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Læsning – opgave 4 (ny version) 
 
Eksamenslignende opgave i læsning 
Denne opgavebesvarelse er den sidste af fire om emnet læsning. Opgavens overordnede problem-
stilling er synet på læseundervisning i dag. I opstarten vil jeg definere, hvad læsning er for noget. 
Derpå vil jeg beskrive, vurdere og analysere diverse moderne læsesyn, herunder Undervisningsmi-
nisteriets, Kjertmanns, Elbros, Frosts, Håkonssons, Henningsens og Sørensens, Larsens, Challs, 
Brudholms, Madsens, Staneks med flere. Endvidere har jeg valgt at beskrive, analyse og vurdere et 
konkret læsebogssystem ”Kiwikassen” blandt andet ud fra fire kriterier, som Gradenwitz har stillet 
op med henblik på at vurdere, om materialet lever op til moderne læringskrav, som de er beskrevet i 
Undervisningsministeriets bekendtgørelse Fælles Mål for grundskolen. Da analysen af Kiwikassen 
er forholdsvis kort og slet ikke udtømmende, har jeg valgt at vedhæfte min anmeldelse af Kiwikas-
sen (bilag 1) og mit skema ”Kiwikassen kontra Fælles Mål (bilag 2). Til sidst beskriver jeg, hvad 
jeg har lært af denne opgaveløsning, og desuden angiver jeg, hvilket læsesyn jeg har p.t. Men aller-
først vil jeg starte med at definere læsning, så det fremgår, hvad læsning er for noget.  
 
Hvad læsning er 
Læsning er ikke bare læsning. Læsning er derimod en meget kompleks størrelse, og jeg har valgt i 
dette afsnit at bringe nogle fagfolks forskellige definitioner af læsning. Ifølge læseforskeren Elbro 
er det givet, at man kan læse, såfremt man både kan afkode og forstå tekstens indhold (Elbro 2004, 
29). Sørensen og Henningsen er enige med Elbro heri. De definerer læsning således: ”At læse er en 
proces, hvori afkodning og forståelse indgår i et samspil”(Sørensen og Henningsen 2000, 220). I 
bogen Læseforståelse - hvorfor og hvordan? definerer Merete Brudholm læsning sålunde: ”L = A x 
F. Læsning er her lig med afkodning gange forståelse”. Denne formel illustrerer, at der i praksis 
først er tale om læsning (L), når eleven både kan afkode (A) og forstå (F) en tekst. Hvis blot én af 
faktorerne A eller F er lig med nul, er eleven ikke i stand til at læse. 

Brudholm citerer endvidere professor Ingvar Lundberg for at skrive og udlægge formlen til-
svarende: ”Læsning er et spørgsmål om både afkodning, identifikation af skrevne ord og forståelse. 
Og det gælder allerede fra begyndelsen” (Brudholm 2002,18). De to hovedelementer i læsefærdig-
hed er altså afkodning og sprogforståelse, hvor afkodning vil sige at kunne identificere de enkelte 
ord, og hvor sprogforståelse vil sige at kunne forstå tekstens indhold på basis af de afkodede ord. 
Brudholm hævder endvidere, at en meget stor del af læseforskningen tager udgangspunkt i denne 
måde at definere læsning på (Brudholm 2002,18). Hvis jeg tager dette for givet, er det altså ikke 
termen læsning, debatten går på nu. Derimod har der i mange år hersket en læseteoretisk uenighed 
blandt læseforskere. Denne livlige debat har jeg fulgt med i på Internettet på Folkeskolen.dk, som 
det fremgår af min litteraturliste. På den ene side er der forskere, der mener, at en afkodningsorien-
teret metode er den bedste, og på den anden front er der forskere, der hævder, at en mere forståel-
sesorienteret metode er den bedste, når det drejer sig om begynderundervisning i læsning. Elbro er 
fortaler for en sekventiel bottom-up-metode (lydmetoden) (Elbro 2004, 156), hvorimod Håkonsson 
og Frost går ind for holistiske top-down-metoder – Håkonsson for gættelæsning (kommunikations-
metoden) (TDC Online 2006a) og Frost for helhedslæsning (kommunikationsmetoden) (TDC On-
line 2006b). Det undrer mig, at det kommer til udtryk, at den første læsning skal baseres på enten 
genkendelse af velkendte ordbilleder (helhedsmetode) eller på arbejde med ordenes bestanddele 
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(elementmetode) – og ikke på både ordbilleder og ordenes bestanddele, altså på en kombination af 
de forskellige principper; men det vil jeg vende tilbage til senere her i opgaven. Uenigheden har 
imidlertid bredt sig videre til lærebogsforfattere til læsebogssystemer og -materialer til begynderun-
dervisningen, til undervisere i læsning, til danskstuderende på lærerseminarierne med flere. I øvrigt 
viser Pisa-undersøgelsen af 2003, at danske unge i international sammenligning klarer sig dårligt, 
idet der er relativt mange danske dårlige læsere. Set i det lys må det derfor antages, at det er vigtigt 
som kommende underviser i læsning selv at forholde sig kritisk reflekterende til læsemetoder og 
læsebogssystemer, som jeg gør det i denne opgave. Via min læsning om emnet læsning og via af-
prøvning af Kiwikassens værksteder vurderer jeg, at jeg nu har fundet min egen position og dermed 
mit eget læsesyn på begynderlæsning i indskolingen. Med dette læsesyn i håndbagagen vil jeg me-
ne, at jeg har erhvervet mig en god baggrund for at blive en habil underviser i begynderlæsning i 
grundskolen. Efterfølgende har jeg valgt først at tage udgangspunkt i, hvad Undervisningsministeri-
et skriver om læsning.  
 
Synet på læsning i Fremtidens danskfag og i Fælles Mål 
Læsning er et danskfagligt kerneområde, der længe har været fokus på givetvis blandt andet på 
grund af øgede krav til uddannelse og diverse læseforskning og -undersøgelser. Som kommende 
underviser anser jeg det for vigtigt at følge med i, hvad der sker inden for det danskfaglige område. 
Jeg har derfor valgt at tage udgangspunkt i Undervisningsministeriets omfattende analyse af dansk-
faget, altså bogen Fremtidens danskfag, der er en diskussion af danskfaglighed og et bud på dens 
fremtid.  

Arbejdsgruppen beskriver her danskfagets kerneydelse som værende arbejdet med de fire kul-
turelle kompetencer, to primære og to sekundære. Ved de primære kulturelle kompetencer forstås at 
kunne lytte og tale på ens modersmål. Ved de sekundære kulturelle kompetencer forstås at kunne 
læse og skrive på ens modersmål, her dansk. I familien og førskolen tilegnes det at kunne lytte og 
tale. Hvorimod læsning og skrivning hævdes at være et resultat af undervisning, ligesom det siges, 
at disse sekundære kompetencer ikke tilegnes uden videre (Arbejdsgruppen 2003, 40). Jeg er enig i, 
at læsning og skrivning ikke tilegnes uden videre. Det kræver derimod motivation samt en aktiv 
indsats gennem længere tid fra barnets side at opnå sådanne færdigheder.  

At lære at læse og skrive er i første omgang det vigtigste at arbejde med for børn, der starter i 
1. klasse, skriver forfatterne (Arbejdsgruppen 2003, 42). Arbejdsgruppens tanker her (fra februar 
2003) har, som det også var hensigten, vundet indpas i læseplanen for 1.-2.-klassse i undervisnings-
vejledningen (fra august 2003) med følgende ord: ”Hovedvægten lægges på arbejdet med de ele-
mentære læse-, skrive- og stavefærdigheder” (Fælles Mål 2003, 55). Grundlaget for en helhedspræ-
get undervisning i første forløb er således meldt helt klart ud til at bestå af faglige aktiviteter inden 
for læsning, skrivning og stavning. 

Hvad mere er, anser Fremtidens danskfag læsningen af litteratur som værende den vigtigste af 
de fire kulturelle kompetencer, idet litteraturlæsningen bidrager afgørende til elevers almendannelse 
og studiekompetence (Arbejdsgruppen 2003, 72). Om selv samme litteraturlæsning står der i Fælles 
Mål, at det vigtigs te stof er et bredt og varieret udvalg af nye og ældre skønlitterære og faglige tek-
ster, der er skrevet for aldersgruppen (Fælles Mål 2003, 56). Begge steder er holdningen til littera-
turlæsningen den samme, idet den anses for det allervigtigste stofområde i danskundervisningen – 
og heri er jeg ganske enig, fordi der via tekstlæsningen foregår en kulturel eller interkulturel trans-
mission, der øger elevens evne til at leve sig ind i en anden eller andre menneskers sociale, nationa-
le, religiøse og kulturelle baggrund. I rapporten er det endvidere værd at bemærke, at arbejdsgrup-
pen er kommet frem til følgende påstande:  
 

• Den danske grundskole kan og skal lære alle at læse – og  
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• Den danske grundskole kan og skal på lidt længere sigt også lære alle at skrive (Arbejds-
gruppen 2003, 113). 

 
Som jeg læser og forstår disse intentioner, så gør forfatterne børns læse- og skriveindlæring til 

et rent skoleanliggende. En lignende position, mener jeg på nuværende tidspunkt, at Elbro har, idet 
han siger, at bogstavskrift i praksis tilegnes via undervisning og i modsætning til talt sprog ikke 
læres naturligt (Elbro 2004, 63-63). Jeg er uenig i at læse- og skriveindlæring skal gøres til et rent 
skoleanliggende. Jeg mener tværtimod, at forældre skal og bør støtte op om deres børns skolegang 
endsige lektier. Det har børn simpelthen krav på.  

I rapporten finder jeg desuden Elbro citeret for at være overbevist om, at alle kan lære at læse 
(Arbejdsgruppen 2003, 113), og jeg vurderer, at det ikke er utænkeligt, at forfatterne bygger deres 
første postulat på hans overbevisning.  I praksis mener jeg dog, at det har vist sig, at ikke alle dan-
ske unge har lært at læse, da det af Pisa-undersøgelsen fra 2003 fremgår, at 17 % af de unge kan 
betegnes som funktionelle analfabeter (Undervisningsministeriet 2004, 2). Et samfundsproblem 
som eksempelvis SID finder for en stor del kan begrundes i en mangelfuld danskundervisning i 
grundskolen (Arbejdsgruppen 2003, 111-112). I samme Pisa-undersøgelse fremgår det via spørge-
skemaundersøgelse, at elevers familiebaggrund har stor betydning for elevernes resultater. Til fami-
liebaggrund regnes forældres stilling, forældres uddannelse, hjemmets kulturelle niveau, etnisk op-
rindelse, sproget i hjemmet, om der er en eller to voksne i hjemmet med mere. Familiebaggrund 
tillægges her større betydning end skole- og undervisningsmæssige forhold, så som skolestørrelse, 
klassestørrelse, om læreren har en linjefagsbaggrund eller ej og så videre (Undervisningsministeriet 
2004, 3). Mit syn på den sag lige nu er, at det er tænkeligt, at det kan være barnets samlede kulturel-
le baggrund sammen med barnets egne evner, muligheder og aktivitet, der kan være afgørende for 
dets læseindlæring og -udvikling.  

I første afsnit beskrev jeg, hvad læsning er for en størrelse. Dette afsnit fokuserer på Under-
visningsministeriets læsesyn og en flig af mit eget. Herefter har jeg valgt at undersøge, hvordan 
Kjertmann ser på læsning og læseundervisning, på hvilke nye tiltag Undervisningsministeriet er 
undervejs til at tage og på hvordan jeg selv forholder mig til disse syn og udviklingen; og det er, 
hvad det efterfølgende afsnit kommer til at handle om. 
 
Kjertmanns syn på læsetilegnelse i det moderne skriftsamfund, de nye nationale, obligatoriske 
tests  – og hvordan jeg forholder mig til det  
Ifølge Kjertmann er især fire tendenser i syne t på læsning og læseundervisning blevet fastholdt og 
forstærket i Danmark i de seneste år. Disse trends er: 
 

• ”Den første læseindlæring som et rent skoleanliggende. 
• Læseområdet som et ekspertanliggende. 
• Lydmetoden som den bedste. 
• Test og evaluering som en vigtig del af undervisningen” (Kjertmann (2004, 80). 

 
Det er min vurdering at dette traditionelle læsesyn meget godt dækker, det syn Elbro har be-

skrevet i sin bog Læsning og Læseundervisning, som jeg har gjort rede for i opgave et – og som 
desuden kan ses debatteret på Folkeskolen.dk. af læseforskerne Elbro, Frost, Håkonsson og Kjert-
mann, hvor blandt andet forskningen strides om, efter hvilken metode man bedst underviser børn i 
læsning. Ét syn som Kjertmann anser for at være smalt og for at have nedtonet betydningen af det 
omgivende samfund og den skriftkultur, barnet vokser op i.  

Den skriftsproglige kompetence skriver han, at barnet tilegner sig gennem aktiv virksomhed 
såvel i skolen som i fritiden (Kjertmann (2004, 81). Endvidere påpeger han, at den samlede kultur 
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(hjemmet og det omgivende samfund), barnet vokser op i, er afgørende for barnets læseudvikling 
(Kjertmann (2004, 81). Kjertmann giver desuden udtryk for, at de vigtigste kulturteknikker nu er 
læsning og skrivning, idet den teknologiske udvikling har gjort det nødvendigt for hele befolknin-
gen at kunne læse og skrive for at overleve socialt eller blot klare sig på arbejdsmarkedet (Kjert-
mann (2004, 94). Denne opsummering er i store træk det læsesyn, Kjertmann giver udtryk for i sin 
artikel. Og hvordan forholder jeg mig så til dette læsesyn? Jeg deler som ovenfor nævnt Kjertmanns 
syn med hensyn til, at barnet aktivt tilegner sig skriftsproget såvel i hjemmet som i skolen, idet bar-
net i hele dets færden møder og bruger skriftsproget, eksempelvis når det læser ”222 Rødekro” på 
bussen eller i form af lektier skriver: ”Da min farmor var barn kostede et kræmmerhusfuld bolsjer 
25 øre”. Herudover er jeg enig i, at den samlede kultur er en afgørende omstændighed for barnets 
læseudvikling, idet mange baggrundsfaktorer har betydning for læsning. Her kan nævnes: 

 
• Sproglige traditioner i samfundet 
• Sproglige traditioner i hjemmet 
• Børneinstitutioner 
• Fritidsinstitutioner 
• Læsning i hjemmet 
• Læsning i skolen 
• Samarbejdstraditioner og -relationer 
• Skolens struktur 
• Folkeskoleloven 
• Læreruddannelsen (se Lau m.fl.(1997), 32).  
 

Da det danske barn derforuden i dets dagligdag møder et overflod af læsestof, vil jeg mene, at 
det alt i alt har gode betingelser for at tilegne sig habile læsekundskaber, hvis det samtidig hjælpes 
på vej af kompetente lærere, familie og venner, der accepterer og går ind på de områder, som i dag 
er autentiske læseområder for børnene i fritiden – en ”ting” som Grevy kalder en parallelkultur til 
skolen (Grevy 2006). Set ud fra mit synspunkt, og som jeg tolker Grevys artikel: ”Skolens forarme-
de skriftkultur”, er man som underviser personligt nødt til at tilegne sig nutidige skriftsprogskultu-
relle kompetencer (eksempelvis chat på Internettet, sms’er via mobiltelefonen) og fagligt gøre brug 
af pc’en og mobiltelefonen i undervisningen for dels som fagperson at forsøge at komme på om-
gangshøjde med eleverne på disse læse-, skrive- og staveområder og for dels at udfordre og motive-
re eleverne til at opsøge information, indgå i kommunikation og læring via disse medier. Den dan-
ske kultur er som sagt en udpræget skriftkultur med så stort overflod af læsestof, at det herudover 
må anses for nødvendigt, at den kompetente læser er i stand til at udvælge relevant læsning, da det 
ganske enkelt synes umuligt at nå at læse al information, man får i hænde eller præsenteres for i sin 
dagligdag. 

Det, der diskuteres livligt i den danske skoleverden lige nu, er de nye nationale, obligatoriske 
tests, som undervisningsministeriet vil indføre i grundskolen fra marts 2007 for at sikre, at eleverne 
hele tiden får lært det, de skal i henhold til trinmålene for fagene. Denne debat kan så småt følges på 
hjemmesiden Folkeskolen.dk (Folkeskolen 2005a). Det kan umiddelbart se ud til, at det eneste, der 
interesserer undervisningsministeriet, er rent emnemæssige, formelle fagligheder, så som det enkel-
te barns konkrete paratviden i eksempelvis dansk, matematik, natur og teknik samt fysik og kemi. 
Jeg er udmærket klar over, at arbejdsmarkedet efterspørger denne viden, men på den anden side 
efterlyser det tillige kreative og fantasifulde medarbejdere, og disse egenskaber skal grundskolen 
tilmed gerne give plads til at fremelske og dyrke i eleverne. Jeg håber ikke, at fremtidens tests vil 
blive på bekostning af disse så relevante egenskaber!  
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Efter nu at have beskrevet flere moderne læsesyn inklusiv mit eget, vurderer jeg, at tiden er 
inde til at undersøge et konkret læsebogssystem Kiwikassen og drøfte, hvordan jeg mener, at dette 
materiale lever op til moderne læringskrav. 

 
Læsebogssystemet Kiwikassen – danskværksteder til indskolingen 
Jeg har valgt at beskrive, analysere og vurdere Kiwikassen ud fra de fire parametre Gradenwitz har 
stillet op i ”Om materialer til folkeskolens begynderundervisning i dansk”. Disse vurderingskriterier 
er følgende: 
 

• Det læsetekniske 
• Arbejdsformerne 
• Bøgernes udseende og 
• Indholdet (Gradenwitz 1983, 4-6).  

 
Desuden har jeg valgt at tilføje et afsnit om Kiwikassens målgruppe og et afsnit om Kiwikas-

sen set i forhold til Fælles Mål. Som allerede tidligere nævnt i indledningen har jeg desuden valgt at 
vedhæfte min skriftlige anmeldelse af Kiwikassen (bilag 1) samt mit skema Kiwikassen kontra Fæl-
les Mål (bilag 2), som jeg mundtligt gjorde rede for på et seminar vedrørende ”Anmeldelse af un-
dervisningssystemer i læsning”. Anmeldelsen og skemaet findes efter litteraturlisten til denne opga-
vebesvarelse; men først noget om det første vurderingskriterium.  

 
Det læsetekniske , Den new zealandske metode og ”Den, der laver noget, lærer noget”  
Først vil jeg nævne, at Kiwikassens forfatter Janus Madsen har hentet inspiration til sit materiale i 
New Zealand. Navnet Kiwi stammer fra landets nationalfugl, som er materialets maskot. Produktet 
er bygget op omkring det new zealandske værkstedsprincip (læsesyn), som ifølge lærervejledningen 
kort kan beskrives som et veltilrettelagt læringsmiljø, hvor elever i mindre grupper arbejder med 
forskellige faglige aktiviteter (Madsen 2000, 4). Denne metode, Den new zealandske metode, kalder 
Elbro for en af de nye læsepædagogiske modebølger, der kommer hele tiden (Elbro 2004, 13). Og 
det er jo svært at være uenig med Elbro heri. Der vil formentlig også fremover dukke nye læseme-
toder op, når eksempelvis undervisere får nye idéer til andre tiltag vedrørende undervisningsstrate-
gier. 

Et andet grundprincip, materialet bygger på, er ”Den, der laver noget, lærer noget” (Madsen 
2000, 4). Dette citat forstår jeg på den måde, at man bedst lærer noget på egen hånd, for eksempel 
via egne primære erfaringer. Jeg vil vove det ene øje og anse dette princip for at ligge på linje med 
Steen Larsens mundheld: ”Ingen kan lære andre noget”(Larsen 2001). Begge teorier, vil jeg i øvrigt 
mene, hører ind under nye konstruktivistiske læringssyn. Ideen i det konstruktivistiske læringsprin-
cip er eksempelvis, at læreren ikke kan lære barnet at læse. Det kan det kun selv! Denne opfattelse 
står i direkte kontrast til Elbros læringssyn, fordi Elbro er af den observans, at tilegnelse af læsning i 
praksis viser sig at foregå via ”en turistguide” (en underviser) (Elbro 2004, 64). Jeg vurderer, at 
disse forskellige læringssyn med andre ord kan beskrives som henholdsvis ”skoleviden”, hvor lære-
ren er i besiddelse af den faglige viden, der kan og skal overføres til eleverne og ”handlingsviden”, 
som vi selv ifølge Dam autonomt har konstrueret (Dam 1999). 

Og så kan man jo passende spørge hvilke andre læringsprincipper, der er i det valgte bog-
system? Jeg har fundet ud af, at systemet først og fremmest lægger op til, at man kan indlære bog-
stavernes navn, form og lyd ved hjælp af mange af bogstavvæksterne herunder kortspil, brætspil, 
magnetbogstaver, stavelsesark med flere og endvidere ved hjælp af eksempelvis arbejdsværktøjet 
alfabet- og forlydskort. Et eksempel herpå kan være, at læreren sammen med eleverne på klassen 
siger alle 29 bogstaver højt i kor, mens de ser på de enkelte bogstaver på bogstavplakaten for først 
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at få styr på bogstavernes udseende og lyd. Senere kan den enkelte sætte magnet- eller følebogsta-
ver sammen til ord for måske igen til sidst sammen med en makker at sætte ordene sammen til hele 
meningsgivende sætninger. Princippet, der ligger til grund for denne læring, er en sekventiel bot-
tom-up-metode (elementprincippet). De før nævnte stavelsesark med illustrationer, ord og stavelser 
muliggør det dernæst også for den enkelte elev eller læreren at anvende den direkte modsatte meto-
de, nemlig top-down-metoden (ordbilledprinpet). Eleven kan her først se på og genkende billedet af 
eksempelvis en papegøje, kigge nedunder billedet, læse eller gætte teksten ”papegøje” for til 
sidst at stavelsesdele ordet i fire dele som følger pa-pe-gø-je. Som jeg ser det, åbner æskens værk-
steder op for uanede muligheder for brug af diverse metoder. Således giver den hver enkelt elev 
frihed til at vælge den metode, eleven har brug for her og nu – altså ud fra det trin i læseudviklingen 
pågældende elev er på lige nu. Apropos metoder har jeg her valgt at bringe en sådan liste over for-
skellige afkodningsstrategier ved læsning af eksempelvis ordet parken: 

 
• Bogstavstrategi: p-a-r-k-e-n 
• Stavelsesstrategi: par-ken 
• Morfemstrategi: park-en 
• Ordstrategi: parken 
• Sætningsstrategi: han gik ind i parken. 

 
Konkluderende kan det siges, at Kiwikassens værksteder både muliggør anvendelse af bot-

tom-up-metoder og top-down-metoder. Det er altså op til lærerens og elevernes fantasi at anvende 
de metoder (alfabetmetoder, lydmetoder, ordbilledmetoder eller kombinerede metoder), de finder, 
værkstedsarbejderne giver mulighed for.   

Afrundende kan det siges, at jeg i dette afsnit har redegjort for de forskellige metoder og læse-
syn, der ligger til grund for Kiwikassen; herefter har jeg valgt i det følgende afsnit at rette fokus 
mod æskens tiltænkte brugere.  
                
Kiwikassens målgruppe 
Materiale ts målgruppe er primært elever i børnehaveklassen og i 1. og 2. klasse. Ifølge lærervejled-
ningen gør materialets store udbud af værksteder og dets indbyggede differentieringsmuligheder det 
muligt at tilpasse materialet til de ældste børn i børnehaven og udbygge det til skolens 3. klasser. 
Der gives endvidere udtryk for, at materialet yderligere er velegnet til specialundervisning og un-
dervisning af tosprogede børn. Systemet kan derforuden bruges fra to til tredive deltagere. Jeg har i 
forskellige traditionelle læsebogssystemer bemærket, at sådanne læsebogssystemer sædvanligvis er 
mærket til ét bestemt klassetrin, hvorimod Kiwikassen ifølge lærervejledningen skulle kunne dække 
flere klassetrin, ydermere specialundervisning samt undervisning af tosprogede børn. Kiwikassen 
kan jo heller ikke siges at være et traditionelt læsebogssystem, men er derimod at regne for et sup-
plerings- og værkstedssystem, hvilket er det særlige ved Kiwikassen.  

Jeg har afprøvet kassen på mine egne børn og erfaret, at min søn på den gang fem år hurtigt 
tabte interessen for spillene, idet de simpelthen var for svære for ham, og motorisk var han ikke 
parat til et godt skrivegreb. Mine tre døtre gik på det tidspunkt i 1., 2. og 3. klasse. De to piger i 1. 
og 2. klasse fandt Kiwikassens materialer interessante og blev meget optaget af dem, medens pigen 
i 3., hurtigt fandt opgaverne kedelige og i stedet gav sig i kast med en for hende god bog. Disse er-
faringer vil jeg selvfølgelig bringe med mig i en praksissituation, hvor min målgruppe for de mange 
gode værkstedsarbejder umiddelbart først og fremmest vil være en 1. og 2. klasse. Når målgruppen 
nu er slået fast, hvad er det så i grunden æsken indeholder? Det vil hermed blive mit næste fokus. 
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Indholdet 
Kassen indeholder først og fremmest en grundig lærervejledning, der består af en teoretisk vejled-
ning samt 86 kopisider, som rummer aktivitetsforslag og hjælpesider til de enkelte værksteder. 
Æsken indeholder desuden Kiwitavlen, en aktivitetstavle, der ved hjælp af et briksystem styrer ele-
vernes færden rundt i de forskellige værksteder. Denne tavle er krumtappen i organisationsfo rmen. 
De øvrige værkstedsaktiviteter er følgende: 12 illustrerede kæmpedigte, et brætspil (Kiwispillet), 
otte håndskrivningsark, seks forskellige stavelsesark, seks ens alfabetkort, seks ens forlydskort,  
seks ens ordbogskort mærket ”A-L”, seks ens ordbogskort mærket ”M-Å”, 12 Kig, Find og Skriv -
ark, to sæt spillekort (bogstavkortene, Kiwikortene), fire æsker med værkstedsbrikker (150 brikker), 
to whiteboard-markere, en rulle selvklæbende velkrobånd og sluttelig er der en meget stor og festlig 
bogstavplakat med de store og små trykbogstaver anbragt i skrivehuse. Til hvert enkelt bogstav er 
der en tegning af et ord, der begynder med bogstavet. Kassen indeholder alt i alt idéer og materialer 
til 24 sprogværksteder, der er opdelt i fire overordnede kategorier – bogstavværksteder, læseværk-
steder, skriveværksteder og ekstraværksteder. Kiwikassen er tilmed et åbent materiale, som læreren 
selv kan udbygge, efterhånden som idéerne og behovet opstår (Madsen 2000, 5).  

Dens emneverden er en verden, børnene formodes at kende, og som de kan beskrive ud fra 
hver sin erfaringsbaggrund. Et eksempel på et emne er for eksempel Kæmpedigte, der alle er hentet 
fra populære børnesange, som mange elever kender eller hurtigt kan lære at læse.  

Konkluderende kan jeg sige, at hele kassens indhold ser spændende og indbydende ud, hvilket 
bevirker, at man straks får lyst til at afprøve og arbejde med materialet i praksis; men hvilke ar-
bejdsformer har man mulighed for at anvende, hvis man vil arbejde med materialerne? Det vil jeg 
svare på i næste afsnit.    
 
 
Arbejdsformerne  
Ifølge lærervejledningen lægger materialet op til en selvstændig arbejdsform (værkstedsarbejder), 
hvor en enkelt elev på egen hånd eller elever i mindre grupper kan løse forskellige opgaver og pro-
blemstillinger. På denne måde, tror Madsen, at eleven bliver mere opmærksom på og medansvarlig 
for egen læring (Madsen 2000, 5). Den enkelte elev kan ydermere vejlede kammeraterne i sine ny-
erhvervede færdigheder (Madsen 2000, 4), og da papkassen indeholder et stort antal opgaver og 
materialer, giver det god mulighed for at tilpasse læringssituationen, så den tilgodeser den enkelte 
elevs behov og ønsker (Madsen 2000, 5). Materialet tilgodeser altså både særligt stærke elever, der 
har brug for at arbejde på egen hånd og svage elever, der har brug for en hjælpende hånd fra kam-
meraterne eller læreren.   

Desuden gør de medfølgende værkstedsbeskrivelser det forholdsvis enkelt for en vikar at 
overtage værkstedsundervisningen, idet disse beskrivelser fortæller om værkstedernes indhold og 
arbejdsopgaver (Madsen 2000, 5). Under dette værkstedsarbejde får lærerens rolle karakter af vejle-
der og rådgiver. Konsulentrollen gør det muligt for læreren at iagttage eleverne under arbejdet, og 
arbejdsformen giver læreren tid til elevsamtaler og evaluering. Evaluering er jo en forudsætning for 
at tilrettelægge sin undervisning for den enkelte elev bedst mulig. Den frigjorte tid kan læreren også 
vælge at bruge på elever, der har behov for ekstra støtte til udfordringer (Madsen 2000, 5).  

En mulig arbejdsform, jeg ikke synes at være stødt på i lærervejledningen, er at gøre brug af 
klasseundervisningsformen. Her tænker jeg på, at det kunne være en ide at bruge eksempelvis 
Kæmpedigtene til oplæsning i kor, da trykbogstaverne på disse plakater er så store, at de let kan 
læses på stor afstand, når underviseren holder dem op foran eleverne. Jeg ved også, at der er sat 
musik til nogle af digtene for eksempel ”Bro, bro, brille”, så disse kunne endvidere synges på klas-
sen. At synge en tekst sammen med elever har jeg god erfaring med, idet musikken understøtter 
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indlæringen af selve teksten. Rytmisk indlæring, har jeg erfaret, er langt hurtigere end urytmisk Og 
det bør udnyttes i undervisningen!  

Om Kiwikassen kan dække Undervisningsvejledningens arbejdsformer vedrørende læsning, 
vil jeg vente med at svare på til et senere afsnit om Kiwikassen set i forhold til Fælles Mål. Nu vil 
jeg følgelig beskrive materialernes udseende og vurdere det. 
 
Bøgernes udseende  
Den eneste bog, æsken indeholder, er Lærerens bog, altså lærervejledningen. Dens omslag (cover) 
er kraftigt, let bøjeligt, lakbehandlet karton med lyseblå for- og bagside, der er påført kulørte illu-
strationer af Kiwifuglen. Bogen fremtræder i A4-format på meget kraftigt, blankt papir med sort-
hvide tegninger inden i, der antyder, at det er ægte arbejdsmateriale. Skrifttypen i selve brødteksten 
er Times New Roman, størrelse 12. Alle overskrifter er kreativt lavet i fede trykbogstaver, der anty-
der, at vi har med begynderundervisning at gøre. At der er megen tekst og kun få billeder i lærerve j-
ledningen, må siges at være naturligt, idet det er tekstens indhold (selve orienteringen), der må siges 
at tælle i dette tilfælde. Alle andre bøger, man ønsker at gøre brug af i sin undervisning, opfordres 
der til at få via skolebibliotekaren (Madsen 2000, 5). 

Mange af værkstedsmaterialerne til børnene er fint illustreret med farverige tegninger så som 
kæmpedigtene og stavelsesarkene. Materialerne til sprogværkstederne er trykt på karton, som er 
overfladehandlet med uv- lak, hvilket øger materialernes holdbarhed ved brug, samtidig med at det 
gør dem indbydende at røre ved og se på, giver mulighed for rengøring og måske det væsentligste, 
at man kan skrive på produkterne med en whiteboard-pen eller en fedtblyant og bage fter slette det 
skrevne. Materialerne bliver på denne måde til genbrugsmaterialer. Mange andre bogsystemer har 
engangsmaterialer i form af bøger eller hæfter, som eleverne kan skrive i, hvilket selvfølgelig gør 
det dyrere for skolerne, idet materialerne til stadighed skal suppleres.  

Som noget helt nyt er jeg netop i dag blevet klar over, at det nu er muligt at købe læsekasse et 
og to med Kiwibøgerne, som er 80 bøger til den allerførste selvstændige læsning. Der er både skøn-
litterære bøger og fagbøger; men det vil her være for vidtgående at komme nærmere ind på disse. 
Opsummerende vil jeg sige, at jeg indtil nu har fundet det ærgerligt, at Kiwikassen blot indeholder 
én enkelt bog, men også dette findes der nu råd for. Dette vil jeg vende tilbage til i næste og sidste 
afsnit om Kiwikassen. 
 
Kiwikassen – et læsebogsfrit undervisningsmateriale – perspektiveret i forhold til Fælles Måls 
krav 
Til sidst har jeg valgt at læse og undersøge, hvad Fælles Mål nævner om det læsetekniske, arbejds-
formerne, bøgernes udseende og indholdet i en given undervisningssituation på et givet klassetrin 
for at undersøge, om Kiwikassen kan tilgodese kravene i Fælles Mål på disse punkter. Jeg har dertil 
valgt at se på forløbet for første og anden klasse. 

I læseplanen for 1. forløb – 1.- 2. klassetrin, kan jeg læse, at arbejdsformerne skal veksle imel-
lem individuel læsning, læsning i små grupper som samlet i klassen (Fælles Mål 2003, 56). Fra 
æsken kan Frilæsning i praksis passende læses individuelt, Læs med en ven-materialerne kan læses 
parvis og Læs rundt i rummet kan klassen samlet læse sammen med læreren. Konkluderne må det 
siges, at Kiwikassen kan dække Undervisningsvejledningens arbejdsformer for læsning. 

Det fremgår endvidere af mit skema med overskriften Kiwikassen kontra Fælles Mål, som 
findes i bilag 2 til denne opgavebesvarelse, at æskens værkstedsarbejder, altså indholdet, opfylder 
alle Fælles Måls nutidige krav vedrørende, hvad eleverne skal arbejde med i det skrevne sprog – 
læse (se bilag 2). Eksempelvis er kravet, at ”undersøge samspillet mellem billede og tekst” dækket 
ind af fire forskellige værkstedsarbejder, nemlig kæmpedigte, stavelsesark, kig, find og skriv samt 
alfabet- og forlydskort. 
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Vedrørende det læsetekniske har jeg valgt at bringe et citat fra Fælles Mål, nemlig: ”Centralt 
står elevens tilegnelse af læsestrategier og læseforståelse baseret på læseoplevelse og læselyst” 
(Fælles Mål 2003, 56).  I dette citat står læsestrategier, altså metoder i flertal. Og da vi som undervi-
sere skal overholde loven, anser jeg det for vigtigt, at læreren baserer sin undervisning i læsning på 
flere læsemetoder, eventuelt kombinerer disse og både anvender bottom-up-metoder og top-down-
metoder.  

Som det fremgår af afsnittet om bøgernes udseende, er Lærerens bog, den eneste bog der fø l-
ger med Kiwikassen. I henhold til Fælles Mål er det vigtigste stof ”et bredt og varieret udvalg af 
nye og ældre skønlitterære og faglige tekster, der er skrevet for aldersgruppen” (Fælles Mål 2003, 
56). Set i det lys indeholder æsken altså intet af det vigtigste materiale overhovedet, men det skal 
tværtimod skaffes af læreren selv eventuelt ved hjælp af skolebibliotekaren. Vi ved desuden fra vort 
hovedværk ”Læsning og Læseundervisning”, at ”automatisering kræver øve lse”, og at det derfor ” 
er helt centralt, at eleverne selvstændigt læser meget” (Elbro 2004, 157). Jeg vil derfor i en given 
undervisning eventuelt blot bruge Kiwikassen som et supplement til min læseundervisning i et 
ugentligt modul eller til emne- og klasseuger, og ikke som Lærerens bog anbefaler det som grund-
stammen i den daglige danskundervisning (Madsen 2000, 6), med mindre jeg eventuelt kan skaffe 
de to nye læsekasser via Amtscentralen eller ved hjælp af skolens egne midler.  
 
Kursus i faglig læsning 
Og hvad har jeg så lært af selve opgaveløsningen indtil nu? Jeg har blandt andet lært: 
 

• At læsning vil sige, at man kan forstå skrevne meddelelser 
• At Håkonsson og Frost har den direkte modsatte position til læsning som Elbro  
• At Undervisningsministeriet indfører nye obligatoriske danske tests i marts 2007 
• At der findes både bottom-up-metoder og top-down-metoder 
• At automatisering kræver øvelse 
• At det er vigtigt, at eleverne selvstændigt læser meget (helst dagligt) 
• At man kan analysere og vurdere et læsebogssystem ud fra fire kriterier, nemlig det læsetek-

niske, arbejdsformerne, bøgernes udseende og indholdet 
• At danske unge i international sammenligning klarer sig dårligt i læsning 
• At 17 % danske unge ifølge Pisa-undersøgelsen er funktionelle analfabeter 
• At Fremtidens danskfag anser læsning som værende den vigtigste af de fire kulturelle kom-

petencer og 
• At den samlede kulturbaggrund er af stor betydning for barnets læseudvikling. 

 
I afsnittet om hvad læsning er, skrev jeg, at det undrede mig, at det kunne se ud til, at den fø r-

ste læsning skulle baseres på enten helhedsmetode eller på elementmetode. Nu er jeg undervejs i 
min læsning stødt på den diametrale opfattelse, idet Jeanne Challs ”læseudviklingsmodel viser at 
læseprocessen, og udviklingen af samme, fordrer såvel bottom-up-processer som top-down-
processer (figur 2)” (Brudholm 2002, 20-21). Chall hævder yderligere, at en læseundervisning både 
er for forenklet og for belastende for undervisningen på alle læseniveauer, såfremt den kun har af-
sæt i ”enten en bottom-up-styret eller en top-down-styret læseundervisning” (Brudholm 2002, 22-
23). Det vil altså sige, at gode læseresultater skal skabes på baggrund af en kombineret anvendelse 
af principper fra begge retninger. Det er netop, hvad Stanek (Folkeskolen 2004a) hævder, at erfarne 
undervisere i læsning gør, samtidig med at de involverer forældrene, og det til sammen skaber de 
bedste læsere, bekræfter to undersøgelser. Det er lige præcis, hvad jeg selv har erfaret, hvad angår 
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mine egne børn. De børn, der har haft erfarne undervisere, er hurtigt blevet habile læsere og har 
samtidig scoret bedst i læsetests.  

Og hvilket læsesyn har jeg nu? Jeg har taget ad notam, at de fleste børn ikke lærer at læse na-
turligt, men tværtimod tilegner sig læsning ved hjælp af undervisning i læsning. Derfor er mit po-
stulat, at det må være særdeles vigtigt for den enkelte læseunderviser, at få den enkelte elev bedst 
mulig fra start med de rette materialer på de rette tidspunkter. En opgave, der på nogle skoler er en 
indlysende fælles opgave for teamlærere, ressourcelærere og skolebibliotekarer.  

Jeg har alt i alt erfaret, at mine børn er blevet rigtig gode læsere blandt andet via den læseun-
dervisning, de har modtaget på Rødekro Skole – en undervisning, der blandt andet indeholder 
lydtræning (Konvo-træning), en træning jeg har erfaret kan gøre svage læsere til gode læsere. Med 
andre ord er det vigtigt – og nok det allervigtigste – at barnet oplever succes med sin læsning, idet 
det motiverer barnet for at være aktivt og dermed læse. Læsning og skrivning anser jeg for at være 
to veje til samme mål; og det kan kun glæde mig, at Kiwikassen indeholder begge slags aktiviteter.  
Som det ses i Kiwikassen, er det jo det skrevne (skriftsproget), der udgør vort læsestof.  

Konkluderende er jeg nået frem til, at man som underviser ikke bør være fanatisk omkring be-
stemte læsesyn og -metoder, men tværtimod arbejde ud fra situationen, altså ud fra hvilket læseud-
viklingstrin hver enkelt elev befinder sig på og ud fra ens erfaring med, hvad der virker. Herefter 
må det være lærerens opgave sammen med eleven at vælge metoder og materialer, som kan bringe 
eleven videre i sin læseudvikling. På denne måde kan der dannes en god læsecirkel, der kan være 
grobund for gode læseoplevelser, som kan give eleven selvtillid og lyst til læsning. Desuden er det 
vigtigt, at læreren inddrager forældrene i læsningen, så børnene kan få støtte og opbakning under-
vejs. Lærerens viden om læsning er følgelig overordentlig vigtig, central og fundamental, og lære-
rens undervisning skal selvfølgelig være så prof som overhovedet mulig. Og så er der altid nogle 
indsatsområder, man kan blive bedre til. Her tænker jeg for eksempel på, at man som underviser 
kan blive bedre til at støtte eleverne i læseforståelse og læselyst, så vi kan sikre, at elever ikke hol-
der op med at læse, når de bliver 10-12 år. For der er rigtig mange spændende bøger – og rigtig me-
get faglitteratur – der skal læses i løbet af de ældste klasser – og senere i livet, måske hele livet 
igennem. Kun via læsning kan vi blive klogere – og forhåbentlig også endnu bedre til at læse.  
 



Inger-Margrethe Christensen 

 11 

Litteratur 
Arbejdsgruppen Fremtidens danskfag (2003): Fremtidens danskfag. Undervisningsministeriet. 
Arnbak, Elisabeth (2003): ”Hvem har ansvaret for elevernes læseudvikling?”. I: Læsepædagogen. 
Brudholm, Merete (2002): Læseforståelse – hvorfor og hvordan? Alinea. 
Center for Læseforskning (2004). Center for Læseforsknings hjemmeside om Pisa-undersøgelsen i 

2003, http://iaas.cphling.dk/laes/ . 
Dam, Ernst Undall (1999): ”Læring og konstruktivisme”. I: Fagbladet Sprogforum nr. 15, vol. 5, 

1999, 34-38. Sprogforums hjemmeside, 
http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/spr15/undall.html . 

Elbro, Carsten (2004): Læsning og læseundervisning. Gyldendal. 
Folkeskolen (2005a). Fagbladet Folkeskolens hjemmeside om nationale tests, 

http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=39531 , d. 16. sep. 2005.  
Folkeskolen (1999a). Fagbladet Folkeskolens hjemmeside om Larsens syn på ”Søren og Mette”-

undersøgelsen, http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=5815 , d. 1. juli 1999.  
Folkeskolen (1999b). Fagbladet Folkeskolens hjemmeside om Håkonssons syn på rapporten ”Hvor-

dan kommer børn bedst i gang med at læse?”,  
http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=5816 , d. 1. juli 1999. 

Folkeskolen (2003). Fagbladet Folkeskolens hjemmeside om Frostes syn på, hvad der bestemmer 
elevernes læseudvikling, http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=21962 , d. 
25. sep. 2003. 

Folkeskolen (2004a). Fagbladet Folkeskolens hjemmeside om Staneks syn på, hvad der tilsammen 
skaber de bedste læsere, http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=30864 . 

Folkeskolen (2004b). Fagbladet Folkeskolens hjemmeside om Staneks syn på, at der ingen udsigt er 
til en læseprofessor, http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=30863 , d. 13. 
aug. 2004. 

Folkeskolen (2004c). Fagbladet Folkeskolens hjemmeside om Staneks syn på, at eleverne måske 
læser bedre i dag, (http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=30862 , d. 13. aug. 
2004. 

Folkeskolen (2004d). Fagbladet Folkeskolens hjemmeside om Abrahamsens syn på, at læsning ikke 
hører hjemme i børnehaven http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=30832 , d. 
13. aug. 2004. 

Folkeskolen (2004e). Fagbladet Folkeskolens hjemmeside om Kjertmanns syn på, at læsning skal 
anskues bredt, http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?objectId=31587 , d. 8. okt. 2004. 

Folkeskolen (2004f). Fagbladet Folkeskolens hjemmeside om Staneks syn på, at ny DPU-professor 
skal forske i læsning, http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?objectId=31875 , d. 11. 
nov. 2004. 

Folkeskolen (2004g). Fagbladet Folkeskolens hjemmeside om Johansens syn på, at lydtræning giver 
bonus,http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=30836&ResultSetId=49973152 
, d. 13. aug. 2004. 

Folkeskolen (2005a). Fagbladet Folkeskolens hjemmeside om Ravns syn på, at DPU næsten har 
fået sin læseprofessor, http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?objectId=34056 , d. 4. 
maj 2005. 

Folkeskolen (2005b). Fagbladet Folkeskolens hjemmeside om Ravns syn på, at DPU ansætter en 
læseprofessor, http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?objectId=39563 , d. 14. sep. 
2005. 

Folkeskolen (2006a). Fagbladet Folkeskolens hjemmeside om Kamps syn på, at de bedste læseun-
dervisere er rutinerede, veluddannede og tør styre undervisningen,  
http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=42690 , d. 18. maj 2006.  



Inger-Margrethe Christensen 

 12 

Folkeskolen (2006b). Fagbladet Folkeskolens hjemmeside om Kaares syn på test af test,  
http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=44539 , d. 17. nov. 2006. 
Gradenwitz, Mogens (1983): ”Om materialer til folkeskolens begynderundervisning i dansk”. I: 

Mogens Gradenwitz: Tekstlære. Akademisk forlag. 
Grevy, Carlo (2006): ”Skolens forarmede skriftkultur”. I: Dagbladet Berlingske Tidende. Berling-
ske Tidendes hjemmeside, www.berlingske.dk/popup:print=696568?& . 
Henningsen, Sven Erik og Birte Sørensen (2000): Danskfagets Didaktik. Dansklærerforeningen.  
Henningsen, Sven Erik og Birte Sørensen (2000): Danskfagets Didaktik, artiklen: "Den første læse-

undervisning", 201-227.   
Holm, Ulla (1997), Red. Mogens Jansen: ”Læseundervisning – i skolestarten”, 41-73. Kroghs For-

lag. I: Temaserien: Lærerens rolle i skolens hverdag.  
Håkonsson, Erik: ”Danske børn læser dårligt!”, I: Samvirke, oktober 1995. 
Kjertmann, Kjeld (2004): ”Læsetilegnelse i et moderne skriftsamfund”, I: Rørbech og Meyer (red.): 

Perspektiver på dansk. Danmarks Pædagogiske Universitets forlag, 79-96.  
Larsen, Steen (2001): ”Ingen kan lære andre noget – mod et nyt læringsbegreb”. I: Uddannelsessty-

relsens temahæfte nr. 16 - 2001, 99 -111. Undervisningsministeriets hjemmeside, 
http://pub.uvm.dk/2001/demokrati/pdf/del1.pdf . 

Lau, Jytte, Jan Mejding og Marianne Sommer (1997): Læsning – Hvad kan vi? Hvad vil vi? Nord-
læs og debatten. Temahæfte 20. Undervisningsministeriet. Folkeskoleafdelingen. 

Madsen, Janus (2000): Kiwikassen. Alinea. 
Pagaard, Poul Erik og Sten Sjørslev (1995): Temahæfte nr. 10: Læsning – hvordan får vi godt be-

gyndt.  Undervisningsministeriets hjemmeside, 
http://www.laerit.dk/gen/tema/tema10/uflfs.htm . 

Svendsen, Anne – Marie : ”Dansklærere for ringe”, I: Jyllands-Posten 14. jan. 1996. 
TDC Online (2006a). TDC’s hjemmeside om Håkonssons gættelæsning, 

http://find.tdconline.dk/google.php?searching=yes&dogtag=ngto_soeg&searchtype=normal&
q=Erik+H%E5konsson%2C+g%E6ttel%E6sning&searcharea=dk . 

TDC Online (2006b). TDC’s hjemmeside om Frostes helhedslæsning, 
http://find.tdconline.dk/google.php?searching=yes&dogtag=ngto_soeg&searchtype=normal&
q=frost%2C+helhedsl%E6sning&searcharea=dk .  

Undervisningsministeriet (2003): Fælles Mål – Faghæfte 1 – Dansk. Uddannelsesstyrelsen. 
Undervisningsministeriets notat (2004). Undervisningsministeriets hjemmeside om ”Nogle centrale 

resultater fra PISA 2003”, http://www.uvm.dk/nyheder/documents/pisaresultater.pdf, d. 6. de-
cember 2004. 

 
 



Inger-Margrethe Christensen 

 13 

Bilag 1 
 
- Og her er så den ifølge indledningen lovede anmeldelse, som jeg lavede til et seminar. Jeg har 
valgt at bringe anmeldelsen, fordi jeg vurderer, at den indeholder en lang række relevante oplysnin-
ger for den lærer, der måtte undersøge hvilke læsebogssystemer, der er på markedet, eller som even-
tuelt overvejer at gøre brug af Kiwikassen i sin undervisning. Hermed: 
 

Anmeldelse af Kiwikassen 
Dette bilag kunne måske helt udelades? 
 
Danskværksteder til indskolingen (fra 5 år – 3. klasse) 
 
Forfatter: Janus Madsen 
Faglig konsulent: Karin Erbo Jensen 
Illustreret af Jesper Frederiksen, Birgitte Clematide, Trine Jeppesen og Hans Christian Andersen 
 
Forlag: Alinea 
Udgivelsesår: 2000 
Pris: kr. 1.618,00 ekskl. moms 
 
Anmeldt af: Inger-Margrethe Løve Christensen  
 
Hvor stammer Kiwikassens navn fra? 
Forfatteren har givet kassen navn efter New Zealands nationalfugl. 
 
Hvor stammer idéen fra? 
Forfatteren har hentet inspiration under et ophold i New Zealand på Mangere Bridge Primary 
School i Auckland. Kassen er bygget op omkring det new zealandske værkstedsprincip, som kort 
kan beskrives som et veltilrettelagt læringsmiljø, hvor elever i mindre grupper arbejder med forskel-
lige faglige aktiviteter.  
 
Hvad indeholder Kiwikassen? 
Kassen indeholder idéer og materialer til 24 sprogværksteder, en bogstavplakat samt en række ar-
bejdsværktøjer, som på forskellige måder lægger op til en legende og lærerig bogstav-, læse-, stave- 
og skriveindlæring. Endvidere indeholder kassen en lærervejledning med supplerende aktiviteter og 
idéer til undervisningen herunder 86 kopiark. Kiwikassen er et åbent materiale, som man selv kan 
udbygge. 
 
Hvem er målgruppen for Kiwikassen? 
Kiwikassen henvender sig primært til børnehaveklassen, 1. klasse og 2. klasse. 

Materialets store udbud af værksteder og indbyggede differentieringsmuligheder gør det mu-
ligt at tilpasse det til de ældste børn i børnehaven og udbygge det til skolens 3. klasser. Materialet er 
ligeledes velegnet til specialundervisning og undervisning af tosprogede børn. 
 
Hvor mange deltagere? 
2-30 personer. 
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Hvad indeholder de forskellige danskværksteder? 
 
Bogstavværksteder 

• Kortspil 
• Brætspil 
• Tavleskrivning 
• Håndskrivning 
• Magnetbogstaver 
• Følebogstaver 
• Bogstavcollager 
• Stavelsesark 

 
Læseværksteder 

• Læs med en ven 
• Frilæsning 
• Bogkassen 
• Kæmpedigte 
• Lyttelæsning 
• Læs rundt i rummet 
• Klassens udgivelser 

 
Skriveværksteder 

• Kig, find og skriv 
• Tegn og skriv 
• Dagbog 
• Skriv en dagbog 
• Rim og digte 
• Computer 
• Opgaver 

 
Ekstraværksteder 

• Gruppe undervisning 
• Frit valg 

 
Arbejdsværktøjer 

• Ordbogskort 
• Alfabet- og forlydskort 

 
 
Hvad er det særlige ved Kiwikassen? 
Det særlige er, at det er et suppleringssystem. 
 
Hvordan kan Kiwikassen anvendes fagligt og didaktisk? 
Ifølge lærervejledningen kan man som underviser tilrettelægge hele sin undervisning i klassen som 
værkstedsarbejde. Kiwikassen kan også anvendes som et ekstramateriale i danskundervisningen, 
hvor eleverne kan arbejde i mindre grupper med konkrete og faglige materialer fra kassen, eksem-
pelvis kort- eller brætspil. Eleverne kan også arbejde selvstændigt med fx fr ilæsning eller ”Kig, 
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Find og Skriv”. Materialet kan primært anvendes i en børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. I øvrigt kan 
materialet bruges i forbindelse med emneuger. 
 
Hvad er så materialets styrke sider? 
Af fordele kan her nævnes: 
 

• At Kiwikassen kan skabe en blødere overgang mellem børnehave og skole, idet børn fra 
børnehaven ofte er vant til at arbejde med konkrete materialer i mindre grupper. 

• At Kiwikassen er et flergangsmateriale, efter som mange af materialernes overflader er lak-
behandlede, der muliggør at skrive på dem gentagne gange og efterfølgende tørre dem af 
med en tør klud.  

• At Kiwikassen giver gode muligheder for et ligeværdigt samarbejde mellem lærere og pæ-
dagoger, da værkstedsarbejde med kreative og praktiske aktiviteter er almindeligt i mange 
skolefritidsordninger. 

• At Kiwikassen gør eleverne mere opmærksomme på og medansvarlige for deres egen læ-
ring, da materialet lægger op til en selvstændig og sjov arbejdsform. 

• At Kiwikassen placerer læreren i rollen som vejleder og rådgiver, hvilket giver læreren tid 
til at iagttage og evaluere elevernes arbejde samt tage sig af de elever, der har brug for ekstra 
støtte eller udfordringer. 

• At den omfattende lærervejledning indeholder mange gode organisatoriske råd til undervise-
ren, hvilket er en klar fordel for vikaren og den enkelte lærer. 

• At Kiwikassen lægger op til, at børnene skal arbejde med materialet i mindre grupper, hvor-
ved børnene skal samarbejde med hinanden og derved tage del i ”fælles læring”.  

• At Kiwikassen er et åbent materiale. Fordelen er her, at læreren løbende kan supplere med 
nye værksteder efterhånden som nye idéer og behov opstår. 

• At Supplerende aktiviteter kan købes separat. 
 
Hvad er materialets svage sider? 
I lærervejledningen står der, at Kiwikassens målgruppe er lige fra børnehaveklassen og til og med 2. 
klasse, altså med andre ord fra ca. fem år og op til 10 år. Om Kiwikassens primære målgruppe er 
passende kan være svært at vurdere; men jeg har erfaring for, at det kan være svært for de yngste i 
praksis at få det rigtige greb om blyanten, så de kan gøre brug af håndskrivningsarkene. En anden 
ting, der bør nævnes, er, at det kan være svært at bevare lysten til at spille Kiwispillet. For de yngste 
børn synes det svært, ja næsten umuligt at komme i gang med spillet og finde på efternavne og nav-
ne på lande og byer, der starter med de forskellige bogstaver. Prøv du selv som voksen at finde et 
efternavn med bogstavet x, y, z, q … ja, blot å eller et bynavn med x, y, z, q … eller eksempelvis 
bogstavet d. Det er simpelthen for svært, ikke sandt? 

Som underviser kan man heller ikke gå ud fra, at de yngste elever på egen hånd kan bruge Kig 
-, Find - og Skriv-aktiviteterne, da bogstavkendskab er en vigtig forudsætning for denne aktivitet. 
Aktiviteten ”Bogstavmemo” bliver derimod hurtigt fundet for let og derfor kedelig og uinteressant 
af de ældre elever. Min vurdering er derfor, at dette spil vil egne sig bedst til elever i slutningen af 
børnehaveklassen og i første halvdel af 1. klasse, hvor der arbejdes ihærdigt med alfabetet.  

Opsummerende kan det siges, at man som underviser ikke kan gå ud fra, at alle elever på egen 
hånd kan håndtere alle værkstedsarbejder; og konkluderende kan det siges, at lærervejledningen 
tilsyneladende ikke indeholder noget bud på, på hvilket læseudviklingstrin de enkelte værkstedsak-
tiviteter kan bruges, så det må derfor vurderes, at det er op til underviseren selv at bedømme, til 
hvilke elever den enkelte aktivitet synes egnet. 
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Er materialet anmeldt andre steder? 
Ja, blandt andet har Mie Ebbensgaard anmeldt bogsystemet på Internettet i Folkeskolen.dk. 
(http://find.tdconline.dk/google.php?searching=yes&q=kiwikassen%2C+anmeldelse&searcharea=d
k). Den anmeldelse har været en inspirationskilde for mig til min anmeldelse. 
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Bilag 2 
 
Ud over min anmeldelse af Kiwikassen har jeg valgt at vedhæfte mit bilag 2. Dette bilag indeholder 
i venstre kolonne læseplanens krav til 1. forløb – 1.-2. klasse (Undervisningsministeriet 2003, 56). 
Kiwikassens værkstedsarbejder er sat ind i højre kolonne. Når man sammenholder læseplanens krav 
med Kiwikassens værkstedsarbejder, vil man ved hjælp af dette skema som læser hurtigt kunne 
konstatere, at alle krav vil kunne indfris med undervisningsmaterialet Kiwikassens værkstedsarbej-
der. God læselyst! 
 

Kiwikassen kontra Fælles Mål 
 

 
Fælles Mål Kiwikassen 
 
 
 
”indlære bogstavernes  
navn, form og lyd” 

Bogstavværksteder 
- kortspil 
- brætspil 
- tavleskrivning 
- håndskrivning 
- magnetbogstaver 
- følebogstaver 
- bogstavcollager 
- stavelsesark 
Arbejdsværktøjer 
- alfabet- og forlydskort 

”beherske grundlæggende 
læsestrategier” 

Læseværksteder 
- læs med en ven 
- frilæsning 
- bogkassen 
- kæmpedigte 
- lyttelæsning 
- læs rundt i rummet 
- alfabet- og forlydskort  
Arbejdsværktøjer 
- ordbogskort  

”læse alene og sammen 
med en makker” 

Læseværksteder 
- læs med en ven 
- frilæsning 
- bogkassen 
- kæmpedigte 
- lyttelæsning 
- læs rundt i rummet 
- klassens udgivelser 

”læse i bøger og på 
computer” 

Læseværksteder 
- læs med en ven 
- frilæsning 
- bogkassen 
Skriveværksteder 
- computer 
 

”læse enkle tekster højt  
for hinanden og læreren” 

Læseværksteder 
- læs med en ven  
- bogkassen 
- kæmpedigte 



Inger-Margrethe Christensen 

 18 

- lyttelæsning 
 
 

”undersøge samspillet 
mellem billede og tekst” 

Læseværksteder 
- kæmpedigte 
Bogstavværksteder 
- stavelsesark 
Skriveværksteder 
- kig, find og skriv 
Arbejdsværktøjer 
- alfabet- og forlydskort  

 
 
 
 

 
 


