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L,IESEBLOKERINGER:
Hvadkan der skemed
eleverder er geethelt i baglls medhensyntil at
lrese,n&rde utsrettesfor Det fantastiske
Binomium og en Apple Macintosh?

Trolde,prinsesser
r og et magisk nble

Da etb er et udmarket medie til at
fastholdeflyvske ideer med, forestillede jeg mig at vi sammen,
eleverneog jeg, kunne lave nogle
historier som dels var sjove, dels
var sA vedkommende at de mAtte
kunnebrugestil nogeti forbindelse
med den laseindlaring som hidtil
ikke havdevist sig s[ fmgtbar.Mine
ideer var p[ dette tidspunkr ret
diffuse, men jeg var blevet provokeretaf lasningenaf Gianni Rodad
F antasiensGrammntik til at pr6ve
at f[ bornenesfantasiudfoldelse
sat
i system.
Plstandenom at alle kan lere at
lese valgte jeg forelObig at anerkendesom gyldig. Altsl mAtteder
hos de fire vere nogle blokeringer
somskulleryddesaf vejen.For at fA
sat nogle dynamitstrrnger under
disse,ville jeg pr6ve RodarisFantastiske Binomium pl Mac'erne,
sammenmed ungerne.
Det gjordevi sA!
Jeg begyndtemed specialundervisningi danskmedMinnaog Amdi,
og Nancy og Signe, d. 04.10.88
(navnenekonstruerede).Alle fire
elever fra 3. kl, og alle fire med

lasning som hovedproblem.
Hos Nancy og Signe er verden
befolketmedenoveryettesmrengde
af'skgnne prinsesser,med att til
fagethenh6rende.
S[jeg grebderes
'Dervarengang
enlilleprinsesse.
. .'
til enfantastisksammenstillingmed
en gulerod.
Jeg sad ved Mac'en og skrev pl
livet l6s, og de to piger skiftedestil
at fortalle.
Nu vistedersighurtigtenuforenelig(?) forskel pA deres mlde ar
fortalle p[: Nancy er kOligt overvejendend,rhunfortaller, det foregAr
'skriftsprog',
ofte i
og historien er
hermed 'frerdig' i fortrlleOjeblikket.-Signederimod, drpner
deruda'med sindamptromlefantasi
nArhun f6rst er igang.Hun er sA,pl
den andenside,meretilbgjelig til at
rette formuleringerne ved anden
gennemlesning. - Jeg har derfor
dragetkonsekvensenog skilt de to
ad, og Gulerodsprinsessen
mltte
derforendesit liv p[ to hOjstforskellige mlder!
Gulerodsprinsessen
har i gwigt
givet anledning til er warfagligt
samarbejdeaf de mere usadvan-

lige: En 9.kl stodpludseligmed en
akutlarermangel(og stofditto).Jeg
var informerer om at de arbejdede
med eventyr, og at de barekunne fll
et til analyse,ligegyldigt hvilker.
Id6: Hvorforikke brugeGulerodsprinsessen?
Realisering: Hurrigt tende for
Mac'en. Ned i specialundervisningsmappen,op med Prinsessen.
Evenryretkappet af der hvor guleroden dukker op af prinsessens
hoved igen, med kongens "gdb
ham" gjaldendei tronsalen.Tanken
var s[ at 9.kl efter analysenskulle
skrivederesegensluuringp[ evenryret.
Resultat: Et opgaves:Dtklar til
uddeling pl smA 10 min. g.klasse
greb det med begejstring,og elevernevar oveni kObets[ interesserede
at de bad mig vise dem de to 3.kteleversslutninger.- Hurtig udskrift
til opslagstavlen!
Med Minna og Amdi harjeg oftere prpvetDet fantastiskeBinomium
meresystemarisk.(De to var ikke si
lette at fastholde pA den sarnme
historiefra gangtil gangsomNancy
og Signe).
For at f[ lidt fan p[ fanrasien,og
for at fA ledt den ind i nye banerhar
vi haft en omgang'skudfra hoften'
til at startemed.: B6rnenelaver pl
skift en satning med de to ord. Og
ganskeaf sig selveksplodererfantasieni lengere og lengere forlgb.
Binomiet HarenlBolden kraver
nuestenen lille ekstrakommentan
Amdi kom lige fra en srgrrerpffel
hos inspektpren, og gred som et
vandfald, i begyndelsenaf timen.
MAske derfor udviklede dagens
historier sig s[ eksplosionsagtigt
som det ses!(SeHarebold)
I forbindelsemed fremstillingen
af Grasbilen r6E vi ind i nogle
konkrete overvejel serom ordforrld
og manglende begrebsdannelse:
Amdi havdeen del problemermed
at fl mig til at anbringeen ridse i
lakken p[ kglerhjelmen fordi han
simpelthenikke kendtetil en sldan
hjelm. - Vores fumlen rundt med
grucss€t
p[ denher bil, fft ret hurtigt
associationernetil at lgbe i retning
af frisOnalon. - Og hvadjeg finder
nok sl interessant:Mlske fordi vi
bevegede os i en bilverden, hoppedeAmdi pludseligselv ind i historien.@ndeligkunnehan lade sin
historie udvikle sig uden pigesroe10 l
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indblanding - ?) Og det var derfor
ham selv der oplevedeuheldetmed
ridsen i lakken, og radselen da den
dukkedeop igen,henimodslutningen af historien!
(Jeghar i gwigt senerehOrtat der
engang skulle have vrret en
'grresbil' p[ Louisianna!
SAudstillinger med moderne kunst kunne
mAskeogsl brugessom indgang til
fantasien,i stil med at jeg engang
brugte nogle af Moussorgskys
Udstillingsbillederi en 6.k1.MulighederbAdefor Ojetog for Oret!)
Apropos ordforrld, fandt jeg
Nancys udnyttelseaf uryllejakkens
muligheder(i Hans og Grete)noget
pauwe: Det var noget af en s6lle
jakke: Den kunne kun skifte faner
som min barndoms forvandlingskugler. Og lige meget hvor mange
krumspringjeg foretogmig, forblev
tryllejakken p[ bolchestadiet.Det
problem greb jeg sAfat i, da der et
par dagesenerevar vikarmangelog
jeg fOlSeligselv mltte hoppe ind.
Jegbenyttedechancentil at fortalle
om l-okes brug af Frejastjederham.
Og nogledageefter igen, tog vi fat
p[ Rejsekammeraten.S[ nu hAber
jeg derermere stof at brugeaf naste
gang vi tager fat i Tryllejakken.
Som ovenfor anf6rt har vi prf,vet
blde at haveto, og blot 6n ad gangen
til at fortrelle historier. Er to sammen har det den fordel at de kan
inspirereog opmuntrehinanden.Er
den ene glet i stl kan den anden
fortsatte, ofte i et lille ubevidst(?)
koncurrenceforlob hvor fantasien
kan udfolde sig til helt uventedeog
uoverskuelige hojder. Det har til
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gengald s[ den ulempe at den ene
'satte pA'
elevmegethurtigtkan
sig
den anden, og denne dominans
virker naturligvis hammende for
den andensfantasiudfoldelse.
Som det sesaf Timen med Minna
er hun ikke altid lige let at fA halet
noget 'fornuftigt' ud af. Og det er
vel hellerikke s[ markeligt, medde
sociale problemer (fusagen til
hendeslaseblokeringer?)Hun har
ikke den sprudlendefantasi som fx.
Signe.
Minna har det med at kredseom
det samme og det sarnme. Jeg
fonoger si, med mere eller mindre
held, at lokke hende p[ mere
frugtbare afveje med nogle plglende sp6rgsmAl.(En udmrrket
redegorelsefor sporgeteknikfindes
i Om at forstd bqrns tanker).
Ofte kommer vi ud for nogle
gevaldigespringi tankegangeD,
hvor
man kunne fristes til at sige'hold
dig dog til emnet'.Fristelsenharjeg
i de fleste tilfelde overvundet:
Hovedsagener jo at der kommer en
historie ud af det, sfl pyt om der
hverken er hoved eller hale i den,
lige i den fprste tilblivelsesproces.
Undeniden kan en efterfglgende
samtaleafklarenogle af problemerne,men oftestskalman ikke belaste
elevenmed alt for mangeformalistiske overvejelser.Jeg har god erfaring med at jeg blot foretagerrettelser, tilskaringer, tilfgjelser pA
egen hend. S[ prasenteresfortal'hvad
lingen for elevenigen med et
synesdu sA,er den god nok?' - Og
hvis ikke, s[ retter vi igen. Og hvis
det blot er smAting,kan det gores
med det samme nAr vi sidder bag
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skermen sarnmen.- I forbindelse
med historien Glasfolker faldt vi
over en pudsig udtale-(eller hgre-)
fejl: klas - glas! Jeg opfattededet
'klassemor'
som
dvs. deresklassel&rer, mor V, men det skulle altsA
virre glasmor!Hvilket er logisk nok,
ogsAforlarerenhvis hanellerslaser
historien!
Og sA skal man i 6wigt passepA
den emsigt forklarende tredjepart:
Jeg overhgrte tilfaldigvis i et
spisefrikvarter at skolesundhedsplejerskenog en af lererne var ved
at udlede nogle gode psykologiseringeraf Minnas Glasfolket. Jeg
fik s[ lejlighed til at afdramarisere
nogle af de lidt for godeforklaringer med oplysning om baggrunden
for Glasfolket: Det var en af de
forste gange vi havde afprouet
Rodaris FantastiskeBinomium, og
derfor var forl a,gget ret nart p[
Rodari. SA var der noget sygr i
sammenstillingenaf glas og folk,
var det altsAtilbage i Rodarishoved
den pAgeldende psykologisering
skulle finde sted, og ikke hos det
arme barn som var blevet udsatfor
et underligt eksperimentaf sin tossedelerer.
Morale: Disse historier er 'forbudt for psykologisering'.
Med trl Timen med Minna horer
ogsA at fonalle at hun gav op
hurtigere end ellers. Mlske inspireret af at Nancy nogle dagef6r var
kommet op med etittdvfbrdig historie somvi ville foresll klassenat
gA videre med.
Konklusion p[ timen: Minna fik
ikke umiddelbart s[ meget ud af
g o e1 1 J
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Oftestbru[ervi Times18 punkt nfu vi arbejder
skenryn. Og valgetaf netopTimesviser sig ved
n&nndreundersBgelse
at v&re megetheldigt,dadenne
skrifttype er serlig lresevenlig!

Skrermbilledet
pd Mac'en
som det har
set ud, med
mark4rer, ndr
der er blever
digtet
fantastiske
historier.
Pd siden
overfor:
tegningfra
DataVitsen i
CW
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fortsattelsenp[ Snehvide,s[ neste
gangpr6vedevi at vendeskolenp&
hovedet, og det gav straks nogle
skreggebetragtningnerover hvordan det var at bevage sig ned p[
kontoret, sidde ved bordene,og at
hinke og sjippe i skolegArden- pA
hender! - Og niEstegang igen lykkedesdet Minna og mig p[ mindre
end en halv time at fe en historie
frerdigom en mand der bevager sig
rundt i et badekari et bjerg af slik.
S[ det lykkes altsl ikke lige godt
hver gang. Men vi bliver bedre til
det!
Til at begynde med i specialundervisningsforlgbether, brugte vi
tegneprogrammet som en lille
afledningsmotivator.Det viste sig
imidlenid hunigt ungdvendigt, da
vi sl rigeligt kan f[ tiden fyldt ud
(og tit over ringetid) inden trictheden siEtter en effektiv bom for
yderli gere kreativitet.
SAtimen flyver med
S at fortalle historier
S vende tilbage til afsnit
g rette (slAfejl og hvad vi evt. har
fortrudt)
S lreseop (herunderstaveos
igennemforskellige ord)
og det er ikke altid vi nfu at fA en
udskrift Dd, men det fAr danskog
speciallarerne s[ p[ et senere
tidspunkt.Meningen er at alle samarbejder om at eleverne flr lrest
historiernehver dag.

At Mac'en viser et skarmbillede
som p[ god son/hvid-facon viser
tekstensom den ogsl vil se ud pl
papiret(ogjeg nzrgterat brugeden
tekniske betegnelsefor dette forhold!), har vist sig at have meget
stor betydning for arbejdet, og er
slledes megetvigtigere end alverdens farve-strAlende(!)skerme.
Siledesg0r vi god brug af Mac'ens
mange mulighederfor variation af
skriftbilledet,fxved valg af forskellige skrifttyper. Oftest bruger vi
Times 18 punkt nAr vi arbejderpl
skermen. Og valget af netopTimes
viser sig ved n&rmereundersogelse
at vcre meget heldigt, da denne
skrifttype (forsynet med seriffer) er
sarlig lasevenlig!
At vi tilsvarende kan rendre pl
stflrrelsenaf bogstavernehar ogsl
sin betydning:Hvis detfx kniber for
en elev at lese p.gr.a. synet,eller
den pAgaldende har begynderens
vanskelighederved at skelnemellem
de smA, men vigtige forskelle i
bogstavformerne, gAr vi op i 24
punkt.Tilsvarendekanvi g[ nedi fx
14 punkt ved udskrift, hvis rnannu
ikke vil havedet til at fylde s[ meget
p[ papiret.
I fortelle-timerne vender vi som
regel ogsl tilbagetil et enkelt afsnit
og prgver om vi kan lrese (altsl
dermed huske) hvad det var vi fortalte sidst.Ind imellem kan det vere
svert for eleven at afgrirnse stavelsernei de lange ord han har brugr
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S[ anbringer jeg gerne mark6ren
(som p[ Mac'en er en lodret blinkendestreg,se ill.p.10)et stedi det
pAgaldendeord som et lille for('bru-ger').Er det ikke
stAelsesvink
nok, indsattesdele-streger
til yderligere hjelp. Disse delestreger
fierner vi sAigen nArvi gArvidere,
s[ deresantaler starkt begranseti
denendeligeudskrift:Vi kanjo lige
sAgodt v&nne os til ordenesomde
rigtigt ser ud.
I gwigt henvisestil omtalen af
Mac'ens specialfunktioneri aniklen Edb - besverligt..., side62. b.

