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Universet hvor alle rykker sig
For nyligt fyldte Læseuniverset et år. Konceptet fra Hadsten, der lærer børn med læsevanskeligheder
at læse på en uge, har været en stor succes og er måske på vej til Sjælland.
Af Tobias Heede Niebuhr
tobn@berlingskemedia.dk

HADSTEN: For lidt over et år siden startede læringskonceptet
Læseuniverset i Hadsten i en
lille lejlighed.
De første kunder - børn med
læsevanskeligheder - kom forbi Østergade og den 60 kvadratmeter store lejlighed, som var
blevet indrettet som klasseværelse. Siden er det gået stærkt
for læsekurset, der kan og vil
lære alle at læse.
Lokalerne i Østergade blev
hurtigt for små, og er nu skiftet
ud med lokaler på 300 kvadratmeter i Bavne Allé. Her er der
både plads til undervisning i
et stort klasselokale, og plads
til pusterum i et pauselokale
med fodboldbord og lænestole.
Bag det hele står Maria Lenskjold Christensen, der er uddannet lærer og tegnsprogstolk, og som kan se tilbage på
en start, som er gået over al forventning, og som har bekræftet hende i, at der var brug for
et koncept som Læseuniverset.
»Jeg startede ud med tre elever hver anden uge. Nu har jeg
seks børn hver uge, og der er
fyldt op mange uger frem. Det
er en enorm tilfredsstillelse, at
det er gået så godt, og at vi har
hjulpet så mange børn videre.«
Det er alt fra svært ordblinde og børn med diagnoser til
dem, der kan læse, men som
har brug for et løft, der kommer forbi de nuværende lokaler i udkanten af Hadsten.
Forløbet foregår over en uge,
hvor børnene tages ud af skolen for at gennemgå den intense undervisning. Der er maksimalt seks børn til stede, så
der er tid til hver enkelt, og
undervisningen varer fra 9-15.

Fakta1

Alkalær
{ Alkalær er en metode til at lære at læse på.
{ Alkalær er en sammentrækning af Alle Kan Lære At Læse.
{ Metoden tager udgangspunkt i lydrette ord,
hvilket vil sige ord, der staves som de siges.
{ Man bruger Læsetrappen, som er inddelt i 15
trin. Fra 1. trins Søde Ord-sangbogen med
{ 28 lydrette alfabetssange til 15. trin med Vendespillet,
hvor man øver de 120 mest brugte ord.
{ Man tager udgangspunkt i børnenes verden, så materialet
består af historier, tegninger og sange henvendt til børn.
Kilde: www.alkalaer.dk

Frustration blev starten
Maria Lenskjold Christensen
oplevede for nogle år siden frustrationerne over at have en
datter, der havde svært ved at
lære at læse, samtidigt med,
at der manglede ressourcer til
at gøre noget ved det i skolen.
Den frustration blev starten på
Læseuniverset.
Hun tog datteren med til
et læsekursus i København.
Det gjorde underværker for
datteren, og så begyndte Maria Lenskjold Christensen at
dykke ned i metoden Alkalær,
hvis hovedbudskab er, at alle
kan lære at læse. Deraf navnet.
På kontoret på Bavne Allé
hænger en plakat med en læsetrappe på 15 trin, som er en af
grundstenene i Alkalær.
»Pointen er, at børnene ikke
halter efter. De er på det trin,
der passer til dem, og så udvikler de sig i deres eget tempo, får
succesoplevelserne og pludselig læser de en bog uden problemer,« siger hun og fortsætter:
»Det ligger mig meget på
sinde, at alle går herfra tilfredse. Hvis der er nogen, der
ikke har rykket sig nok, tager
jeg dem ind i weekenden.«

Tid til alle
Før opstarten af Læseuniverset færdiggjorde hun en ud-

Læseuniverset i Hadsten tager hver uge seks børn ind med læsevanskeligheder og lærer dem at læse. Konceptet
er en stor succes og kan være på vej med en udvidelse på Sjælland. Foto: Axel Schütt
dannelse som lærer. Gennem
arbejdet i folkeskolen har hun
konstateret, at det ofte er mellemgruppen, der bliver glemt.
Dem der sidder pænt og prøver,
men som har vanskeligheder
og som bare følger med klassekammeraterne, selvom de ikke
er klar til at gå videre.
»Jeg har ikke noget imod
det store arbejde, der bliver
gjort i Folkeskolen. Der er
bare ikke nok ressourcer til
at tage sig af alle med læsevanskeligheder. Nogle bliver
glemt eller tvinges til at hoppe nogle trin over for at følge
med. Vi kan umuligt nå alle i
skolen, og derfor er der brug
for læsekurser som Læseuniverset,« siger Maria Lenskjold
Christensen.
Derfor er hendes læseuni-

vers bygget op, så der aldrig
kommer mere end seks børn
per uge. Kommer der flere, skal
der en lærer mere på.
Der skal være tid og overskud til hvert enkelt barn, og
så er der ingen børn, der går
et trin op på Læsetrappen, før
de er klar.
»Det handler om at bygge
deres selvtillid op. Når først
de mærker, at der er noget de
pludseligt kan, så stiger deres
lyst til at komme videre. Det
giver en enorm positiv energi, som kan bruges til at lære
endnu mere,« siger hun.
Næste skridt for hende selv
kan blive at udvide forretningen. Ikke den i Hadsten, men
at følge med efterspørgslen og
starte en skole på Sjælland.
»Det er noget, jeg går og

overvejer. Vi arbejder på at få
en afdeling på Sjælland, fordi
vi mærker en stor efterspørgsel, ikke mindst på vores Facebookside.«
Flere skoler har gennem
den seneste tid ringet for at
ville være fluen på væggen i
Maria Christensens læseunivers, ligesom der kommer flere og flere lærer i efteruddannelse i Alkalær.
»Jeg havde en pige igennem
forløbet, som da ugen var færdig sagde: ’Jeg er jo slet ikke
dum. Jeg kan godt få et arbejde.’ Det var fedt at høre.
Både fordi hun havde rykket
sig, men mest fordi hun hendes
selvtillid var blevet så meget
højere. Og så er det, man føler,
man har verdens bedste job.«

Maria Lenskjold Christensen kom på idéen med det
koncentrerede læsekursus, efter hendes egen datter havde
været gennem et lignende forløb. Foto: Axel Schütt

