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TIDSBRIST:Hvordanf6r man lrertNicolai at
skrivebares[ han selvkan lrse det?

N[r man i dag konstatererhvilke
motoriske problemer ungernei en
1. klassehar, kunne det friste til at
fors0ge noget tilsvarende - med
Mac'erne ved hlnden.
"Du kan da ikke meneat ungerne
ikke skal lere at skrive mere?-"
- Nej!
I mange fgrsteklasserpraktiserer
Andre kunne ogsl fA del i den:
Indenvi gA.rvidereborjeg mlske
man den udmarkede id6 at lave Man kunne lave udskrifter til hver lige sll fast at jeg er udglet fra
klassensegen historie.En historie elev til at tagemed hjemog vise,og HjOrring Seminarium,og derfor har
man bygger videre pA fra tid til man kunne lade en udskrift henge haft Clemens springenderundt pA
anden nAr man har stof til det, en op som klassensvregavisude p[ bordene med dermed uafrystelig
historie hvori klassenselever selv gangentil kommunikationtil omver- respekt for at E6re noger virkelig
kan optrede, klassens maskot, denen,evt. illustreretmed klassens effektivt ved skriveundervisningen
- hvilket samtligeeleverjeger stodt
lrreren. . . Kort sagtenfgljetonman farvestrAlendeori ginaltegninger.
rigtig hyggersig ved Og somgiver
Man kunne arbejdemed Det fan- ind i, og deres foreldre, kan tale
rollingerneen konlcretoplevelseaf tastiske Binomium, man kunne med om! - Men netopsom gammel
hvor praktisk det er at vi har et skrive beretningernened fra Klas- clemist frnder jeg det yderst beredskab,skrivekunsten,til at fast- sensTalerstol,man kunne lave sin gredeligt at konstaterehvordandet
holde vore flyvske tankermed!
egen lasebog (og trykkeriet her er stlr til med hAndskriftenskunst i
den danskeskole i dag! Tag et job
som tilsynshavendeved afgangsprpverneog f[ syn for sagn!Det er
grasselige sager man der skal
opleve.

Etb og indskoling

Id6:

Mange bruger en flipover til
formAlet.
Skulle vi nu forestilleos det helr
vilde AV-utopia, nemlig ar klassen
har en Mac stAende(sl man kan
arbejdedirekte i en passendefont)
med en overheads-dimstilkoblet
(skarmbilledetop p[ vreggen),ville
man anderledesfrit kunne arbejde
med klassenshistorie.Fonrydelser
over den drejning historientog i glr
behgversAikke strandep[ laererens,
forstAelige,modvilje mod at skulle
skrive flere flipoversider om. Man
kan enddatillade sig at remened til
blot et enkelt ord som giver historien lige netopden nodvendigeprik
som vi oversfli g[r.

problemfrit at arbejdemed),ja, der
er ikke grurnser for en fantasiudfoldelseman kunnesettei vark!
Skrivning
Lad os fortsette ud i det helt vilde,
gladeutopia:En Mac vedhvertbord!
Det kunne bringe en i overvejelse
om at E6renoget revolutionerende
nyt ved skriveundervisningen!
Hvordan var det nu? Hvorfor var
det man i matematikflynede 'division' op til 4. klasse?Var det noget
med at man ved storre modenhed
hos eleverne,fik en meget lettere
nedglidningaf stoffet?

Kunne man forestille sig et undervisningsforlObhvor en klasseventer med undervisningi hlndskrift
til fx 3. klasse.Alt hvad der skal
skrives i de fgrste par A.r,foreglr pl
datamatenhvis taster er sat til s[
tilpas en repetitionshastighed
at de
smAfingre kan f6lge med. Samtidig
med at man i de forste to skolelr
(naturligvis) gver finmotorikken
med endnu flere tegne-,fingermalin gs-,og tavlekrussedulle-opgaver.
- Og ke mpebogstaver
i husstprrelse
("dukkehuse!!- du skal ogsAaltid
overdrive, knagt!") Alt andetend
smlbogstavskrivningens forkrampethed!
I de 2. klassernevi har haft ved
Mac'erne er der tydeligvis en del
(drenge!)som har oplevet det som
en befrielseat det var sl let at f[ alle
de spendendeord man havdeinde i
hovedet ned pA papiret sA det s[
ordentligtud!
Og i denaldervarerdetikkemange
tider at finde ud af hvor bogstaverne
gemmer sig p[ tasunrrer!
Man skulle s[, i 3. kl., indfore et
intensivt hendslaivningskunushvor
den nu erhvervede finmotorik kan
dannebasisforen holdbarindlaring
sroE
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af * rigtige bevagelsesveje* fornuftigt greb om skriveredskabet*
ordentlige siddestillinger med
indlag af div. afslapningspvelser.
Som det er nu, er det til at grade
over at se alle ens kostbareskrivetimer, huggetfra et i forvejen skrabetdanskbudget,barer sAlidet fnrgt
i den 9. eller 10. klasseman i dag
kan stAog vlge over til FSA/FSU.
Hvis jeg ikke selv havde stAetfor
det,ville jeg nagte at tro p[ at Nicolai overhovedet havde hOrt om
hvordanman holder pl en blyant!
A

+
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Enistagtage

Dette er en slags drage som lever i det nye Narnia
(fordi det var en god slags)som engangimellem flr et
alfald af-en sygdom der kaldes Lakkersuh, og den
giver nogle store r4de pletter, som man desvarre ikke
kan se p[ dette billede da det er i sort/hvid. De anfald
kan vare op til ca. et dOgnpr. gang, men dragerneer
underanfaldetganskeufarlige,de er nrcnnestikke til at
virre i narheden af p[ grund af deres s6dmeog venlighed i forsogetp[ at fA folk til at give dem noget slik,
eller nogle kager og andre godter.

Eleve.rseg€nhistoriedigtninghar
vist.sigat haveen megetstoi
motivdrendefaktor foi en fornyet
systematisk
lesetrrening.Her
f'glgeren beskrivelseaien 'time'
hvdr en sfldanhistorieer blevettil.

Timen med Minna
Hvad siger du til at vi
hun til at smidevak.
taSeret eventyrog
Igen, hun lnvde jo tabt
pd
videre
digter
det?
den €n gang -?
Hvilket eventyr knn du
S[ tabtehun denaltsl to
godt lide?
gange.
Snehvidehosde syv sml
Og sAgik prinsenud og
dverge.
kobte nogle nye til hende,
Hvordan endte det?
og sagdetil hendeat hun
Snehvideblevsmukkere aldrig mltte smideen vrek
og smukkere, og s[ kom mere.
derenprins og s[ blev hun Hvad sagdehun sd?
gift med ham og flyttede
Se sagde hun at det
hans
store
slot.
hun nok love ham.
OU
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Nu blev de gift, og s[ var
det mandender lavededet
hele for hende.
Hvordan det?
Hun fft alt hvad hun
pegedep[. Hvis hun nu
'Jeg
sagde
kunne gdt
tanke mig et eller andet',
sl gik han ud og kobte det
til hende.
Hvad fx?
Fint t6j, og fine sko, og
fine ringe.
Nu hwde hun jo nogle
fine sl<o!
Glassko.Den ene kom

Hun kom ned til damefris6ren og fft ordnet

Hvad med m^bler?
S[ var der en sort lederHvordan skulle det
sofa, og s[ var der et
sidde?
kampe, kempe {ernsyn
Det skulle sidde flot
derkunnetage20 kanaler,
Hvordan flot?
og oppe p[ sovevarelset
Rigtig, rigtig p:Dnt.
havde hun afsyret tre
Hun boede ogsfl rigtig hernede, og der hvor
flot, som hun ville have hendestingvar, havdehun
det...
marmor, et marmorskab
Hvordan?
med afsyret d4r i.Og sA
Glasbord inde i stuen, havdehun tre badekar,og
afsyrede gulve, oppe pe hun havde det floneste
bade-og sovevarelsetvar hjem.
der marmorgulve.
Mdske skulle vi fortelle

her.

Iidt om hvadhun
Iavede?
Hun arbejdede med
rengoring,ogs[ havdehun
to born,demhentedehun
efterarbejdei bgrnehaven
og i skolen.Og s[ handledehunind,ogs[ gik hun
hjem,og s[ tog hunmadvarerneud, og i mellemtiden legede bgrnene
udendors sammen med
sroe20 J
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deresveninder

Og te h"a" hunmad,
og sAspistede, og s[ vaskedebgrneneop,og seglk
denstorepigenedogkobte
noget lgrdagsslik,og sA
satde og hyggedesig inde
i stuen.
Nu blev bornene lagt i
seng,.ogsl. gik Snehvide
og pnnsenI seng.
S[ vil jeg gernehaveat de
digter videre p[ den oppe
i klassen.
Og jeg ville gerne at du
selv digtede videre pd
den.
Jeg kan ikke mere!
Hvisjeg nu stiller dig
nogleflere spqrgsmdl,
kan vi sd ikke komme
videre? - Hun kom op pd
slottet og blev prinssesse
og gik pd arbejde,er det
ikke lidt tnedvanligt?
Nej!
Hvad lavedehun?
Hun havde et rengoringsjob.
Kunne hun lide det?
Ja, fordi hun fik 30I<r.i
timen
Hun havdejo gion rent
sd meget hjemme,og lns
dvargene?
S[ var hun jo vandt til
det!
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fundet dem!
Hun plukkede dem ude i
skoven. Da hun s[ kom
hjem blev damen glad
fordi hun havde flet to
kurve fyldte.
Men et af kirseberrene
var et tryIle-kirseber. Hvordan opdagede
darnendet?
Sf, troede damen at der
var mus i huset fordi der
pludselig var et af
kirsebarrene der manglede, og sA begyndte
damenat ledeog lede.Men
hun fandt aldrig nogle.Sl
fandt hun ud af at kirsebarret var fortryllet, fordi
hun gik ud i skoven og
prgvedeat plukke et,og sl
havde hun det et stykke
dd i henden.S[ pludselig
var detvek. Og s[ gik hun
hjem igen. Og sAsov hun
lykkeligt til sinedages
ende.
Jamen,det
var jo lconen
du talte om

Snehvide
Snehvide blev smukkere
og smukkere,og sA kom
der en prins og da hun
blev gift med ham, flyttedehun op pA hans store
slot.
Og nu var det manden
der lavede det hele for
hende. Hun fik alt hvad
hun pegedepA.Hvis hun
nu sagde:
'Jegkunne

-

Kunne du ikkeforestille
dig at hun kom et
spendendested henfor
at g^re rent?
S[ en dag s[ sagde
damenat hun skullegA
ud i skovenog finde nogle nu.Hvadmed
kirseber, og s[ mgdtehun prinsessen?Og hvad
det husigen.Og s[ var det medpriruen, lnm har vi
dvargene l[ og sov,og sl slet ikke l4rt om.
vlgende de da d6ren
PrinsenforkaledeogsA
lbnede sig, og sl spurgte sine bgrn ligesom han
de hende om hun gad at forkaledesin kone.
vaske op og sldan noget,
og det sagdehun ja til.

Hvad sd med
kirseberrene?
S[ kom hun hjem med
kirsebarrene
Du harjo ikkefortalt
hvordanhun lnvde
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Her fplger si den
lresetrreningstekst
som
blev resultatetaf timen
medMinna:

gdt trenke mig et eller
andet', se glk han ud og
kobte det til hende:Fint
tO),og fine sko, og fine
nnge.
Nu havdehun jo nogle
fine glassko!Men denene
kom hun til at smidevrk.
S[ nu havdehun altsl tabt
den to gange.
Og sAgik prinsenud og
kobte nogle nye til hende.
Men han sagdetil hende
at hun aldrig mltte smide

en vak mere.Det var ikke
s[ praktisk med kun dn
sko!
Og det skulle hun nok
love ham.
Og sA gik hun ned til
damefris Orenog fft ordnet hAr, s[ det kom til at
sidde rigtig, rigtig pinnr.
Hun boede ogsl rigtig
flot, Iige sAdan
som hun gerne
ville have det:
Med glasbord

inde i stuen,
afsyrede gulve, og
med marmorgulve
oppe pA bade- og i
sovev&relset.
Hun havde
ogsA tre badekar og et
marmorskabmed afsyret
dor i!
Af moblerhavdehunen
sort ladersofa, og et
kampe, kampe fiernsyn
der kunnetage20 kanaler.
SA hun havde det flotteste hjem man kunne
tanke sig.
Hun
havde
et
rengoringsjob som hun
gdt kunnelide, fordi hun
fik 30 Iff. i timen for det.
Det var ude i skoven hos
en gammel dame.
Nu havdehunjo gjort sl
meget rent hjemme hos
sin stedmor og hos
dvergene,s[ hun var vant
til det!
SAen dag sagdedamen
til Snehvideat hun skulle
gA ud i skoven og finde
noglekirsebar.Det gjorde
hun s[, og nu mpdte hun
det hus igen hvor dvergene boede. Dvergene l[
goe 21 J
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Snehvide
fortsat..,
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og sov, men de vlgende
da dgrenAbnedesig, og sA
spurgtede hendeom hun
gad vaske op og sldan
noget,og det sagdehunja
ril.
Da hun var fardig
opdagedehun at det var
ved at v&re sent, sl hun
mltte hellere skynde sig
hjem til den gamle dame.
Men hun havdejo glemt
alt om kirsebar. Hvad

skulle hun gore ved det?
Til alt held havde
dvergene en massebreri
dereskrelderogdem mAtte
Snehvide gerne f[ nogle
af. Se da hun kom hjem
blev damenglad,fordi hun
havdeflet to kurve fyldte.
Men et af kirsebarrene
var et trylle-kirseber.
Hverken damen eller
Snehvidevidste det, men
damen havde lagt marke

2L
til et sarlig flot bar, og
somhun derfor havdelagt
til side p[ kOkkenbordet.
Pludselig var der vek,
s[ damentroedeat der var
mus i huset.
Men Snehvidesyntesdet
var markeligt med det
kirsebar, sl hun begyndte
at lede og lede.
Minna, 3.k1.

L'ESEINDL,tsRING:Hvadfik vi s[ ud af voresid6 meden
konbinationenaf Rodarisfantasifuldhed,
Mac-historieskrivning,
og
Lundbergssystematiske
lesetraning?

Et par af demlrcsernu!
De godeerfaringerkanopsummeres
i folgende:
Det er helt tydeligt at vi har flet
noget virkeligt positivt ud af de
selvdigtede lrsetrreningstekster,
alle fire fik nyt mod p[ at gAi gang
med den svere laseproces.Og hos
to af elevernegik dervirkelig hul p[
bylden.
S[ ingen wivl om at kombinationen egen fortrllin g/etb virker
le sebefordrende,at kombinationen
barnetsiboende fantasi/Det fantastiske Binomium kommer der historier ud af (brugbare, sjove, interessante...), at kombinationen le setreningen/statistik virker sterkt
motiverende for at fortsene med
sliddet,og endeligatkombinationen
af alle disse ting udgpr noget af et
'kup':
Vi f6ler at vi virkelig har
opdagetnoget nyt og spandende!
I og med at de fabrikerede historier er blevet brugt blde p[ klassen
og i skolebladet,har det samtidig
havet slidernes status: Man har
brugt deres produkter til noget!
Hvad vi imidlertid erfaredeikke var
s[ godt:

Det var npdvendigtfor os at dele
lasetreningsdelen mellem flere
fonkellige voksne for at holde os
indenfor de i forvejen fastsatte
rammer for specialundervisningen.
Man bgr en anden gang sprucnge
rarnmerneog lade 6n person om at
v&re gennemglendelasefar (-mor)
med bornene!
Onsketvar at ungerneskulle lese
et stykke af dereshistorie hver dag.
Praksis blev desverre en anden. Ingen wivl om at en effektiv 3
mfineders 'hver dags-trening' vil
virre meget mere givende end et
halv (hel$ flrs sejpineri.
Instnrktionenaf speciallarernevar
ikke grundig nok fra min side: Det
gik for starkt i den indledendefase,
slledes at der herskedenogenmisforstlelse om principperne, til at
begyndemed. I Owigt fik jeg heller
ikke understregetvigtigheden af en
korrekt tekst tydeligt nok. Divene
urykfejl burde selvfglgelig have
veret rettet,sAde andrelerere skulle
selvfglgelig have sagt til nlr de
opdagedefejl jeg havde overset.'Man vil jo
ikke forstyrre med sldan
en bagatel',&rgerligt nok. Specielt

nArman tanker p[ hvor let det er at
rette, og lave en ny udskrift!
Forlobet led ogsA under ar jeg,
som projektleder,havde for meget
udenoms at se til, det kneb med
opfglgningen.
Det er vigtigt med en konsulent
med oceaneraf tid!
Npdvendige betingelserfor at opnl
det optimale:
> dn lerer til lasetreningen
) en larer med rimelig skrivehastighedtil at skrive historier
ned
> papir-skarm til rldighed
(naegterstadig ar bruge
udtrykketWYS...), se eleven
kan se hvad der foreglr, og
straks se hvordan resultatet
bliver p[ papiret
F lasetraning hver dag
> diagrm fgrt hver gang
> tekst bnrgt af andre ogse
Vil man investere i dette, er min
plstand at man vil se forbavsende
resultater for en del elever med
le seblokeringer!
b.

