N Y V IDE N

8

FE B RUAR 2015 · NR. 1

N R . 1 · F EB R U A R 2015
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Snak bøger i arbejdstiden
Ansatte er begyndt at danne læseklubber i arbejdstiden. Det giver et mentalt fællesskab, som kan
komme virksomheden til gode

De seneste år er læseklubber begyndt at skyde op på de danske

fra forskellige afdelinger. Tidligere tænkte ledelsen næsten ude-

arbejdspladser. Midt i arbejdstiden mødes ansatte for at diskutere

lukkende i at tilbyde de ansatte fællesaktiviteter inden for motion

den seneste bog af Jussi Adler-Olsen eller Ken Follet. Og i nogle

og idræt. Men nu er der også fokus på den åndelige del, siger Jea-

tilfælde stiller virksomhederne også et lille bibliotek til rådighed

nette Lemmergaard fra Syddansk Universitet.

eller arrangerer foredrag med forfattere.

Her er hun leder af Institut for Marketing & Management og for-

– Set ud fra et HR-synspunkt er det en rigtig god udvikling. Målet

sker blandt andet i HR, ledelse og virksomhedskultur.

er, at sådan en fælles interesse kan bygge broer mellem ansatte

Tanken med læseklubberne er altså, at Pia fra lønkontoret pludselig kan få et fællesskab med Jette og Erik fra produktionen. Og
ofte vil deres samtaler udvikle sig, så de også trækker mere private
og uformelle holdninger ind, når de diskuterer en bog.

FAKTA

Læseklubber opstår af flere grunde
Læseklubber på danske arbejdspladser

Ifølge Jeanette Lemmergaard opstår nogle virksomheds-læseklub-

Virksomheder, der har erfaringer med strukturerede

ber, fordi ledelsen selv er opmærksom på den sociale kapital, der

læseklubber:

kan ligge i, at medarbejdere mødes på tværs af hierarkier og

• Easyfood

kontorlandskaber. Andre gange skyldes læseklubberne ildsjæle

• Georg Jensen Danmark

blandt ansatte.

• Jyske Bank

Og selv om diskussionerne foregår i arbejdstiden, mener hun, at

• Trefor

læseklubberne kan være en værdifuld nyskabelse for ledelsen.

• Image Consult
• Skanderborg Kommune

>
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– Der er generelt god dokumentation for, at indsatser, der frem-

Jeanette Lemmergaard påpeger, at læseklubber på arbejdspladser

mer den mentale sundhed, har en positiv effekt. De kan øge

også kan have en gavnlig effekt på virksomhedens image.

kreativiteten og arbejdsglæden hos de ansatte, siger Jeanette

– Det har i en årrække været velset at tage et medansvar for de

Lemmergaard og tilføjer, at læseklubberne til en vis grad også kan

ansattes fysiske sundhed og for eksempel arrangere motion for

bruge strategisk:

dem. Hvis ledelsen nu kan vise, at den også har tiltag, der skal

– Har arbejdspladsen eksempelvis ansatte med forskellig etnisk

fremme det mentale velbefindende, er det også en måde at profi-

baggrund, er det oplagt at læse og diskutere en roman om kul-

lere sig på som virksomhed, siger hun.

turforskelle. Det kan medvirke til en fælles forståelse, fortæller

Af Kent Kristensen, kk@sdu.dk

HR-forskeren.

Læseklubber: Hver sjette
har svært ved at læse
Virksomhedernes læseklubber stiller ordblinde kolleger i en svær situation. Men det kan lade sig
gøre at få dem med, viser projekt

Faktisk er hver 6. voksen enten ordblind

På den baggrund opfordrer hun andre HR-

onsgangene, når de ansatte danner fælles

eller i hvert fald så dårlig til at læse, at

afdelinger til at give de læsesvage nogle til-

virksomheds-læseklubber. For hvad gør

vedkommende ikke frivilligt vil kaste sig

bud, så de udvikler deres læsefærdigheder.

man med de mange ansatte, som er dårli-

over en bog.

– Uanset om du er rengøringsassistent

ge til at læse, og som derfor føler sig uden

– Desværre er det et tabubelagt emne,

eller truckfører, skal du kunne læse

for det ny fælleskab?

fordi mange opfatter det som flovt, hvis

instruktioner, skilte, svare på trivselsun-

de ikke kan stave. Der findes medarbej-

dersøgelser og måske endda e-mails. Og

dere, som i frokostpausen sætter sig foran

mange af de læsesvage giver udtryk for,

kollegerne og lader som om, at de læser

at de er bange for, at der bliver set lidt

FAKTA

Det skaber en ny udfordring på direkti-
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avisen. Eller som altid tager papirer med

ned på dem. At kollegerne opfatter dem

Hver 6. voksne dansker har

hjem i stedet for at læse og udfylde dem

som lidt dovne, hvis de opgiver at tygge

svært ved at læse

på arbejdspladsen, fortæller Jeanette Lem-

sig igennem en tekst. Og derfor skjuler de

Ifølge OECD har hver 6. voksne

mergaard fra Syddansk Universitet.

deres handicap, påpeger SDU-forskeren.

dansker svært ved at læse. En

Hun forsker blandt andet i HR, ledelse

undersøgelse, kaldet PIAAC,

og virksomhedskultur og har i den sam-

Læseklub for læsesvage

konkluderede i 2013, at cirka

menhæng evalueret et projekt, som havde

Projektet, som hun var involveret i, hed

583.000 personer har svært ved

en målsætning om at styrke læsesvage

”Læseklubben – arbejdspladsen som

at forstå og anvende tekster i

medarbejderes evner til at læse, så de blev

læsearena”. Det løb over halvandet år og

hverdagen. Blandt dem har en

bedre til at løse deres arbejdsopgaver.

var et samarbejde mellem virksomheden

tredjedel en erhvervsuddannel-

Metoden var at involvere dem i virksom-

Vandcenter Syd, Odense Centralbibliotek

se, og halvdelen er i arbejde.

hedens læseklub.

og AOF.

– I første omgang handlede det om at

litteraturen åbnede op for et nyt univers,

versioner eller som lydbøger. Under hele

gøre de læsesvage medarbejdere på Vand-

fortæller Jeanette Lemmergaard.

projektet, som foregik i arbejdstiden,

center Syd interesserede i at læse. De var

I praksis gennemgik deltagerne først en

havde bibliotekarerne særligt fokus på

overbeviste om, at bøger og biblioteker

læseprøve hos specialkonsulenter i AOF,

gruppen og dens behov.

ikke var noget for dem. Men langsomt

og herefter stod Odense Centralbibliotek

– Det kræver mod at komme på et biblio-

ændrede de holdning og opdagede, at

parat til at vejlede med bøger i læse-let-

tek, hvis man altid har været overbevist
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om, at man blot ville blive til grin. Så det er vigtigt, at medarbejderne oplever opbakning fra deres egen ledelse, og at læsningen
betyder noget for ens arbejde, påpeger SDU-forskeren.
En holdning, som HR-chefen hos Vandcenter Syd bekræftede i evalueringen:
– Jeg snakkede med hver enkelt. Fortalte om det her projekt og
prøvede med min begejstring at vise de

Leine. Og i slutningen af projektet gen-

muligheder, der lå i det. At det ikke nød-

nemgik deltagerne en ny læseprøve, og

vendigvis var noget med at sidde og tygge

det viste sig, at de alle havde forbedret

sig igennem en bog, man har svært ved,
men at det også handlede om rigtig gode

– Forløbet viser, at man som

måder at læsetræne på. Altså lydbøger,

virksomhed har mulighed for at

Ipads og den type ting, som jeg var sikker

gøre noget for sine læsesvage og

på, at de ikke selv ville stifte bekendtskab
med.

deres færdigheder betydeligt.
– Det var en stor succes. Og forløbet viser,
at man som virksomhed har mulighed
for at gøre noget for sine læsesvage og
ordblinde medarbejdere. Der er både en

ordblinde medarbejdere.
Jeanette Lemmergaard, HRM-forsker

social gevinst, men også en økonomisk,
for arbejdsstyrken bliver dygtigere og der-

Deltagerne blev bedre

med også mere effektiv, påpeger Jeanette

Gruppen var også til foredrag med forfat-

Lemmergaard.

tere som blandt andet Vibeke Marx og Kim

Af Kent Kristensen, kk@sdu.dk

Erhoff Prisen
2015
Erhoff Fonden uddeler den 15. maj 2015 to
hæderspriser: Erhoff Prisen på kr. 250.000 og
Erhoff Fondens Talentpris på kr. 50.000.

Ingen af priserne kan ansøges, men bestyrelsen
afgør på grundlag af offentligt indkaldte
kollegiale nomineringer, hvem priserne tildeles.

Erhoff Prisen gives til en person eller institution,
som har udført en helt ekstraordinær og international anerkendt indsats indenfor udforskning
eller behandling af sygdomme, herunder
sygdomsforebyggelse.

Bestyrelsen for Erhoffs Fond indkalder til kollegial
nominering af kandidater til Erhoff Prisen 2015 og
Erhoff Fondens Talentpris 2015 .

Erhoff Fondens Talentpris tildeles en særdeles talentfuld forsker under 40 år. Karakteristisk
gives talentprisen til en forsker på post.doc. – eller
adjunkt niveau med omfattende og originale
videnskabelige bidrag til sit biomedicinske forskningsfelt.
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Nomineringen skal indeholde:
1. Kort begrundelse (1-2 sider) med fremhævelse
af kandidatens væsentligste forskningsbidrag,
gerne underbygget af bibliometrisk analyse
fra f.eks. Science Citation Index.
2. Curriculum Vitae.
3. Videnskabelig publikationsliste.
Kollegiale nomineringer bedes indsendt i
4 eksemplarer.

Nomineringer sendes senest 1. marts 2015 til:
Direktør Thor O. A. Erhoffs Familiefond
c/o Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K
Tlf. 33 12 25 50
Der henvises i øvrigt til fondens hjemmeside:
www.Erhoffs-Familiefond.dk
Bestyrelsen for Erhoffs Fond:
Professor Oluf Borbye Pedersen
(fondens formand)
Organisationspsykolog Mette Amtoft
Direktør Hans Barth
Advokat Niels Kahlke

