
((NR. 2/2012 UDK. UGE 15
TIL LP: 4. FEBRUAR
Red. Cecilie Falkenberg. Version 3, 26-1-12
Ca. 27.200 enheder 
Citater til fremhævelse

Fortalere for lydparadigmet ser først og fremmest skriftsproget som en ny teknik, barnet skal lære. 
Barnet skal lære at sætte enkeltlyde fra talesproget sammen med enkelttegn fra skriftsproget, fordi 
skriften ifølge dette paradigme alene repræsenterer sprogets lyd- og udtaleside, så betydningen kun 
kan udledes ved at skriftbilleder genkendes som talte ord efter en auditiv synteseproces

Fortalere for indkultureringsparadigmet ser først og fremmest skriftsproget som et nyt visuelt 
sprog, en ny måde at kommunikere på, som barnet skal indføres i. Det lille barn bliver inddraget i 
en meningsfuld og alderstilpasset brug af skriften som praksissprog, oplevelsessprog og 
udtryksmiddel.

CV:
Jeppe Bundsgaard er ph.d. i danskfagets it-didaktik (2005) og cand. mag. og scient. i dansk, filosofi 
og datalogi. Lektor i kommunikative kompetencer ved Institut for Uddannelse og Pædagogik ved 
Aarhus Universitet.
  
Jeppe Bundsgaard
Krengerupvænget 59
5230 Odense M
Tlf.: 31192607
jebu@dpu.dk

Kjeld Kjertmann er ph.d. og tidligere lektor i dansk sprog og læsning ved DPU med tidlig læsning 
og skrivning som sit vigtigste forskningsfelt. Har undersøgt uformelle skriftsprogsmiljøer i Sverige 
og Danmark og studeret modersmålsundervisning i Eritrea. Omfattende undervisnings- og 
skribentvirksomhed. Skrevet bogen Læsetilegnelse – ikke kun en sag for skolen (Alinea, 2002). 
Artikler på www.kjertmann.dk

Kjeld Kjertmann
Klint Strandvej 32
4500 Nykøbing Sjælland
kjeld@kjertmann.dk

Fra lydparadigme til indkultureringsparadigme

Af Jeppe Bundsgaard og Kjeld Kjertmann 

I denne artikel præsenteres og diskuteres de videnskabsteoretiske og pædagogiske 
grundantagelser bag henholdsvis det traditionelle lydparadigme og det nyere 
indkultureringsparadigme. Der er ganske store forskelle, og det kan måske forklare, hvorfor 
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det kan være svært at finde et grundlag at diskutere på. Artiklen argumenterer for, at tiden 
er moden til et paradigmeskifte i læsepædagogikken.

I Læsepædagogen nr. 4/2011 reagerede Karina Bek og Trine Nobelius på to kritiske artikler om 
læseformlen, som vi havde skrevet i henholdsvis Læsepædagogen nr.5/2010 og 2/2011. Kjelds 
artikel indgik desuden i en serie på tre (Læsepædagogen nr. 1, 2 og 3/2011), hvor han 
argumenterede bredt, historisk og sprogligt, imod lydmetoden. Bek og Nobelius afviste enhver 
kritik af læseformlen og skrev om deres positive erfaringer med læseformlen som 
undervisningsredskab uden at tage stilling til vores analyser. Så i stedet for flere læsemetodiske 
detailanalyser vil vi i denne artikel udvide perspektivet og diskutere lydparadigmet generelt samt 
dets relevans som grundlag for en tidssvarende undervisningsmetode i et moderne skriftsamfund, 
hvor alle voksne omkring barnet kan læse og skrive.

Forskere og praktikere inden for det samme paradigme bygger på de samme grundantagelser, som 
kun kan anfægtes, hvis enten ledende forskere inden for paradigmet rejser tvivl om deres gyldighed, 
eller tydelige modbilleder fra virkelighedens verden får tilhængere af paradigmet til at tvivle på de 
hidtidige forskningsresultater som udtryk for den fulde og eneste sandhed på området. Hvis ikke det 
sker, får grundantagelserne med tiden karakter af naturlove, og så har tilhængere af konkurrerende 
paradigmer svært ved at forstå hinanden og tale sammen.

De to læseparadigmer

Fortalere for lydparadigmet1 ser først og fremmest skriftsproget som en ny teknik, barnet skal lære. 
Barnet skal lære at sætte enkeltlyde fra talesproget sammen med enkelttegn fra skriftsproget, fordi 
skriften ifølge dette paradigme alene repræsenterer sprogets lyd- og udtaleside, så betydningen kun 
kan udledes ved at skriftbilleder genkendes som talte ord efter en auditiv synteseproces. Hørelsen 
og auditiv diskriminering er de vigtigste læsefysiologiske funktioner. Barnet lærer teknikken bag 
det at læse og skrive. Fremgangsmåden bygger på en kognitivistisk læringsteori og kræver direkte, 
formel undervisning af uddannede lærere. Fortalere for metoden anser indlæring af talesprog og 
skriftsprog for så forskellige, at de ikke kan sammenlignes, og tager afstand fra tanken om, at 
læsepædagogikken kan lære noget af den måde, barnet tilegner sig talesprog på.

Fortalere for indkultureringsparadigmet2 ser først og fremmest skriftsproget som et nyt visuelt 
sprog, en ny måde at kommunikere på, som barnet skal indføres i. Det lille barn bliver inddraget i 
en meningsfuld og alderstilpasset brug af skriften som praksissprog, oplevelsessprog og 
udtryksmiddel. På den måde møder barnet tidligt skriftbilleder for navne og begreber, som det er 
fortroligt med og har et nært og positivt forhold til. Ifølge indkultureringsparadigmet er skrevne ord 
betydningsbærende i sig selv. Bogstaverne og den alfabetiske kode lærer barnet gradvis at kende 
gennem en selvinitieret, visuel analyse af skriftbillederne ’i samvær og samspil med læsende og 
skrivende mennesker’ (Söderbergh 2011:9). Synet og visuel diskriminering er de vigtigste 
læsefysiologiske funktioner. Barnet bruger skriften i konkrete sociale situationer, fremgangsmåden 
bygger på en socialkonstruktivistisk læringsteori og består i uformel praksis sammen med barnets 
nære voksne, hjemme og i dagtilbud. Paradigmets fortalere finder flere lighedspunkter end forskelle 
mellem indlæringen af talesprog og skriftsprog og mener, at læsepædagogikken med fordel kan lære 
af samspillet mellem omgivelserne og barnet under talesprogstilegnelsen.

1 Carsten Elbro, Jørgen Frost, P.B. Gough, I.Y.Liberman, Ingvar Lundberg, C.A. Perfetti, K.E. Stanovitch mfl.
2 Carina Fast, Ken Goodman, Erik Håkonsson, Caroline Liberg, Frank Smith, Ragnhild Söderbergh, denne artikels 
forfattere mfl.



I det følgende vil vi uddybe, hvori forskellene mellem de to tilgange eller paradigmer består, ved at 
se på de videnskabsteorier og læringsteorier, der ligger til grund for paradigmerne. Uddybningen 
viser samtidig, hvorfor det er meget problematisk at ’tage det bedste fra begge sider’ - det kan man 
ikke uden at komme til at handle irrationelt og inkonsistent.

Forskelle i grundlæggende teorier

Lydparadigmet
Lydparadigmet bygger på en strukturalistisk opfattelse af sprog og kommunikation, en kognitiv 
teori om psyken og en instruktionistisk teori om læring.

Ferdinand de Saussure grundlagde den strukturalistiske sprogteori med sine 
forelæsninger om generel lingvistik i starten af 1900-tallet. Han fik enorm indflydelse på lingvistik 
og på alle andre videnskaber, der beskæftigede sig med sprog. Således er det også hos Saussure, at 
lydmetoden henter sin forståelse af sprog som et system af tegn, hvis betydning er gensidigt bestemt 
af hinanden. Hvert enkelt tegn består af en udtryksside (lydbilledet, betegner, signifiant) og en 
indholdsside (betydning, signifiée). Skriftsproget er en kode, som lægges oven på den talte kode, og 
den har ingen anden betydning end at være signifiant for signifianten, dvs. at betegne betegneren, 
dvs. lyden. Saussure forestillede sig desuden, at kommunikation kan beskrives som to hoveder, der 
udveksler tanker formidlet af lyd.

I dag er Saussures rolle ved at være udspillet blandt lingvister, der er gået i mere 
funktionelt orienterede retninger, men hans teorier spiller stadig en stor rolle i andre videnskaber, 
herunder i læsevidenskaben.

Ud over sprogteorien anvender en videnskab om læsning også teorier om 
hjernens/psykens funktion. Lydparadigmets teori om psyken kan kaldes kognitiv, og den udspringer 
af en række forbundne udviklinger i videnskaber som psykologi, neurovidenskab, kunstig 
intelligens, lingvistik mv. Den grundlæggende antagelse i den kognitive videnskab er, at psyken kan 
forstås som en beholder for mentale repræsentationer og behandlingsprocedurer, som er analoge til 
henholdsvis computerens datastrukturer og computerens algoritmer. Og derfor giver det mening, 
når Bek og Nobelius taler om, at ”Sprogforståelsen rummer alle de komponenter [...]” (p. 19), for i 
lydparadigmet består psyken af en række områder eller komponenter, der indeholder velafgrænsede 
mentale repræsentationer. Den kognitive videnskab er blevet kritiseret fra en lang række 
perspektiver. Det er blevet påpeget, at den ikke har blik for fx kroppens, følelsernes og 
selvbevidsthedens betydning for tænkning, og at psyken ikke kan forstås som et uafhængigt system, 
men tvært imod er indfældet i et socialt fællesskab (Thagard 2011).

Både sprog- og kommunikationsteorien og teorien om psyken tager således videnskabsteoretisk 
udgangspunkt i, at der er basale elementer, og at disse kan forbindes med simple procedurer. Derfor 
kan lydmetoden tale om, at vi har et ordforråd, et ordsprogsforråd, et forråd af genrer osv., som vi 
kan forbinde gennem grammatiske og tekstlingvistiske procedurer. Og i forlængelse heraf giver det 
for lydmetoden mening at undervise i disse enkeltstående elementer og i de procedurer, der skal til 
for at sammensætte dem. Således har også lydparadigmets lærings- og undervisningsteori sit 
udgangspunkt i kognitivismen, der jo forstår psyken som en art informationsprocessor. Psyken 
forstås som en beholder, der indeholder viden, som kan forøges; fx kan ordforrådet forøges ord for 
ord, så barnet bliver bedre til at forstå indholdet i en tekst. Eller barnet kan blive bedre til at 
håndtere procedurer. Fx kan det anbefales, at eleverne gives: ”en eksplicit og systematisk 
undervisning i bogstav-lyd-forbindelser” (Bek & Nobelius 2011:21), hvorved de forventes at kunne 
identificere et ord fra ordforrådet, som bogstaverne repræsenterer. Dette ord kan nu sættes sammen 
med andre ord gennem evne til håndtering af sprogets grammatik til en sætning, der kan forstås som 
udsagn om verden. Undervisningsteorien bygger på forestilling om, at undervisningen kan 



tilrettelægges, så eleverne får de enkelte elementer præsenteret i en eksplicit og systematisk form. 
Som det formuleres: ”For begynderlæseren er det rigeligt at koncentrere sig om én opgave ad 
gangen” (Bek & Nobelius 2011:20). Det kendetegner alle de tre videnskabelige grundlagsteorier, at 
de forstår de fænomener, de beskæftiger sig med, som arbitrære, uafhængige og elementære – og 
derfor er de simpelt målbare. Man kan undersøge ét element ad gangen og derefter hævde, at man 
har beskrevet elementets rolle i sammenhængen.

Indkultureringsparadigmet
Dette paradigme bygger helt grundlæggende på andre forestillinger om verden og har andre 
forventninger til, hvad det er muligt at sige om mennesket og dets funktion og natur. Sprogteorien 
adskiller sig fra lydparadigmets, ved at sproget forstås som et funktionelt bestemt og deltagende 
redskab til kommunikation. Sproget er således ikke en mekanisme, der kan beskrives som en 
maskine, men et mødested og et magtinstrument. Med sproget formidler vi ikke bare information, vi 
forholder os til og skaber vores verden med vores sprog, vi fremhæver noget og skjuler noget andet. 
Sproget kan således ikke forstås og beskrives som et uafhængigt instrument, men må forstås i dets 
kommunikationskontekst. Indkultureringsparadigmet henter således sprog- og 
kommunikationsteoretisk grundlag hos funktionelle sprogteoretikere som Halliday, 
virksomhedskulturelle teoretikere som Vygotsky og Bakhtin og literacy-teoretikere som David 
Barton og Paulo Freire.

Helt grundlæggende deler indkultureringsparadigmet ikke lydparadigmets forestilling 
om, at mennesket er en informationsbehandlende maskine. Inden for indkultureringsparadigmet 
forstås mennesket som et socialt væsen med en krop, der er indfældet i en verden. Mennesket 
behandler ikke bare information, men har mål og projekter, lyster og følelser, og gør sig 
forestillinger om verden og de fænomener, det møder. Grundlagsteorier for forståelsen af psyken 
skal således findes bl.a. i fænomenologien, hvor meget af forskningen har handlet om fra et 
førstepersonsperspektiv at forstå, hvordan mennesket forstår og handler i verden. Psyken forstås 
som et komplekst fænomen, som er nært forbundet ikke bare med kroppen, men også med andre 
gennem sociale relationer. Psyken består således ikke af enkeltstående fænomener, men er rettet 
imod verden og mod projekter i verden. Vi forstår således verden i helheder, og vi forstår 
fænomener i deres kontekst og i deres relation til andre fænomener. 

Og endelig adskiller lærings- og undervisningsteorien sig fra lydparadigmets. 
Læringsteorien er socialkonstruktivistisk eller sociokulturel. Dvs. at læring forstås som en social 
proces, hvor det den enkelte skal lære, ikke blot er facts og procedurer, men måder at handle på i en 
given kontekst og måder at håndtere udfordringer på gennem anvendelse af viden og kompetencer. 
Den sociokulturelle læringsteori har desuden undersøgt, hvordan læring sker i kraft af sociale 
relationer, eller situeret som Lave og Wenger (1991) formulerer det.

Inden for indkultureringsparadigmet kan man således iagttage den meget 
grundlæggende videnskabsteoretiske antagelse, at ting hænger sammen. Man taler om dialektik. Når 
noget ændres, så har det betydning for andre fænomener. Det betyder også, at det er meget sværere 
at udføre simple målinger og observationer i laboratorier, fordi disse målinger ikke vil kunne 
overføres til situationer uden for laboratoriet, hvor konteksten jo er en anden, og fænomenerne 
derfor vil opføre sig anderledes.

Efter denne meget kortfattede afklaring af de grundlæggende forskelle i videnskabs-, sprog-, og 
læringsteorier og i teorier om psyken er det, som indledningsvist påpeget, også let at se at man ikke 
kan ”vælge lidt fra begge sider”. Man kan ikke umiddelbart fæste lid til lydmetodens 
videnskabelige undersøgelser, hvis man grundlæggende forstår mennesket som et situeret, socialt 



og kontekstafhængigt væsen, fordi undersøgelserne bygger på helt andre grundlæggende 
antagelser3.
I det følgende vender vi tilbage til de mere jordnære lag for at diskutere, hvordan de to forskellige 
paradigmer opfatter, hvordan undervisningen konkret skal foregå.

Læsestarten som et skoleanliggende

Historisk kan lydmetoden spores tilbage til det antikke Grækenland og Rom, hvor scriptura 
continua-skriften uden adskillelse mellem ordene kun kunne læses med en bogstav-lyd tilgang4. 
Dermed blev læsning tidligt et ekspertområde, som krævede systematisk undervisning, og i 
Danmark blev det et anliggende for præster, degne og skolelærere. Men i det moderne 
skriftsamfund er skolens fortsatte hovedansvar for den første læse- og skriveindlæring et levn fra en 
svunden tid, hvor læse- og skrivefærdigheder var forbeholdt kirke, konge og adel, og det sociale 
behov for at læse og skrive langt mindre end i dag. 

I nutidens familier og daginstitutioner kan de voksne omkring barnet selv læse og 
skrive, men ikke desto mindre fastholder forskere inden for lydparadigmet læsestarten som et 
ekspertanliggende, der kræver planmæssig undervisning (Lundberg 1996:12) og et grundigt 
kendskab til sprogets lydsystem hos læseunderviserne (Elbro 2001:63f.). Dermed bliver læsestarten 
ved med at være en opgave for skolen, og de fleste forældre og pædagoger afholder sig derfor 
naturligt nok fra at tage skriftsproget aktivt med i samværet med børnene. Men er det nu også den 
mest hensigtsmæssige form for skriftsprogsopdragelse? Det tyder andelen af unge med 
læseproblemer i de vestlige lande ikke på. I en amerikansk undersøgelse fra 2010 hedder det 
således: ’American students today are not meeting even basic literacy standards and their teachers 
are often at a loss for how to help them.’(Graham and Hebert 2010:2). Og dét i et USA hvor 
lydmetoden er så dominerende på alle niveauer, at forskere inden for indkultureringsparadigmet 
ikke bliver anset for ’videnskabelige’ og har problemer med at få bevilget forskningsmidler (Smith 
2004:321ff.).

Læsestarten som et barndomsanliggende

For udøvere og forskere, der føler sig hjemme inden for indkultureringsparadigmet, er det at skrive 
og læse sammen med småbørn længe inden skolestarten derimod en lige så naturlig del af samværet 
som at lære dem at tale, at tage tøj på, gå rigtigt over gaden, cykle, klippe i papir osv. 
Indkultureringsparadigmet udfolder sig i familier, hvor de voksne tager læse- og skriverelaterede 
emner og aktiviteter op sammen med barnet på linje med alt muligt andet, de foretager sig 
(Kjertmann 2002:141ff.; Smith 1988), i dagtilbud, hvor pædagogerne har opdaget glæden ved at 
lade skriften indgå i dagligdagen som praktisk hjælpemiddel og oplevelsessprog (Thorsjö 2006; 
Öjaby förskola 2004), samt blandt forskere som studerer små børns gradvise tilegnelse af 
skriftsproget i deres naturlige sprogomgivelser sammen med forældrene (Fast 2009; Liberg 1990; 
Söderbergh 2011). Dette er naturalistiske data i modsætning til eksperiment- og testdata, som 
lydparadigmets forskere arbejder med.

Hvor udbredt er en læsestart hjemme sammen med forældrene egentlig i Danmark? I 
1992 blev andelen af ’spontane tidlige læsere’ anslået til 1-4 % (Hansen mfl. 1992:19), men ifølge 
en spørgeskemaundersøgelse fra 2001 var tallet vokset til 15-20 % (Kjertmann 2002:142). Og hvis 
vi sammenholder disse tal med den øgede skriftsprogsaktivitet de seneste år i mange 
daginstitutioner, er skolen ikke længere eneansvarlig for læsestarten, fordi mange børn allerede kan 
læse, når de starter i skole. Derfor er behovet for ændringer i skolens begynderundervisning 

3 En gennemgang af videnskabsteori og forskningsidealer bag de to læseparadigmer findes hos Cambourne 2003/2006. 
4 Se Kjertmann 2011a.



påtrængende.  Men hvad ved vi om effekten af en læsestart før skolestarten efter principperne i 
indkultureringsparadigmet? 

Kjertmann undersøgte i sit ph.d.-projekt (Kjertmann 1999) effekten af en førskolepædagogik, hvor 
forsøgsgruppen gennem 1½ år inden 1. klasse var blevet aktivt skriftsprogsstimuleret efter 
principperne i indkultureringsparadigmet, mens kontrolgruppen først mødte skriftsproget i 1. klasse. 
Begge grupper blev efterfølgende i skolen undervist efter lydparadigmet. Alligevel viste 
undersøgelsen signifikante forskelle mellem grupperne i september i 2. klasse både i skrivning og 
læsning. Gennem hele projektperioden skrev forsøgsgruppen signifikant længere tekster, signifikant 
hurtigere end kontrolgruppen (p. 290), og denne forskel voksede fra 1. til 2. klasse. I begyndelsen af 
2. klassen kunne 50 % af forsøgsgruppen således bruge deres tekstskrivning funktionelt i det 
daglige skolearbejde mod 6 % af kontrolgruppen. I læsning kunne 50 % i forsøgsgruppen 
’selvstændigt tilegne sig en sammenhængende forståelse af tekstens indhold’ mod 12½ % af 
kontrolgruppen5. 

Tiden er moden til et paradigmeskifte

Thomas Kuhn, der introducerede teorien om videnskabelige paradigmer (Kuhn, 1962), undersøgte 
en række videnskabelige revolutioner i naturvidenskaben. En af de ting, han iagttog, var hvordan 
fortalere for et herskende paradigme, en såkaldt normalvidenskab, forholdt sig til det, han kaldte 
anomalier. En anomali er et fænomen, som ikke kan forklares med de metoder og grundforståelser, 
normalvidenskaben foreskriver. Fx er det en anomali for lydparadigmet, at så mange børn faktisk 
lærer at læse uden at blive undervist, ligesom det er en anomali, at USA med det nærmest 
enerådende lydparadigme ikke producerer verdens bedste læsere.

Umiddelbart kunne man forvente, sådan som videnskabsteoretikere før Kuhn gjorde, at 
videnskabsfolkene så ville tage sådanne anomalier meget alvorligt og undersøge, hvad årsagen til 
disse kunne være, eller vende sig imod de grundlæggende antagelser, som paradigmet hviler på. 
Men sådan reagerer normalvidenskabens aktører ikke. De vælger enten at overhøre udsagn om, at 
der er en anomali, de angriber dem, der påpeger problemet, for at være uvidenskabelige, eller de 
tilpasser deres teori, så den kan forklare det uforklarlige. 

Som det er fremgået, er der mange anomalier i lydparadigmet, men det har indtil videre ikke 
ført til, at teorien er blevet forkastet eller grundlæggende forandret. Prisen for denne fastlåste 
holdning betaler de flere og flere børn, der i dag oplever en dobbelt skolestart.

Dobbelt skolestart

Denne problemstilling er i Sverige overbevisende belyst og dokumenteret af Carina Fast i bogen 
Literacy i familie, børnehave og skole (Fast 2009)6, nemlig at skolen generelt ikke interesserer sig 
for de læse- og skrivefærdigheder, det enkelte barn møder op med. Carina Fast påviser, at det i høj 
grad er skolens udgangspunkt i lydparadigmet, der vanskeliggør en frugtbar udnyttelse af det 
kendskab til skriftsproget, børnene har med sig hjemmefra. 

Tilsvarende problemer har den tidligere leder af den integrerede institution Öjaby 
förskola i Växjö fortalt om, når børnene begyndte i skolen. Han opdagede på et tidspunkt, at de børn 
som havde kunnet læse og skrive, da de forlod børnehaven, i skolen blev sat til at lydere og træne 
bogstaver langt under deres niveau. Men så inviterede han lærerne til at se, hvordan de arbejdede 
med skriftsproget i børnehaven, og efterhånden kom der et frugtbart samarbejde i stand mellem 

5 Om undersøgelsens metode og resultater se Kjertmann 1999:150-209.
6 Bogen bygger på hendes ph.d.-afhandling fra 2007 Sju barn lär sig läsa och skriva.



skolen og børnehaven, herunder fælles projekter, med respekt for de sprogmetodiske principper i 
børnehavens pædagogik7. 

Læseundervisningen som et indkultureringsanliggende

Læseundervisere med rod i indkultureringsparadigmet stræber efter at tilrettelægge undervisningen, 
så eleverne i størst muligt omfang, såvel i produktion som reception, bruger skriftsproget i 
overensstemmelse med, hvad der er skriftsprogets primære formål, dvs. som redskab i meningsfuld 
kommunikation. Typiske aktiviteter vil således være autentisk kommunikation med nogen, i og 
uden for klassen/skolen, i form af læsning af autentiske tekster (versus lærebøger, øvebøger mm.) 
og produktion af tekster med et meningsfuldt indhold til ægte modtagere. Med autentisk tænker vi 
både på egentlig kommunikation med omgivelserne fx i form af e-mailkorrespondance med 
bedsteforældre, kammerater og eksperter, og vi tænker på det, man kan kalde simuleret autentisk 
kommunikation i form af fx rollespil, storylineforløb osv.8

I den del af dagens læseundervisning, der er læsebogssystemstyret, vil næsten al læsning være 
læsning af fiktionstekster – sjældent af ret høj litterær kvalitet, for de er skrevet med lydrethed som 
mål. Dvs. at børnene lærer at læse en specifik genre, som naturligvis er yderst central og væsentlig 
at beherske, men alle de andre genrer, som vi anvender i vores hverdag, møder børnene ikke i deres 
skolearbejde. Hvorfor er det egentlig sådan? Set fra et indkultureringsperspektiv er det en meget 
snæver undervisningspraksis, som forhindrer børnene i at bruge al den skrift, der er omkring dem, 
og som forholder dem erfaringer med at bruge denne skrift. Og derved lærer de ikke alle de aspekter 
af skriftens brug, som de har brug for.

Fra ord til bogstav/lyd
Nu kunne man få den opfattelse, at indkultureringstilgangen lader hånt om børnenes kendskab til 
alfabet, lyde, stavning osv. Intet kunne være mere forkert. Indkulturering handler netop om, at 
barnet skal udvikle en dyb og indsigtsfuld forståelse og evne til at agere i de mange kulturer, det 
møder og deltager i. Skriftsproget er et redskab, som det er afgørende at kende til i alle dets aspekter 
– fra bogstav-lyd-forbindelser til dets funktion i samlivet mellem mennesker. Men det er en alt for 
stor opgave at undervise i dette element for element, og det er en alt for stor opgave at huske alle 
disse elementer, hvis man ikke forstår, hvilken sammenhæng de indgår i. 

Vi må fæste vores lid til, at mennesket er i stand til i samarbejde med andre at skabe sin egen 
forståelse af fænomenerne. Og derfor er det de voksnes opgave at gøre barnet opmærksom på, at der 
er en forbindelse mellem lyd og bogstaver, og at støtte barnet i at udforske disse forbindelser, vise 
vej og inspirere. Under hele processen vil lærerne og eleverne således udfordre hinanden til at læse 
og genkende ord, der er lige lidt sværere, end de selv kan klare. Særligt vigtige ord bliver undersøgt 
nøjere, og man opdager fællestræk ved ord, som får de nye læsere til at interessere sig for bogstav-
lydforbindelser, for ordets betydning i sammenhængen, for hvilke genrer, der er velvalgte osv. 

Vi vil ikke i denne sammenhæng gå dybere ned i disse aktiviteter, men påpege, at med it er det 
blevet meget lettere at etablere (evt. simulerede) autentiske situationer (jf. Bundsgaard & Kühn 
2007), og i videns- og netværkssamfundet er det blevet vigtigere end nogensinde faktisk at kunne 
bruge skriftsproget.

7Personlig kommunikation og Öjaby förskola 2004:90ff
8Se også Kjertmann 2011c. 



Konklusioner og invitationer

Vi har i denne artikel forsøgt at beskrive de forskelle, der er i de grundlæggende antagelser i de to 
paradigmer, og hvordan dette giver sig udslag i både forsknings- og undervisningspraksis. Vi har 
også argumenteret for, at tiden er moden til et paradigmeskifte, og at det vil bringe lærernes 
undervisning i læsning mere i overensstemmelse med deres øvrige undervisning.

Og derfor vil vi slutte denne korte gennemgang af de mere grundlæggende spørgsmål i de to 
paradigmer med en invitation til fortsat diskussion og fælles arbejde for at skabe de bedste vilkår for 
vores børns møde med det fantastiske redskab, som skriftsproget er.
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