Eliza kæmper med at 
aflægge sig de udtaler med åben a-lyd, som langt de 
fleste af os bruger i dag). Og vi fortsætter med at stave 
ordene livet og liget forskelligt, uanset hvor mange 
danske sprogbrugere der udtaler dem ens.

For sprogbrugerne, og især for de skoleelever, der 
skal lære at bruge de stavemåder, der fremgår af 
Retskrivningsordbogen, er konsekvensen af udtale-
ændringer, at det bliver sværere at ramme den rigtige 
stavemåde ved at stave ordene lyd for lyd med ud-
gangspunkt i egen udtale. Dermed bliver der mere 
arbejde til læreren – og større krav til lærerens viden 
om moderne dansk udtale. 

En klassisk faldgrube her er fænomenet ortografisk 
besjæling. Når man ved, at to ord staves forskelligt, 
kan man synes, at de er forskellige også i udtalen – 
selv om de ikke er det. Eksempelvis kan man synes, at 
der er en forskel på (papir)lappen og (bjørne)labben 
– selv om konsonantlyden, der staves hhv. pp og bb, 
fonetisk er præcis den samme (en b-lyd). Det er ikke 
usædvanligt, at begyndere har mere uhildede ører 
end deres lærere. Det er endnu en grund til, at vi i det 
følgende gør nærmere rede for udtaleudviklinger i 
moderne dansk og deres stavemæssige konsekvenser.

Tre grupper af udtaleændringer
Udtaleudviklinger kan gøre det sværere at stave, fordi 
de ofte fører til flertydigheder i relationen mellem tale 
og skrift. Flertydighed vil sige, at en og samme lyd 
kan svare til flere forskellige stavemåder. Mange af de 
udviklinger, vi vil omtale, er langtfra nye, selv om kun 
få af dem fremgår af udtaleangivelserne i Den Danske 
Ordbog (DDO). Artiklen her kan ses som en opdate-
ring, hvor vi ser på relationen mellem tale og skrift i 
dag, 44 år efter at Jørn Lund spurgte, om det var ble-
vet svagere og stagve.

Overordnet finder vi, at de fleste af de udviklinger, 
der kan give stavefejl, falder inden for tre grupper: 
udviklinger mht. distinkthed (udtaletydelighed); 
udviklinger mht. vokallængde; samt r-påvirkning af 
vokaler.

JAN HEEGÅRD PETERSEN
Lektor i dansk sprog ved Københavns Universitet, hvor han underviser i gram
matik, fonetik, ortografi og sprogudvikling. Hans primære forskningsinteresser 
omfatter grammatiske og fonetiske aspekter ved dansk talesprogs grammatik 
samt dansk talt i udvandrersamfund. 
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Figur 1. Det skulle have været overdækkede, men cafe-
ejeren har tydeligvis en anden udtale af adjektivet end 
den distinkte rigsmålsnorm.
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Der er flere udtaleordbøger på markedet, 
men DDO er let tilgængelig (ordnet.dk/ddo) 
og har indtalinger af de fleste ord. Der gives 
dog oftest kun en af flere mulige udtaler, og 
angivelserne er nogle steder ude af trit med 
udviklingen – fx når ret og rat anføres med 
forskellig udtale. Bemærk også, at redaktio
nen har villet gøre lydskriften lettere at læse, 
og derfor gengives schwaassimilation ikke.

Udviklinger mht. distinkthed 
Der vil altid være variation i, hvor distinkt (tydeligt) 
sprogbrugere taler, men normen for distinkt udtale 
kan ændre sig. Dette er et underbelyst område i dansk 
fonetisk forskning, men det er vores indtryk, at der 
bliver flere og flere tilfælde, hvor retskrivningsnor-
men afspejler andre udtaler end dem, det er normalt 
at bruge i dag.

• Svækket udtale af r-lyde. I mange tilfælde skri-
ver vi fortsat r i ord, hvor der i standardudtalen 
ikke længere er en selvstændig r-lyd.
 ° Det gælder i et ord som ture, der i dag har 

samme udtale som tuer, fordi -re og -er er 
faldet sammen. Skriftens r’er har dog stadig 
en funktion, da de viser, at endelserne udtales 
med såkaldt »åbent schwa«, og dermed er 
forskellige fra det almindelige schwa (endel-
ses-e) i entalsformen tue. Jørn Lund bemær-
ker i sin 1978-artikel om ordpar som ture- 
tuer, at der »ikke altid hos yngre er nogen 
udtalemæssig distinktion«. I dag kan man 
stadig høre ord som ture, høre, lære udtalt 
med r-lyd, men kun i såkaldt hyperdistinkt 
(overtydelig) udtale. 

 ° Der kan også være udtalesammenfald af -re og 
-er efter konsonantlyd, sådan at forskellen på 
fx klatre og klatter forsvinder. Andre eksempler 
er fætre-fætter og klamre-klammer. Disse udta-
lesammenfald er efter vores vurdering meget 
udbredte, og de kan være årsag til stavefejl (fx 
klatre stavet »klatter«; Juul, 2019). Mange har 
dog forskellige udtaler i distinkt udtale.

 ° Efter tryksvag vokal er det almindeligt, at en 
oprindelig r-lyd er tabt, hvilket kan give stave-
fejl som »vudere« for vurdere, »kiopraktor« for 
kiropraktor – og omvendt kan man støde på 
såkaldte overgeneraliseringsfejl som »birograf« 
for biograf, hvor den ikke lydrette stavemåde 
breder sig til ord, der ellers staves lydret.

• Schwa-assimilation og schwa-tab. Det tryksva-
ge endelse-e, som fonetikere kalder schwa, smel-
ter meget ofte sammen med nabolyde (såkaldt 
schwa-assimilation), og det kan tabes helt. Dette 
er der ikke noget nyt i, men vores vurdering er, at 
udtaler med tydeligt schwa er blevet sjældnere.
 ° Schwa kan assimileres til en efterfølgende 

stemt konsonant, hvorved denne konsonant 
bliver stavelsesbærende. Det betyder, at man 
kan udtale sidste stavelse af fx cykel, vissen, gået 
uden nogen selvstændig vokallyd. Det fore-
kommer også, at schwa assimileres til en fore-
gående konsonant, hvilket giver udtalesam-
menfald af ordpar som cykel-cykle, vissen-visne 
og gået-gåde – hos mange dog kun i mindre 
distinkt udtale. Disse sammenfald betyder, at 
man ikke kan finde frem til, hvordan endelser-
ne i ordene skal staves, ud fra udtalen alene.

 ° Schwa kan også tabes helt, sådan at skaffe får 
samme udtale som skaf, og kaffe bliver et rim 
på paf. Schwa-tab kan være forklaringen på 
stavefejl som »ungdomlig« for ungdommelig. 
Også her kan man støde på overgeneraliserin-
ger, hvor der indsættes e’er, hvor de faktisk 
IKKE hører hjemme, fx »barnelig« for barnlig, 
»spejleæg« for spejlæg og »målemand« for 
målmand.

• Tab af j-lyd og blød v-lyd. Jørn Lund bemærker, 
at j-lyd helt kan forsvinde. Det samme gælder 

Figur 2. Her ses eksempler på stavefejl med tydelig rod i 
schwa-tab.

Ordenes udtale er som en lydlig 
knagerække, hvor man på hver  
lyd skal hænge et bogstav  
(måske flere), når man staver.
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blød v-lyd. Denne udvikling er nu yderligere 
fremskredet.
 ° Tab af j-lyd medfører, at dag bliver et rim på 

bogstavnavnet A, og at der bliver sammenfald 
såsom søg-sø og maile-mægle-mæle. Udviklin-
gen fører også til overgeneraliserede stavemå-
der som »døg« for dø.

 ° Tilsvarende fører tab af blød v-lyd til sam-
menfald af fx rug-ru, snog-sno og låg-lå.

 ° Både j- og blød v-lyd kan tabes før endelsen 
-et, når den udtales som en stavelsesbærende 
blød d-lyd. Det fører til sammenfald af fx 
øjet-odde (med tabt j-lyd i øjet) og revet-redde 
(med tabt blød v-lyd i revet). Lund 1978 ek-
semplificerede disse udviklinger med spørgs-
målet Har du reddet dig i odde? I dag forekom-
mer udtalesammenfald som disse også, når 
rigsmålstalende voksne taler i et distinkt leje.

 ° Når mange af de berørte j- og v-lyde staves 
med g, skyldes det, at de går tilbage til udtaler 
med blød g-lyd, som nu er så godt som for-
svundet. 

Udviklinger mht. vokallængde
Mange ordpar i dansk adskilles i udtalen alene af 
vokallængde. Det gælder fx kulde vs. kugle og pakken 
vs. parken. I visse lydlige sammenhænge er skellet 
mellem lang og kort vokal imidlertid forsvundet hos 
langt de fleste rigsmålstalende.

• Forlængelse
 ° Før blød d-lyd og blød r-lyd er det hos mange 

sprogbrugere helt gennemført, at vokaler, der 
tidligere var korte, er blevet forlænget (Olan-
der, 2019). Det giver udtalesammenfald af 
ordpar som vædde-væde, hedde-hede (med 
oprindelig kort vokal før dd) og stirre-stiger, 
herre-hære (med oprindelig kort vokal før rr).

 ° Når en j-lyd smelter sammen med schwa og 
bliver til en slags i-lyd i udtalen af ord som 
veje, seje, er det almindeligt, at den foregåen-
de vokal forlænges. Det giver sammenfald af 
fx veje-varig. 

 ° Forlængelse før stavelsesbærende blød d-lyd 
giver sammen med tab af j-lyd sammenfald af 
fx peget-parret og eget-ejet-arret. 

 ° Der kan også (især i den østlige del af Dan-
mark) iagttages en mere generel tendens til 
forlængelse af korte vokaler, sådan at pakken 
får lang vokal ligesom parken. Hos det store 
flertal af sprogbrugere lader skellet mellem 
kort og lang vokal dog til at være intakt, bort-
set fra i de ovennævnte lydlige sammenhænge

• Forkortelse
 ° Lange vokaler med stød forkortes før blød 

d-lyd, sådan at både rider (præsens af ride, 
tidligere udtalt med lang vokal) og ridder nu 
har kort vokal (og stød på det efterfølgende 
bløde d). Denne udvikling kan i lighed med 
vokalforlængelserne føre til usikkerhed om 
brugen af dobbeltkonsonant, jf. stavefejl som 
»fodder« for foder og »tilbudet« for tilbuddet.

 ° Lange vokaler med stød forkortes ligeledes 
før blød v-lyd, fx sådan at både sorg (tidligere 
med lang vokal) og sov kan udtales med kort 
vokal (og stød på det efterfølgende bløde v). 

R-påvirkning af vokaler
Naboskab til en r-lyd har ført til, at en række vokaler 
har fået en mere åben udtale – med stavemæssige 
flertydigheder til følge. Disse r-påvirkninger har ramt 
forskellige vokaler til forskellig tid. Nogle udviklinger 
er stadig i gang, mens andre er fuldt gennemført.

• Vokaler efter r-lyd 
 ° Kort æ-lyd er blevet til åben a-lyd før visse 

konsonanter, hvilket har givet udtalesammen-

Figur 3. Her er en skilteforfatter, en campingpladsejer, 
kommet til at vælge den forkerte korrespondens for 
æn-lyden. »Redder« (for reder) afspejler, at der som 
følge af vokalforlængelse før blød d-lyd ikke længere er 
udtaleforskel på reder og redder.

Som lærer er man klædt bedst på til 
at undervise i stavning, hvis man 
følger den fonetiske udvikling.
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fald af ordpar som ret-rat, skræmme-skram-
me. Jørn Lund vurderer i sin 1978-artikel, at 
disse sammenfald findes hos »mange flere 
end for blot 25 år siden, hvor det især var 
børn af de lavere lag i København, der havde 
problemer med stavningen af sådanne ord«. I 
dag er udviklingen efter vores vurdering gen-
nemført hos et stort flertal. Man kunne tro, at 
udviklingen ville få frække til at falde sammen 
med frakke, men her ledsages åbningen af en 
indskudt j-lyd (diftongering) så frække i ste-
det bliver et rim på strejke.

 ° U-lyde åbnes, så de bliver o-lyde, hvilket giver 
sammenfald som rude-rode, gru-gro, krus-
kros. Denne udvikling var allerede vidt ud-
bredt i 1978, men i 2022 er udtalerne med 
u-lyd stadig langt fra at være forsvundet. 

 ° Nyere tendenser, som er langt fra at være 
gennemført, er, at ø-lyde efter r kan blive 
trukket tilbage, så fx grøn, brønd bliver rim på 
hånd, og at i-lyde (som ellers er gået fri af 
r-påvirkning) nu kan høres sænket til e-lyd, 
sådan at gris ikke længere rimer på fis, men 
på fes (Schachtenhaufen, 2009).

• Vokaler før r-lyd
 ° Lang æ-lyd er blevet åbnet, sådan at vi får 

sammenfald af fx ære-aer, kære-kager, 
sværere- svagere (hvor r-svækkelse og j-tab 
også spiller ind). Denne udvikling vurderer vi 
som næsten fuldt gennemført.

 ° Kort æ-lyd er åbnet (en fuldt gennemført 
udvikling) og kan smelte sammen med den 
følgende vokaliske r-lyd (en udvikling, der 
stadig er i sin vorden). Tilsammen giver disse 
udviklinger sammenfald af fx ærlig-Ali, 
 særlig-salig, hærge-have.

Andre udviklinger
Der er mange andre eksempler på, at moderne dansk 
udtale varierer og udvikler sig, men ikke alle udvik-
linger har konsekvenser for tilegnelsen af stavemåder. 
Som nævnt har a-lydene ændret sig betragteligt siden 
1950’erne (Thøgersen, 2012), men så længe de er klart 
forskellige fra æ-lyde (fx i vase vs. hvæse), giver der 
ikke noget staveproblem.

Derimod giver det staveusikkerhed, at æ- og e-lyd 
er begyndt at overlappe (Juul, Pharao & Thøgersen, 
2016), hvilket kan føre til sammenfald som pin-
de-penne, kinder-kender og lidt (adverbium)-let. Skel-
let mellem e-lyd (i eksempelordene, der staves med i) 
og æ-lyd (i de øvrige ord) er dog stadig intakt hos 
mange sprogbrugere.

En anden tendens er, at vokaler kan blive udtalt 
med læberunding, når de står mellem lyde, der udta-
les med læberne – fx fem udtalt som rim på søm og 
biograf udtalt med y-lyd. Vi har ikke observeret stave-
fejl som »føm« og »byograf«, men vil ikke blive over-
raskede, hvis de findes.

Også udbredt hos mange unge sprogbrugere er en 
mørk udtale af det bløde d. Denne udtale kan smitte 
af på vokalen foran det bløde d, så denne kommer til 
at lyde tilsvarende ‘mørk’. Fx lyder gid og ged ens hos 
mange unge, og i mere ekstreme tilfælde kan hvide- 
hvede-væde-vade lyde ens.

Nyere danske udtaleudviklinger er mere ud
førligt beskrevet af bl.a. Grønnum (2007, kap. 
12), Brink & Lund (2019) og i en ny introduk
tion til dansk fonetik, Udtalt (Heegård Peter
sen m.fl., 2021, kap. 12).

Klassiske flertydigheder
Det er ikke noget nyt, at vi har flertydigheder i relatio-
nen mellem tale og skrift i dansk. De flertydigheder, vi 
har omtalt ovenfor, er af relativt ny dato – men hertil 
kommer en lang række flertydigheder, som vi har haft 
i generationer. Det gælder brugen af stumt h (fx i hjer-
ne, men ikke i jern), stumt d (i vilde, men ikke i ville), 
valget mellem e og æ for kort æ-lyd (e i vest, men æ i 
gæst) og mange flere. Det er altså ikke sådan, at mo-
derne lydudviklinger, som nogle sprogrevsere fejlag-
tigt kalder ‘sjusk’, i de senere år har forstyrret et ellers 
pænt og ordentligt system. Dansk ortografi har været 
præget af uregelmæssigheder nærmest i al den tid, 
den har eksisteret. Vi har for nylig skrevet en længere 
forskningsartikel (Juul & Heegård Petersen, 2021), 
hvor man kan finde en oversigt over de vigtigste af de 
klassiske flertydigheder i dansk.

Det kan være svært at få styr på flertydighe
derne i dansk ortografi. Et redskab til at få 
overblik er siden bogstavlyd.ku.dk. Her kan 
man søge på enkeltlyde og få vist alle de 
måder, den lyd kan skrives på. Man kan også 
søge fra bogstav til lyd. 

Den vigtigste årsag til, at man sta-
dig kan lære at stave ordbogskor-
rekt, er dog, at der findes lærere, 
der kan understøtte processen.
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Sværere, men ikke umuligt
De nye flertydigheder i forholdet mellem tale og skrift 
er, som det er fremgået, ganske mange. De gør det 
sværere at stave, fordi man ikke kan finde den rigtige 
stavemåde ved at stave lyd for lyd, når lyde har flere 
principielt mulige stavemåder. Det betyder dog ikke, 
at det er decideret umuligt at lære at stave. 

For det første er det også en form for stavning at 
stave lydbevarende – og når man gør det, vil modta-
geren som regel kunne regne ud, hvad det er for ord, 
man mener. Når vi hører folk tale, forstår vi jo for det 
meste også, om der menes livet eller liget, selv om de 
to ord kan udtales ens. Det vigtigste må være at stave 
godt nok til at blive forstået. 

For det andet kan man lære de »korrekte« stavemå-
der ved at lære om mere avancerede staveregler. På 
basalt niveau forbinder de såkaldte korrespondensreg-
ler blot de enkelte lyde med bogstaver. Men reglerne 
kan udvides med betingelser af lydlig art, som når man 
lærer, at b-lyde skrives med p, hvis b-lyden står lige 
efter en s-lyd (som i spise, sprælle, spørge osv.). Eller de 
kan udvides med betingelser af grammatisk art, som 
når man lærer, at en blød d-lyd til sidst i et ord skal 
staves med t, hvis lyden indgår i en bøjningsendelse 
(som i huset, husket osv.). Og når alt andet glipper, kan 
man gøre det enkelte ord til betingelsen og lære, at kort 
æ-lyd staves med e, hvis ordet, der skal staves, er vest, 
men med æ, hvis ordet er gæst. Man kan læse mere om 
korrespondensreglerne i dansk i vores tidligere nævnte 
artikel (Juul & Heegård Petersen, 2021).

Det skal med i billedet, at det ikke er alle lydudvik-
linger, der har øget afstanden mellem tale og skrift. 
Faktisk var det tidligere almindeligt at udtale vokaler-
ne i ord som kirke, dyrke og skurke med r-påvirkning 
(dvs. mere åbne vokaler), men disse udtaler er gået af 
mode, og i dag udtales ordene, som de staves med 
hhv. i-, y- og u-lyd. Det, der sker her, er givetvis, at 
stavemåderne øver indflydelse på ordenes udtale. Det 
samme fænomen ses, når bogstaver hører op med at 
være stumme – fx b’et i købmand og d’et i snedker. Det 
kan således forekomme, at udviklingen går mod bed-
re overensstemmelse med skriften. I langt de fleste 
tilfælde går det dog den anden vej, og det forekom-
mer usandsynligt, at sprogbrugerne vil tage såkaldte 
læseudtaler til sig i større stil og fx begynde at udtale 
t’et i det, så ordet bliver et rim på fedt. 

Det kan også forekomme, at retskrivningen tilpas-
ses, så den tager højde for nye udtalevaner. Eksempel-
vis medtog Retskrivningsordbogen i 1986 stavemå-
den ludder ved siden af luder – sådan at den korte 

vokal i nutidens udtale af ordet kan markeres. Men 
generelt ser det ud til, at Dansk Sprognævn er meget 
tilbageholdende med tilpasninger af denne type – nu-
tid af tude staves eksempelvis stadig tuder og ikke 
tudder. 

Derimod er teknologien kommet nutidens begyn-
derstavere til hjælp, i og med at vi i dag har ganske 
velfungerende sprogteknologier såsom stavekontrol-
ler, ordforslag og tale-til-tekst-software. Det betyder, 
at man som begynder kan få hurtig feedback og hjælp 
til at finde frem til de stavemåder, man ikke allerede 
har lært.

Den vigtigste årsag til, at man stadig kan lære at 
stave ordbogskorrekt, er dog, at der findes lærere, der 
kan understøtte processen. Når antallet af flertydighe-
der i relationen mellem tale og skrift alt i alt er øget, 
må vi konkludere, at det i dag er blevet endnu svære-
re at stave, end det var i 1978. Og dermed er behovet 
for at lære om betingede staveregler øget tilsvarende. 
Mange elever når ikke langt ad denne vej uden at 
blive undervist. Vores pointe med denne artikel er, at 
man som lærer er klædt bedst på til opgaven, hvis 
man følger den fonetiske udvikling. Nutidens elever 
taler lidt anderledes end deres forældre – og det gjor-
de deres forældre også.
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