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Formanden har ordet

Erik K. Rasmussen, formand for 
Ordblinde/ Dysleksiforeningen 
i Danmark

Alle kender H.C. Andersens 
historie om Klods-Hans. Alle ved, 
at prinsessen kundgjorde, at hun 
ville giftes med den, hun fandt 
bedst kunne tale for sig. Ude på 
landet var der en herremand, der 
havde to sønner, som var meget 
bogligt dygtige. De ville fri til 
kongedatteren, og de fik al den 
støtte af herremanden, de havde 
brug for.

Herremanden havde også en 
tredje søn, men ham var der ingen, 
der regnede med, for han havde 
ingen boglig lærdom. Da han ville 
fri til kongedatteren, fik han ingen 
støtte. »Det er noget snak!« sagde 
Faderen. »Dig giver jeg ingen hest. 
Du kan jo ikke tale«.

Den samme oplevelse har tu-
sindvis af ordblinde haft. Når der 
skal gives hjælp til dem, er der 
ikke midler nok. Alligevel er der 
mange ordblinde, som har klaret 
sig godt i samfundet. Ofte fordi 
ordblinde er kvikke, intelligente 
og kan finde alternative veje, som 
Klods-Hans gjorde.

Der er således mange ordblinde, 
som klarer sig godt i samfundet på 
trods af den forkerte støtte, men 
ser man på helheden, så har ord-
blinde en markant lavere beskæfti-
gelsesgrad og lavere indkomst end 
den øvrige befolkning.

På denne baggrund kan det sy-
nes besynderligt, at kommunerne 
presser regeringen til at spare på 
specialundervisningen. På side 24 
fortæller Annette V. Olufsen, hvor 
lidt ekstra undervisning der skal til 
for at løfte et ordblindt barn op til 
normalt læseniveau. Når bare den 
rigtige undervisning gives i det 

rigtige tempo, så har de ordblinde 
børn også en mulighed for følge 
med i den almindelige undervis-
ning.

I maj vedtog folketinget en ny 
folkeskolelov. Alle, der får special-
undervisning i mindre end 9 timer 
om ugen, skal have undervisning 
i normale klasser. Det er kernen i 
den ny folkeskolelov. 

Kommunernes Landsforening 
har beregnet, at der på landsplan 
kan spares op til 300 mio. om året 
på inklusion. Til gengæld skal 
midlerne bruges til undervisnings-
differentiering og holddannelse i 
normalklasserne. Specialunder-
visningen hedder nu supplerende 
undervisning. Det helt afgørende 
punkt er, om kommunerne stiller 
de nødvendige ressource til rådig-
hed. Vil de efteruddanne lærerne? 
Vil de bruge specialuddannede læ-
rere til at undervise de ordblinde i 
små hold? Eller vil de bruge penge 
på asfalt.

Der er mange gode eksempler på 
kommuner og skoler, der har taget 
denne udfordring op og lavet god 
supplerende undervisning i klas-
serne. Men vores børns skæbne er 
overladt til den enkelte skoleleder. 
Forældrenes mulighed for at klage 
er væk. Ordblinde elever risikerer 
dermed at blive overset i hverda-
gens klasseundervisning, fordi de 
ikke har markante problemer med 
læsningen og adfærden. Fremtiden 
vil vise, hvor mange skoleledere og 
kommuner, der vil sige som her-
remanden i historien om Klods-
Hans. »Det er noget snak« Ord-
blinde giver jeg ikke noget. De kan 
jo ikke tale. ■
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Mere og bedre 
inklusion skal styrke 
hjælpen til ordblinde

Af børne- og undervisnings-
minister Christine Antorini
 
Flest mulige børn skal have mulig-
hed for at være en del af børnefæl-
lesskabet og klassefællesskabet 
i den almindelige undervisning i 
folkeskolen. På den måde får vi en 
fagligt stærk folkeskole for alle. Det 
er derfor en vigtig lovændring om 
øget inklusion, som vi netop har 
vedtaget med tilslutning fra et bredt 
flertal i Folketinget. En væsentlig 
pointe er, at inklusion er et spørgs-
mål om at sikre høj faglighed for 
alle elever – ikke en spareøvelse. 

Loven betyder, at skolerne får 
friere rammer til at tilrettelægge 
undervisningen af de cirka 49.000 
elever, der har et støttebehov på 
mindre end 9 timer om ugen, så 
støtten kan sættes i gang hurtigt 
og tilrettelægges fleksibelt. Vi kan 
hjælpe elever med behov for støtte 
meget bedre, hvis ressourcerne bru-
ges mere fleksibelt og forebyggende.

Elever med vanskeligheder – og 
dermed også elever med ordblind-
hed – har fortsat de samme behov 
for at få støtte og skal fremadret-
tet stadig have den støtte, de har 
behov for.

Vi skal bruge de ressourcer, vi 
i dag bruger til specialundervis-
ning i op til 9 timer om ugen på at 
arbejde mere med holddannelse og 
få flere medarbejderressourcer ind 
i klasserne – til gavn for alle ele-
ver. Skolerne skal tilbyde eleverne 
supplerende undervisning, hvis 

deres behov ikke kan imødekom-
mes inden for den almindelige un-
dervisning. Det kan fx være korte 
målrettede forløb, hvor eleverne 
lærer at bruge relevante it-værktø-
jer, der kan understøtte dem i den 
almindelige undervisning.

Det har været vigtigt, at de nye 
regler blev formuleret sådan, at 
den supplerende undervisning også 
kan gives i længere tid, hvilket 

især kan være relevant for elever 
med ordblindhed.

 
Skolens resursepersoner
Resursepersoner er vigtige for at 
skabe nogle gode rammer for ind-
satsen. Kommunens læsekonsulent 
har en vigtig opgave med at sikre, 
at der er en kommunal strategi med 
klare procedurer for at finde og give 
støtte til elever med ordblindhed. 
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Og læsekonsulenten har en opgave 
med at holde sig orienteret om det 
nyeste på feltet – så ny viden kan 
blive formidlet til skolerne.

Ude på skolerne skal læsevejlede-
ren sikre, at alle elever med vanske-
ligheder bliver testet, så de elever, 
der har brug for støtte, kan få hjælp. 
Læsevejlederen skal også hjælpe 
den enkelte lærer med at tilrettelæg-
ge en undervisning, der støtter den 
ordblinde elevs fortsatte udvikling.

Jeg glæder mig over, at den se-
neste evaluering af læsevejledernes 
funktion anslår, at der nu findes 
over 2000 uddannede læsevejlede-
re – det betyder, at der i gennem-
snit er mere end én læsevejleder 
på alle landets skoler. Det glæder 
mig også, at læsevejlederuddan-
nelsen nu har fået et nyt modul om 
skriftsprogsvanskeligheder, så nye 
læsevejledere bliver endnu bedre 
klædt på til at støtte deres lærer-
kolleger med elever med ordblind-
hed i klassen.

Skolens leder spiller også en 
afgørende rolle. Vi ved fra flere 
undersøgelser, at det især er ledel-
sen af skolerne, der har betydning 
for de faglige resultater. Med den 
nye lovgivning får skolelederen 
mulighed for at handle hurtigt 
og fleksibelt, når læreren bliver 
opmærksom på, at en elev har van-
skeligheder med skriftsproget.

Fra regeringens side lægger vi 
stor vægt på at følge og understøtte 
kommunernes omstilling til øget 
inklusion og at sikre, at omstillin-
gen sker fagligt forsvarligt. Mini-
steriet for Børn og Undervisning 
etablerer derfor sammen med So-
cial- og Integrationsministeriet et 
rådgivningsteam, der får til opgave 
at hjælpe kommuner og skoler med 
den aktuelle omstillingsproces til 
øget inklusion. Samtidig har jeg 
afsat midler til oprettelse af et nati-
onalt resursecenter, som skal sikre 
praksisnær viden om inkluderende 
metoder og specialundervisning.  

 

Overvej 12 
Vrigsted 

7140 Stouby 
Tlf. 75 68 72 12 

www.vrigsted-efterskole.dk 

Ta’ på Vrigsted Efterskole  -  mere end ord 
 

8., 9. og 10. klasse 
Folkeskolens afgangsprøve og 10. klasses prøve i alle fag eller EUD-rettet 10. klasse 
Spændende valgfag inden for sport/gymnastik, musik/performance, natur/adventure,  
kunst/håndværk 

To nye ordblindetest 
Det er vigtigt, at vi så tidligt som 
overhovedet muligt finder ud 
af, hvilke børn der har brug for 
støtte. Og at skolerne har redska-
ber, så de kan teste eleverne for 
ordblindhed, så snart de har en 
mistanke. 

Ministeriet har derfor søsat 
to nye projekter om udvikling 
af nye ordblindetest. Den ene er 
en test til identifikation af ord-
blindhed allerede i indskolingen, 
og den anden er en elektronisk 
ordblindetest på tværs af uddan-
nelser. Testene vil sammen med 
pædagogiske vejledninger blive 
stillet gratis til rådighed for alle 
skoler i 2015. Jeg håber, at de to 
nye test kan være med til at skabe 
en fælles praksis for, hvordan vi 
identificerer ordblindhed – uanset 
i hvilken kommune den ordblinde 
bor, og uanset hvor i uddannelses-
systemet den ordblinde befinder 
sig.  ■
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Ændret 
folkeskolelov 
fra 1. maj 2012

Af Lone Njor Hulth, 
sekretariatsleder

Lige før jul fik vi gennem Danske 
Handicaporganisationer en æn-
dring af Folkeskoleloven i høring. 
Ordblindeforeningen afgav sit 
eget høringssvar i begyndelsen af 
januar, og d. 23. marts blev lovfor-
slaget 1. behandlet i Folketinget. I 
den mellemliggende periode havde 
vi været på besøg hos ordførerne 
på folkeskoleområdet for Venstre, 
Enhedslisten og Liberal Alliance, 
mens Socialdemokraterne, SF, K 
og DF alle havde fået vores hø-
ringssvar tilsendt.

Børne- og Undervisningsmi-
nister Christiane Antorini havde 
vi lejlighed til at forklare vores 
synspunkter på et møde i hendes 
ministerium, arrangeret af DH.

I vort høringssvar og i vores dia-
log med politikerne lagde vi især 
vægt på:

•  Alle kommuner skal forpligtes til 
at udarbejde en strategi for inklu-
sion af ordblinde elever og følge 
den op med konkrete handlinger, 
så den nødvendige støtte gives af 
kompetente støttelærere, og der 
er adgang til it-hjælpemidler i og 
udenfor skoletiden.

•  Alle kommuner skal forpligtes 
på konkrete mål for elevernes 

læseudvikling og for en særlig 
indsats for elever, der ikke når 
målene.

 •  Forældre skal fortsat kunne 
anmode om en PPR vurdering, 
og kunne klage over afgørelsen.

•  Der skal findes en ordning, 
så frie skoler, privatskoler og 
efterskoler sikres en fortsat 
økonomi til at kunne tilbyde 
ordblindeundervisning.

Lytter man til ordførertalerne, de-
batten og Ministerens svar, genfin-
der vi nogle af vore synspunkter.

Da loven blev vedtaget med et 
meget bredt flertal og trådte i kraft 
d. 1. maj, kunne vi konstatere, at:

•  Det er fortsat op til den en-
kelte kommune og skoleleder at 
afgøre om, og hvorledes der skal 
gives støtte i klassen på under 
9 timer om ugen.

•  Af bekendtgørelsen fremgår 
dog, at der kan være behov 
for at give længerevarende 
støtte til ordblinde børn. 
Der kan fortsat etableres 

læseklasser og anden supple-
rende undervisning.

•  IT-hjælpemidlerne kan tages 
med hjem.

•  Efterskolernes særlige tilskud er 
sikret et år frem, mens et udvalg 
arbejder på en permanent løsning.

•  Der udvikles en test til børn i 0. 
klasse i risiko for dysleksi, som 
kan anvendes i alle kommuner. 
Og der udvikles ligeledes en 
landsdækkende test, som skal 
kunne bruges på tværs i hele 
uddannelsessystemet.

Vi har ikke verdens bedste skole 
for ordblinde elever, og som det er 
fremgået af dagspressen, radio og 
TV, er der fortsat kommuner rundt 
om i landet, som ikke kan stave til 
ordblindhed. Men sammen med 
mange andre gode kræfter fik vi 
markeret ordblinde elevers behov 
i lovteksten, i bekendtgørelsen om 
specialundervisning og i nogle 
politikeres bevidsthed.

Det agter vi at fortsætte med, 
og næste gang byder vi op til dans 
på Folkemødet på Bornholm den 
14.-17. juni, hvor Foreningen vil 
være markeret på den store »Mar-
kedsplads for politiske meninger« 
og forhåbentlig komme i snak med 
rigtig mange politikere og andet 
godtfolk.  ■

– det kunne have været værre, men det er ikke 
godt nok! Lobbyarbejde på Borgen og Slotsholmen

Karen Ellemann, ordfører på folke-
skoleområdet for venstre, havde blandt 
andre besøg af Ordblinde foreningen 
formand Erik K. Rasmussen



Erik Arendal fik Ordblindeprisen

 Erik Arendal 
 fik Ordblindeprisen

Succes
Det er altid en sikker succes, når 
vi inviterer dig til at tale i vores 
foreninger. Der er rigtig mange 
tilhørere, for du forstår at formidle 
stoffet på en klar, tydelig og pæda-
gogisk måde.

Vejle
Første gang jeg hørte dig, var i 
Vejle for 4-5 år siden. Kredsbe-
styrelsen var gået ned og vi ville 
prøve at etablere en ny. Derfor 
inviterede vi dig – for så vidste vi, 

Ordblindeprisen 2011 gik til Erik Arendal fra ViHs – tidligere Hjælpemiddel
instituttet (HMI). Det skete på foreningens Årsmøde den 12. maj 2012. 
Her kan du læse formand Erik K. Rasmussens tale til prismodtageren

at der ville komme mange men-
nesker. Vejle Bibliotek havde sat 
30 stole frem, men der kom 130 
mennesker.

Sådan har det været hver gang 
vi kalder på dig. Da du holdt fore-
drag for kredsen i Nordjylland 
kom der op mod 100 personer. 
Derfor er vi meget glade for, at du 
stiller op hver gang vi kalder på 
dig.

Konferencer
Utallige er de konferencer, som du 
har arrangeret for HMI, de har al-
tid været præget af dyb saglighed.

Du har skrevet fle-
re bøger og artik-
ler om ordblind-
hed end mange 
andre de sidste 
10 til 15 år, 
samtidig med 
at du har taget en 
master i specialpædagogik.

Som tak
Som tak for al det arbejde, har 
man valgt at nedlægge Hjælpemid-
delinstituttet i Århus og lagt det 
ind under Videnscenter for Handi-
cap, Hjælpemidler og Socialpsy-
kiatri i Odense. Du udfører ganske 
vist det samme arbejde, men det 
har givet dig en noget længere vej 
til arbejdet.

Fortjent
Hvis nogen har fortjent Ordblinde-
prisen så er det dig. Du er utræt-
telig og har ydet en kæmpe stor 

indsats for ordblinde.

Tillykke
Vi ønsker dig et stort tillykke 
med prisen og vi ønsker dig 
alt godt for fremtiden samt 

håber på et fortsat godt sam-
arbejde. ■

Erik Arendal, til venstre, modtager 
ordblindeprisen 2011 af Ordblindefor-

eningens formand Erik K. Rasmussen. 
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Årsmødet 2012

 Erik Arendal 
 fik Ordblindeprisen

Årsmødet 2012

Årsmødet åbnede med et velop-
lagt foredrag af Erik Arendal fra 
Hjælpemiddelinstituttet (HMI), 
der nu er lagt ind under Videncen-
ter for Handicap, Hjælpemidler og 
Socialpsykiatri (ViHS).

Erik Arendals foredrag om 
it-udviklingen, der tog udgangs-
punkt i en artikel om it til ord-
blinde 2012, som han havde 
skrevet til Ordblindeforeningens 
60 års jubilæum i 2002. Han slut-
tede med at fortælle om iPaden 
og dens mange muligheder for 
at hjælpe ordblinde. IPaden har 
mange nye funktioner, men det 
er stadig vigtigt at hver enkel 
bruger vurderer, hvad det er for 
problemer man ønsker løst inden 
køb af it-udstyr.

Ordblinde/Dysleksiforeningens årsmøde den 12. maj 2012 blev igen i år vel 
besøgt. Der kom mange gode og saglige indlæg fra deltagerne

Årsmødet
Forsamlingen valgte Poul Alex 
Larsen til dirigent og Lone Njor 
Hult blev valgt til referent.

Beretning
Formand Erik K. Rasmussen 
supplerede bestyrelsens beret-
ning – som kunne læses i sidste 
Ordblindeblad:

Erik K. Rasmussen takkede de 
mange mennesker, der sidder i 
de enkelte udvalg, for deres store 
arbejde. Det er meget tilfredsstil-
lende, at så mange vil og kan gøre 
en indsats for de ordblinde.

Medlemstallet var steget med ca. 
40 personer i den sidste del af 2011. 
Kredsbestyrelserne er gået lidt til-
bage. Vi har mistet Viborg kredsen 
og der er stadig ikke kommet en 
kredsbestyrelse i Storstrøm. I 2012 
er København og Storkøbenhavn 
slået sammen til Storkøbenhavn. I 
Vejle kredsen er der valgt en kon-
taktperson, men ikke etableret en 
forening med bestyrelse.

Når vi har set en lille fremgang 
i medlemstallet, ser vi det som et 
resultat af et ændret it-system i 
sekretariatet. Indmeldelse samt be-
taling med Dankort – Automatisk 
registrering i medlemskartoteket 
– Opkrævning af kontingent for ef-
terfølgende år sker ved udsendelse 
af mail med link til betalingsfunk-
tion – alt sammen online. Udsen-
delse af girokort sker, når det øn-
skes og når vi ikke har fungerende 
e-mailadresse.

Det er også vores vurdering at 
feriekolonien har haft en god ef-
fekt på medlemstallet. Deltagerne 
er blevet gode ambassadører for 
foreningen og det bevirker forhå-
bentlig flere medlemmer.

Rådgivningskurset blev afholdt 
på Avernakø og formålet med kur-
set var at styrke foreningens med-
lemmer og at danne et korps af 
frivillige rådgivere. Medlemmer, 
der henvender sig til sekretariatet 
kan henvises til de frivillige rådgi-
vere, ligesom man kan finde deres 

De fremmødte delegerede til årsmødet 
2012 lytter koncentrerede til dirigent og 
formand.

Ordblindebladet 2 · 2012  9
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mailadresser og telefonnumre på 
vores hjemmeside.

Kurset vil blive fulgt op i efter-
året 2012 med et dagskursus i Jyl-
land og et dagskursus på øerne.

Formanden sluttede beretningen 
med at se fremad på nogle af de 
punkter vi skal fokusere på: 

•   Der er et stort behov for at mar-
kere ordblinde børns, unges og 
voksnes behov

•    Vi har mange frivillige med 
stort engagement

•   Men vi skal være stærkere, for 
der er mange interessegrup-
per, der påvirker politikere og 
offentlighed

•    Vi skal fokusere vores indsats

•   Vi har et sårbart økonomisk 
grundlag

 •  Vi skal skaffe flere indtægter 

Inden beretningen blev godkendt 
takkede Mona Steiniche for en god 
beretning og præciserede, at pro-
jektet: »Forstå dit barns ordblind-
hed« var et banebrydende initiativ 
i fire kommuner, hvor læsekon-
sulent, læsevejleder, forældre og 
en frivillig tovholder fra Ordblin-
deforeningen har gennemført en 
møderække – blandt andet med 
eksterne foredragsholdere.

Regnskabet
Lone Njor gennemgik regnskabet, 
som viste et underskud på 304.871 
kr. Underskuddet skyldes dels en 
øget aktivitet i foreningen og dels 
at Danske Spil har givet et mindre 
tilskud, fordi vores indtægter for 
2008 og 2009 har været for små og 
få. Regnskab 2011 blev godkendt 
med alle stemmer og budget 2012 
blevet taget til efterretning. 

Der var fremkommet et forslag 
om at nedsætte kontingen-

tet, men det blev forkastet 
og bestyrelsens forslag 

om uændret kontin-
gent blev vedtaget.

Valg
Den konstituerede næstformand 
Lene Baasch blev valgt til næst-
formand og den konstituerede 
kasserer Lars Sander blev valgt 
til kasserer. Anne Mette Poulsen, 
formand for Vestsjælland, og 
formand for Sønderjylland, Vibeke 
Hansen, blev valgt som folkevalgt 
til bestyrelsen.

På det konstituerende besty-
relsesmøde blev Maj Mortensen, 
Mona Steiniche, Susanne Cording 
og Karin Raun valgt til forret-
ningsudvalget.

Årsmødet sluttede med kaffe og 
lagkage i anledning af foreningen 
har eksisteret i 70 år. Vi håber alle, 
at de næste årsmøder bliver afholdt 
med samme humør og glæde som 
i år. Og at optimismen bliver beva-
ret. Der er stadig en del opgaver, 
der skal løses.
 EKR ■

Sekretariatetsleder Lone Njor Hulth 
fremlægger foreningens regnskab 2011.

Susanne Cording, Sydjyllands kreds. Susanne blev på 
det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde valgt 
til forretningsudvalget.
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Ordblindhed skal 
tages alvorligt

Programmet tilbød afvekslende 
formidlingsformer, som krævede 
deltagernes involvering – hoved-
oplæg fra ind- og udland, lærende 
workshops, faglige og politiske 
paneldebatter, en »faglig karru-
sel« med korte og intensive oplæg, 
pechakucha (et japansk formid-
lingskoncept med små kunstneri-
ske oplæg), en markedsplads med 
stande og flere forskellige kunst-
neriske og underholdende indslag.

Læs mere om Ord12 på www.
ord12.dk, hvor de enkelte oplægs-
holderes indlæg også kan ses og 
downloades.

Der er tre formål med Ord12, der er 
tre tematiske spor – det handler om 
afdækning, undervisning og iden-
tifikation af viden, der gør nytte og 
gavn, sagde Birgit Dilling Jandorf, 
som indledning til konferencen. 
Birgit er leder af specialfunktionen 
om ordblindhed i VIHS (Videncen-
ter for Handicap, Hjælpemidler og 
Socialpsykiatri i Socialstyrelsen).

Til Ord12konferencen på Crowne Plaza Copenhagen Towers den 21. og 22. 
marts 2012 var der fokus på den nyeste viden inden for ordblindhed. 
Her delte i alt 525 deltagere viden og erfaringer

»Vi tager ordblindhed meget alvor-
ligt. For det er ganske alvorligt at 
have svært ved at læse, når rigtig 
meget af den viden, man skal til-
egne sig i skolen, er gemt i bøger«. 
Sådan indledte Jacob Hess, kon-
torchef for Kontor og Inklusion og 
Specialundervisning, konferencen 
Ord 12. 

Et sjovt og underholdende indslag 
den første konferencedag. Elever 
fra Farsø og Vrigsted ordblin-
deefterskoler gav danseshow 
til »Moves like a Jagger«. Også 
mange af deltagerne fik pulsen 
op. 

Karina Brunsgaard Bek fra VUC 
Hvidovre-Amager fortalte på 
sin workshop om forebyggende 
undervisning i O. klasse – under-
visning i bogstavkendskab med 
hukommelsesstøtte. 

Clement Kjersgaard var ordstyrer 
ved en paneldebat bestående af:
•	   Jan Mejding (Center for 

Grundskoleforskning, Århus 
Universitet)

•	   Karen Ellemann (MF Venstre)
•	     Poul Christensen (3F)
•	   Claus Hjortdal (Næstformand 

for Skolelederne) ■
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HELP 
Af Marianne Østergaard

Fremmedsprog udgør en særlig 
udfordring for dyslektikere. Det 
gælder ikke mindst engelsk, fordi 
sproget – lige som dansk – har en 
meget uregelmæssig og ikke lydret 
stavning. Samtidig er engelsk et 
verdenssprog, der ikke bare bruges 
fx på rejser og i international 
politik og handel, men også glider 
ind i alle dagligdagens sprækker. 
Engelsk er desuden et hovedfag 
i de skandinaviske uddannelses-
systemer, så det er et ret alvorligt 
handikap ikke at kunne engelsk i 
vores globaliserede samfund.

Desværre er skolernes en-
gelskundervisning indrettet sådan, 
at den efter en tidlig start med 
legende mundtlig kommunikation 
meget hurtigt går over til læring 
gennem skriftsproget. Det bety-
der, at ordblinde elever ikke bare 
lades i stikken, hvad angår det 
engelske skriftsprog, men de er 
også chanceløse, når det gælder 
læring af det talte sprog. Alt i alt 
halter mange dyslektikere bagud i 
engelsk. 

De øgede krav til engelskkund-
skaber og skolernes undervisnings-
metoder, der er helt uegnede til 
dyslektikere, var baggrunden for, 
at Malin Holmberg i 2004 udvikle-
de sit engelsksystem HELP (Holm-
berg English Learning Program). 

Lokalet var propfyldt med en meget forventningsfuld og yderst lydhør 
forsamling, da den svenske dysleksilærer og –forsker Malin Holmberg på 
ORD12 havde workshop om sit epokegørende undervisningsmateriale HELP, 
der er beregnet til engelskundervisning af dyslektikere

HELP blev oprindeligt udviklet 
som et materiale til at give voksne 
ordblinde supplerende engelsk-un-
dervisning, men Holmberg har for 
nylig bearbejdet det til en version 
beregnet til begynderundervisning 
af børn.

110 stavemåder til 43 lyde
På workshoppen fik Malin Holm-
berg fint illustreret, hvorfor 
engelsk er så vanskeligt at læse 
og stave. På grund af en broget 
sproghistorie med indflydelse fra 
mange forskellige sprog har det 
engelske sprog en ualmindelig stor 
uregelmæssighed med hensyn til 
stavning. 

Der er 26 bogstaver og 43 lyde 
på engelsk, men mindst 110 måder 
at stave disse 43 lyde. Fx kan k-
lyden /k/ staves på fire forskellige 
måder (c, k, -ck, ch). Det engel-
ske /e/, der nærmest er en dansk 
i-lyd, kan staves på seks forskel-
lige måder (e, ee, ey, ea, ie, ei), og 
konsonanten /f/ kan staves på fire 
forskellige måder (f, ff, ph, gh). 

For at illustrere, hvor drilsk 
engelsk stavning kan være, viste 
Malin Holmberg, at det engelske 
ord for fisk, fish, lige så godt kunne 
staves ghoti. Hvorfor nu det? Jo, 
gh= /f/ som i laugh, o er /i/ som i 
women, og ti er /sh/ som i station. 
Altså lyden fish. Ideen til at stave 
fish på den måde, kommer fra den 

irske forfatter George Berhard 
Shaw, som faktisk ønskede en ret-
skrivningsreform af engelsk. 

Very welcome
En af øvelserne i workshoppen 
var at skelne mellem v og w, som 
kan være tungebrækkende (som i 
»Very welcome«), og som vi ikke 
tilsvarende har på skandinavisk. 

I det hele taget er en af metoder-
ne i HELP at arbejde meget med 
det, der er anderledes på skandina-
visk, og som derfor volder proble-
mer.

På workshoppen kom Holmberg 
også ind de engelske digrafer (to 
bogstaver med én lyd), som fx sh, 
th, ch, wh og ck. Og hun illustre-
rede vokal-ændringer afhængigt af 
sammenhængen, fx a i ha/hat/hate 
og o i no/not/note.

Malin Holmberg har hentet 
inspiration fra undervisningsmate-
rialer i engelsktalende lande. 

Nogle af principperne er:

•	 	grundigt arbejde med koblin-
gen mellem lyd og bogstav og 
begynde med et mest enkle, 

•			multisensoriske teknikker, hvor 
man bruger alle sanser (se, høre, 
føle, gøre) og ved hjælp af »tap-
ping« (som at tælle på fingre) får 
ordene »ind i kroppen«,

– inspirerende 
workshop med 
smagsprøver
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Farsø Efterskole             Viborgvej 71             9640 Farsø             t. 98 63 62 22             www.f-e.dk

Farsø Efterskole er for unge 
med læse- og skrivevanskeligheder. 

Målet er, at alle skolens 
elever oplever, at de bliver 

fagligt dygtigere og 
personligt udviklede.

– det handler om dig, livet og vejen frem!

175x125_Profilannonce.indd   1 19/05/10   08.33

•	 	overindlæring og automatise-
ring (som når man skal lære en 
sport).

Inspirerende smagsprøver
Alt i alt var det en yderst inspire-
rende og engagerende workshop, 
der fik alle tilhørerne aktiveret. 
Vi fik indblik i en spændende 
metode til sprogundervisning, 
som man kun kan håbe, at alle 
dyslektikere, både børn og voksne, 
vil blive tilbudt som supplement 
til den almindelige undervisning. 
HELP er ikke et komplet under-
visningsmateriale til faget engelsk, 
men derimod et supplement og et 
særligt forløb med sigte på at give 
eleverne strategier til at forbedre 
deres stavning og læsning på 
engelsk. Desværre skal man nok 
heller ikke regne med, at det er 
særlig velegnet til selvstudier, men 
derimod et system, der kræver 
formidling af en velforberedt og 
veluddannet underviser.  ■

Malin Holmberg: HELP Start 
– en möjlighet för elever med 
dyslexi att lära sig läsa och 
skriva på engelska
ord12.dk/pdf _ folder/
HELP%20Start.pdf

Engelskundervisning for ord-
blinde, i: Nyt om Ordblindhed 
nr. 62, marts 2009. En af ar-
tiklens forfattere er Lise Marie 
Nyrop, cand. mag. i audiologo-
pædi og engelsk, lærer på Ho-
vedstadens Ordblindeskole og 
oversætter af HELP til dansk.
www.dvo.dk/index.php?id=453

Kort anmeldelse af 
HELP-ma1terialet:
www.laesepaed.dk/index.php?
option=com_content&task=
view&id=366&Itemid=84

Læs mere om HELP

Har du læse- og
stavevanskeligheder

- så er vi skolen,
der gør noget ved det
Vi tilbyder bl.a.:
• 2 lærer ordning i dansk, matematik 

og engelsk
• Mulighed for afgangsprøver
• Mulighed med håndværkerlinje 

og studielinje 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: kontor@storeandst.dk
www.storeandstefterskole.dk
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Ord12 – Faglig karrusel 
med syv stationer

Af Peter Bislev, Politisk Udvalg i 
Ordblindeforeningen

Afdækning af 
ordblindhed i grundskolen
Mange deltagere rejste hjem 
fra Ord 12 med det indtryk, at 
indsatsen i grundskolen for at 
finde de ordblinde elever er lidt 
diffus. Nogle kommuner/skoler 

– Afdækning af ordblindhed og skriftsproglige færdigheder på den lange bane.
På Borstrøms karrusel station fik deltagerne en god orientering om materialet 
til identifikation af ordblinde i grundskolen, og på øvrige stationer orientering 
om udviklinger i arbejdet med identifikation af ordblinde på flere forskellige 
lovgivningsområder

er begyndt at screene for ord-
blindhed i 3. klasse, evt. allerede 
i slutningen af 2., mens andre 
kommuner/skoler ikke anerkender 
diagnosen. 

Selve projektet, der lå til grund 
for Borstrøms »karruselstation« på 
Ord 12 er 5 år gammelt. 

Projektet er brugervenligt be-
skrevet i »Nyt om Ordblindhed« 

nr. 50. Maj 2007. Projektrapporten 
kan downloades fra Borstrøms 
»karruselstation« Ord 12. Her hed-
der rapporten: Dansk Videnscenter 
for Ordblindheds afgrænsningsma-
teriale i 3 klasse. Rapportens titel 
er egentlig: 

Udvikling og afprøvning af pro-
cedure til identifikation af elever i 
risiko for dysleksi.

Omfattende forskningsindsats
I 2007 fandt Arnbak og Borstrøm 
frem til en procedure og en fast 
afgrænsning til, hvordan der kan 
afgøres om en elev i 3. klasse er 
ordblind (dyslektiker).

Forud foregik et omfattende 
forsknings- og udredningsarbejde 
med inddragelse af 970 elever i 3. 
klasse i Køge, Vallø og Slagelse 
kommuner.

Projektet tog udgangspunkt i 
IDAs dysleksi-definition fra 2003. 
»Ordblindes vanskeligheder med 

Spørgelysten var stort på Ord12 
konferencen på de faglige karruseller 
og workshops. Her er det Margrethe 
Mørch, Formand for Foreningen af 
læsevejledere ved de gymnasiale og 
de videregående uddannelser, der har 
grebet mikrofonen. 
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Ord12 – Faglig karrusel 
med syv stationer

at lære at læse og stave skyldes en 
mangel (deficit) i det fonologiske 
system. Og denne mangel konsta-
teres med »Nonordsstavning«, der 
er det sikreste mål for omsætning 
af lyd til bogstaver«.

Følgelig blev der udarbejdet 
gennemsnit og standardafvigelser 
for »Nonordsstavning« samt gen-
nemsnit og standardafvigelser for 
flere læseprøver. 

Udpegning af risikoelever
Denne del af forskningsindsatsen 
resulterede i Dansk Videnscenter 
for Ordblindheds screenings-
materiale. I materialet indgår 25 
nonord med 2 til 5 bogstaver. 
Det kan benyttes i begyndelsen 
af 3. klasse (evt. i slutningen af 
2. klasse). På grundlag af scoren 
udpeges de elever, der har svære 
læse- og stavevanskeligheder. 
Altså gruppen af elever, der er 
i risiko for at udvikle dysleksi. 
De skal herefter til individuel 
undersøgelse. 

Individuel undersøgelse 
af risikoeleverne med tre test: 
Fonologisk test med 30 fonologiske 
subtraktionsopgaver

Højtlæsningstest med 40 ord på 
2-5 bogstaver

Højtlæsningstest med 40 nonord 
på 2-5 bogstaver

Procedure til identifikation 
af ordblinde elever:

  Indledende screening af alle 
elever i begyndelsen af 3.  
klasse og

  Udtagelse af elever til indivi-
duel undersøgelse afhængig 
af score. 

  Peger resultatet af den indi-
viduelle testning fortsat på 
dyslektiske vanskeligheder: 

  Tilbydes særligt tilrette-
lagt undervisning hen over 
skoleåret.

  Afdækning igen i slutnin-
gen af 3. klasse med samme 
tests. 

  Herefter endelig vurde-
ring af elevens dyslektiske 
vanskeligheder.

I 2007 fandtes der i Køge og 
Vallø kommuner 51 risikoelever, 
svarende til 9 % af 556 elever i 
3. klasse. Og med den fastlagte 
afgrænsning og procedure var 
der 34 dyslektiske elever ud af de 
i alt 556 elever i Køge og Vallø 
kommuner, svarende til 6 % af 
populationen.

Rapporten er frit tilgængelig. 
Testene kan benyttes af alle med 
læsefaglige kvalifikationer. Mate-
rialet er ikke psykologbeskyttet. 
Standarder og gennemsnit er be-
regnet på baggrund af indsamlede 
resultater fra elever i 3. klasse. 
Det kan derfor næppe bruges til 
sikker identifikation af elever på et 
tidligere klassetrin.

Resultater med traditionelle 
læseprøver (OS 120, SL 60 samt 
Funktionel Læseprøve) viser ikke 
sikker sammenhæng med usikre 
fonologiske færdigheder. Derfor er 
disse læseprøver ikke egnede til at 
finde risikogruppen.

På konferencens sidste dag, 
i sidste forelæsning med den 
underfundige titel: »Ordblind-
hed og overraskende snedig-
hed«, gjorde professor Carsten 
Elbro bl.a. rede for, at IQ ikke 
har noget at gøre med, om man 
har svært ved at lære at læse i de 
første klasser.

Det betyder formentligt, at det 
i grundskolen er de læsefaglige 
personer: Læsekonsulenter og 
læsevejledere og måske dansklæ-
rere, der først og fremmest står 
til at løse opgaven med at stille 
diagnosen: Ordblindhed = Dys-
leksi. 

I projektrapporten bruger for-
fatterne konsekvent udtrykket 
dysleksi.  ■
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Læsevanskeligheder 
og den vanskelige 
fælles terminologi

Af Ib Hedegaard Larsen,
Lærer og cand.pæd.psych. Ansat 
som afdelingsleder ved læse-
klasserækken på Lergravsparkens 
Skole, København.

Forskningsmæssige 
tilgange og dilemmaer
I løbet af de hundrede år, hvor 
fænomenet dysleksi (ordblindhed/
læsevanskeligheder) har været 
kendt og genstand for forskning, 
har en lang række faglige spe-
cialister forsøgt at afdække såvel 
årsager til fænomenet som mulige 
behandlingsmæssige tiltag. Læger, 
øjenlæger, neurologer, psykologer, 
audiologopæder og senest sprog-
videnskaben har gennem tiden 
bidraget med forskning, artikler 
og bøger og dermed til en gradvis 
større forståelse af fænomenet. I 
takt med denne forskning frem-
kom stadig nye begreber med 
tilhørende definitioner og tilgange 
til fænomenet:

Et væld af betegnelser og begreber angående læsevanskeligheder florerer 
og er fortsat til debat. Det kan være svært at skelne mellem: dyslektiske van
skeligheder – massive læse/stavevanskeligheder – ordblindhed – vedvarende 
læsevanskeligheder – specifikke læse/stavevanskeligheder – svære læsevan
skeligheder – fonologiske vanskeligheder. I denne artikel peger forfatteren på 
en række af de problemstillinger, som knytter sig til den terminologiske mang
foldighed, der hersker på området. Den manglende enighed om begrebernes 
indhold og brug kan nemlig i sidste ende berøre den pædagogiske indsats

•	 	dysleksi (R. Berlin)
•	 	visuel hukommelse (Hinselwood)
•	 	wordblindness (Morgan)
•	 	developmental dyslexia (Orton)
•	 	visuel og auditiv dysleksi 

(Gjessing)
•	 	dysfonisk og dyseidetisk dys-

leksi (Boder)
•	 	vanskeligheder med det fonema-

tiske princip (Elbro) og
•	 	fonologiske vanskeligheder 

(Liberman).

Rækken af bidragydere er lang, og 
alle har (som i den gamle histo-
rie om de seks kloge, men blinde 
mænd, der ville undersøge, hvor-
dan en elefant så ud) medvirket til 
en stadig nuancering af fænome-
net, men ingen har endnu »set«, 
hvordan elefanten eller fænomenet 
»i virkeligheden« ser ud, hvil-
ket bl.a. forklarer, hvorfor der til 
stadighed er diskussion om såvel 
definition som årsager. 

»Jo mere nuanceret dysleksi/ordblindhed 
betragtes, jo sværere er det at opnå 
enighed om at afgrænse samt opstille 
kriterier for såvel testning som pædagogisk 
og undervisningsmæssig praksis«
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Læsevanskeligheder 
og den vanskelige 
fælles terminologi

Hos vore naboer i Sverige og 
Norge anvendes fx begrebet »dys-
leksi« frem for »ordblindhed«, der 
til gengæld er mest anvendt i Dan-
mark. I England bruges dyslexia 
af og til synonymt med specifikke 
indlæringsvanskeligheder (Bjaalid, 
2002), mens dysleksi/ordblindhed i 
Norden primært er knyttet til læse-
vanskeligheder.

En norsk undersøgelse fra 2001 
søgte at afdække, i hvor høj grad 
de norske PPR-kontorer (Pæda-
gogisk Psykologisk Rådgivning) 
anvendte begrebet dysleksi til at 
beskrive læsevanskeligheder. Den 
viste, at størsteparten af konto-
rerne – nemlig 90 % – anvendte 
termen »specifikke læse- og sta-
vevanskeligheder«, mens 70 % 
anvendte »dysleksi« (ibid.).

I Danmark er ikke foretaget 
en tilsvarende undersøgelse, men 
en gennemlæsning af ca. 100 
pædagogisk-psykologiske vur-
deringer viser en variation over 
begreberne »massive, vidtgående, 
specifikke læse- stavevanskelig-
heder«, mens begreberne dysleksi 
eller ordblindhed anvendes yderst 
sjældent. Bjaalids artikel indledes 
med, at det endnu ikke er lyk-
kedes i Norge at give dysleksibe-
grebet et indhold, man kan enes 
om. Det må siges også at gælde i 
Danmark. 

Et hurtigt blik på dysleksifor-
eningerne i Norden viser samme 
tendens, nemlig at der fortsat 
ikke er enighed om at definere 
dysleksi/ordblindhed. I såvel den 
svenske ordblindeforening som i 
det norske dysleksiforbund om-
tales den manglende enighed, og 
flere definitioner nævnes side om 
side. »Dysleksi er en individuell 
vanske, derfor er ingen dyslekti-
kere like. De »lærde« er ikke hel-
ler helt enige, derfor presenterer 
vi flere definisjoner av vansken« 
(http://www.dysleksiforbundet.no/
no/dysleksi). 

Ovenstående peger således 
på et af forskningens dilem-
maer: Jo mere nuanceret dysleksi/

ordblindhed betragtes, jo svæ-
rere er det at opnå enighed om at 
afgrænse samt opstille kriterier 
for såvel testning som pædagogisk 
og undervisningsmæssig praksis. 
Skal dysleksi relateres til fx IQ, 
generelle indlæringsvanskelighe-
der, korttidshukommelse, sproglige 
vanskeligheder, genetik, epigene-
tiske problemstillinger (gener, der 
påvirkes af miljø) – altså andet end 
decideret læsning og dermed en 
bred forskningsmæssig tilgang til 
fænomenet? Eller skal forsknin-
gen koncentrere sig om en mere 
præcis og overskuelig afgrænset 
tilgang, der handler om fx symp-
tomet afkodningsvanskeligheder 
eller fonologiske vanskeligheder? 
Dette dilemma afspejles i to af de 
officielle definitioner, der benyttes 
i Danmark.

To officielle definitioner
I Danmark findes umiddelbart to 
officielle definitioner på dysleksi/
ordblindhed. Den ene findes i det 
internationale sygdomsklassifikati-
onssystem ICD-10, og den anden i 
to udgaver – dels i Den Store Dan-
ske Encyklopædi og dels i forkor-
tet udgave på VIHS’ hjemmeside 
(Videnscenter for Handicap og 
Socialpsykiatri), hvor det tidligere 
Videnscenter for Ordblindhed nu 
hører under. 

Dysleksi blev defineret og op-
taget første gang i 1994 i ICD-10, 
nemlig under kapitel 5 (Psyki-
ske lidelser og adfærdsmæssige 
forstyrrelser) med betegnelsen 

»specifik læseforstyrrelse (ord-
blindhed)« med følgende beskri-
velse:

»Specifik og væsentlig forstyrrelse 
i udvikling af læsefærdigheder, 
som ikke alene kan forklares med 
mental alder, synsproblemer, 
neurologisk lidelse eller mangel-
fuld skolegang. Læseforståelse, 
ordgenkendelse, højtlæsningsevne 
og udførelse af færdigheder, som 
kræver intakt læseevne kan alle 
være afficeret (påvirket). Stavevan-
skeligheder er ofte forbundet med 
specifik læseforstyrrelse og vedva-
rer ofte op i adolescensen (puber-
teten), selv efter at læseevnen er 
forbedret. Læseforstyrrelse er ofte 
forudgået af forstyrrelser i tale- 
og sprogudvikling. Emotionelle 
forstyrrelser og adfærdsforstyr-
relser optræder ofte i forbindelse 
med læseforstyrrelser op gennem 
skolealderen« (Bertelsen, 2000, s. 
160).

Essensen i denne beskrivelse er, 
at der er en række symptomer, der 
ikke kan forklares ved manglende 
intelligens, dårligt syn, neurologisk 
lidelse eller manglende undervis-
ning. Det vil sige, at undersøgelsen 
skal forholde sig til, om barnet er 
relativt normalt begavet, om synet 
og andre sanser er intakte, om den 
neurologiske udvikling er svarende 
til barnets alder, og om barnet har 
modtaget fyldestgørende under-
visning. Hvis eleven på trods af 
dette udvikler læsevanskeligheder, 

»Når en elev henvises til støtte- eller special-
undervisning grundet læsevanskeligheder, 
handler det således om at beskrive komplek-
siteten af disse læsevanskeligheder frem for 
at afgøre, om barnet er ordblindt eller ej«
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er der tale om en specifik læsefor-
styrrelse (dysleksi/ordblindhed).

Da ICD-10 i samme år blev an-
erkendt af Sundhedsstyrelsen som 
det officielle sygdomsklassifikati-
onssystem i Danmark, er »specifik 
læseforstyrrelse (ordblindhed)« 
således den ene officielt anerkend-
te definition, og umiddelbart ville 
et nærliggende ræsonnement være, 
at det således var psykiatere, der 
stillede diagnosen, da udviklings-
forstyrrelser i henhold til ICD-10 
sorterer under psykiatrien.

Sådan forholder det sig imidler-
tid ikke, idet tidligere skoleinspek-
tør og nu rådgiver for Ordblinde/
Dysleksiforeningen Karl-Åge 
Andreasen på en forespørgsel til 
formanden for Dansk Psykiatrisk 
Selskabs udvalg for Diagnostik, 
Klassifikation, Monitorering og 
Registrering, Ole Mors, fik det 
svar, at diagnosticering og behand-
ling af læse- og staveforstyrrelser 
ikke hører ind under psykiatrien, 
men sorterer under Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (Nyt om 
ordblindhed, juni 2011). PPR har 
således kompetence og myndig-
hed til at stille diagnosen dysleksi/
specifik læseforstyrrelse i henhold 
til beskrivelsen i ICD-10. Spørgs-
målet er så, om PPR-kontorer er 
vidende om, at det forholder sig 
sådan.

Den anden officielle definition 
findes i Den Store Danske Ency-
klopædi og er forfattet af Carsten 
Elbro:

»ordblindhed, dysleksi, mar-
kante vanskeligheder ved at lære 
at læse og skrive, som skyldes 
langsom og upræcis omsætning 
af bogstaver og bogstavfølger til 

sproglyde …« (www.denstoredan-
ske.dk).

En næsten enslydende definition 
findes hos tidligere Videnscenter 
for Ordblindhed – nu ViHS:

»Ordblindhed eller dysleksi er 
vanskeligheder med at lære at læse 
og skrive. Vanskelighederne skyl-
des langsom og upræcis omsæt-
ning af bogstaver og bogstavfølger 
til sproglyde. Ofte – men ikke altid 
– finder man andre i familien med 
læsevanskeligheder, fx en forælder, 
en bror eller bedsteforældre, som 
på trods af god begavelse har haft 
vanskeligt ved at lære at læse og 
skrive« (www.servicestyrelsen.dk). 

Begge definitioner er rela-
tivt præcise og enkle, idet der er 
fokuseret på selve afkodningen 
som det centrale problem i læse-
vanskelighederne. Siden starten af 
90’erne har læseforskere beskrevet 
og gentagne gange dokumenteret, 
at dysleksi/ordblindhed primært 
er relateret til »en forstyrrelse 
i afkodningen af skriftsproget 
forårsaget af et svigt i det fono-
logiske system« (Høien & Lund-
berg, 2000) og senest Elbro, der 
ser afkodningsvanskelighederne 
som »beroende på problemer med 
at udnytte skriftens lydprincip« 
(Elbro, 2007), dog tilføjer Elbro, at 
afkodningsvanskelighederne ikke 
må kunne forklares med svære 
sproglige vanskeligheder, dårligt 
syn eller hørelse.

Her er således tale om en meget 
omfattende definition (diagnose) 
beskrevet i ICD-10, der er relativt 
kompliceret at udrede, da elemen-
ter som kognitiv funktion, sanser, 
sproglig formåen og neurologisk 
udvikling indgår. Og en relativt 

enkel definition af ordblindhed/
dysleksi i form af fokus på af-
kodningsvanskeligheder, der kan 
afsløres allerede i 2. eller 3. klasse 
med pædagogiske prøver (fx Ud-
vikling og afprøvning af procedure 
til identifikation af elever i risiko 
for dysleksi, udviklet af Elisabeth 
Arnbak og Ina Borstrøm).

I skoleverdenen anvendes ofte 
hverken diagnosen »specifik læse-
forstyrrelse« (dysleksi) eller afkod-
ningsvanskeligheder (i betydnin-
gen ordblindhed), men til gengæld 
en række andre begreber, hvor det 
ikke helt præcist fremgår, hvad 
de indholdsmæssigt betyder – fx 
»specifikke læsevanskeligheder«, 
»massive læsevanskeligheder« el-
ler »dyslektiske vanskeligheder«.

På vej mod en 
enslydende terminologi
Da stort set ingen i dette land, 
så vidt jeg ved, stiller diagnosen 
»specifik læseforstyrrelse (ord-
blindhed)« i henhold til ICD-10, 
står vi tilbage med den relativt 
enkle men meget klare definition: 
at ordblindhed er langsom og 
upræcis omsætning af bogstaver 
og bogstavfølger til sproglyde, 
dvs. afkodningsvanskeligheder. 
En lang række fordele er forbun-
det med en fælles anvendelse af 
denne definition:

•	 	For det første kan det kontro-
versielle begreb ordblindhed 
helt afskaffes. Hvorfor kalde det 
ordblindhed (en blindhed relate-
ret til noget visuelt), når der reelt 
er tale om afkodningsvanske-
ligheder, som jo meget præcist 
beskriver læseproblemet?

•	 	For det andet er det relativt 
enkelt at afsløre afkodningsvan-
skeligheder. Det kræver ikke 
umiddelbart en lang uddan-
nelse at tage disse pædagogiske 
prøver endsige aflæse dem. 
Det betyder, at skolerne kan 
sætte ind meget tidligt og afsløre 
afkodningsvanskeligheder.

»Beskriv barnets vanskeligheder frem for 
at diagnosticere«
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•	 	For det tredje vil skolen selv 
kunne diagnosticere afkod-
ningsvanskelighederne – og der-
med ikke være afhængig af den 
lange sagsbehandling i PPR – og 
dermed straks sætte ind med 
træning i afkodning – fx kursus 
i VAKS (Vokal-Af-Kodnings-
Strategi) – og dermed afhjælpe 
problemet. Såkaldt »ordblinde-
undervisning« vil således være 
træning i afkodning.

Tilbage står betegnelsen dysleksi, 
der egentlig betyder vanskelighe-
der (dys) med ord og tale (leksi) 
– svarende til det overordnede 
begreb læsevanskeligheder, og 
dysleksi bør således anvendes 
synonymt hermed, hvis ordenes 
oprindelige betydning skal give 
mening.

Når en elev henvises til støtte- 
eller specialundervisning grundet 
læsevanskeligheder, handler det 
således om at beskrive kompleksi-
teten af disse læsevanskeligheder 
frem for at afgøre, om barnet er 
ordblindt eller ej. Vanskeligheder 
med fx afkodning, bogstavgen-
kendelse, semantisk forståelse 
og artikulering er alle brikker til 
beskrivelse af læsevanskelighe-
dernes karakter, når en fagligt ud-
dannet lærer står over for en elev. 
Med andre ord: Beskriv barnets 
vanskeligheder frem for at diagno-
sticere.

Afkodningsvanskelighe-
der er én forklaring på 
læsevanskeligheder
Netop fordi læsevanskeligheder 
er så kompleks en størrelse, bør 
læreren være opmærksom på, at 
læsevanskeligheder i deres fun-
dament og i deres følgevirkninger 
rækker langt ud over det, vi forstår 
ved læsning som værende »afkod-
ning x forståelse«.

Nogle elever har problemer med 
forståelse af det, de læser, nogle 
med overhovedet at koncentrere 
sig om at lære bogstaverne, nogle 
mangler motivation til at udvikle 

deres læsning, men hovedparten 
har uden tvivl afkodningsvanske-
ligheder. Afkodningsvanskelig-
heder relateres bl.a. til grafem-
fonem-korrespondensen, men hvad 
er denne korrespondens, og hvad 
driver den?

En gennemlæsning af 60 
indstillinger (PPV, Pædagogisk 
Psykologisk Vurdering) til vidtgå-
ende specialundervisning grundet 
læsevanskeligheder tegner et bil-
lede af elevernes vanskeligheder. 
Gruppen omfatter 4.-8. klasse 
med flest indstillinger på 4. og 5. 
klassetrin:

•	 	Alle elever beskrives som ha-
vende afkodningsvanskeligheder 
målt på en række læseprøver 
og andet materiale, der måler 
elevens evne til at arbejde med 
bogstav og lyd.

•  Ca. 95 % af eleverne har hu-
kommelsesvanskeligheder målt 
med sætningsspændvidde samt 
delprøver fra WISC (intel-
ligensprøve). Noget kunne 
således tyde på, at der for nogle 
er en sammenhæng mellem 
afkodningsvanskeligheder og 
hukommelsesspændvidde.

•  Ca. 80 % har ligeledes mate-
matikvanskeligheder, hvilket 
ofte forklares med, at eleverne 
har svært ved at læse tekststyk-
ker og dermed mister vigtig 

information i forbindelse med 
udregninger. Men det forklarer 
ikke, hvorfor en række elever 
ikke kan alle tallene til 100 eller 
bytter om på fx 56 og 65. For-
klaringen er snarere, at der er en 
sammenhæng mellem at huske 
samt bearbejde de abstrakte bog-
stavers navn og lyd og tallenes 
navn og værdi.

•  Ca. 75 % beskrives med ordmo-
biliseringsvanskeligheder målt 
på talepædagogiske test. Det 
vil sige, at eleverne ikke er så 
hurtige til at benævne og finde 
de rigtige ord, hvilket kan være 
noget, der ligger til grund for 
afkodningsvanskeligheder eller 
er afledt deraf.

•   Ca. 60 % beskrives med mo-
toriske vanskeligheder enten 
direkte beskrevet i PPV’en eller 
målt i løbet af den første måneds 
undervisning gennem en række 
boldøvelser og krydsede øvelser 
(cross crowl). Ses bl.a. tillige ved 
en mangelfuld eller ikke-alders-
svarende håndskrift.

•  Ca. 50 % beskrives som ha-
vende artikulationsvanskelig-
heder, dvs. udtaleproblemer ved 
visse lydforbindelser. Kunne 
relateres til afkodningsvanske-
ligheder, idet elevens opfattelse 
af lyd og efterfølgende udtale er 
forringet.

»Netop fordi læsevanskeligheder er så 
kompleks en størrelse, bør læreren være 
opmærksom på, at læsevanskeligheder i 
deres fundament og i deres følgevirkninger 
rækker langt ud over det, vi forstår ved læs-
ning som værende ›afkodning x forståelse‹«
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•  Ca. 50 % af eleverne har foræl-
dre med læsevanskeligheder, og 
for nogle er det således med stor 
sandsynlighed arveligt i en eller 
anden grad. Det vil sige, at nogle 
arver forudsætninger for afkod-
ningsvanskeligheder – måske 
epigenetisk (gener påvirket af 
opvækst).

Herudover blev alle elever prøvet 
med en simpel øjenmotorisk test, og 
ca. 20 % havde svært ved glidende 
øjenbevægelser i læseafstand. En-
delig blev elevernes IQ og WISC-
profil vurderet med henblik på even-
tuelle mønstre, men det viste sig, at 
IQ har en relativt lav indflydelse på 
afkodningsvanskeligheder, idet en 
del elever med relativt høj IQ har 
dårligere læsetestresultat end elever 
med relativt lavere IQ.

Ovenstående peger på, at når 
elever henvises til specialundervis-
ning grundet læsevanskeligheder, 
tegner der sig et meget nuanceret 
billede, hvor afkodningsvanskelig-
hederne årsagsmæssigt er viklet ind 
i en række andre kritiske forudsæt-
ninger, og ingen aner, hvordan disse 
kritiske forudsætninger forholder 
sig til hinanden. Et gennemgående 
træk er elevernes hukommelsesvan-
skeligheder – såvel korttidshukom-
melse som arbejdshukommelse, 
hvilket måske forklarer noget af 
grafem-fonem-problematikken i 
indlæringsfasen, så måske vil af-
kodningsvanskeligheder i fremtiden 
hedde hukommelsesvanskeligheder.

Hertil kommer en række fak-
torer som lavt selvværd, kost, 
søvn, motion, opmærksomhed 
og koncentration, der alle spiller 
afgørende ind i selve den daglige 
læseundervisning. Derfor er det 
fortsat vigtigt at bibeholde den 
nuancerede tilgang til læsevanske-
ligheder såvel forskningsmæssigt 
som i praksis.

Begrebet læsevanskeligheder 
dækker hele spektret, men in-
den for dette findes en mangfol-
dighed af kritiske faktorer, der 
alle kan bidrage til at forklare 

læsevanskelighederne – herunder 
afkodningsvanskeligheder (det, som 
vi tidligere kaldte ordblindhed).

Læsepædagogens redaktion:
Cecilie Falkenberg ■
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Succes • Bliv bedre til at læse 
og skrive • Oplevelser • Bliv 
fagligt dygtigere • Læring •  
Venskaber for livet • Idrætsfag 
(fx. motorcross, klatring, 
fodbold, ridning, maratonløb) 
• Kreative fag (fx. billedkunst, 
glasmaling, smykkefremstilling)
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Smartphonen bliver 
ordblindes bedste ven

Tekst og fotos: vuc-rksk.dk

Smartphonen bliver den ordblin-
des bedste ven. Derfor har VUC 
Ringkøbing-Skjern indledt et sam-
arbejde med den ordblinde sønder-
jyske superbruger Christian Bock 
i Gråsten, som følger den tekno-
logiske udvikling tæt. Det sker i 
forbindelse med, at VUC investe-
rer i foreløbig 14 af topmodellerne 
Samsungs Galaxy til undervisning 
af kursister, der ikke selv har en 
smartphone endnu.

Christian Bock har udstyret de 
14 smartphones med de nyeste apps 
og installeret dem på en måde, så de 
arbejder optimalt sammen i forhold 
til de ordblindes behov. Desuden 
har Christian Bock haft ordblin-
delærerne i Skjern og Ringkøbing 

Derfor har VUC RingkøbingSkjern indledt et samarbejde med den ordblinde 
sønderjyske superbruger Christian Bock i Gråsten

på kursus og sat dem grundigt ind 
smartphonens muligheder, så læ-
rerne er bedst muligt klædt på til at 
se og udnytte teknologien optimalt i 
deres undervisning.

Ordblindeundervisning 
eksploderer
Det nye samarbejde mellem VUC 
Ringkøbing-Skjern og superbruge-
ren i Gråsten er langtfra nogen til-
fældighed. Ordblindeundervisning 
af medarbejdere på egnens virk-
somheder er en eksplosivt voksende 
aktivitet hos VUC Ringkøbing-
Skjern, bl.a. i kraft af et mangeårigt 
tæt samarbejde med Vestas, som 
prioriterer undervisning af ordblin-
de medarbejdere meget højt.

I 2010 underviste VUC Ring-
købing-Skjern mere end 200 

ordblinde, svarende til 9 pct. af 
hele aktiviteten, hvilket skal ses i 
forhold til et gennemsnit på 1 pct. 
hos voksenundervisningscentrene 
på landsplan. I 2011 voksede det til 
14 pct., og intet tyder på, at vækst-
kurven flader ud i 2012. Eksempel-
vis underviser VUC Ringkøbing-
Skjern fire hold ordblinde hos Arla 
i Videbæk og Nr. Vium.

- Vi har længe været på det 
rene med, at smartphonen rum-
mer fantastiske muligheder for de 
ordblinde. Alligevel har det været 
en øjenåbner af dimensioner for 
mig at høre en ordblind superbru-
ger som Christian Bock øse af sine 
erfaringer til vore undervisere. 
Hans eksempel demonstrerede det 
tydeligt for os, at tålmodigheden til 
at lære at bruge smartphonen beta-
ler sig, siger forstander Jim Lange, 
VUC Ringkøbing-Skjern.

Smartphonen fotograferer 
A4-ark og læser teksten op
Et af smartphonens markante for-
bedringer er programmer, som gør 
det muligt at indtale og høre sms’er 
her og nu.

På et kursus med superbruger Christian 
Bock studerede VUC Ringkøbing-
Skjerns lærere intenst de fantastiske nye 
muligheder, som programmerne på en 
avanceret smartphone tilbyder de ord-
blinde. Fra venstre er det Anne-Mette 
Pedersen, Ragnheidur Petursdottir og 
Lene Elmholt.



22  Ordblindebladet 2 · 2012

Smartphonen bliver ordblindes bedste ven

– Tidligere måtte jeg vente en 
halv dag til jeg kom hjem og fik 
koblet mobilen til min it-rygsæk. Nu 
kan jeg svare på en sms eller en e-
mail som alle andre indenfor 1½ mi-
nut. Jeg kan også tage et billede af 
A-4 ark og få teksten læst op via et 
Bluetooth headset. Det kan være på 
en kongres eller et kursus, hvor man 
skal læse noget igennem for at følge 
med, siger Christian Bock. Men han 
understreger, at smartphonen fortsat 
ikke erstatter, men supplerer it-ryg-
sækkens computerprogrammer.

Følger udviklingen 
til mindste detalje
Den tidligere automekaniker har i 
en årrække været pedel og tek-
nisk vejleder for lærere og elever 
på ordblindeefterskolen Strand i 
Fynshav i Sønderborg Kommune. 
Herudover er han tilknyttet kom-
munens jobcenter som konsulent 
og vejleder for ordblinde, og des-
uden fungerer han som indkøber, 

leverandør og vejleder på ordblin-
deområdet for en række jobcentre.

– Fordi jeg læser som én, der 
går i 3.- 4. klasse, har jeg selv stor 
fordel af at kende programmerne 
til mindste detalje og udnytte alle 
finesserne. Derfor følger jeg med i 
alt, hvad der sker inden for området, 
og jeg er overbevist om, at vi ord-
blinde står foran en rigtig god tid. I 
fremtiden bliver det meget nemme-
re at være ordblind, siger Christian 
Bock.

Et kæmpestort spring fremad
- Ja, og lige præcis dér har Chri-
stian Bock en pointe, som vi 
har skyndt os at tage til os, siger 
Kirsten Cæsar. Hun er tovholder 
på VUC Ringkøbing-Skjerns 
ordblindeundervisning.

- Hvis man er ordblind, så har 
man simpelthen en større tålmo-
dighed og vilje til at finde ud af, 
hvordan smartphonen virker. Fordi 
den kan gøre dagligdagen meget 

Christian Bock er en meget entusiastisk 
ordblind superbruger. – I fremtiden 
bliver det meget nemmere at være ord-
blind, siger han. 

Kirsten Cæsar og Jim Lange med en 
flok af de mange nye smartphones, som 
Christian Bock har klargjort og udsty-
ret med de nyeste programmer.

www.kragelund-efterskole.dk

Kragelund Efterskole for unge med læse- og
stavevanskeligheder, og med lyst, engagement og gåpåmod 
til at deltage i et fællesskab.
Grundværdierne på Kragelund Efterskole er social trivsel 
og faglig udvikling i et sundhedsbevidst miljø.

Kragelund Efterskole
Skolesvinget 1 • 8723 Løsning
Tlf. 75 89 35 22

nemmere. Den motivation har vi 
sværere ved at mobilisere som 
undervisere. Derfor bliver det i høj 
grad de ordblinde, som kommer til 
at lære hinanden alle fiduserne.

For nogle bliver det et kæm-
pestort spring fremad. Jeg har 
i øjeblikket en kursist med en 
mobiltelefon, der er så gammel, at 
den end ikke har ordforslag indbyg-
get, når man skriver en sms. Hun 
kommer til at springe rigtig mange 
telefoner over i ét stort hop frem til 
smartphonen, siger Kirsten Cæsar. ■
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Læsetrappen et af 
værktøjerne fra Alkalær

Oplysninger af 
Susanne Mak Dalum

Allervigtigst er det at få styr på 
bogstaverne og deres lyde. Først da 
kan eleven lige så stille begynde 
at arbejde sig op af læsetrappen. 
Alkalær har lavet sin egen Læ-
setrappe. Den viser tydeligt for 
eleven, at vi ikke kan gå videre i 
læreudviklingen før niveauet un-
der er på plads. Noget særlige ved 
Alkalær er at undervisningen går 
helt tilbage til børnehaveklassens 
indlæring. For at sikre at elevens 
fundament er i orden. Det er nem-
lig helt ved skolestart, at vi starter 
med at danne fundamentet.

De små lærebøger: 
Søde ord og drilleord
Når fundamentet er tjekket og 
lydene er på plads arbejder lærer 
og elev sig stille og roligt igennem 
et materiale, der kaldes »DE SØDE 
ORD«. Dette er lavet specielt af 
Alkalær – hvor ingen lyde driller 
– derfor er de »søde« ved eleven. 
Materialet består af en mappe med 
arbejdsopgaver samt læsebøger der 
er 100 % lydrette. De eneste, der er 
i Danmark.

De lydrette bøger starter med 
først to, så tre, så fire og til sidst 

Alkalær er en undervisningsform, som ikke bare er rettet mod elever med 
læseproblemer i forskellige grader, men denne undervisningsform kan også nemt 
bruges i almindelig undervisning. Der arbejdes ud fra holdningen, at det der skaber 
problemerne er, at det er svært at få styr på forbindelsen mellem bogstaver og 
lyde i det danske sprog, når nu de (så ofte) svarer så dårligt til hinanden

12 bogstaver stadig 100 % lydret. 
Når så eleven er færdig med de 
»søde ord«-materialet er læse-
fundamentet på plads, og nu kan 
undervisningen så tage drilleord 
og lyde med. Der er 5 bøger med 
drilleord – ord, der ikke er helt 
igennem lydrette. På bogens første 
side er der en god og letlæselig 
instruktion til underviseren, hvor 
den særlige lyd, der er i fokus i 
bogen, bliver forklaret. Derefter 
er der to sider, hvor vi kan se – og 
vise eleven – hvilke bogstaver der 
kan give denne lyd. Det er me-
ningen, at eleven skal kunne læse 
drilleordene fra den første bog for 
at kunne klare den næste bog. Et 
skridt ad gangen. Læsebøgerne 
har handling, plot og udvikling. 
Og temaer, som vi kan identificere 
os med. Derfor bliver læsningen 
drevet frem af ønsket om at vide 
mere om, hvordan det går for ho-
vedpersonen. 

Hvordan løser vi så problemet 
med den svære bogstav-lyd- 
forbindelse i dansk? Her er 
teoriens svar ret genialt
Denne teori har som mange 
andre fokus på bogstav-lyd-
forbindelsen. Vi starter med at 
læse lydrette tekster. Når det er 

på plads, indfører forfatteren et 
hemmeligt alfabet. Det hemme-
lige alfabet – og det er simpelthen 
et scoop – består bl.a. af tegn for 
fem vokaler og fire uægte kon-
sonanter. Disse fem hemmelige 
vokallyde er øf-lyden (illustreret 
med en grisetryne – en cirkel med 
to prikker i), okselyden (illustre-
ret med et oksehoved), ar-lyden 
(illustreret med et ar), år-lyden 
(illustreret med en cirkel med en 
pil i, der skal minde om året, der 
kommer igen og igen og igen) 
og ørne-lyden (illustreret med et 
ørnenæb). Så der er helt igennem 
overensstemmelse mellem ly-
den, dens navn og dens tegn. Og 
det samme gælder de fire uægte 
konsonanter.

Der er så mange meninger om 
bogstaver og lyd. Ved denne me-
tode er der intet at tabe, men kun 
at vinde. Alle kan få udbytte af 
denne måde at arbejde – med eller 
uden ordblindhed, andre indlæ-
ringsproblemer samt barn eller 
voksen.

Vil du vide mere så se:
www.alkalaer.dk eller kontakt 
Alkalær ved Erik Vierø Hansen på 
Telefon: 44 66 27 27.
Mail: info@alkalaer.dk   ■
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»Alkalær-systemet er delt op i tre 
moduler plus et stavekursus. Det 
første modul hedder søde ord og 
starter med at tjekke om børnene 
kan vokalerne og deres lyde, der-
efter tjekker jeg, om de kan konso-
nanterne. Kan børnene deres lyde så 
kan de læse den første mappe. Det 
man starter med er at dele vokalerne 
op i lange, hårde og korte vokaler.

I 2. kapitel begynder eleverne at 
læse lydrette ord på 2 bogstaver. 
Kan de disse lyde, kan de læse ord 

Annette V. Olufsen har i 5 år givet privat undervisning efter systemet 
»Alkalær« af Erik V. Hansen. De elever hun har undervist efter dette system, 
har lært at læse på et godt niveau. Der har endda været elever, der har fået så 
meget selvtillid, at de er gået fra den dårligste læser til at blive den bedste 
læser i deres klasse. »Det kan ofte være svært at afgøre om en elev kan læse, 
når de kommer til mig. Mange elever er blevet gode til at gætte. Det er dog 
nødvendigt at lære lydene fra bunden«, fortæller Annette og hun fortæller 
videre om hvordan hun opnår disse gode resultater:

som is, os og sø. Når jeg får nye 
elever, starter jeg altid med at høre 
om de kan disse lyde. Nogle elever 
gætter og siger noget helt andet, 
end det der står. Nogle elever be-
gynder at græde, fordi de har haft 
så dårlige oplevelser med at læse. 
De har haft så mange nederlag og 
de bliver så mange gange konfron-
teret med deres svagheder. Selvom 
de har læst alle ord på 2 bogstaver 
rigtigt, så er de så usikker og tør 
ikke sige, hvor mange de har læst 

rigtigt. De er så langt ned psykisk, 
at de ikke tør sige, hvad de mener. 

Forældrene må ofte tvinge 
børnene til undervisning hos mig 
første gang. Børnene gemmer sig 
væk i store huer og overtøj. Deres 
selvværd er helt i bund. Det kan 
være meget vanskeligt at overvin-
de deres kompleks, men når de har 
været her et par gange, kommer de 
glade og friske. 

I kapitel 3 er det også lydrette 
ord på 2 bogstaver, men med korte 
vokaler og i kapitel 4 er det vokaler 
med lange lyde. Når de kan disse 
lyde, skal de i gang med at læse den 
første bog. Bogen består af ord på 
2 bogstaver og når de kan læse den, 
oplever de deres første succes. Det 
er fantastisk at opleve deres glæde, 
når børnene er kommet så langt.

Til de store teenager bruger jeg 
den bogen der hedder »At bo i en 
by« den består af lydrette ord og 
den handler om forhold de unge 
kender til. De næste bøger har ord, 
der består af flere bogstaver. Vi 

Annette er ved at undervise Mikkel, 
mens hans mor Grith ser på.
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arbejder til vi kommer op på ord 
med 12 bogstaver.

Når eleverne kan læse disse 
bøger begynder de på at skrive 
sætninger selv. Det er svært for 
mange fordi de har store blokerin-
ger. Vi starter meget forsigtigt med 
at skrive ord på 2 bogstaver. Fx 
»Bo må få to øl« De unge må kun 
bruge disse ord for ellers kommer 
de ud i noget de ikke kan styre. 
Skriveundervisningen er meget 
struktureret. Når de har skrevet en 
sætning skal de tegne. Det giver 
en forståelse af indholdet. De store 
skal ikke tegne, hvis de ikke bry-
der sig om at tegne.

Når det er godt indarbejdet be-
gynder eleverne at skrive ord på 
tre bogstaver og jeg begynder og 
lære eleverne, at der kan være for-
skel på udtalen af de enkelte bog-
staver, alt efter hvor de står place-
ret i ordet. I kapitel 7 læser, skriver 
og tegner eleverne og nu kan de 
uden problemer læse og skrive ord 

på tre bogstaver. Sætningerne er 
konstrueret sådan at eleverne ikke 
kan gætte sig til lydene og me-
ningen. »En nat så vi en kat på to 
ben« eller »Bo lå på en blå ufo« i 
disse sætninger er eleverne tvun-
get til at lave den rigtige lyd.

Elevernes viden om læsning og 
skrivning bliver på denne måde 
bygget op meget langsomt og sy-
stematisk. Jeg går ikke hurtigere 
frem end at eleven kan følge med. 
De må ikke på noget tidspunkt 
føle, det er for svært for dem.

Eleverne begynder at kunne 
læse alle ord, når de kan læse ord 
med 4 og 5 bogstaver. De kan nu 
også løse kryds og tværs og de 
begynder at forberede sig til en 
lille eksamen. Det tager op til 2 
måneder og 8 lektioner at nå så 
langt, men det er naturligvis meget 
individuelt, hvor hurtigt det går. 
Det afgørende er ikke om det tager 
8 eller 10 lektioner, men at eleven 
oplever en større og bedre læse- og 

Undervisningen
Undervisning på små hold.

Der er maksimalt 8 
elever på vores 

danskhold. 

EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Timetal
9 timer dansk, 4 timer 

matematik, 2 timer engelsk, 
orienteringsfag 

og masser af idræt.

Målsætning
Vi gør alt for, at 

det unge menneske bliver 
kvalificeret til at tage en 

uddannelse.

Værdier
Faglighed, fællesskab, tillid, 

tryghed og varme.
Det må gerne være SJOVT 

at gå på efterskole!

Ring og aftal et besog . tlf. 64 82 12 64 . info@nislevgaard.dk . www.nislevgaard.dk

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

skrivefærdighed og at eleven får 
opbygget sit selvværd. Når elever-
ne er færdig med det første modul 
får de et diplom og jeg holder en 
lille fest for eleven.

Undervisningssystemet bliver 
mere og mere brugt i børnehave-
klasserne, men det kræver at der er 
mange voksne til rådighed. Jeg vil 
også meget gerne have en af for-
ældrene med til hver lektion. Alle 
børnehavebørn der bruger dette 
system kan læse, når de kommer i 
skole, men det er vigtig at der bliver 
fulgt op på læseundervisningen.

Undervisningen er enormt ef-
fektiv og stiller på intet tidspunkt 
større krav til eleven end det har 
ressourcer til at honorere. Det bety-
der at eleverne hurtigt lærer at læse, 
men også ændrer sig personligt, 
fordi deres selvværd øges«, fortæl-
ler Annette V. Olufsen som er pri-
vatlærer i Svogerslev ved Roskilde. 
 
  Interview af EKR ■
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TjekORD – nyt, gratis 
program hjælper ordblinde 

Af Morten Gandil, Underviser 
og konsulent, Hovedstadens 
Ordblindeskole

Words stavekontrol er et uvur-
derligt staveredskab for mange 
ordblinde skribenter, ikke mindst 
for ordblinde studerende. Mange 
har imidlertid også haft kedelige 
oplevelser med de fejl stavekon-
trollen ikke fanger – eller som 
stavekontrollen måske ligefrem 
har været med til at foreslå. Det er 
ikke sjovt at skrive »bisætte« når 
man mener »besætte«, eller »sen-
gelækkende« der hvor det skulle 
være »sengeliggende«.

Vil du prøve programmet, kan 
du hente det gratis på: Tjekord.
blogspot.com. En vigtig pointe 
ved TjekORD er at det giver ord-
blinde skribenter med stavevan-
skeligheder mulighed for at dele 

TjekORD er et nyt, gratis program der hjælper ordblinde med at finde nogle af 
de forvekslingsord som ikke får røde streger i Words stavekontrol – der hvor 
man fx har fået skrevet »hinde« i stedet for »hende« eller »standart« hvor det 
skulle have været »standard«

nogle af deres dyrt købte erfarin-
ger med andre i samme situation. 
Med TjekORD kan man give sine 
stavefejl videre, så andre kan få 
glæde af dem. Af sted med »sol-
skind« og »gloværdig«. Læs mere 
på Tjekord.blogspot.com, under 
fanen »Indsend forvekslingsord«.  
Programmet er udviklet af un-
dervisere og ordblinde kursister 
på Hovedstadens Ordblindeskole 
i samarbejde med programmør 
Jesper Hudlebusch. TjekORD 
er gratis, men kræver at du har 
 Microsoft Word 2007 eller nyere, 
og det kører på nuværende tids-
punkt desværre kun i Windows/
pc. 

Prøv TjekOrd
Krav til installerede programmer: 
Word 2007 eller nyere (Windows/
pc). 

Sådan gør du:
Download de to programfiler 
på Tjekord.blogspot.com, 

under menuen: »Hent TjekORD«.

Læg de to programfiler i 
samme mappe. Du kan fx op-

rette en ny mappe på skrivebordet, 
som du kalder »Prøv TjekORD«. 

Åbn herefter Word-filen 
med de aktiverede ma-

kroer (TjekORD.dotm). Husk at 
klikke på »Aktivér indhold«, hvis 
Word kommer med en af de gule 
advarselsbjælker.

Copy-paste nu den tekst, som 
du vil tjekke, ind i doku-

mentet. Du kan fx indsætte denne 
tekst: »Vi vil forsat kigge efter nye 
muligheder, men vi er nød til at 
anstrenge os, hvis vi skal formilde 
alle vores ideer, det bliver lidt af en 
kræftanstrengelse. Senere må det 
vise sig, om vi alligevel må vælge 
en standartløsning, men vi kan 
ikke stanse her«.

Herefter sætter du TjekORD i 
gang ved at vælge fanebladet 

»Vis«  – »Makroer« (»Vis makroer«) 
og »Afspil« makroen »ScanTekst«.

Hvis du vil installere TjekORD, 
så det er klar, hver gang du åb-
ner Word, kan du se hvordan på: 
 Tjekord.blogspot.com, under punk-
tet: »Installér TjekORD«.  ■ 

1

2

3

4
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Nota kaster sig over tegneserier

TjekORD – nyt, gratis 
program hjælper ordblinde 

Af: Linda Gjaldbæk Hansen, 
kommunikationsmedarbejder, Nota

Som noget helt nyt satser Nota på 
at lave tilgængelige tegneserier, 
hvor man på sin PC, tablet, eksem-
pelvis en iPad, eller sin smartpho-
ne både kan se tegneserier med 
fuld grafik og høre teksten imens: 
- Tiltaget er første skridt på vejen 
mod at lave nogle mere visuelt 
orienterede bøger – som eksempel-
vis undervisningsbøger, fortæller 
Simon Moe, der er leder af Viden 
og Analyse på Nota.

Flere indlæsere om samme hæfte
Ved indlæsningen af tegneserier 
bruges der ofte to indlæsere, der 

Nota kaster sig 
over tegneserier
Tegneserier med lyd er seneste skud på stammen i 
Notas samling. Foreløbigt planlægger Nota at lave 
50 tegneserier med lyd i løbet af 2012 – syv af dem 
er allerede nu lagt ud på E17

fordeler stemmerne imellem sig og 
dramatiserer rollerne mere, end de 
gør ved indlæsningen af skønlit-
terære bøger.

- Vi håber, at den nye indlæs-
ningsform kan være med til at 
lokke nogle af de unge ordblinde – 
og alle andre med hang til tegne-
serier – til at lytte til dem, siger 
Simon Moe.

Du finder tegneserierne via 
E17 Mobil; Notas nye mobilaf-
spiller. Adressen er: m.e17.dk. Se 
vejledning til E17 Mobil på næste 
side.  ■

Et udvalg af nogle af de tegneserier, 
der allerede nu ligger på E17.
Collage: Marius Bredsdorff

Vi er en efterskole for normaltbega-
vede unge med læse- eller stavevan-
skeligheder. Vi optager 70 elever og 
de er fordelt på 6 bo-områder.

Vi kan bl.a. tilbyde dig:
·  5 niveauer i dansk, engelsk og 

matematik-to-lærerordning i de 
obligatoriske fag

· Masser af bevægelse og sund mad
· 3 vejledere
· 10. årgang med brobygning
· Spændende og afvekslende valgfag
· Lejrskoler

Ærtebjergvej 71, Tjæreby
4230 Skælskør · Tlf.: 5814 1152 

forstander@efterskolensolbakken.dk
www.efterskolensolbakken.dk

 

Ærtebjergvej 71, Tjæreby, 4230 Skælskør 

Tlf.: 5814 1152  Mail: forstander@efterskolensolbakken.dk 

Hjemmeside: efterskolensolbakken.dk 

  
Vi er en efterskole for normaltbegavede unge  

med læse- eller stavevanskeligheder. Vi optager  

70 elever og de er fordelt på 6 bo-områder. 

Vi kan bl.a.  

tilbyde dig: 

-5 niveauer i dansk, engelsk og matematik 

-to-lærerordning i de obligatoriske fag 

-masser af bevægelse og sund mad  

-3 vejledere 

-10. årgang med brobygning  

-spændende og afvekslende valgfag 

-lejrskoler  
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E17 Mobil er Notas nye mobile afspiller

Af: Linda Gjaldbæk Hansen, 
kommunikationsmedarbejder, Nota

E17 Mobil kan bruges på en almin-
delig PC eller MAC. Du skal bruge 
browseren Internet Explorer 9 eller 
nyere, Safari eller Chrome. Der-
udover virker E17 Mobil også på 
en iPhone eller iPad. E17 Mobil-
afspilleren virker også på Android 
telefoner eller tablets, men de 
skal være version 2.3 eller nyere. 
Adressen er www.m.e17.dk.

Hvordan gør jeg?
Åbn din browser på telefonen, 
din tablet eller pc og tast adressen 

E17 Mobil er Notas 
nye mobile afspiller
E17 Mobil virker på både computere, smartphones og 
tablets – som eksempelvis iPads. Det betyder, at hvis 
du har en iPad, en iPhone eller en Android mobiltelefon, 
får du nu alle Notas 18.000 lydbøger – lige ned i lommen

m.e17.dk. Når afspilleren åbner 
første gang, skal du logge på med 
dit cpr-nummer og kodeord, lige-
som på E17.

Det første, du ser, efter du er 
logget på, er din boghylde. Klik på 
en af titlerne, og du åbner afspil-
ningsvinduet. Klik på »play«, og 
så er du i gang.

Udover knapper til at afspille og 
spole frem og tilbage med ser du 
en tekstrude. Her dukker teksten 
op synkroniseret med lyden i lyd-
bøger med tekst – og er der tale om 
en tegneserie, er det hér, du ser bil-
lederne. I højre hjørne er der knap-
per til at se indholdsfortegnelsen, 

indstille tekststørrelse og farver el-
ler sende et link til bogen til nogen 
du kender.

Du kan også søge efter bøger. 
Klik på søgeikonet, som befinder 
sig i venstre hjørne af skærmen, 
når du ser din boghylde. På søge-
siden kan du som vanligt søge di-
rekte i Notas tusindvis af lydbøger. 
Men du kan også vælge mellem 
fem forskellige lister, der ligger 
direkte på forsiden af søgningen. 
Vælg for eksempel »Nota anbefa-
ler« for at se hvilke bøger, Nota 
foreslår, du kaster dig over. Eller 
vælg Notas nyeste for at se de ny-
este lydbøger.  ■
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Ordblinde/Dysleksiforeningen i DanmarkAnmeldelser

Serien om Kristine Rasmus

Bastians skøre 
opfindelser

Serien Virgils 
magiske pind

Af Thomas Schrøder 
og Allan Haverholm
www.forlaget-afart.dk

Det er en serie for børn. Bøgerne 
handler om Kristine, som er en 
lille fe. Kristine hjælper og tager 
sig af dyr, der har et socialt eller 
praktisk problem. 

Tegningerne i bøgerne er rettet 
mod små børn. Det er starten af 
læseprocessen med at læse med 
voksne. Bøgerne er helt dejlige, 
fordi sproget ikke er babysprog. 
Alle de svære ord er lydrette, så 
som ordblind voksen, har jeg en 
chance for at læse en godnat histo-
rie for mine børn.

  Susanne Dalum ■

Af Thomas Schrøder 
og Allan Haverholm
www.forlaget-afart.dk

Rasmus elsker sport – al slags 
sport. Lige fra mudderbrydning 
til synkron svømning. I hver bog 
kaster Rasmus sig over en ny 
sportsgren. Rasmus er modig og 
gør alt, hvad han kan for at være 
god. Rasmus er en skoledreng. 
Bogen har nogle gode tegninger. 
Teksten er i korte sætninger. Der 
er på en dobbelt side mellem 10-14 
linjer tekst. Der er 30 sider. Hver 
bog indeholder ord, der beskriver 
sporten, udtryk og udstyr. Hvor 
svær den er at læse er svært at 
beskrive. Men et er sikkert. Det er 
sjovt, når Rasmus kaster sig over 
noget nyt.

Der er lige nu fire bøger i serien. 
Bøgerne skal ikke nødvendigvis 
læses i rækkefølge. Forlag: Afart. 
Bøgerne kan købes i den alminde-
lige boghandel, men også på nettet 
www.forlaget-afart.dk.

  Susanne Dalum ■

Af Thomas Schrøder 
og Allan Haverholm
www.forlaget-afart.dk

Bastian er en dreng der finder 
løsninger på problemer omkring 
sig. De løsninger han laver virker, 
men ikke lige på den måde han 
havde forudset. I bøgerne møder 
vi Bastian, som på tegningerne 
ser ud til at være omkring 8 år. Vi 
møder hans far samt Fru Madsen, 
der bliver udsat for mange forskel-
lige ting.

Hver bog har et sjovt indhold 
lige til det sidste. På hver siden 
er der fire linjer tekst. Bogen har 
mange lange ord. De er dog alle 
lydrette. For meget svage læsere 
kan det godt virke uoverskueligt. 
De svære ord gentages ofte i for-
skellige sammenhænge, hvilket 
gør at vi, som læsere lærer nye 
ord.

 Susanne Dalum ■

Af Thomas Schrøder 
og Allan Haverholm
www.forlaget-afart.dk

Bøgerne handler om Virgil, som 
er en dreng med en magisk pind. 

Vi lærer Virgil at kende. Han 
oplever nogle problematikker, 
som afsluttes i hver bog. Tegnin-
gerne af Virgil viser en dreng, 
der går i børnehave. Bøgerne er 
helt dejlige, fordi sproget ikke 
er babysprog. Alle de svære ord 
er lydrette. Det gør at jeg, som 
forælder kan læse en historie for 
mine børn.

 Susanne Dalum ■
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E17 Mobil er Notas 
nye mobile afspiller
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Ordblinde/Dysleksiforeningen i DanmarkNyt fra kredsene

Uddeling af legat

Medlemmer af Ordblinde/ 
Dysleksiforeningen på Fyn har 
nu mulighed for at søge et legat.

Legatet uddeles to gange om året 
i februar og august. 

Kun skriftlige ansøgninger modtages 
– telefoniske henvendelser frabedes.

Ansøgningsfrist 15. januar og 15 juli.

Ansøgningen skal indeholde medlemsnr. og en kort 
beskrivelse af, hvad legatet skal bruges til og sendes til: 
Lene Baasch, Kivsmosevej 10, 5690 Tommerup.

Kun de ansøgninger, der bliver imødekomne, får besked ■

www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk

OPLEVELSER DANSK

UDFORDRING IDRÆT

REJSER MATEMATIK

SELVTILLID KREATIVITET

ENGAGEMENT NATUR

LIVSLYST MUSIK

GLÆDE DRAMA

UDVIKLING FORTÆLLING

VENSKAB HÅNDVÆRK

Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder

E-mail: gylling-efterskole@image.dk Telefon: 86 55 16 44 www.gylling-efterskole.dk

✂

Bornholm
John Larsen blev 
på kredsens ge-
neralforsamling 
den 12. marts 
2012 hyldet for 
sit medlemskab 
af foreningen i 
25 år.

Formanden overrakte blomster 
og en medlemsnål og takkede John 
for sit lange medlemskab.
 Tom West ■

Det er med stor sorg, at vi kan 
meddele, at Mikael Møller er 
afgået ved døden. Mikael var næst-
formand og bestyrelsesmedlem i 
Ordblindeforeningen på Bornholm 
i en lang periode. Mikael var kendt 
for sine meningers mod, og var 
altid villig til en debat om det, 
som han mente var det rigtige for 
foreningen.

Æret været Mikaels minde.
 Tom West ■

Nordjylland
Den 19. marts havde vi inviteret 
Erik Arendal til Års for at fortælle 
om de mulige hjælpemidler, der 
findes til ordblinde i skole, uddan-
nelse og erhverv.

Det blev en meget fin aften. Ca. 
100 mennesker mødte op for at 
lytte til Arendals ord. Vi fik alle 
lært noget den aften, tror jeg, og 
måske vil vi gentage succesen et 
andet sted i kredsen.

På vores hjemmeside:
www.ordblind.net er der vist ho-
vedpunkterne fra Arendal oplæg.
 Inger Pihl ■ 
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Dit valg!

 Erhvervs- og uddannelsesrettet højskole – især for ordblinde

Start på en frisk
Personlig udvikling. Uddannelsesparathed. 
Trygge og faste rammer. Vejledning. 
Lektiehjælp. Finansiering: EGU. STU. 
Integrationsloven. Kommunalt tilskud. 
Skolens fond.

Dansk på rekordtid
Ordblindeundervisning med stor effekt. 
Læsecomputere med skrivestøtte.
Danskprøver 2 og 3. 
 
Fag
Dansk. Matematik. Engelsk. IT. Teater.  
Idræt. Kørekort og mange flere ...

Tid til opgradering

Smil igen! 

Forår: 23 uger. Efterår: 19 uger
Tjek www.brandehs.dk
Ring 97 18 45 45



Højtlæsning

med ViTal

Skrivestøtte

med ViseOrd

Scan og Læs

med ViTex

Med ViTre får du mange fordele

 Letforståelig oplæsning

 Oplæsning direkte fra scanner

 De bedste ordforslag

 Gratis opgraderinger

 Til skole, hjem og arbejde

 Lær nye sprog med talestøtte

 Windows XP, Vista, 7 (32/64 bit)
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Bliv selvkørende med ViTre !

ScanDis A/S er fast leverandør af Startpakken (IT-Rygsækken)
til studerende med læse- og skriveproblemer

Kontakt ScanDis A/S
Telefon: 96 27 02 20 • www.scandis.dk • obf@scandis.dk
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