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"Den danske, stokastiske stavemaskine: Om at stave et ord, når man 
kender noget af det" 
 

I det komplicerede danske stavesystem forekommer stavefejl i typiske valgsituationer. F. eks. 
fejlstaves [æ]-lyden i "hest" og "gæst" som HÆST/GEST, medens det stumme "d"-bogstav i ord som 
"hal" og "fald fejlstaves som HALD/FAL. 

Dette er blot eksempler, idet stavesystemet rummer valg ved en række udtalte lyde og stumme 
bogstaver. På grundlag af data fra Noesgaards meget store københavnske undersøgelse fra 1945 - 
20.000 børn fra 3.-8. klasse, der hver især stavede 100 ord - genoptalte jeg fejlene i en række 
forskellige stavesystemer på et moderne grundlag. 

Statistisk set og overraskende viste det sig, at der forekom lige mange forkerte E og Æ for lyden [æ], 
lige mange forkerte indsatte og udeladte "d"-bogstaver osv. Dette fund var generelt gældende for 
praktisk taget alle de optalte systemer. Da en til en relationer mellem lyd og bogstav i praksis ikke 
frembringer stavefejl i det danske stavesystem, præsenteres en dansk, stokastisk stavemaskine. 
Sådan et apparat er meget savnet i den internationalt velkendte tovejsmodel for stavning. Maskinen 
genererer rigtige ord og nonsens ord baseret på empiriske sandsynligheder mellem lyd og bogstav. 

En sammenligning mellem undersøgelsens stavefejlhyppigheder og de tilsvarende danske 
bogstavhyppigheder viste ingen sammenhæng. Danskere lærer, at to (eller flere) bogstaver står for 
en given lyd eller at stumme bogstaver kan forekomme i visse kontekster, men ikke hvor ofte. 
Foreløbige korrelationsberegninger mellem antal stavefejl overfor ords forekomsthyppighed og 
ordlængde viste at valget af bogstaver i stavefejl er relativt kontekstuafhængigt, paradigmatisk og 
tilfældigt. 
Udfra undersøgelsens resultater afledes der en række konsekvenser angående stavningen af 
konsonantgrupper og segmenteringen af fejlstavede ord sammen med en test til beregning af 
størrelsen af en stavers visuelle staveordforråd. 
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