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Det er en fornøjelse at arbejde med denne
læsemetode i skolen – både for lærere og elever.
Materialet lægger op til den optimale diﬀerentiering.
Den enkelte elev arbejder med at bryde læsekoden i
sit eget tempo. Allerede fra første side kan læseren
mærke at det er noget der dur. Bogstavernes lyde
øves, leges, synges, males – og vupti, så har eleverne
tilegnet sig metoden og KAN LÆSE. Efter kort tid
kan de læse en hel bog, og de er stolte og fulde af
begejstring.

Alkalær er en læsemetode med helt nye og utraditionelle tanker. Børn helt ned til 3-4-årsalderen
kan lære at læse. Det samme gælder såkaldt ordblinde.
Selve navnet Alkalær er skabt ud fra den erfaring
at alle kan lære at læse. Alkalærs overordnede
mål er at gøre Danmark til et bedre samfund at
leve i ved at uddanne de kommende generationer.
Alkalær-metoden har været testet på tusinder af
børn. Det har vist sig at alle der bliver undervist efter denne metode, kan lære at læse, såfremt
undervisningen samtidig foregår individuelt og i
elevens eget tempo.
De eneste forudsætninger er at barnet er motiveret og har et sprog og et fungerende sanseapparat. Metoden tager udgangspunkt i alfabetets og
sprogets lyde, fordi det at læse netop er at sætte
lyde sammen til ord.

Tine Johansen – lærer og skoleleder

NU KAN DU
LÆRE ALLE AT LÆSE

ALKALÆR

LÆSETRAPPEN

Alkalær afholder løbende kurser for professionelle undervisere, lærer- og pædagogstuderende
og forældre der er i direkte kontakt med børn og
unge som skal lære at læse.
På vores hjemmeside kan du ﬁnde oversigten
over kursusforløbene i Jylland og på Sjælland.
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UDGIVELSER
Alkalærs udgivelser inkluderer bestselleren ”BO SÅ
EN KO” – Danmarks letteste læsebog. Endvidere
håndbogen ”Læsetrappen”, undervisningsmaterialer, læse-selv-bøger, iPad-apps, brætspil samt den
helt nye LÆS NU LØS-serie. Alt sammen udviklet i
overensstemmelse med Læsetrappen.

www.alkalær.dk

