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Formanden har ordet
Foreningen har udarbejdet et forslag til Folketingets Uddannelsesudvalg, hvor vi peger på nødvendigheden af, at beskrive et fagindhold til den
specialundervisning, som ordblinde skoleelever
bør tilbydes.
Forslaget er sendt til undervisningsminister
Bertel Haarder med Folketingets Uddannelsesudvalgs opbakning.
Det er nødvendigt at ordblinde elever modtager
en faglig specialundervisning, som vi ved virker.
Hans-Pauli Christiansen,
formand for Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark

Det er med tilfredshed, at vi ser, at Uddannelsesudvalget er meget optaget af denne problematik.
Foreningen havde foretræde for udvalget her før jul.
Det var et meget aktivt forældrepar, der sammen
med foreningen havde rettet henvendelse til udvalget. Vi oplever, at det nytter noget, at kæmpe for
at børn får et kvalificeret undervisningstilbud.
Men det er også en hård kamp. Derfor er det
vigtigt, at foreningen kan hjælpe forældre med
rådgivning og støtte. Dette skal være en tak til de
forældre, der med deres kamp baner vejen for
andre, og en tak til de ansatte og frivillige i foreningen, som gør et stort arbejde i den forbindelse.
Foreningen vil arbejde hårdt for at vi får den
fagbeskrivelse, som er så nødvendig for at sikre
kvalitet i specialundervisning.
Det vil vi arbejde for på alle leder og kanter.
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Ordblindeprisen
gik til Karl-Åge Andreasen
fra Ordblindeinstituttet
Karl-Åge Andreasen, skoleinspektør på Ordblindeinstituttet i Ballerup, modtog fredag den 29. januar
2010 Ordblindeprisen.
Karl-Åge Andreasen har stået i
spidsen for Ordblindeinstituttet en
årrække. Skolen er den eneste specialskole for ordblinde, og skolen
udfører et fremragende arbejde for
ordblinde skoleelever.
Skolen har en lang historie.
Den har siden 1939 været banebrydende. Den har givet ordblinde
muligheder for at erhverve sig
læse- skrivefærdigheder på trods
af ordblindevanskeligheder.
Ordblindeinstituttet har gennem
tiderne deltaget i en lang række
udviklingsarbejder.

Karl-Åge Andreasen har ledet
skolen med sin store kompetence.
Undervejs har der også været
voldsomme storme. Skolen var en
specialskole i det tidligere Københavns Amt, og i slutningen af
amtets levetid ønskede ledende
politikere skolen nedlagt. Karl-Åge
Andreasen fik sammen med andre,
sikret at disse nedlægningsplaner
blev taget af bordet. I dag er skolen
hjemmehørende i Ballerup kommune, men optager fortsat elever
fra hovedstadsområdet og det øvrige Sjælland.
Det kræver en særlig indsats
at være den synlige leder, som en
ordblindeskole har brug for. KarlÅge Andreasen har gennem årene

ydet en sådan særlig indsats. Han
har ledet sin skole, vejledt forældre
og holdt foredrag om ordblindhed.
Når det har været påkrævet, har
han deltaget i den offentlige debat
– og det har det ofte været.
Vi ønsker dig tillykke med prisen
og glæder os til et fortsat samarbejde med dig.


Hans-Pauli Christiansen ■

Karl-Åge Andreasen får overrakt
Ordblindeprisen af Ordblindeforeningens formand Hans-Pauli
Christiansen. Med statuetten følger
også en check på 5.000 kroner

Foto: Erik K. Rasmussen
Ordblindebladet 1 · 2010
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Indkaldelse
til Årsmøde
Ordblinde/Dysleksiforeningen i
Danmark holder Årsmøde lørdag
den 8. maj 2010 kl. 13.00 i Strib
Fritids- og Aktivitetscenter, Ny
Billeshavevej 1-3, 5500 Middelfart
med følgende dagsorden:

6.	Fastsættelse af kontingent fra
medlemmer til landsforeningen
for næste regnskabsår
7.	Valg af næstformand, kasserer
og to bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

1.	Velkomst og valg af dirigent
2.	Aflæggelse af bestyrelsens
årsberetning
3.	Fremlæggelse af de reviderede
årsregnskab til godkendelse
4.	Orientering om det nuværende
års budget
5.	Behandling af indkomne forslag *)

*) Forslag der ønskes behandlet
på årsmødet, skal være indsendt
til sekretariatet senest 20 dage før
årsmødet.

Udover specialundervisning tilbydes bl.a.
praktiske fag i træ og metal, idræt,
boldspil, musik, cross mv.

Ring efter brochure
Tlf. 65 95 13 86

Foreningens regnskab og budget
kan ses på hjemmesiden:
www.ordblindeforeningen.dk.

Er du 14-18 år ordblind
– eller har du læse-skrivevanskeligheder
– skulle du prøve et efterskoleophold.

■

RÅGELUND EFTERSKOLE
RÅGELUNDVEJ 179
5240 ODENSE NØ

Erhvervs- og uddannelsesrettet
– især for ordblinde

Du bliver aldrig
den samme igen

VEJEN TIL UDDANNELSE OG JOB

Samarbejde med erhvervsuddannelserne ·
Studieforberedelse · Erhvervs- og
uddannelsespraktik · 90% går videre
til uddannelse og job
KICKSTART

The true story...

Personlig coaching · Vejledning og udvikling
af handlingsplan · Mentorordning
ISÆR FOR ORDBLINDE

Effektiv ordblindeundervisning ·
Læsecomputere med skrivestøtte
FAGHORISONT

Dansk · Matematik · It · Engelsk · Teater ·
Køkken · Design · Kørekort og mange flere
HØJSKOLEN

It overalt · Rummelige værelser · Eget bad
og toilet · 5 minutter fra IC-tog og bus
LANGE KURSER

10. august - 20. december 2008 (19 uger)
11. januar - 20. juni 2009 (23 uger)
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Bestyrelsens beretning 2009

Bestyrelsens
beretning 2009
Året 2009 har været et begivenhedsrigt år for foreningen. Et af
højdepunkterne i året var
Konferencen Ord 09, som blev
afholdt i København i august: Der
var 450 deltagere. Konferencen
var velorganiseret. Åbningen blev
overværet af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, hvilket
var med til at sætte ekstra fokus
på ordblindhed. Konferencen var
arrangeret af DVO, Birgit Dilling
og en lang række fagfolk samt 3F
og Ordblindeforeningen. Undervisningsminister Bertel Haarder
var blandt indlederne, og dagenes
program var af en høj standard.
Blandt oplægsholderne var også
medlemmer af Ordblindeforeningen. Denne konference var med til
at holde opmærksomheden fast på,
at det er vigtigt for de ordblinde og
for samfundet, at sætte alle sejl til
for at personer med ordblindhed
gennem undervisning og anvendelse af hjælpemidler stilles lige i
samfundet.
2009 var også året hvor Folketinget vedtog FN's handicapkonvention. Med den i hånden kan vi
med styrket argumentation stille
krav om, at mennesker med ordblindhed skal have samme muligheder som andre. Lige muligheder
skal f.eks. gælde for tilgængelighed til tekster i uddannelsen.
På den store It og Ordblinde
Konference, som Hjælpemiddelinstituttet, HMI, afholder i samarbejde med Dansk Videnscenter
for Ordblindhed, DVO, og Ordblindeforeningen, var et af hovedtemaerne: Digitale teksters tilgængelighed. I dag findes stort set alle

tekster i digital form. Alle uddannelsessteder bør derfor have de
tekster, de anvender, tilgængelige,
både i papirform og i elektronisk
form. På den måde stilles personer
med ordblindhed lige med andre.
Året har også været præget af
mange rådgivningsopgaver for
forældre til børn med ordblindhed.
Foreningen har med udgangspunkt i en konkret rådgivningssag, haft foretræde for Folketingets
Uddannelsesudvalg. Efterfølgende
har vi sendt en skrivelse til Udvalget og bedt partierne i udvalget
fremme, at der bliver udarbejdet
en faglig beskrivelse af indhold og
omfang af den særlige tilrettelagte
specialundervisning til elever med
ordblindhed i folkeskolen. Uddannelsesudvalget var meget optaget
af dette. De lyttede også til vores
beretninger om, at kommuner kan
være meget langsommelige og
direkte modarbejdende overfor, at
sende børn til et relevant undervisningstilbud i en anden kommune
end hjemkommunen. Der hersker
ingen tvivl om, at forældre har frit
skolevalg, også når det gælder valget af et tilbud i en anden kommune end hjemkommunen. Det er dog
alene ved valg af en anden folkeskole, man kan få mellemkommunal refusion. Det vil sige, at et valg
af efterskole eller en fri grundskole
ikke udløser kommunal refusion,
hvorfor forældrene selv må betale.
Der hersker lidt anderledes regler,
når det er kommunen, som ønsker
skoleskiftet.
Foreningens sekretariat og
rådgivningen har ydet en god
og stor indsats. Vi siger tak til

medarbejderne for det store og
gode arbejde de har udført både
udadtil og indadtil i foreningen.
Bestyrelsen og forretningsudvalget
har afholdt en række møder i løbet
året.
Ordblindeforeningen har afholdt
en række arrangementer. I samarbejde med DVO har der været
holdt informationsmøder i lokalkredsene. Psykolog Laila Boye har
sammen med frivillige afholdt en
temaweekend om de følelsesmæssige og sociale følger ordblindhed
kan have.
Lokalt i kredsene har der været
afholdt konferencer og undervisning i samarbejde med fagfolk og
forældre til børn med ordblindhed.
Vi har lavet en undersøgelse, der
fortæller noget om vores medlemmer. Undersøgelsen dækker en 6
årig periode og fortælle, at vi har
en stor medlemsgennemstrømning.
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Bestyrelsens beretning 2009

Vi ønsker at fastholde og udvide
foreningens medlemstal. Derfor er
det vigtigt for os, at blive klogere
på årsagerne til den store udskiftning og hvordan det kan ændres i
fremtiden.
Nordisk
I oktober 2009 samlede Ordblinde/
Dysleksiforeningen i Danmark
50 til 60 deltagere fra Danmark
og de andre Nordiske lande til en
konference på Danhostel i Køge.
Konferencens formål var at oplyse
om folkeskolens specialundervisning og erhvervsskolernes undervisning samt de nyeste hjælpemidler til brug for personer med
ordblindhed.
Marianne Jelved indledte med
et spændende foredrag om folkeskolen og specialundervisning i
folkeskolen.
Mia Finnemann, Dansk Videns
center for Ordblindhed, fortalte om den gode undervisning
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i folkeskolen for børn med
ordblindhed.
Erling Thor Olsen og Peter
Bislev fortalte om resultaterne
af deres undersøgelse af et antal
erhvervscentre. Deres konklusion
var, at disse centre ikke havde til
strækkelig viden om ordblind og
den rigtige undervisning.
Erik Arendal fra Hjælpemiddelinstituttet i Århus fortalte om,
og viste eksempler på, de nyeste
IT hjælpemidler til personer med
ordblindhed
Konferencen sluttede af med
en erfaringsudveksling mellem de
nordiske repræsentanter. Som altid
var det lærerigt at lade sig inspirere af de aktiviteter, som foregår i
de øvrige lande.
EDA (European Dyslexia
Association), det europæiske
samarbejdsorgan
Vi har de seneste 3 år arbejdet med
at få tilrettet foreningens vedtægter, så de blev i overensstemmelse
med den nye lovgivning i Belgien.
Det har vist sig, at være et mere
omfattende arbejde, end nogen
af os havde drømt om. Blot for at
nævne et enkelt punkt, så skulle
generalforsamlingen afholdes
på advokatens kontor. Arbejdet
har beslaglagt den største del af
bestyrelsens kræfter. Den 10.
januar 2010 lykkedes det endelig.
Nu mangler blot offentliggørelsen,
i det der svarer til vores Statstidende, så ændringen er juridisk
gyldig.
I det seneste communique fra
bestyrelsesmødet i januar 2010
skriver vi, at vi har været nødt til
at indstille til generalforsamlingen
i april, at en række organisationer
får ophævet deres medlemskab,
idet de ikke har betalt kontingent.
På trods af et stort arbejde fra
bestyrelsen, er det organisationer,
som vi ikke har kunnet komme
i kontakt med – og som ikke har
indbetalt kontingent i flere år. Disse beløb har vi nu afskrevet og indstiller til at ophæve medlemskabet.

Det seneste år har bestyrelsen
også brugt mange kræfter på at arrangere den 3. flersprogede konference om dysleksi / Ordblindhed,
som bliver afholdt i Brügge fra
den 22. til 24. april 2010. Konferencen findes på følgende adresse:
http://www.khbo.be/eda-khbo-dyslexiaconference. Konferencen er
et godt eksempel på, hvorfor EDA
eksisterer. En af foreningens fornemmeste opgaver er, at formidle
viden om ordblindhed på tværs af
kulturer og landegrænser.
De medlemsorganisationer som
har betalt kontingent, er blevet
tilbudt et gratis adgangskort til
konferencens tre dage. Det har vi i
Danmark taget imod, og der bliver
sendt en repræsentant for foreningen. Jeg kan kun opfordre andre
interesserede til at undersøge
hjemmesiden og overveje, om det
er her konferencepengene skal bruges. Det ville glæde os at se jer.
Ordblindebladet
Ordblindebladet bliver i dag trykt
hos Strandbygaard Grafisk A/S. Vi
takker for det lange samarbejde,
som vi har haft med atsats og med
Jonna Wildgaard og Handy-Print.
Vi har modtaget mange positive
kommentarer fra folk udenfor
foreningen, bl.a. fra Undervisningsministeriet, lærere og psykologer, som har givet udtryk for, at
de læser bladet med stor interesse.
Redaktionen bruger meget tid på
at gøre bladet let at læse. Vi søger
at bringe artikler, som læserne
kan anvende i deres praktiske liv.
Der er naturligvis plads til forbedringer. Vi vil meget gerne have
kommentarer og forslag fra medlemmerne. Vi takker de mange
frivillige bidragydere for de mange
fine billeder og tekster vi har modtaget i 2009. Uden disse bidrag
var det ikke muligt at fremstille
Ordblindebladet.




På bestyrelsens vegne
Hans-Pauli Christiansen
formand ■

Ordblindebladet

Ordblindebladet
Det Ordblindeblad, som du sidder med i hånden, udkommer for
første gang med en ny trykker
Strandbygaard Grafisk A/S. Vi
håber bladet bliver modtaget i en
positiv ånd.
Redaktionen vil gerne takke for
det gode samarbejde med vores
tidligere partnere atsats og HandyPrint. Samarbejdet med Jonna
Wildgaard, som har stået for layout
har været forbilledligt. Tak for det.
Vi har modtaget mange positive kommentarer fra folk uden
for Ordblindeforeningen. Undervisningsministeriet, lærere og

psykologer har givet udtryk for, at
de læser bladet med stor interesse.
Et godt Ordblindeblad er for os
at se et blad, som ordblinde har
lyst til at læse. Redaktionen bruger
megen tid på at tilrettelægge bladet, så det er let at læse. Vi forsøger at bringe seriøse artikler, som
læserne kan bruge i det praktiske
liv. Der er naturligvis plads til
forbedringer. Vi vil derfor meget
gerne have kommentar og forslag
fra Ordblindeforeningens medlemmer og læsere.
Vi kan ikke opfylde alle ønsker,
da ressourcerne er begrænset. Tek-

ster og billeder bliver fremstillet
uden vederlag af frivillige.
Vi takker de mange frivillige
bidragydere for de mange fine
billeder og tekster vi har modtaget i 2009. Uden disse bidrag
var det ikke muligt at fremstille
Ordblindebladet. Tak til alle der
har gjort og gør en indsats for
Ordblindebladet.

Redaktionen ■

Allan Bernhard og Maja Madsen
fra Strandbygaard Grafisk A/S
Foto: DefoSign
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E-læsning i skolen

E-læsning i skolen
Af Minna Nørgaard Bruun og
Stine Fuglsang Engmose, læseog teknologikonsulenter, LæseTek,
CSU Holbæk
Siden august 2008 har ordblinde
elever i skolerne i Holbæk Kommune haft mulighed for at få
it-rygsæk. It-rygsækkene bliver
bevilget af Børnekonsulentcentret. Det er LæseTeks opgave at
udlevere it-rygsækkene og hjælpe
til med, at de bliver brugt bedst
muligt i elevernes hverdag på
skolen og hjemme. Dette er projekt
e-læsning i skolen.
Baggrund
Formålet med e-læsning i skolen
er at give de ordblinde elever de
samme muligheder for at læse som
deres kammerater. Vi håber at
mulighederne giver eleverne bedre
selvværd og lyst til at lære mere.
Undersøgelser viser, at elever, der
har problemer med at læse, har
lavere selvværd i forhold til uddannelse, dårligere sproglige færdigheder, dårligere almen viden og
dårligere arbejdsvaner end deres
jævnaldrende kammerater, når de
går ud af skolen. Med e-læsning
i skolen vil vi prøve at bryde den
onde cirkel. Det er muligt, fordi
computerprogrammer med oplæsning kan hjælpe de ordblinde
elever med at læse deres tekster.
Et projekt for hele skolen
Det er vigtigt for succesen, at hele
skolen er med i projektet. Vores
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første møde med elevens skole
er hos ledelsen. Skolelederen er
en vigtig del af den videre planlægning. Herefter holder vi et
oplæg for alle skolens lærere. Her
præsenterer vi projektet, og der er
information om læsning, ordblindhed og e-læsning. De lærere, der
har eleven, får et kursus i at bruge
computerprogrammerne. Skolen
udvælger et hold specialister, der
får kursus i at indstille programmerne. Specialisterne er typisk
specialundervisningslærerne. Skolen skal også udvælge én eller flere
e-lærere. E-læreren skal støtte
eleven i at bruge de nye computerprogrammer i skolen og til lektier.
Han/ hun kan fx deltage i nogle
af timerne og undervise eleven,
så eleven selv bliver superbruger.
Undersøgelser har nemlig vist, at
det ikke er nok for de ordblinde
elever at have adgang til læse- og
skriveprogrammer. De skal også
have nye arbejdsvaner og lære at
bruge it. Det skal e-læreren hjælpe
med. Inden it-rygsækken udleveres til eleven holder LæseTek
et møde med alle elevens lærere
om de praktiske ting, og hvordan
it-rygsækken skal bruges i de
forskellige fag. Fx er der strøm
og bordplads til eleven i klassen? Hvordan får eleven digitale
tekster, eller hvem skal skanne?
Aftalerne fra dette møde skrives
ned og sendes til lærerne og elevens forældre.
Når rygsækken er udleveret,
holder vi møde med lærerne igen

hvert ½ år, hvor vi evaluerer og
måske laver nye aftaler.
Undervisning af
elever og forældre
Eleverne bliver undervist i at bruge
programmerne inden it-rygsækken
bliver udleveret. Vi laver også en
stavetest med eleven. Den skal
bruges til at opsætte skriveprogrammet, så det hjælper bedst
muligt til de stavefejl, eleven laver.
Vi tilbyder at komme ud i elevens
klasse og fortælle om ordblindhed
og it-rygsækken. Elever og klassekammerater har været glade for
klasseoplæggene.
Vi anbefaler, at eleverne ikke
tager deres it-rygsæk med hjem.
Dels er den tung, dels er der risiko
for, at man glemmer noget et sted.
Derfor får forældrene lagt programmerne ind på en computer
derhjemme. Forældrene får et kursus i at bruge programmerne, og vi
holder et orienteringsmøde for alle
forældrene først i forløbet, så de
ved, hvad der skal ske.
Hardware, software,
support og service
Elevens it-rygsæk indeholder en
bærbar pc med programpakken ViTre, en bordscanner, en skannepen
og hovedtelefoner. Programpakken
indeholder et oplæsningsprogram
ViTal, et skannings-, OCR- og
oplæsningsprogram ViTex og et
ordforslagsprogram ViseOrd. Med
det udstyr kan eleven læse digitale
tekster fra fx word og internettet,

læse papirtekster fx bøger og
kopiark og skrive på computeren
med ordforslag. Programmerne
kan læse og skrive på både dansk,
engelsk og tysk.
LæseTek tilbyder pædagogisk og
teknisk support på programmerne
og service på udstyret. På den
måde prøver vi at undgå, at eleven
mister sin mulighed for at læse i
længere tid fx ved en reparation.
Perspektiv
Der er nu 15 skoler, 52 elever og
deres forældre med i projektet.
Eleverne går i 4.-9. klasse. Skolerne i Holbæk Kommune har i
august 2009 købt skolelicens til
ViTre pakken. Det betyder, at alle
elever har adgang til it hjælp til at
læse og skrive, også dem der ikke
er ordblinde, men alligevel har
svært ved at læse og skrive.
Børnekonsulentcentret er Holbæk
Kommunes pædagogiske psykologiske rådgivning. Børnekonsulentcentret har bl.a. en læsekonsulent
og psykologer ansat.
LæseTek er en afdeling for læsning
og læseteknologi under Center for
Specialundervisning i Holbæk (CSU
Holbæk). Afdelingen har 6 ansatte,
der tager sig af e-læsning i skolen,
ordblindeundervisning og udredning af unge og voksne der søger
læse- skrivestøttende hjælpemidler
gennem Lov om Aktiv Beskæftigelse, Lov om Social Service eller
Statens Uddannelsesstøtte (SPS). ■
Ordblindebladet 1 · 2010
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Dagens nyheder
i et letlæst sprog
Netavisen ligetil.nu bringer aktuelle nyheder i et enkelt og letlæst sprog.
Her kan ordblinde og usikre læsere følge med i døgnets vigtigste nyheder.
Ligetil.nu fik i november læsepædagogernes pris som »Årets Læseinitiativ«
Af Ulla Søgaard Thomsen og
Susannah Pedersen, journalister
ved ligetil.nu.
»Wauw, tænk at det kan være så let
at læse!«
Sådan lød en kommentar fra
en ordblind mand, da vi startede
netavisen ligetil.nu. Og det var en
kommentar, der varmede os meget,
for det er netop målet med ligetil.
nu: At præsentere døgnets nyheder
i en form, som er let og ligetil at
læse.
Læsernes reaktioner tyder på,
at det i høj grad er lykkedes. Selv
om vi også jævnligt får forslag til
forbedringer.
Foreløbig får vi mange meldinger om, at ligetil.nu bliver brugt

i undervisningen af ordblinde og
unge med læsevanskeligheder og
på danskkurser for udlændinge.
Ligetil.nu fik da også i november
2009 »Årets Læseinitiativpris«,
der uddeles af Landsforeningen af
Læsepædagoger.
Men vores ambition er, at usikre
læsere også vil klikke ind på ligetil.nu, uden at der er en lærer, som
beder dem om det.
Læserne efterlyser flere nyheder
Redaktionen af ligetil.nu består af
to deltidsansatte journalister. Vi
omskriver de vigtigste af døgnets
nyheder til et lettere sprog. I øjeblikket bringer ligetil.nu 8-10 nye
artikler om dagen på alle hverdage.
Artiklerne bygger på nyheder fra

Ritzaus Bureau, hvor ligetil.nu
også har redaktion.
Vi har fået en del tilbagemeldinger fra læsere, der efterlyser flere
daglige nyheder.
Det ønske håber vi at kunne
opfylde i løbet af 2010. Indtil udgangen af 2009 har ligetil.nu været
et forsøg, som har fået penge fra
TrygFonden og Kulturministeriet.
De næste tre år får ligetil.nu penge
fra den såkaldte satspulje til at udbygge og videreudvikle netavisen.
Vi håber også, det bliver muligt
at få lavet en brugerundersøgelse
blandt læsere af ligetil.nu.
En analyse af
sproget på ligetil.nu
Sproget på ligetil.nu blev sidste
år analyseret af to studerende på
audiologopædi-studiet ved Københavns Universitet, Helle H. Hansen
og Louise Zinck Nielsen.
De tog udgangspunkt i fire videnskabelige kriterier for, hvad der
gør en tekst let at læse:
1.	Normalisering – at teksten indeholder konkrete, dagligdags
ord og vendinger i deres mest
almindelige betydning, for eksempel uden at bruge metaforer.
2.	Forenkling – at sætningerne er
enkelt opbygget, og at man forenkler indholdet ved at udelade
informationer, der er mindre
centrale.

Dagens nyheder i letlæst sprog

3.	Følgerigtighed – at begivenhederne fortælles i kronologisk
rækkefølge.
4.	Tydeliggørelse – at teksten er
skrevet, så det er let for læseren
at skabe sammenhæng i den
læste tekst. Det kan både ske
ved at skrive, så der er en logisk
sammenhæng i selve teksten,
og ved at tilføje forklaringer af
ord og begreber eller relevant
baggrundsviden.
De studerende har sammenlignet
de oprindelige artikler fra Ritzaus
nyhedstjeneste med de omskrevne
artikler på ligetil.nu.
Deres konklusion er, at vi på alle
fire punkter arbejder med at gøre
teksten lettere at læse og forstå.
Vi holder fast i
nyhedskriterierne
På redaktionen er vi glade for at få
bekræftet, at vi er på rette vej, selv
om de to studerende også mener,
at teksterne stadig kan blive endnu
mere enkle.
Vi tager dog ikke kun hensyn til, at teksten skal være let at
læse. Vi prøver også at holde fast
Fakta om www.ligetil.nu
Ligetil.nu er en gratis netavis
for unge og voksne, der har
svært ved at læse almindelige
aviser og deres hjemmesider.
Netavisen bliver opdateret i
dagtimerne på alle hverdage.
Bag ligetil.nu står en
styregruppe, der består af
direktør Jørn Lund, Det
Danske Sprog- og Litteraturselskab, professor Carsten
Elbro, Center for Læseforskning, Københavns Universitet,
chefredaktør Stig Ørskov og
journalist Bo Maltesen, Politiken, samt redaktionschef Erik
Fogtmann, Ritzaus Bureau.
Ligetil.nu er finansieret af
støtte fra satspuljemidlerne.

i, at ligetil.nu skal være et aktuelt
nyhedsmedie.
Derfor bevarer vi for eksempel
princippet om, at nyheden skal
stå først. Det sker nogle gange på
bekostning af princippet om, at
det er lettest at læse en tekst, hvor
begivenhederne er beskrevet i kronologisk rækkefølge.
Vi har også hele tiden i baghovedet, at vi skriver for voksne
mennesker. Et af formålene med
ligetil.nu er at give usikre læsere
adgang til den samme information,
som andre netaviser giver deres
læsere. Og der er grænser for, hvor
enkelt man kan skrive om et kompliceret emne.
Til gengæld sørger vi for, at
svære ord og begreber bliver forklaret enten i selve artiklen eller i
ordforklaringer, som læseren kan
kalde frem ved at holde musen
over de ord, der er understreget
med en stiplet linje. Vi forsyner
også mange artikler med faktabokse og baggrundsinformation.
Et enkelt og stramt web-design
På ligetil.nu har vi ikke kun arbejdet med at gøre sproget lettere. Vi
har også opbygget hjemmesiden,
så den er lettere at overskue og
nemmere at finde rundt på end
almindelige netaviser.
I en særlig menu kan læseren
selv indstille baggrundsfarve,
skrifttype og skriftstørrelse. Og
med et enkelt klik på et ikon kan
man få artiklen læst højt ved hjælp
af en talesyntese.
Ligetil.nu har en meget enkel og
stram opbygning, og alle sider er
opbygget på samme måde. Der er
ingen annoncer, og der er ingenting, der bevæger sig. Det kan
gøre siden lidt tør og kedelig at
se på, men det er en stor hjælp for
læseren.
Internationale undersøgelser
viser nemlig, at det er svært for
usikre læsere at bevare overblikket
og finde frem til de ønskede informationer, hvis de enkelte sider på
websitet er meget forskellige.

Svage læsere
skimmer ikke en webside
Fagforbundet 3F har for nylig
fået foretaget en såkaldt eyetrackundersøgelse af, hvordan deres
medlemmer læser artikler på
nettet. Undersøgelsen foregår ved,
at man måler øjets bevægelser hen
over en webside.
17 medlemmer af 3F deltog i
undersøgelsen. Tre af dem havde
på forhånd sagt, at de var ordblinde. Men undersøgelsen viste,
at otte af de 17 forsøgspersoner
læste på den måde, der er typisk
for usikre læsere: De kunne ikke
»skimme« ned over en side, og de
havde svært ved at finde den information, de blev bedt om at finde.
Mange læste slet ikke den tekst,
der stod til højre og venstre for
midterfeltet.
Flere internationale undersøgelser har vist det samme resultat:
	En usikker læser »pløjelæser«,
det vil sige læser websidens
tekst langsomt og systematisk,
ord for ord og linie for linie,
mens trænede læsere »scanner«
eller skimlæser webtekster.
	Det stærke fokus på det enkelte
ord og den enkelte sætning
medfører, at den usikre læser
ikke har øje for den tekst og de
informationer, som ligger uden
for et snævert synsfelt.
	Usikre læsere er også mindre tilbøjelige til at rulle eller
scrolle ned ad en webside end
trænede læsere. For at kunne
scrolle er man nødt til at afbryde sin læsning, og usikre læsere
har svært ved at finde tilbage til
det sted i teksten, de var nået til.
3F's undersøgelse viste også, at det
var en stor hjælp for flere af testpersonerne at få en tekst, der var
skrevet om til et lettere sprog.
Læs mere om Eyetrack 3F
på www. 3f.dk/eyetrack.
Ordblindebladet 1 · 2010
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Kom godt i gang
med RoboBraille
»Kom godt i gang«, hedder
kampagnen, og den titel skal
både forstås helt konkret som en
introduktion til, hvordan man
kan bruge RoboBraille-servicen i
undervisningen – og som et ønske
om, at også ordblinde får en god
uddannelse som start på et spændende arbejdsliv.
For ordblinde studerende er det
en stor hjælp at få mulighed for
at lytte til de tekster, der indgår
i undervisningen. Der er gjort
en lang række forsøg på at finde
den bedst mulige tekniske måde
at give denne hjælp – og et af de
seriøse bud er RoboBraille. RoboBraille er en e-mailservice, der
bl.a. kan oversætte fra alle former
for tekstdokumenter til tale på
flere europæiske sprog. Servicen
er let at bruge, og den er gratis for
alle private brugere. Lige nu løber
»kom godt i gang«-kampagnen af
stablen, hvor RoboBrailles konsulenter rejser rundt og fortæller
lærere og studerende om servicens
fordele.
RoboBraille bliver
godt modtaget i Fredensborg
En råkold torsdag i januar nåede
kampagnen til Fredensborg Kommune. Her mødtes RoboBrailles
tre udsendte – Rolf, Rikke og Anne-Mette – med 10 læsevejledere
og specialundervisningslærere, der
til daglig har ordblindes uddannelsesudfordringer tæt inde på livet.
Det var læsekonsulent Marianne
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Thorsen, der havde samlet sine
kollegaer, så de sammen kunne
høre om hvordan de kan bruge
servicen i undervisningen, og efter
mødet var Marianne positivt stemt
overfor at medtænke RoboBraille i
sit arbejde:
»For mig at se kan RoboBraille
med fordel inddrages både i undervisningen og i elevernes forberedelse derhjemme. Det lader til,
at det er nemt at bruge og et godt
supplement til de ordblindes kompenserende hjælpemidler. Få dage
efter vores møde gav en af de deltagende læsevejledere RoboBraille
videre til sine kolleger på skolen.
Engelsklærerne kunne med det
samme se det smarte i, at eleverne
med RoboBraille nemt kan få læst
en tekst op på engelsk og på den
måde få hørt og øvet en korrekt
udtale«, fortæller Marianne.
Der skal råbes højt
om de gode løsninger
Det er ikke første gang, at Rolf
Schilling har været ude og fortælle
om ordblindes brug af supplerende
hjælpemidler. Han er selv stærkt
ordblind, og han arbejder til daglig
som It-supporter lærling i firmaet
Sensus, der er en af kræfterne bag
RoboBraille.
»Min folkeskoletid som ordblind
har bestemt ikke været nem. Det
var kun få lærere, der havde forståelse for ordblindhed, og der var
stort set ingen tekniske løsninger
tilgængelige. Derfor er det bare om

Den 13. januar modtog
RoboBraille en BETT Award
for bedste »special educational
needs solution«. BETT Awards
er en stor, internationalt
anerkendt prisuddeling for
undervisningsteknologi. Blandt
de øvrige nominerede i
kategorien var bl.a. engelske
BBC. Det var den 6.
internationale pris RoboBraille
har modtaget siden 2007.
at råbe højt, når der kommer løsninger som RoboBraille frem, så
flest muligt kan få glæde af det«,
forklarer Rolf.
Du kan læse mere om »Kom
godt i gang«-kampagnen på
http://robobraille.org/komigang.
Her kan du også kontakte folkene
bag, hvis du vil have besøg på dit
uddannelsessted.
■
RoboBraille er en dansk
opfindelse udviklet i
samarbejde mellem Synscenter
Refsnæs og Sensus ApS og
bliver løbende videreudviklet
med støtte fra Satspuljen og
VELUX FONDENE.
Videreudviklingen sker i
samarbejde med RoboBraillebrugere og samarbejdspartnere
verden over. Læs mere på
www.robobraille.org

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
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Tør vi kalde
det ordblindhed?
Det er mit indtryk, når jeg i mit arbejde som
ordblindekonsulent, taler med folkeskolelærere,
PPR konsulenter, og forældre til børn med
læsevanskeligheder, at fagfolk ikke er så glade
for at bruge begrebet ordblindhed
Man kalder det »dyslektiske
træk«, eller »du har nogle problemer som ordblinde har, men du
er ikke ordblind«. Hvorfor denne
frygt for at kalde noget det er.
Professionelle frygter at diagnosticeringen sætter et stempel på
eleven, som eleven kan have svært
ved at ryste af sig igen, – og at det
vil følge eleven altid. Dette står i
kontrast til at mellem 3-5% (lavt
sat) af vores befolkning er ordblinde. Der siges også, at der ofte
er omkring to elever i hver klasse
som er ordblinde.
Hvis vi retter blikket på de
anbefalinger Læseforsker Carsten
Elbro giver: »Det er praksis, der
afgør, hvornår nogle læsevanskeligheder er så store, at de kræver
opmærksomhed og måske særlig støtte. For når noget kræver
opmærksomhed er det praktisk at
give noget et navn«, (Elbro, Læsevanskeligheder, 2007: 102)
Elbro påpeger, at når noget kræver ekstra støtte, er det praktisk
at give det et navn, fx kan støtten
være nødvendig pga. ordblindhed.
I min optik, kan det, når professionelle ikke bruger begrebet
ordblindhed, give nogle vanskeligheder for eleverne senere i livet.
Og jeg synes det er en meget vigtig
debat vi må tage. Nogle skoler
har den holdning, at alt skal være
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afprøvet inden der gives it-rygsæk
til eleven. It-støtten sættes derfor
først ind i klassetrin mellem 5.
og 9. Klasse, hvis det overhovedet bliver anvendt, – ofte uden en
egentlig diagnosticering, men bare
en erkendelse af, at der var behov
for ekstra støtte. Det svarer lidt til,
at man sagde til et barn som har
svært ved at se: »Vi venter lige et
par år, for at se om dit syn ikke
bliver bedre. Vi vil lige se om det
virkelig er briller du har brug for«.
Hvis man tænker på alle de synsindtryk dette barn går glip af i de
år, kan man også let forestille sig,
hvor megen lærdom et ordblindt
barn vil gå glip af, i de år vi bruger
på at finde ud af hvad problemet
egentligt er.
Fra mit arbejde som ordblindelærer for unge, på VUC, oplever jeg, at konsekvenserne af en
langsommelig reaktion på læsevanskeligheder, er en af årsagerne
til, at vi har problemer med at få
unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. De har for store
såkaldte »huller« i deres viden.
Der er så megen viden som skal
samles op. For ikke at tale om det
tab af selvværd der ligger i at føle,
at man ikke er så klog som andre. Spørgsmålet er, om vi kunne
reducere disse »videnshuller«,
ved at give problemet et navn, og

Karina Thøgersen

løse problemet lynhurtigt med at
give eleven en it-rygsæk, ligesom
vi naturligvis giver børn briller,
når de ikke kan se. Men det er
fagkundskaben, som skal pege på
disse behov. Så længe man bruger
mange år på at afdække et tydeligt
problem, er der lang vej til målet.
Kan vi ikke bare sige: »Du har
svært ved at lære at læse og skrive,
du skal bruge en computer i din
undervisning og til hjemmearbejde«. På samme måde som vi siger,
du har svært ved at se, du skal
have briller. Er det så farligt?
Skal vi ikke bare acceptere
dette, som alle mulige andre skavanker, som kræver særlig støtte.
De problematikker, det medfører,
når vi ikke sætter ord på problemet
er blandt andet:

■	Når de unge skal til afgangsek-

samener. Får de så den nødvendige støtte, når læsevanskelighederne ikke er formuleret?

■	Får de karakterer de fortjener,
som muliggør at de kan gennemføre den uddannelse de
drømmer om?

■	Kan de unge ordblinde bruge ithjælpemidler i ungdomsuddannelsen, hvis de ikke har været
vant til det i folkeskolen?

Tør vi kalde det ordblindhed?

■	Kan forældre melde sig ind

i ordblindeforeningen, og få
den hjælp, støtte og viden som
denne forening kan give, når
deres børn tilsyneladende ikke
er ordblinde?

■	Når unge skal ind på en ord-

blindeefterskole, så SKAL der
ligge en grundig undersøgelse
og diagnosticering, for overhovedet at blive optaget. Ordblindeefterskoler er i den grad
med til at støtte unge ordblinde
i en ungdomsuddannelse.
Men hvis problemet aldrig
har været formuleret, hvordan
kommer den unge så på en
ordblindeefterskole?

Måske skal vi se anderledes på
begrebet ordblindhed. Måske skal
vi kalde det: »En dysfunktion, i
forhold til det at lære at læse og
skrive, som kræver ekstra hjælp
og støtte, blandt andet i form af
it-hjælpemidler«.
Vi ved alle, at it-hjælpemidler
koster penge. Det er den enkelte
folkeskole, som skal betale itrygsækken, eller forældrene, og
vi ved alle at folkeskoler er økonomisk trængte. Vi ved også at
ordblindhed er arveligt, og at
mange forældre til ordblinde slås
med de samme problemer. Det kan
have medført, at de heller ikke
har fået den uddannelse, som de
drømte om. Vi ved, at læsesvage
før i tiden ofte fik ufaglært arbejde
og står måske i dag uden arbejde,
og kan derfor ikke betale for ithjælpemidler selv. Det er paradoksalt at unge ordblinde, i ungdomsuddannelser, med lethed kan få
bevilget en it-rygsæk via SUstyrelsen. Der burde være samme
vilkår for ordblinde i folkeskolen.
Det er i grundskolen grundviden
skal tilegnes. Den viden som er
grundlag for en ungdomsuddannelse. Men det går ofte tabt, dels
pga. manglende diagnosticering af
problemet, langsommelighed og
økonomi.

Vi ved også, at det at arbejde
med it-hjælpemidler kræver en
særlig viden fra underviseren, og
at det tager ekstra tid fra læreren.
Disse elementer bør opprioriteres i
folkeskolen.
Måske skal der oprettes en
særlig pulje til ordblinde elever i folkeskolen, som fungerer
med samme principper som SUstyrelsen gør i dag, for unge i
ungdomsuddannelser.
Men tør vi give problematikken
et navn?
Tør vi se ordblindhed, som en
funktionsnedsættelse, af samme
karakter som behovet for briller?


Karina Thøgersen
Lærer, læsepædagog,
cand. mag. Pæd. Stud.
ejer af Ordzonen og
forælder til en
ordblind teenagedatter
Teglhøjen 63
5690 Tommerup st. ■
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Ordblinde til
eksamen på VUC
Ordblinde til eksamen på VUC
– bør ikke modarbejdes af VIA
(University College) – oplæg til debat!
Lærke Grandjean

Af Lærke Grandjean,
lærer på TH. Langs HF & VUC
Ordblinde kursister skal turde
skrive – så kan de skrive! Denne
sætning er grundlaget for den
didaktik (=undervisningsmetode),
jeg anvender, når jeg underviser
unge og voksne dyslektikere, som
har søgt VUC (Voksenuddannelsescentre) for at modtage undervisning i mit fag, dansk for ordblinde.
Disse unge og voksne ønsker at
tage den 9. klasse-eksamen, som
de nødvendigvis må have for at
komme videre i livet – og det
kræver mod at gå til eksamen og
skrive en dansk stil, fordi det lige
præcis er her, man som ordblind
har haft så mange svidende nederlag fra tidligere skolegang.
Karina Thøgersen, som blandt
meget andet også er læsepædagog
samt forælder til en ordblind teenage-datter, skriver i sidste nummer
af Ordblindebladet 4. december
2009, om de unge ordblinde: » …
De behøver ikke at blive pakket
ind i vat. De må gerne mærke den
angst, smerte og knokkelarbejde,
der ligger i at gå til eksamen. Det
er en del af det at være ung. Det
må være en af de fornemste opgaver, som ordblindelærerne har,
netop at klargøre de unge til livet
udenfor efterskolen. Til at turde
livet …«
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Ja! Derfor er det et problem, når
man i uddannelsen af ordblindelærere fokuserer så meget på den
enkelte ordblindes sproglige og
fonologiske vanskeligheder, som
man gør. Man overser nemlig, ved
den overdrevne sproglige fokusering, væsentlige sammenhænge,
og man mister opmærksomheden
på helheden – sagt ud fra det lille
mundheld: Man kan ikke se skoven for bare træer.
Men man skal netop se den
ordblinde kursist som det hele
menneske, han eller hun er, for at
kunne tilrettelægge en undervisning, der medtænker både pædagogik og indhold, som kan give
mening og sammenhæng for den
enkelte ordblinde. Man må ikke
isoleret se på den ordblindes sproglige og fonologiske vanskeligheder,
fordi dermed kan man komme til
at svigte den ordblinde ved at få
»sådan lidt medlidenhed« med sin
ordblinde kursist og dermed lade
være at stille krav. Men dette er
lige præcis, hvad den ordblinde har
brug for: At man stiller krav om, at
den ordblinde går til eksamen!
Karina Thøgersen skriver: »Selv
de svageste ordblinde unge, bør efter min overbevisning, som absolut
minimum prøve at gå til mindst en
skriftlig og en mundtlig eksamen i
de fag de er stærkest i. Det vil give
både stolthed og mod for de unge,

at de også har prøvet at gå til en
eksamen«.
For to år siden blev der lovmæssigt åbnet mulighed for, at også
VUC varetager ordblindeundervisningen, og derfor blev en række
VUC-lærere, heriblandt jeg selv,
videreuddannet på det nuværende
VIA, til at varetage undervisningen af ordblinde. Med den
erfaringsmæssige baggrund jeg
personligt har med, i fagene dansk,
psykologi og filosofi, at føre kursisterne til en afsluttende eksamen
på folkeskoleniveau, var det oplagt
at tilrettelægge min praktiske
eksamensopgave i, hvordan man
underviser ordblinde, med henblik
på, at kursisterne skulle til eksamen i dansk. Min begrundelse var,
at de ordblinde skulle udfordres for
at vokse og kunne komme videre i
deres liv.
Men selvom jeg fik topkarakter,
da jeg var til eksamen i den teoretiske ordblindeuddannelse, så var
jeg tæt på at dumpe i denne praktiske eksamen i at undervise ordblinde, fordi jeg fremlagde et forløb til undervisning af en ordblind
kursist, der netop skulle til eksamen i dansk og som derfor, udover
at skulle arbejde med det sproglige
og fonologiske, også skulle arbejde
ud fra en særlig pædagogisk og
ud fra en særlig indholdsmæssig
undervisnings-tilrettelæggelse.

Ordblinde til eksamen på VUC

Det er ganske enkelt ikke eksamen, det drejer sig om for de ordblinde, blev det fremført af censor.
Nej, jeg skulle som kommende
ordblindelærer, ifølge den sagkyndige censor, fokusere på de sproglige og fonologiske vanskeligheder
– og så glemme alt om et særligt
emnemæssigt indhold endsige en
særlig pædagogisk tilrettelæggelse af min ordblindeundervisning. Men hvad er mon argumentet
for denne ensidige vægtning af
det sproglige og det fonologiske i
ordblindeuddannelsen?
Det forekommer særdeles vigtigt, at nogle ansvarlige tager til
orde og forklarer denne indstilling,
således at der kan komme en debat
i gang om, hvordan man fremover
skal fokusere og vægte i uddannelsen af kommende ordblindelærere.
Jeg skal hermed opfordre til, at
denne vigtige debat går i gang!
For når man som lærer møder
de ordblinde, som tydeligvis netop
mangler eksamener for at komme
videre i livet, så forstår man, at
det også er meget nødvendigt at
arbejde ud fra en særlig pædagogik
og med en særlig indholdsmæssig
tilrettelæggelse af sin ordblindeundervisning. Og man skal i meget
høj grad inddrage sig selv både
som faglig og personlig rollemodel
og her være yderst bevidst om de
magtforhold, som foregår i ethvert
menneskeligt møde.
At jeg, i mine ordblinde kursisters øjne, er en magtfuld person kan få forskellige udtryk. En
typisk start er, at jeg møder de
ordblinde kursister som utroligt
usikre, tit ret forvirrede og for det
meste fulde af negative forventninger til mig som lærer. I dette
begyndende møde er jeg altid meget struktureret og sørger for trygge, hyggelige og helt faste rammer
med forudsigelige arbejdsmetoder
og opgaver. Jeg vægter, ligeledes
her i starten, langsomt at sætte
mig selv som menneske og som
fagperson i et meget personligt
og nærværende spil med dem,

hvilket tit virker overraskende på
kursisterne, men det virker også
åbnende; og en vigtig pointe for
mig er, at de begynder at fortælle
om sig selv og også fortæller om
deres læringserfaringer igennem
skoletiden. (I denne fase har jeg tit
brug for mine kolleger og min leder som sparringsparter, fordi jeg
får så voldsomme fortællinger om
det at have været ordblind i skolesystemet og i livet som sådan, at
jeg personligt bliver meget berørt
af de somme tider hårrejsende
fortællinger).
Når mine kursister kommer
i gang med at fortælle hører jeg
ofte om en del, måske indirekte,
konsekvenser af deres ordblindhed. Blandt de 12 ordblinde
kursister, de fleste omkring 18 år
eller i 20´erne, som jeg for tiden
har på mine to hold, døjer flere af
dem med depressive tilbøjeligheder, og én har desværre en direkte
angstdepression, men hun deltager heldigvis alligevel helt stabilt
i de 8 ugentlige timer i dansk for
ordblinde. ADHD er der én kursist
der har, og tre af kursisterne er, af
forskellige psyko-sociale årsager, i
nogle særlige ungdomstilbud.
Så mine dansk-kursister har
udover deres ordblindhed også
andre, tunge, vanskeligheder at
slås med, og det er meget vigtigt,
at der er en åbenhed omkring det
hele, idet der dermed kan opstå en
konsensus om, at »det er altså dér,
vi er. Og lad os så komme videre!«
Den unge kursist, som døjer med
angstdepressionen, udtrykte det
meget præcist den dag, hun havde
fortalt os andre om sin lidelse: »I
ser ikke på mig som en syg person,
I ser på mig, som om jeg er Anna
– og derfor er jeg glad for at gå til
ordblinde-dansk«.
Og også i den indholdsmæssige
side skal man i ordblindeundervisningen tænke nyt og anderledes, idet man skal »turde« vælge
tekster, der konsekvent lægger op
til identitets-overvejelser. Mange
ordblinde har nemlig brug for at få
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opbygget både selvtillid og selvværd, og derfor skal man som
lærer vægte de psykologisk/filosofiske alment menneskelige emner,
der lægger op til at arbejde med sit
eget liv set i lyset af andres, altså
den lille fortælling spejlet i den
store.
Det er derfor med succes, at
mine ordblinde kursister fx har
læst H.C. Andersens eventyr, om
H.C. Andersens liv, Martin Andersen Nexøs »Pelle Erobreren«,
Helle Helles »Ned til hundene, Karen Blixens »Babettes gæstebud«,
uddrag af Niels Krause Kjærs
»Kongekabale«, uddrag af »Helle
for magten«, Grundtvigs sange og
om Grundtvigs liv, ordsprog med
mere. Alt sammen fortællinger om
det at være menneske, alment forstået, og også forstået som borger
i vort samfund. Teksterne findes
i letlæsningsbøger, eller de kan
digitaliseres og læses med hjælp af
it-støtteprogrammer.
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Den vigtige pointe er, at der
kommer et meningsgivende indhold i danskundervisningen for
den enkelte ordblinde; det har de
savnet, og de føler sig nu taget
alvorligt ved at komme på banen
med hver deres egen fortælling,
spejlet i de store fortællinger. Så
tør de ordblinde skrive, eller rettere de kan ikke lade være! Der er
så mange ophobede fortællinger,
der skal ud på papiret, at det kan
være et kæmpe arbejde som lærer
at »styre« al energien og lysten til
at fortælle. Her er det vigtigt ikke
at bremse kursisterne, og ved at
dele skrivefasen op i en forfatterdel og i en sekretærdel, kan man
hjælpe kursisterne til at fokusere
rigtigt. I sekretærdelen er stavestøtteprogrammerne på computerne en uvurderlig hjælp, men der
skal undervises særskilt i at sætte
egne profiler på programmerne
og i at benytte programmerne
hensigtsmæssigt.

Vi afsluttede på mine danskhold for ordblinde den første del
af skoleåret med lidt julehygge,
og det blev udtrykkeligt sagt fra
kursistside, hvor glade de er for
at være på VUC og i denne nuværende danskundervisning for
ordblinde. De føler, at det er deres
skole, deres ordblindelokale, deres
chance. Det blev særligt pointeret,
at de er glade for deres ordblindelokale med blomster, stearinlys
og en åben dør mindst en time
før, vi faktisk starter undervisningen. Det betyder meget at kunne
komme lidt før undervisningen og
sludre lidt med de andre og også
med mig. Det var faktisk sådan,
at én af kursisterne som en sidste
julehilsen til mig sagde, at hun var
ked af, at der nu var flere uger, til
hun igen skulle i skole, for hun er
blevet glad for at læse, stave og
skrive. Jeg ved ikke, om jeg skulle
blive ked af det på hendes vegne –
eller glad?
■

Ordblinde og it-konferencen 2009 en succes

Ordblinde og
it-konferencen 2009
en succes
– implementering (indføring) af it-hjælpemidler i praksis

360 fagpersoner fra hele landet
deltog den 3. og 4. november i
Ordblinde og it-konferencen på
Hotel Comwell i Kolding. De kom
for at høre og tale om danske,
norske og svenske erfaringer med
implementering af it-hjælpemidler
i praksis. Konferencen er siden
starten i 2001 blevet et nationalt
samlingspunkt for fagpersoner,

der arbejder med børn, unge og
voksne med ordblindhed, og fællesskabet og engagementet var
omdrejningspunktet gennem de to
konferencedage. Gejsten og arbejdet mod det fælles mål – at skabe
lige vilkår for personer med læseog skrivevanskeligheder var også
centrale temaer i åbningstalerne af
Niels-Erik Mathiassen, direktør for

På billede ses fra venstre pædagog,
Emil Strøh og Pædagogstuderende,
Eva Dahlgaard, sammen med Erik
Arndal, der ledede kongressen. Både
Emil og Eva er meget ordblinde, men
de har ved hjælp af computer
programmer fået en uddannelse
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Hjælpemiddelinstituttet og HansPauli Christiansen, formand for
Ordblindeforeningen.
Inklusion (at beholde eleverne i
deres klasser) var emnet for konferencens første oplæg af Kira Hallberg fra Center for Ligebehandling
af Handicappede. Med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention
– og H.C. Andersens eventyr om
den standhaftige tinsoldat med
benprotese – formidlede hun et
vigtigt budskab: I vores samfund
bør der være plads til alle – ligesom i eventyrene. De grundlæggende menneskevilkår gælder også
for personer med handicap. Vi skal
gøre en indsats og arbejde med
konventionens mål for øje. Det er
et fælles ansvar, at inklusion i uddannelser skal lykkes, og konventionen placerer ansvaret i læringsmiljøet – ikke hos eleven selv.
Med den positive målsætning
om at arbejde for inklusion blev

22

Ordblindebladet 1 · 2010

konferencen skudt godt i gang.
Begge dage bød konferencen på
en lang række oplæg, symposier
(møder, hvor der diskuteres og
udveksles erfaringer) og seminarer, der kan inspirere til det videre
arbejde.
Erik Arendal fra Hjælpemiddelinstituttet gav et overblik over
den pædagogiske og teknologiske status på implementering af
it-hjælpemidler i Danmark, hvor
udviklingen bevæger sig fra god
teknologi til anvendt praksis og fra
læsning som teknisk færdighed til
et helhedsmæssigt syn på læring.
Konventionel læsning og skrivning
bør hænge mere sammen med teknologiske hjælpemidler, oplæsning
og skrivehjælp. Det vigtige er målet: inklusion, det at kunne deltage
ligeværdigt i alle dele af samfundet, var Erik Arendals pointe.
Udfordringen er at gå
fra specialundervisning til

Ordblindeforeningen havde et
symposium, som blev ledet af
Formand Hans-Pauli Christiansen

almenundervisning – stadig med
et godt greb i it-rygsækken. Det
kræver en samlet indsats på alle
niveauer: Politikere, forvaltning,
PPR, skoleledelse, lærerteams, forældre og elever. Vi skal se muligheder frem for begrænsninger, og
uddannelsen skal støtte implementeringen i praksis, lød budskabet
fra Erik Arendal.
I tre symposier om hhv. børn i
grundskolen, unge i ungdoms- og
erhvervsuddannelser og voksne i
uddannelse blev deltagerne præsenteret for en række kommunale

Ordblinde og it-konferencen 2009 en succes

løsningsforslag, erfaringer fra
special- og almenundervisningen
og eksempler på brug af digitale
tekster og udstyr – på vej mod
en it-didaktik. Oplæggene blev
efterfulgt af mange spørgsmål
fra salen og en aktiv debat og
erfaringsudveksling.
To seminarrunder satte seks
centrale emner i fokus. Bl.a. præsenterede Åsa Öfors fra Stockholm
succesen »Skoldatatek«, der er et
kommunalt tilbud om bl.a. uddannelse af skolepersonale i specialpædagogisk it-anvendelse.
Det nordiske perspektiv på
anvendelse og implementering af
it-hjælpemidler blev også belyst af
Tone Finne fra Bredtvet Kompetansesenter i Oslo, af Berit Eng
berg fra Specialpedagogiska Skolmyndigheten i Örebro, Sverige
og af Gunvor Damsby fra SKED
i Lund, Sverige. De tre lande har
mange fælles erfaringer og udfordringer, men også forskellige
strukturer og muligheder. I Norge
og Sverige er brug af lyd mere
udbredt, frem for udelukkende at
benytte digitale tekster som fokus
er i Danmark. I Sverige anvender
man begrebet »alternative værktøjer«, der betoner skolens og
lærerens ansvar – frem for »kompenserende hjælpemidler«. En
central konklusion i den svenske
undersøgelse, som Gunvor Damsby fremlagde, var at lærernes »attitude« eller holdning til dysleksi
og kompensation, samt ansvaret
for implementeringen var de 2
væsentligste faktorer for en vellykket praksis. Et af budskaberne var:
Hellere et fast greb om ordene end
fanget af bogstaverne!

Blandt oplægsholderne var også
tre ordblinde brugere af it-hjælpemidler. De fortalte deres personlige historier – om at kæmpe sig
gennem skolen og uddannelsessystemet og om personlige sejre med
brugen af it-hjælpemidler. »Nu kan
jeg være forberedt til timerne«, sagde pædagogstuderende Eva Dahlgaard, der har fået en meget lettere
hverdag med it-hjælpemidler. Hun
fortalte også, at hun låner og lytter
til børnebøger fra NOTA, så hun
bagefter kan læse bøgerne for sin
datter. For pædagog Emil Strøh var
det en stor glæde, da han for et år
siden sendte sin første sms – via
pc’en. Hans skolegang bestod af
specialundervisning, men han lærte
ikke at skrive, og han læste sin første bog, da han var gået ud af skolen. Hvis man fjernede presset fra
den enkelte ordblinde ville det være
en stor hjælp til bedre at kunne
slappe af i sin hverdag og på skolen,
lød opfordringen fra Emil Strøh.
For universitetsstuderende Helene
Jürgensen har computeroplæsning

gjort en meget stor forskel i studiet. Men hjælpemidlerne gør det
ikke alene. Struktur på dagen og
den daglige motivation til uddannelse er altafgørende for at kunne
gennemføre en uddannelse som
ordblind, er Helenes erfaring. Alle
tre betegnede de deres ordblindhed
som et handicap. Og som Eva Dahlgaard udtrykte det: »Jeg vil hellere
have et handicap end stemples som
ordblind«.
Konferencen bød også på
præsentation af to nyheder: Resultaterne af et landsdækkende
forskningsprojekt, Projekt pclæsning, der har undersøgt effekten af it-hjælpemidler i forhold til
voksne ordblinde samt lanceringen
af Hjælpemiddelinstituttets nye
online ordblinde og it-netværk:
ordblind.hmi.dk.
Erik Arendal afsluttede konferencen og understregede at det
fortsat en stor udfordring at få
implementeret it i praksis og ønskede deltagerne held og lykke i
arbejdet.
■

Her ses Joan Staun, Taleinstituttet i
Aalborg, Anders H. Andersen, Læsepædagog og Vibeke Cold, læsevejleder
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Højesteret omstøder
erstatning til ordblind
Fredag den 12. februar 2010 omstødte Højesteret Vestre Landsrets dom.
Viborg Kommune skal ikke betale erstatning til den nu 23-årige
Rasmus Ravnborgs forældre, fordi han ikke lærte at læse i folkeskolen

I maj 2007 gav Vestre Landsret
forældrene ret i, at den daværende
Fjends Kommunen ikke havde
levet op til sit ansvar.
To af de tre dommere dømte
Viborg Kommune til at betale
knap 60.000 kroner i erstatning
til Rasmus Ravnborgs forældre.
Pengene dækkede udgifterne til et
ophold på en specialefterskole for
ordblinde.
Det var første gang en ordblind fik
tilkendt erstatning, fordi kommunen ikke levede op til sit ansvar.
Da Rasmus Ravnborg forlod
folkeskolen efter 8. klasse, havde
han en læsefærdighed som en elev
i 3. klasse. Derfor sendte forældrene drengen på en særlig ordblindeefterskole, hvor han tog 9. og
10. klasse.
Landsretsdommen lagde blandt
andet vægt på, at skolen aldrig
udarbejdede en læsefaglig undersøgelse af eleven, og at det derfor
aldrig blev fastslået, at Rasmus
Ravnborg var ordblind.
Sagen har gavnet
Formand for Ordblindeforeningen
Hans-Pauli Christensen mener,
at sagen har gavnet de ordblinde,
også selv om Højesteret nåede
frem til en anden afgørelse end
landsretten.
– Det her er en lidt pinlig sag for
Viborg Kommune. Både medierne
og befolkningen er på forældrenes
side, for selvfølgelig skal Viborg

24

Ordblindebladet 1 · 2010

Kommune og alle andre kommuner leve op til loven og sørge for,
at børnene lærer at læse – også
dem, der har svært ved det. Det er
småligt, at kommunen nægter at
betale erstatning, siger Hans-Pauli
Christensen.
Han glæder sig i øvrigt over, at
sagen har gjort mange forældre
mere opmærksomme på at kræve
den undervisning, de har ret til.

– Men vi kan desværre ikke
se, at kommunerne gør sig mere
umage for at hjælpe de ordblinde.
Det går kun langsomt fremad, siger Hans-Pauli Christensen.
Kilde Ritzau ■
Hele dommen kan downloades på:
http://www.domstol.dk/hojesteret/
Documents/Domme/289-2007%20
og%20295-2007.pdf

Til Folketingets Uddannelses- og undervisningsudvalg

Til Folketingets
Uddannelsesog undervisningsudvalg
Med henvisning til vores foretræde
for udvalget i oktober måned sender jeg følgende forslag:
Jeg oplevede, at udvalget havde
stor interesse for, hvordan der kan
ske en forbedring af specialundervisning af ordblinde elever i
folkeskolen. Jeg anmoder om, at
udvalget vil arbejde med de planer,
som jeg her har redegjort for, og jeg
foreslår et møde med udvalgets formand og en ad-hoc gruppe fra udvalget. På dette møde kan vi drøfte
forslaget og behandlingen af det.
Behovet for specialundervisning
til ordblinde elever
Tilbuddene til voksne ordblinde
har længe været inde i en positiv udvikling. Lovgivningen har
betydet, at de specialpædagogiske
tilbud fungerer godt. Tildelingen
af hjælpemidler er sat i system og
der er en rivende teknisk og faglig
udviklingen på it-området inden
for læsning og skrivning. Alt dette
bringer fornyet livskvalitet ind i
tilværelsen for mange voksne ordblinde og er med til at sikre øgede
muligheder i uddannelsessystemet
og på arbejdsmarkedet.
I Ordblinde/Dysleksiforeningen
i Danmark finder vi denne udvikling glædelig. Samtidig er vi dog
dybt bekymrede over situationen
for de ordblinde børn i folkeskolen. Regeringen har en målsætning
om, at mindst 95% af en ungdomsårgang skal have en kompetencegivende uddannelse i 2015. Hvis
dette mål skal opfyldes, kræver
det at undervisningen af ordblinde
elever forbedres og effektiviseres,
således at de også kan komme gennem uddannelsessystemet. Det går
efter foreningens opfattelse desværre ikke den rigtige vej i disse

år, og det er et voksende problem,
at elever forlader folkeskolens 9.
og 10. klasse uden tilstrækkelige
læse- skrivefærdigheder, endda
ofte som analfabeter.
Specialundervisning i folkeskolens ældste klassetrin eksisterer
stort set ikke mere for elever med
læsevanskeligheder, og det har
uheldig afsmittende virkning på
andre dele af børnenes og de unges
liv, at faglige vanskeligheder ikke
tackles på den rigtige måde. Det
medfører blandt andet meget ofte
lavt selvværd og giver større risiko
for at de helt dropper ud af skolen
eller ungdomsuddannelsen.
Nogle kommuner har opbygget
specialtilbud til ordblinde, men
disse tilbud er for det meste for
små til at have tilstrækkelig faglig
ballast, de har for blandet en elevgruppe og de kan ikke tiltrække de
bedst kvalificerede speciallærere.
Ordblinde i folkeskolen har ret
til et relevant undervisningstilbud,
derfor ønsker Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark at skitsere,
hvordan kommunerne efter vores
opfattelse kan indrette et effektivt
og fremadrettet tilbud til ordblinde
elever i folkeskolen.
I den sammenhæng vil vi gøre
opmærksom på, at der i Danmark
findes 22 efterskoler udelukkende
for ordblinde elever. Det er private
skoler, som modtager et omfattende statstilskud og der er også en ret
høj forældrebetaling – som regel
ikke er mindre end 4.000 kr. pr.
måned. Skolernes elever skal være
visiteret som ordblinde af deres
bopælskommune.
Specialefterskolerne for ordblinde udgør en meget høj andel
af det samlede antal efterskoler i
Danmark og andelen vokser. At så
stor en del af de ordblinde folkeskolelever i forhold til andre elever
må tage på efterskole viser, at der
er et stort og udækket behov for
relevante ordblindetilbud i folkeskolen. Da efterskolerne først kan
modtage elever fra 8. klassetrin,
afslører det også, at der er en endnu

mere omfattende mangel på tilbud
til elever under dette klassetrin.
Elevgrundlaget
Det er vigtigt at tilbuddet har et tilstrækkeligt elevgrundlag. 2-5% af
en årgang elever er svært ordblinde.
Vi antager, at 1-2% af en årgang
har så omfattende vanskeligheder,
at de ikke kan rummes i et almindeligt skoletilbud, selv med omfattende støtte, hvis de skal have den
optimale undervisning. I en større
kommune med 5.000 elever i folkeskolealderen, betyder det at 50-100
børn har brug for et særligt tilbud.
Da eleverne ikke vil blive visiteret
lige fra skolestarten, og da en del
hjem vil søge andre tilbud, skønner vi at 25-50 elever fra en sådan
kommune har brug for et egentligt
specialskoletilbud for ordblinde.
En skole skal have ca. 100 elever
for at kunne tilbyde årgangsdelte
klasser og have en skoleledelse
med faglig indsigt og et tilstrækkeligt antal lærere for at kunne skabe
et godt fagligt miljø. Et skoletilbud
til ordblinde bør være fra 3.-10. kl.
med årgangsdelte klasser, undervisning i alle folkeskolens fag og
tilbud om folkeskolens afgangsprøver. Desuden skal der være adgang
til it-hjælpemidler med alle relevante programmer.
Derfor vil det være nødvendigt
med et samarbejde på tværs af kommunerne for at løse denne opgave.
Vi forestilles os, at 3-5 kommuner
alt efter størrelse og beliggenhed
kan gå i samarbejde. Det svarer
til, at ordblindetilbuddene for unge
og voksne også tilbydes centralt.
Skoletilbuddet skal ligge transportmæssigt tilgængeligt af hensyn til
elevernes lange arbejdsdag.
Dansk og international forskning viser, hvordan man bedst
muligt kan undervise svært ordblinde børn. Undervisningen skal
varetages af lærere med særlig
videreuddannelse. Eleverne har
brug for et undervisningsmiljø
med små hold, og mulighed for ro
og koncentration. Erfaringen fra
Ordblindebladet 1 · 2010
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ordblindeefterskolerne og f.eks.
Ordblindeinstituttet i Ballerup
viser, at eleverne har bedst udbytte
af at være sammen med elever
med de samme vanskeligheder,
undervist i alle fag af lærere med
faglig indsigt i ordblinde. Disse
skoler har særdeles gode resultater
i forbindelse med elevernes videre
uddannelse. Eleverne får genetableret deres selvværd og lærelyst, og ikke mindst deres tro på, at
de kan gennemføre en uddannelse.
En almindelig distriktsskole kan
ikke klare denne opgave, da der
ikke kan opbygges det nødvendige
pædagogisk/faglige miljø. I de tyndt
befolkede områder vil eleverne
muligvis få en lang skolevej, men
vores erfaring viser, at de hellere
vil tage bus/tog til et godt undervisningstilbud end blive i det lokale
miljø med et utilstrækkeligt tilbud.
Ordblinde/Dysleksiforeningen i
Danmark ønsker, at alle ordblinde
elever kan forlade folkeskolen med
et optimalt fagligt standpunkt. Det
kan ikke være rigtigt, at de straks
efter afsluttet folkeskole er nødt til
at starte forfra i den kompenserende specialundervisning for voksne,
i stedet for at kunne gennemføre
en ungdomsuddannelse.
Med venlig hilsen
Hans-Pauli Christiansen,
Formand ■

Svar fra
Bertel Haarder
Regeringen har gennem en række
initiativer styrket indsatsen over for
de læse- og skrivesvage elever i folkeskolen, herunder ordblinde elever.
De overordnede initiativer, der er
særligt relevante i forhold til de ordblinde elever i folkeskolen tilsigter,
at disse elever kan modtage fornøden støtte i hjemskolen, således at
de ikke skal henvises til specialklasser eller specialskoler som foreslået.
Følgende initiativer er iværksat:
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■

Indførelse af flere timer i
dansk, svarende til to ekstra ugentlige lektioner i 1.-3. klasse.

■ Obligatoriske afgangsprøver i

læsning og retskrivning.

■ Fokus på læsning i alle fag gennem Fælles Mål for 2009.

■ Særlig fokus på elever i 10.
klasse med læsevanskeligheder
både ved yderligere målrettet
læseundervisning og ved, at dansk
tilbydes som et tilbudsfag.
Endvidere har regeringen iværksat en række projekter inden for
læseområdet:

■ Øget specialisering i læreruddannelsen ved, at der nu tilbydes
specialundervisning som linjefag
■ Styrkelse af læreruddannelsens
linjefag i dansk.
■ En landsdækkende dialogbaseret kampagne, der varetages af
Dansk Videncenter for Ordblindhed, og som indeholder møder
om undervisning og vejledning af
ordblinde og den netop gennemførte konference Ord09. Formålet
er at styrke både kommunikation
og relationerne mellem det faglige
miljø omkring ordblindhed og
de mennesker, der arbejder med
ordblindhed til daglig.
Hertil kommer, at der ved det netop
indgåede forlig om satspuljemidlerne for 2010 er afsat midler til
en række projekter med fokus på
de læse- og skrivesvage. Af disse
projekter kan fremhæves et forsøg
med it-rygsække til læse- og stavesvage elever. Målet med projektet
er at hjælpe læse- og stavesvage
elever til at kunne fungere i normalundervisningen (1 mio. kr.).
Et andet projekt skal øge trivsel
og indlæringsevne blandt unge
med læse- og skrivevanskeligheder
(1,9 mio. kr.).

Jeg er opmærksom på, at der er
behov for en mere intensiv støtte
til elever med store læsevanskeligheder i skolens ældste klassetrin.
Derfor er der iværksat flere udviklingsprojekter, der netop har til
formål at udvikle bedre undervisningstilbud til elever med sådanne
vanskeligheder.
Støtte til de læse- og skrivesvage elever, herunder ordblinde elever, er et væsentligt fokus i to puljer til skoleudviklingsprojekter, der
administreres af Skolestyrelsen.
Der er givet støtte til 14 projekter omkring turbodansk, der har til
formål at forbedre læsefærdighederne hos de bogligt svage elever
på 6. til 9. klassetrin, således at der
kan udvikles nye og mere effektive specialundervisningstilbud i
form af intensive kursusforløb og
holddannelser.
En anden pulje støtter projekter
med it-støttede undervisningsformer, hvor formålet er at forbedre
udbyttet af undervisningen for
elever med særlige behov. Hensigten med dette projekt er at udvikle
en optimal anvendelse af it-hjælpemidler i undervisningen af bl.a.
ordblinde elever.
Indsatsen over for ordblinde
elever i folkeskolen er en væsentlig del af folkeskolens specialundervisning, og det er kommunernes ansvar at etablere
tilstrækkelige og fagligt kvalificerede tilbud. Det er en indsats,
der understøttes af de nævnte
udviklingsinitiativer.
Både tal fra Danmarks Statistik
og tal fra UNI-C om folkeskolens
specialundervisning viser, at der
sker en udbygning af specialundervisningen i kommunerne i form
af især specialklasser og specialskoletilbud, jævnfør min tale i
samrådet om specialundervisning i
oktober 2009.
Redaktionen har forkortet teksten.
Hele teksten kan læses på
Ordblindeforeningens hjemmeside:
www.ordblindeforeningen.dk ■

Læserbrev

Læserbrev

Kan forældre
sejre på andre
måder, end ved
at vinde i retten?
»Moderen« i daglig tale kaldet,
til en dreng jævnaldrende med
Rasmus Ravnborg, der ligeså har
diagnosen dysleksi, vedkender
sig smerten, nederlagsfølelsen, en
kamp der ikke blev vundet, som alt
for ofte hørte ordene: jeg er dum
– jeg er dum, uha så højt min søn
kunne skrige, fobi for bøger, de
psykosociale følger – altså oven i
»kampen med bogstaverne«.
Disse problemstillinger, det hele
menneske, den vinkel, det at trives, det at få succesoplevelser, det
at blive set som det menneske, vi
er. Dette belyses ikke i Ravnborg
sagen, men burde i mine øjne også
have været et focuspunkt, sådan
var det, dengang.
Den manglede vejledningspligt
samt den manglende pædagogiske og faglige specifikke viden, på
dysleksiområdet, dengang, for 10
år siden ude i de små landsbyskoler, kan jeg nikke genkendende til,
sådan var vores forældreholdning
– den holdning var reel. Mangel på
tilgængelighed, afslag på it- hjælpemidler grundet økonomi, mangel på
kvoter for specialundervisning, sådan var det for os, dengang. Den afmagtsfølelse der herved blev skabt
hos os forældre, det der ikke burde
være en kamp, blev det. I stedet for
Vi, (os og skolen) samarbejdet, blev
det Dem og Os. Forsvaret er reelt.
Burde ikke kunne forekomme i en
»professionel« verden, men sådan
var det, dengang.

Et velfærdssamfund – året var
2001, hvor det – ikke at kunne
få lært at læse og skrive, at være
analfabet, må siges at være en katastrofe. Derfor er dagen i dag, den
12. februar 2010 både en sorgens
og smertens dag, jeg giver fuldt ud
Bertel Haarder medhold i hans udtalelse: Den her sag, bør vi ikke
være stolte af. Tak Bertel, det
luner lidt – trods alt.
Kridt skoene og stå fast, er ord
som gives til os, der læser bøger,
nemlig i bogen om Ellen Benzen –
100 år med lyst til livet. Familien
Ravnborg har i mine øjnene efterlevet disse ord. De kridtede skoene, de stod fast. At de endnu, kan
stå oprejst efter mange års magtesløshed overfor et skolevæsen og 10
års opslidende venten i usikkerhed,
er mig ubegribeligt.
At magte denne opgave en retssag er, at stå offentligt frem og
måske herved blive dømt i den
offentlige gabestok – også. Al den
fokuseren på »ord og bogstaver«
i dagligdagen, det vore børn med
dysleksi ikke magter, problematikker der i forvejen har alt for meget
fylde. Oveni også en retssag, godt
gået Rasmus. Din fremtræden på
TV, specielt dine øjne, din ranke
ryg og din glæde trods alt. I dag
var du min stjerne – dit indre lys
gav håb til så mange.
Tør vi i dag 2010, FN standardreglerne blev ratificeret i 2009 af
et enigt folketing, tænke tanken:

Hvad er det vore børn med dysleksi er gode til? Hvilket indhold og
form skal den specifikke undervisning indeholde? Lad os få dette beskrevet Bertel – kridt du skoene
endnu engang og lad os endeligt
se fremad.
Lad mig blive lidt i Ellens
Benzens verden, denne fantastiske kvinde med vilje af stål, der
livet igennem udadtil viste mod
og handlekraft, omsorg for andre,
som selv i svære stunder bevarede sit positive menneskesyn
og smittende humør. Smittende
humør var det også, dengang, jeg
altid gav min søn »ordene«, det
gav spas, at vi tit og ofte legede
med ordene. Det er for mig blevet
en vane. Lad mig lege med ordet
dom og stave det bagfra, se så får
vi ordet mod forærende. Familien
Ravnborg har i mine øjne, været
i besiddelse af vilje af stål, handlekraft og mod, ikke blot på deres
egne vegne, men så sandelig også
på vegne af alle os familier, der
har dysleksien inden for hjemmets
fire vægge.
Min indre dommer, ønsker
hermed Rasmus, Helle og Claus
Ravnborg tillykke med sejren. Den
sejr, deres mod, de viste i flere afskygninger, nemlig Heltemod, Tabumod, Kampmod, Holdningsmod,
Argumentmod, Livsmod. Rigtige
mange sager i den danske presse
viser, hvor uendeligt meget nemmere, det er at kræve mod af andre,
end det er selv at udvise den.
Sikkert er det, den ansvarlighed I som forældre har vist, lovens
bogstaver, jeres handlekraft, jeres
forsvar overfor »dysleksisagen«,
gør at I kan se jer selv i øjnene.
Det at I kan sige: Vi gjorde alt, alt
hvad vi kunne ud fra vores bedste
overbevisning, det må i min verden være sejrens sande ansigt
Derfor er min helt klare holdning, sejren er jeres. Tillykke
hermed


Mange tanker Mercedes ■
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Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Morfema
Af Kirsten Koch Jensen
Special-Pædagogisk Forlag
Morfema er et spil til træning og
forståelse af det morfematiske
princip.
Spillet består af 80 kort med
morfemer opdelt i 3 kategorier:
forstavelser (10 lyserøde kort),
rodmorfemer (50 gule kort) og
efterstavelser (10 lysegrønne kort)
og 10 jokere. De 10 jokere kan
bruges til at gøre spillet mere varieret og udfordrende.
Spillet handler grundlæggende
om at bygge ord af de forskellige
kort fx:
Forstavelse (mis) + rodmorfem
(tænk) = mis + tænk = mistænk
forstavelse (mis) + rodmorfem
(tænk) + efterstavelse (som) = mis
+ tænk + som = mistænksom
rodmorfem (tænk) + efterstavelse
(som) = tænk + som = tænksom
Denne her måde at sætte morfemer sammen på har ordblinde ofte
meget svært ved, så det vil være
vigtigt at have en læsepædagog
med, der kan vejlede undervejs i
spillet og deltage i samtalerne om
ordenens betydning fx forskellen på
at være mistænksom og tænksom.

Målgruppen for Morfema er de
ældste elever på mellemtrinnet,
elever i overbygningen og ældre
elever i specialundervisningen.
Spillet kan også bruges til voksne
ordblinde og til opbygning af ordforråd hos tosprogede.
En voksen ordblind dame, som
jeg talte med på vores årsmøde,
mente ikke hun ville kunne finde
ud af at spille spillet. Det tror jeg
dog godt hun ville kunne, hvis hun
spillede med en kvalificeret voksen
vejleder.
Spillet er en god træning i det
ordblinde har allersværest ved
nemlig at sætte lyd til bogstaver
ved blandt andet oplæsning af
vrøvleord, for i mange tilfælde
dannes der ikke rigtige ord, når
man spiller, men netop et »vrøvleord« fx mis + stå + som =
misståsom.
Igen er det vigtigt, at der er en
specialuddannet lærer med, når
man spiller, så kan det blive både
sjovt og lærerigt, man kan nemlig blive bedre til at læse lange
ord, til at stave og til at forstå ords
betydning.
Æsken indeholder en vejledning
med spilleforslag.
Jette Villumsen, Formand
for Ordblindeforeningen i
Nordsjælland ■

ud
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Har du læse og stavevanskeligheder - så er vi skolen,
der gør noget ved det
Vi tilbyder bl.a.:
• Små niveaudelte hold i dansk,
matematik og engelsk
• Mulighed for afgangsprøver
• 10. klasses meritgivende
brobygningsforløb
• Meget idræt
• - og meget mere
IT er en velintegreret del af vores
undervisning

Markdannersvej 3 - Store Andst - 6600 Vejen
Tlf. 75 58 84 22
E-mail: storeandst@post.tele.dk
www.storeandstefterskole.dk

Nyt fra sekretariatet

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Hans Henrik Roholm er stoppet
som rådgiver for ordblindeforeningen. Hans Henrik har i de 5 år han
har været rådgiver for Ordblindeforeningen gjort et meget stort
arbejde. Det vil vi meget gerne sig
ham tak for. Der vil meget hurtigt
blive ansat 1 eller 2 nye rådgivere.
Medlemmer af foreningen kan
stadig få en udvidet rådgivning

ved henvendelse til foreningens
kontor.
Vi har også sagt farvel til
Súsanna Vigdá og Inge SchmidtRasmussen. Vi takker også dem
for det arbejde de har gjort for foreningen i det sidste halve år.
■
Hans Henrik Roholm
Foto: Erik K. Rasmussen

Ordblindeinstituttet
tilbyder
■ vejledende
læseundersøgelser
■ læseobservation
■ supplerende
undervisning
■ kurser
■ supervision
med deltagerbetaling
Nærmere oplysninger på
tlf. 44 77 61 31 eller
www.oi.dk
Ordblindeinstituttet er en
specialskole under
Ballerup Kommune for
ordblinde elever.
Vi har 86 elever fra 3.-10.
klasse fordelt på 12
klasser.

Bliv medlem af
Ordblindeforeningen i Danmark
Hvad vi kan tilbyde:
■ Medlemsbladet »Ordblindebladet«
■ Vejledning og rådgivning
■ Organisatorisk fællesskab
■ Tilbud om kurser og foredrag
■ Rettigheder om uddannelse
■ Information om computer
■ Information om lydbøger og letlæst
litteratur
■ Pædagogiske programmer,
regler og rettigheder

Bemærk:
Forældreinformationsaften
28. oktober 2010 kl. 17-19.
Nærmere oplysninger og
tilmelding på skolens
telefon eller vores
hjemmeside.

ORDBLINDE
INSTITUTTET
Baltorpvej 18 • 2750 Ballerup
Tlf.: 44 77 61 31
Mail: ordblind@balk.dk
Hjemmeside www.oi.dk
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Bornholm
På Bornholm holder vi generalforsamling den 16. marts 2010
på Radisson Blu Fredensborg
Hotel klokken 18.30 Der bliver
skrevet ud til alle medlemmer
med indkaldelsen, dagsorden og
årsberetningen.
Det har været et stille år i foreningen, som nok desværre, hvis
der ikke sker mirakler, vil munde
ud i at foreningen bliver lagt i dvale. Formanden har mistet gejsten
og vi mister nu 2 bestyrelsesmedlemmer, så det ser på nuværende
sort ud. Men lad os håbe på at der
er 2-3 nye bestyrelsesmedlemmer
der vil tage handsken op hjælpe
til så foreningen kan bestå. Jeg
hjælper gerne til i en kort periode
endnu.



Tom West,
formand ■

Nordsjælland
Jeg vil gerne ønske alle medlemmer i Nordsjællandskredsen et
rigtig godt nytår. Jeg håber, at vi
vil se mange af jer til vore arrangementer i det nye år.
Vi fortsætter med it-cafèaftenerne og forældrerådgivningen
3 gange her i det nye år. Det er
følgende mandage den 1. februar.
1. marts og 3. maj 2010. Alle medlemmer, der kunne have brug for
at få vejledning i it-spørgsmål er
velkomne, både når det drejer sig
om tekniske spørgsmål og vejledning i brug af programmer. Man er
også velkommen til at få en samtale med en af de forældre, der er
aktive i forældrenetværksgruppen,
og som sidder klar til at svare på
spørgsmål eller blot lægge »øre«
til, hvis det er det, der er behov for.
Vi har også planer om at fortsætte med vores Familieundervisning i CDOrd 6. Hvis I er
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interesserede, kan I sende en mail
til j.villumsen@privat.dk eller
ringe på 48 26 95 13. Vi opretter
1 hold, når vi har 5 familier med
børn, der har fået en it-rygsæk
eller bruger CDOrd 6, og hvor forældre og børn har behov for at lære
at bruge programmet sammen.
Vi er så heldige, at vi har fået
penge fra to fonde, så vi har mulighed for at oprette flere hold i 2010.
På vores generalforsamling den
25. marts i Frivilligcenter Hillerød
vil der blive lejlighed til at melde
sig til Familieundervisningen. Der
kommer en invitation 3 uger før
generalforsamlingen, hvor I kan
læse meget mere om projektet. Vi
håber, der lige som tidligere er rigtig mange, der har lyst til at deltage
i undervisningen.
Desværre kom vore informationer fra Nordsjælland ved en fejltagelse ikke med i det sidste blad.
Det undskylder vi meget.



Jette Villumsen
Formand ■

Vestsjælland
Kredsen har i nogle år udsendt et
»Nyhedsbrev« til medlemmerne 4
gange årlig. Det er foregået med
postvæsenet. Det er planen fremover at udsende »Nyhedsbrevet« i
elektronisk form. Det forudsætter,
at medlemmerne oplyser os om
deres mailadresser. Et bestyrelsesmedlem har ringet rundt til
medlemmerne for at indsamle
disse adresser.
Kredsen afholder generalforsamling lørdag d. 20. marts 2010,
kl. 15 i »Cafeen« på Sverigesvej
15, CSU-Slagelse. Dagsorden bliver ifølge vedtægterne.



Peter Bislev
Formand ■

Nordjylland
Vi havde i anledning af kommunalvalget udsendt skrivelsen fra
Ordblindeforeningens hjemmeside
til alle kommunalbestyrelserne
i kredsen. Vi fik svar fra 3 kommuner, men ingen løfter, hvilket
vi heller ikke havde forventet,
men vi fik da gjort opmærksom på
problemet.
I november havde vi et godt
arrangement i samarbejde med
Frederikshavn Bibliotek, og VUC,
desværre havde taleinstituttet
meldt afbud, men her kan vi altid
hente den nødvendige ekspertise.
Den 14. april kl. 19.00 afholder vi
generalforsamling i Skolegade 8,
Frederikshavn.
■

Midtsjælland
På Frivilligcenteret i Roskilde er
der den første lørdag i april og maj
rådgivning for ordblinde. Desuden
vil Rolf rådgive i brug af computer
og hjælpeprogrammer. Har du et
problem med computeren vil du
i løbet af 2 timer fra kl. 11.00 til
kl. 13.00 kunne modtage hjælp.
Du er velkommen til at tage en
bekendt med, men du skal tilmelde
dig til formanden Esben Andersen
på telefon 46 78 94 08 forinden.
Frivilligcenter Roskilde ligger ved
Sct. Maria Park, Frederiksborgvej
2, 4000 Roskilde (det er inde i
gården).
■

Annoncer

✂
www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk
OPLEVELSER
UDFORDRING

IDRÆT
MATEMATIK

SELVTILLID

KREATIVITET

ENGAGEMENT

NATUR

LIVSLYST

MUSIK

UDVIKLING
VENSKAB

IT-hjælpemidler er en
integreret del i alt i skolens
hverdag og aktiviteter

DANSK

REJSER

GLÆDE

For unge med læse- og
skrivevanskeligheder

DRAMA
FORTÆLLING
HÅNDVÆRK

Valgfag 3 timer:

Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder
E-mail: gylling-efterskole@image.dk Telefon: 86 55 16 44 www.gylling-efterskole.dk

Kragelund Efterskole

Valgfag:

– skolen for unge ordblinde,
der vil gøre noget ved deres læse- og stavevanskeligheder
– gennem et trygt og rart miljø
med faste regler, iblandet en god portion humor
– arbejder vi på at styrke den enkelte elevs selvværd,
bl.a. igennem meget idræt og mange valgfag.
– vi tilbyder mindre niveaudelte dansk- og matematikhold.
Kontakt os for mere udførlige oplysninger.
Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1
8723 Løsning
Tlf. 7589 3522
Fax. 7589 3385

www.vrigsted-efterskole.dk

Overvej 12, Vrigsted
7140 Stouby
Tlf. 75 68 72 12

Hjemmeside:
www.kragelund-efterskole.dk
E.mail:
kontoret@kragelund-efterskole.dk

Ordblindebladet 1 · 2010

31

Afsender:
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Sekretariatet
Kløverprisvej 10b
2650 Hvidovre

Returneres ved varig adresseændring

