
 »
A det?« spørger den 2-årige 
og peger på en mælkekarton. 
Moderen svarer ved langsomt og 
tydeligt at udtale et M, så et Æ, et 
l og et k og først tre uger senere 

sætte lydene sammen til ordet mælk.
Selvom ingen børn lærer at tale på den 

måde, er det ifølge ph.d. og tidligere lektor 
i dansk sprog og læsning, kjeld kjertmann, 
sådan, de introduceres til skriftsproget i både 
skolen og mange af tidens traditionelle læse-
apps. Ord brydes op i meningsløse bogstav-
lyde, som skal trænes en for en. 

»læsestart i skolen er en anakronisme og 
foregår stadig, som om vi levede i en mundtlig 
almuekultur, hvor kun få voksne kan læse og 
skrive. Skolen har taget patent på opgaven, 
fordi en hær af læseeksperter har gjort det til 
en svær og problematisk disciplin, som kræver 
professionelle kræfter,« siger han.

Det kan forklare, at engagerede forældre 
i dag nok går til motorik og rytmik med 
familiens yngste og læser rim og remser for 
dem, men sjældent ser det som deres opgave 
at byde de yngste velkommen i skriftsprogets 
verden. Det kan apps ændre på, og nyt projekt 
viser vejen..

»Man kan udvikle apps, som bringer 
læseindlæringen ind i familien uden om 
samfundets officielle kanaler,« siger kjeld 
kjertmann, som sammen med forskere fra 
Institut for Uddannelse og Pædagogik ved 
Aarhus Universitet har fulgt udviklingen af 
appen ’Writereader’.

Opgør med lydfokus
De færreste børn skriver og læser, før de 
begynder i skole, og det gør mange heller ikke 
flere år senere. Andelen af læsesvage elever i 
Danmark er fortsat høj trods en intens indsats 
for at forbedre Danmarks dårlige placeringer i 
internationale læseundersøgelser, og det burde 
ifølge kjeld kjertmann mane til eftertanke.

»Når vi i Vesten har op til 20 procent voksne, 
der ikke læser godt nok, er der grund til at 
sætte spørgsmålstegn ved den metode, vi 
bruger. Forskningen viser, at kun 3-5 procent 
har en egentlig neurofysiologisk ordblindhed, 
så hvorfor har resten så svært ved at læse og 
skrive? En af forklaringerne er, at vi formo-
dentlig går alt for sent i gang, men det handler 
også om, at skolens  tilgang til læse- og skrive-
træningen stadig hviler på en forståelse af, at 
man lærer ved at lytte til lyde,« siger han.

Det er ifølge kjeld kjertmann særlig proble-
matisk på dansk.

»Hvis du skriver et ord som ’ej’ og siger det, 
så er udtalen af e ikke en e-lyd. Det samme 
gælder for blandt andet o i ord som ‹ond› eller 
‹bonde›. Man skal i stedet tage udgangspunkt 

i de talte og skrevne ord, hvor vokallyden 
kan erfares i faste bogstavrækker som ‹-ej› og 
‹-ond›,« siger han. 

Derfor tager Writereader udgangspunkt i 
talte ord, så børn ved hjælp af lydoptagelser 
laver deres egne elektroniske bøger og eksperi-
menterer med at skrive og læse.

Socialt, visuelt og brugsrettet
kjeld kjertmann og hans kolleger har ana-
lyseret videooptagelser af to familiers test af 

Writereader appen, og særligt fire forhold ser 
ud til at være positive for børnenes lyst til at 
skrive og læse. De elektroniske bøger bliver 
skabt i et socialt samvær, de bygger på en 
visuel didaktik, man taster frem for at skrive, 
og så egner bøgerne sig til konkret brug.

I en af familierne lavede de en bog, ved at 
børnene tog en bamse med i supermarkedet 
for at vælge bland-selv-slik. Bamsen blev foto-
graferet imellem vingummierne, og hjemme 
blev billedet uploadet, barnet indtalte hand-
lingsforløbet, lyttede til sine egne ord og skrev 
dem så på bedste beskub. I barnets skrivefelt 
kom der til at stå »læsefidusen hanlr sek tel 
disni sjorv«, mens mor i sit særskilte felt skrev 
»læsefidusen handler slik til Disney Sjov.«

»Børn lærer jo ikke ved at sidde på en øde 
ø, heller ikke når det gælder læsning og skriv-
ning. Sprog kan ikke læres uden samvær med 
andre, det kræver interaktion, og målet med 
apps som den her er at drage forældrene ind 
som børnenes første og bedste lærere,« siger 
kjeld kjertmann.

Samarbejdet med en voksen giver desuden 
barnet mulighed for at se mor eller fars kon-
ventionelle stavning og sammenligne den med 
de ord, barnet selv skriver ned ved at lytte til 
sin egen fortælling. 

»Forsøg har vist, at det er meget motiveren-
de for børn at kunne høre og se sin egen skrift 
både alene og sammen med forældrene, og 
hvis man taster sin historie ind, så er det min-
dre anstrengende rent motorisk, end hvis man 
bruger pen og papir,« siger kjeld kjertmann.

Ifølge kjeld kjertmann er det også en fordel, 
at appen som elektronisk gadget lægger op til 
brug i praksis. 

»Appen skaber en interesse for det skrevne 
sprog, fordi det er en uformel brug- og-lær 
tilgang, der lægger op til noget hyggeligt. Det 
handler ikke om at træne for at lære, som 
man typisk gør i skolen, men om at bruge og 
lære. Apps lavet på den rette måde kan gøre 
læsestarten til et alment barndomsanliggende, 
hvor det ikke handler om at flytte skoleun-
dervisning ned i småbørnsårene, men om at 
forældre inddrager børn i skriftsproget på en 
naturlig måde, akkurat som de gør, når de 
lærer børn at tale,« siger kjeld kjertmann.

Apps kan bryde skolens 
monopol på at lære børn 
at læse. Det kræver dog, 
at man erstatter lærernes 
lydmetodik med en visuel 
brug-og-lær tilgang, der 

vægter børns samvær med 
forældre, siger tidligere 

lektor Kjeld Kjertmann.

Apps gør 
familien til 

læse-mester

 2. 

»Sprog kan ikke læres 
uden samvær med andre, 
det kræver interaktion, og 
målet med apps som den 
her er at drage forældrene 
ind som børnenes første 

og bedste lærer.«
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