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JULEMARKED PÅ DESIGNSKOLE
På årets julemarked på Danmarks Designskole er der
mulighed for at købe designervarer af den slags, der
året efter koster det fire-dobbelte i byens trendy butik-
ker. Det skriver aok.dk. Julemarkedet foregår på Dan-
marks Designskole på Østerbro på fredag kl. 15-21. PM

”I Dansk Røde Kors hjælper vi også misbrugere af
forskellig art, og vi kan i yderste instans ske at skulle
hjælpe ludomaner, så vi vil ikke aktivt bidrage til et
program, der opfordrer til hasardspil. 

Claes Amundsen, Dansk Røde Kors, der takker nej til 
doneringer fra pokerturneringer – i Ekstra-Bladet

Redigeret af Ole Bülow

En onsdag i 1999 underviste
Erik Vierø Hansen i en
børnehaveklasse.

Han skrev ordet onsdag
på tavlen.

I det øjeblik mistede han
børnenes forståelse, for
onsdag udtales ikke med o,
men med et å, og så var
børnene stået af.

Erik Vierø Hansen, som er
uddannet lærer, begyndte
den onsdag at lede efter en
bedre vej, som eleverne kan
følge ind i bogstavernes
verden.

Han fandt ud af, at nye
læsere først skal præsen-
teres for de såkaldte lydret-
te ord – ord som ko og film,
der udtales præcis som de
staves.

»Når ordet Mette udtales
som Mædø, protesterer
mange børn mod det ulogi-
ske og står af. Børn i de
første klasser får sjældent at
vide, hvordan bogstaver
ofte har flere forskellige
lyde – at et e ikke altid lyder
som et e. Det er helt op til
den enkelte lærer at fortælle
eleverne om det, og dette
første trin på vej til at bryde
læsekoden mangler ofte
fuldstændig i den danske
folkeskole,« siger Erik Vierø
Hansen.

Den første i Danmark
Erik Vierø Hansen beslut-
tede sig for at lave en læse-
bog kun med lydrette ord –
hvilket var et ambitiøst
projekt, da nogle af de mest
almindelige danske ord som
den, det, og, jeg, eller og vil
ikke måtte indgå i teksten.

»Jeg blev besat af lydrette
ord. Hvis nogen midt i en
samtale sagde prosit eller
politibil, tænkte jeg aha! og
skyndte mig at skrive orde-
ne ned,« siger Erik Vierø
Hansen.

Efter måneder med sy-

stematisk indsamling af ord
begyndte han at konstruere
de første sætninger. Imens
tog han en masse vikariater
i små klasser, så han under-
vejs kunne afprøve teorier-
ne.

Han kontaktede i 2001
forlaget Malling Beck, som
gerne ville udgive et under-
visningsmateriale. Det blev
til bogen "Søde ord – læs
med lyd og lyst", som i dag
kan findes på biblioteker og
boghandlere over hele
landet.

Erik Vierø Hansen har
efterfølgende sammen med
sin hustru Anne Vierø
Hansen startet forlaget
"Alkalær", hvor de indtil nu
har udgivet fem små læse-
bøger.

Succesoplevelse
Selv om flere læsebøger
fokuserer på sammen-
hængen mellem ords udtale
og stavemåde, er Erik Vierø
Hansens bøger de første i
Danmark, som udelukkende
indeholder lydrette ord.
Derfor går de under be-
tegnelsen Danmarks letteste
læsebøger.

Flere skoler har fået
øjnene op for bøgerne og
har bestilt materialer fra
forlaget.

Blandt andet Læk Danske

Skole, som ligger syd for
Tønder og har elever fra det
danske mindretal i Tysk-
land. Her bruger overlærer
Anette Stortz ofte Erik Vierø

Hansens materiale både i
specialklasser og til elever,
som bare har brug for et
skub.

»Børn, som har svært ved

at læse, får med materialet
fra Alkalær en succesople-
velse, fordi de pludselig kan
læse en hel bog,« siger
Anette Stortz.

Alle kan lære at læse
Ordblindhed findes
ikke, siger lærer
Erik Vierø Hansen,
som i sin lille sko-
lestue ved Smørum
har lært både au-
tistiske børn og
50-årige asfalt-
arbejdere at læse.

Af LINE RØNN
line.roenn@jp.dk
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NYPLANTEDE TRÆER PYNTER
Vesterbro har fået 71 nye træer, der alle er
doneret af virksomheder og privatpersoner. 
Vej & Park skal stå for plejen af træerne, og
projektet vil sandsynligvis blive forsøgt gentaget
i andre af de københavnske bydele. Det skriver
Vesterbrobladet. PM

”Folk elsker den reklamefilm. Vores analyser
viser, at danskerne synes, den er hyggelig
og udtryk for en tradition. Det er ikke jul,
før man har set reklamen. 

Ole Søvsø Nielsen, marketingchef hos 
Tuborg, om julebryg reklamefilmen – til B.T.

»Selv de svageste læsere,
som næsten er bange for
bogstaver, får mod på mere,
når de har læst bøgerne,«
siger hun og betegner
undervisningsmaterialet
som genialt.

Kan ikke kende et ø
I en rød skurvogn i bag-
haven ved hjemmet i Smø-
rum underviser Erik Vierø
Hansen privatelever. 

Uanset om eleven er en
10-årig dreng, som er stem-
plet som ordblind og op-
givet af skolen, eller en
50-årig vejarbejder, som
aldrig har lært at læse,
begynder Erik Vierø Hansen
med at lære dem alfabetet. 

»Jeg ser folk, der har gået
til specialundervisning i
flere år og ikke engang kan
genkende et ø. De kan ofte
ikke det mest grundlæggen-
de, nemlig bogstavernes
navne og lyde,« siger Erik
Vierø Hansen, der påstår, at
ordblindhed er et opfundet
begreb.

»Det er sandt, at nogle har
betydeligt sværere ved at
lære at læse end andre, men
at stemple mennesker som

ordblinde er en sovepude.
Det er vigtigt at gå sy-
stematisk frem i læseind-
læringen. Det gælder både
de lydrette ord, men også
når man senere tager fat på
alle de ord i det danske
sprog, der er ulogiske og
driller. Jeg har undervist de
sværeste tilfælde, der stort
set alle havde mærkatet
ordblind, og alle har lært at
læse,« siger han.

Sannie Persson er mor til
Mark, der går i anden klas-
se. Ved sin første læseprøve
i slutningen af første klasse,
var Mark landet i kategorien
C3, som er den dårligste
kategori ud af ni mulige.

»Vi troede, at Mark læste
smaddergodt, fordi han
kunne hele læsebogen
udenad, så det var først ved
prøven, at vi opdagede, at
det var galt,« fortæller
Sannie Persson. 

Mark fik hver tredje uge i
et halvt år undervisning hos
Erik Vierø Hansen, mens
han hjemme arbejdede med
læsematerialet sammen
med sine forældre. I dag har
han fulgt kammeraterne op i
anden klasse og læser lige
så godt som andre på sin
alder.

En kvart million
Læseforsker og lektor på
Danmarks Pædagogiske
Universitet Elisabeth Arn-
bak er enig i, at bøger med
lydrette ord er en fordel,
når børn skal guides ind i
bogstavernes verden. 

»Det er dokumenteret, at
det hjælper på elevers
læseudvikling, hvis de får
lov til at arbejde med ma-
teriale, hvor der er en
forudsigelig forbindelse
mellem bogstaver og lyd,«
siger hun.

Elisabeth Arnbak afviser
dog Erik Vierø Hansens
påstand om at ordblindhed
slet ikke findes:

»Hvis problemet kunne
løses ved at begynde læs-
ningen med lydrette ord,
skulle man ikke have ord-
blindhed i lande, der har en
regelmæssig ortografi, d.v.s.
hvor der er forudsigelig
sammenhæng mellem
bogstaver og lyd, såsom
Finland og Tyskland,« siger
hun.

Grunden til, at alle ind-
skolingsklasser ikke be-
gynder med lydrette læse-
bøger, er ifølge Elisabeth
Arnbak, at der er findes
forskellige holdninger til,
hvordan børn skal lære at
læse.

»Nogle mener, at eleven
med det samme skal opleve,
at læsning er en menings-
fuld aktivitet, og det er
meget svært at skrive spæn-
dende og engagerede tek-
ster med lydrette ord. Man
skal i hvert fald have en god
sproglig fantasi,« siger hun.

Uanset om ordblindhed
findes eller ej, har endnu
ingen elever forladt Erik
Vierø Hansens skolestue
uden at have brudt læseko-
den.

Han drømmer om en dag
at kunne leve af at udgive
bøgerne, for indtil nu har
han og Anne Vierø Hansen
smidt en kvart mio. kr. efter
projektet.

»Men pengene er ikke det
vigtigste,« siger Erik Vierø
Hansen.

»Mange børn lærer at
læse, fordi de simpelt hen
har flair for sprog, ikke fordi
de lærer det systematisk i
skolen. Mit hjerte banker for
de børn, som ikke kan hitte
ud af det. Jeg har haft en
elev, som gerne ville være
arkitekt, men ikke kunne
stave til ordet hus. Det er
store ting, som vi taler om.
Det handler om at være i
stand til at forfølge sine
drømme,« siger han.

I en skurvogn i baghaven i Smørum lærer Erik Veirø Hansen både børn og
voksne at læse. Her er det Mark Persson, som går i anden klasse, og hans
mor Sannie Persson. Foto: Steen Wrem

FAKTA
Erik Vierø Hansen er manden bag Alkalær, som er et forlag
med helt nye og utraditionelle tanker.

Selve navnet Alkalær er skabt ud fra overbevisningen om,
at alle kan lære at læse – og udtales på nøjagtig samme
måde.

Alkalærs hovedtese er, at alle kan lære at læse, bare den
enkelte får lov til at arbejde i sit eget tempo, synes, det er
sjovt, og så i øvrigt bliver præsenteret for et undervisnings-
materiale, der er logisk opbygget. Indfaldsvinklen er de
lydrette ord, der staves, som de siges.


