HARRY POTTER-EFFEKTEN
OG HISTORIEN OM DE
PARADOKSALE LÆSERE
ET OPLÆG OM FORDYBELSESLÆSNING PÅ
TRODS AF DYSLEKSI
V E D L E N E L AU R ID S E N , L E N L A @ C C .AU.D K

HVEM ER JEG?
• Ph.d.-studerende på lingvistik og kognitionsvidenskab,
Aarhus Universitet
• Læsevejleder på Rådgivnings- og støttecenteret, AU
gennem 7 år – med særligt fokus på udredning og
studiestøtte
• Forskningsinteresse: Læsning og læseoplevelser fra et
personlighedspsykologisk og kognitivt perspektiv

PROGRAM FOR OPLÆGGET
Baggrund for projektet
Præsentation og definition af Harry Potter-effekten
Fordybelse i litteratur på trods af dysleksi
Interview-undersøgelse
Litterære samtaler på folkebiblioteket
Spørgeskemaundersøgelse
Kognitive fordele ved litteraturlæsning

PARADOKSALE LÆSERE:
Peter og Steve Jobs
Louise og Dostojevsky
Lars og dispensationserklæringen

BAGGRUND FOR PROJEKTET

124 udredninger for dysleksi

”Selvom jeg altid har syntes at dansk har været svært, så
elsker jeg at læse. Altså sådan rigtig meget. Det startede med
Harry Potter. Måske kan man sige, at det var ham som lærte
mig at læse. Nu læser jeg alt muligt. Nyt og gammelt. Jeg kan
faktisk godt lide sådan noget klassisk noget, men en krimi
kan nu også være meget god… Jeg er på en måde vild med
ord og… de der andre verdener!”
Nickolaj, BA-studerende, AU

DEFINITION AF HARRY POTTER-EFFEKTEN
Selvoplevet eksplosiv vækst i læsemotivation og læseudviklingen
omkring 5.-7.klasse. Særligt i forbindelse med læsningen af Harry
Potter
...på trods af dysleksi!
•

Definitionen tager udgangspunkt i studerendes egne fortæ llinger i forbindelse m ed
udredning sent i uddannelsessystem et.

•

Eleverne bliver m otiveret til - m åske endda for første gang - at læ se selvstæ ndigt

•

Harry Potter-effekten = Elever eller studerende, som på trods af afkodningsvanskeligheder
læ ser – og nyder(!) – skønlitteræ r læ sning som fx Harry Potter.

HARRY POTTER-EFFEKTEN
”JEG KAN RET GODT LIDE FAN-FICTION, HVOR JEG SELV KAN SKRIVE
MED. PÅ DEN MÅDE FÅR JEG MULIGHED FOR SELV AT BESTEMME
NOGET AF HANDLINGEN. JEG SKREV FOR EKSEMPEL VIDERE PÅ
HANDLINGEN I 5.EREN. DEN KUNNE JO IKKE BARE SLUTTE SÅDAN…
PETER OM ”HARRY POTTER” OG FAN-FICTION

”

PETER OG STEVE JOBS
Uddannelsesbaggrund:
Folkeskole
Handelsskole
Købmandsskolen
Finansøkonom
Brobygning til HA-almen, AU

Aarhus Universitet
Kandidat i ”Management” AU

Gennemsnit i
eksaminer på dansk:

2,1

Gennemsnit i
eksaminer på engelsk:

7,8

PROBLEMFORMULERINGER
FEBRUAR
•

BCM, lave en desiatster recoryve paln* for ecco i assins. Opgave skal om
fange hvordan men best mulighet kan sikker at en ”impackt” ikke driver
virksomhede af sporet, dette gør sig gælden for så vidte matriælg aktiver
og personal, både i pordusent landet og hvis det er nådvendig også for
personale der skal bringes ind for at se ”inpackt” omfanget ud fra

•

Lave en virksomhed som kan sælge daligvare til forbruger uden
forbrugeren skal ud af bilden altså en ”drive fru indkøb” kan dette virke,
market analyse, økonomi, optmærning osv

•

Set noget som kan miuligvis bruges i ”job banken” hvor der er nogen der
vil lave en konkurrent til Facebook og ænsker nogen til at vuder fortnings
modelen og hvordan men skal inpemater den,. Job syngafik efect men
opgave so er lavet så har mange kiler på plas.
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SYNOPSIS
MARTS

“The main idea”:
Many people a today stressed, and therefore one of the key areas
where the companies can make the self more profitable and more
attractive place to do business is by trying to release people stress.
So with this starting notion in mind, it would be interesting to look at
how to reduce stress level while purchasing every day grocery
shopping. The question is then when do most people stress when
grocery shopping, the answer is possibly late afternoon after work,
with small children. The question then becomes how can we reduce
the stress level.
Shopping online and get it delivered to your door seems like the most
straightforward solution.

SPECIALESKRIVNING
MAJ

“5.10. Interim conclusion
The results of the analysis of the
finance, is not all positive. It seems to
be a relatively small return on
investment, especially considering the
risk, that is however not very high.
There’s not a positive cash flow in the
budget period from 2016 to 2020, when
adjusted for inflation. The result is
however is not all bad either, with the
positive cash flow in all the year in the
budget period, and of relatively small
chance of not making a profit, 67,89%
percent chance of making a profit the
first year, when taking a normal
distribution. “

AFLEVERING
JUNI

10

HARRY POTTER FÅR
FLERE TIL AT LÆSE…

FORDYBELSE I LITTERATUR - PÅ
TRODS AF DYSLEKSI
”Hvad er det, der bliver tilbage efter endt læsning, og hvad er
det, der gør, at vi igen og igen investerer tid og kræfter i at
læse?”
Balling, 2013

LOUISE OG DOSTOJEVSKI
”Rodet” uddannelsesbaggrund:

Folkeskole
Gymnasium – droppede ud
Tekniskskole - Økologisk frisør
HF
AU – BA i russisk sprog og kultur
SDU – KA i kulturstudier

Fra et hjem hvor man
diskuterer meget og holder
sig orienteret om samfundet
både nationalt og
international.
Har aldrig følt sig tilpas i
skolesystemet
Udredt for dysleksi som 28
årig

LOUISES LÆSNING AF PSEUDO-ORD
Gennem snit for
studerende på AU

8,5 rigtige / 10 sekunder

Gennemsnit for
studerende med dysleksi
testet på AU

3,6 rigtige / 10 sekunder

Testresultat

0,9 rigtige / 10 sekunder

”Det forholdsvis lave antal rigtige/10 sek. er fremkommet ved
en kvalitativ strategi, hvilket betyder meget langsom
afkodning med en del fejl ”

”

Jeg levede mig så meget ind i fortællingen, at jeg virkelig

kunne føle hvordan det var at være ham. Tårende trillede ned af
kinderne på mig og jeg opdagede først at jeg sad i sofaen, da jeg
kastede bogen tværs gennem stuen.
…Så landede jeg i mit eget liv igen
Louise om ‘Kældermennesket’

”

LOUISES LÆSNING AF
SAMMENHÆNGENDE
TEKST

HVAD ER DET LOUISE KAN?
Intervention:
Louise bruger litteraturen som ”kroge” og billeder, hvorpå hun kan hænge
sin faglige viden
•

Studier indikerer at dybere forståelsesstrategier kan fungere som
kompensationsstrategier ved elever og studerende med
afkodningsvanskeligheder” (fx Jackson, 2005)

•

Undervisning i læseforståelsesstrategier (herunder også i inddragelse af
teknologi og sociale forhold) – på trods af afkodningsvanskeligheder har
givet gode resultater!

Men hvad er særligt for den dybe indlevelse/flow, der sker i læseoplevelsen?

PH.D.-PROJEKTET
Afkodning er nødvendig i læsning
Afkodning er obligatorisk og automatiseret
Afkodning optager ikke kognitiv kapacitet
“In order to comprehend what one reads, one must be able to identify
the words contained in running text with enough accuracy and fluency
to allow computation of the meanings embodied in the text within the
limits of working memory” (Vellutino et al., 2004, pp. 5-6).
Paradoxical readers - Enjoyment of aesthetic reading despite dyslexia
and poor word-reading skills

PILOTPROJEKT
Nordisk pilotstudie af 350 nordiske studerendes
skønlitterære læsning (Danmark, Sverige, Norge, Finland)
Metode og fremgangsmåde:
Spørgeskemaer (Literary Response Questionnaire)
Læseforståelsestest (PISA 2008)
Krydsstudie med læsninger i to sessioner
Lav- og højlitterær udgave af ”Fluen” + anden novelle
Foregrounding og beskrivelse af tre udvalgte passager.

RESULTATER AF PILOTPROJEKTET
Kvantitative resultater:
•

Stor spredning i studerendes læsning! Næsten ingen middelgruppe
– både i forhold til læseerfaring, omfang og færdigheder i
læseforståelse

•

Ups! Pas på med sproget – det er vanskeligt at tale om og spørge
ind til litterære læseoplevelser (særligt på dansk!)

Kvalitative resultater:
•

Stor fokus på sproget i højlitteratur

•

Fokus på indhold i lavlitteratur

UTA FRITHS MODEL FOR
DYSLEKSI

Studie 3 Kognitive træk
Studie 2 Personlighedspsykologiske træk
Studie 1 afdækning af fænomenet på
behaviouralt niveau

INTERVIEW-UNDERSØGELSEN
Dybdeinterviews (65-100 min.)
10 studerende med dysleksi
10 studerende uden dysleksi
Fælles: beretter om immersion, flow eller
absorption under skønlitterær læsning

Formål: At finde frem til nogle af de
faktorer der kan have betydning for
fordybelsen under læsning

SAMTALER OM
LÆSNING AF
SKØNLITTERATUR
5 dage
85 samtaler
210 spørgeskemaer
9870 stillede spørgsmål

”OPLEVELSE AF SKØNLITTERATUR”
Materialet:
•

Literary Response Questionnaire

•

Adult Reading History Questionnaire

•

Reading for Pleasure Scale

Processen:
•
•
•
•

Validering af delelementer og det samlede spørgeskema (c500 studerende)
Validering af fuldt spørgeskema afprøvet på c1100 læ sere
Endeligt spørgeskema sendt til n250 og c250 matchet på alder, køn og fakultet
(Endeligt spørgeskema sendt til 300 gymnasieelever)

Formål: at afdæ kke fæ nomenet på behavioral-niveau, hvis vi skal tale Frith’sk

”OPLEVELSE AF SKØNLITTERATUR”

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN –
RESULTATER

Visualisering 92%
Indsigt gennem læsning 72%
Den gode historie 69%

Normallæsere:

88 %

Foretrækker papirbøger

7%

Foretrækker e-bøger

5%

Foretrækker lydbøger

Empati 68%

76 % Læser hver dag eller flere gange i ugen

Læsning som fritidsinteresse
52%

Læsere med dysleksi:

Forholdet til forfatteren 39%
Værdien af skønlitteratur 22 %

73 % Foretrækker papirbøger
5 % Foretrækker e-bøger
22 % Foretrækker lydbøger
72 %

Læser hver dag eller flere gange i ugen

KOGNITIVE FORDELE VED
LÆSNING AF SKØNLITTERATUR
Højtlæsning: øget sproglig bevidsthed, øget ordforråd, øget læsemotivation
Mattheus-effekten: eksplosiv vækst i ordforråd og læsefærdigheder.
Omvendt særdeles negativ effekt!
Psykologiske og kognitive fordele: fx empati, indsigt i andres livsverdener,
forbedrede evner til at danne inferens, forbedrede central eksekutive
funktioner
Skønlitteratur som ”helse”: f.eks. læsning med demente, læsning med
psykisk syge, læsning med indsatte
Skønlitteratur og uddannelse: viden om verden, kultur,
menneskekendskab, mentale modeller som forståelsesrammer til abstrakt
viden.

LARS - EN PARADOKSAL LÆSER
Opfriskning:
Afkodning er nødvendig i læsning
Afkodning er obligatorisk og automatiseret
Afkodning optager ikke kognitiv kapacitet

LARS OG
DISPENSATIONSERKLÆRINGEN
•

22 år

•

Normal skolebaggrund

•

Ikke tidligere udredt, men har
modtaget sporadisk
specialundervisning i dansk

•

Læser på ingeniørhøjskolen på 3.
semester

•

Kontakter RSC i håb om at kunne
få mere tid til skriftlig eksamen

”Jeg staver som en
dør, men jeg har
ingen problemer
med at læse”
”Jeg læser meget i
min fritid”

LARS LÆSNING AF ”ÅH
EUROPA”

TENDENSER SIDEN SIDST:
”Man kan forsvinde ind i litteraturen… også selvom
det er svært at læse”
Psykologisk absorbtion
Åbenhed for nye oplevelser

Allokering af opmærksomhed
Tolerance for kompleksitet
Standards for kohærens
Ordforråd
Inference-færdigheder
Arbejdshukommelse
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