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»Når livet gør ondt«
Billederne af malerierne, som I kan se på side 26-27, 
er malet af Susanne Dalum. De fortæller om livet som 
ordblind og psykisk syg. Mange kender Susanne fra 
hendes dybe, men humoristiske foredrag om livet som 
ordblind.

Billederne kan købes hos Susanne Dalum og ind-
tægterne går til »Susanne Dalum Fonden«, hvor unge 
kan søge støtte til uddannelse. Susanne kan kontaktes 
på susanne@dalum.nu 
 Redaktionen ■
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Formanden har ordet

Hans-Pauli Christiansen,
formand for Ordblinde/ 
Dysleksiforeningen i Danmark

Den særlige tilrettelagte ordblindeundervisning for børn 
er kommunernes opgave.

I forsommeren bragte pressen en historie, der beskrev at 
Kalundborg kommune betaler op imod 500.000 kroner 
årligt til transport til en dreng, der modtager ordblinde-
undervisning på Ordblindeinstituttet i Ballerup.

Formålet med artiklen var at beskrive, hvor urimelig dyrt 
det er at undervise børn, der har behov for særlig tilret-
telagt undervisning. Det er også en stor mangel, at der 
ikke er etableret et ordblindetilbud af lignende god kvali-
tet, som på Ordblindeinstituttet, i en passende afstand fra 
Kalundborg.

Ordblindeforeningen opfordrer kommunerne til at skabe 
de nødvendige undervisningstilbud til børn med ordblind-
hed. Kommunerne bør gå sammen og skabe de nødven-
dige undervisningstilbud i lokale samarbejde. 

Penge, som anvendes på det kommunale område til denne 
opgave, vil komme mange gange igen.

Det er uværdigt, at udviklingen med etablering af tilbud 
til ordblinde børn, ikke er iværksat i mange af landets 
kommuner.

Det er derfor nødvendigt, at Folketinget stiller krav til 
kommunerne. Indhold og omfang af den særlig tilrette-
lagte specialundervisning til ordblinde bør følge de ret-
ningslinjer, som foreningen har beskrevet.

Jeg opfordrer forældrene til at kontakte foreningen. Vi 
tilbyder rådgivning og vejledning til forældre med ord-
blinde børn. Foreningen har gennem tiden hjulpet mange 
forældre og børn. Ingen forældre bør stå alene. 

Foreningens rådgivere tager også med til samtaler med 
skolen. Det er vigtigt at kende lovgivningen og de mulig-
heder, som særlig tilrettelagt specialundervisning giver 
ordblinde børn.
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Specialundervisningen 
er under pres

I forsommerens forhandlinger mel-
lem Kommunernes Landsforening 
(KL) og regeringen blev udgifterne 
til børn og voksne »med særlige 
behov« fremført som et af de al-
lerstørste økonomiske problemer 
for de danske kommuner. Kom-
munerne har oplevet, at udgifterne 
stiger og stiger, og de ønskede 
både at regeringen skulle give dem 
flere penge til opgaverne og ændre 
reglerne på området. KL mener 
blandt andet, at det er for nemt for 
forældrene at klage og anke sig til 
bedre tilbud for deres børn, end 
kommunerne mener, er nødven-
dige – eller synes de har råd til. 

KL havde medbragt nogle ek-
sempler til forhandlingerne. Ét 
af dem drejede sig om en dreng 
med store ordblindeproblemer. 
Hans hjemkommune havde tilbudt 
1 times specialundervisning om 
dagen, men forældrene havde ikke 
fundet det tilstrækkeligt og havde 
sendt deres sag til Klagenævnet for 
vidtgående specialundervisning. 
Her fik de medhold i deres ønske 
om at drengen kom på Ordblin-
deinstituttet, hvor han nu har gået 
i nogle år. Den daglige skolevej 
på næsten 100 km. tilbagelægges 
i taxa på grund af elevens alder 
og bopæl. Nu har kommunen så 
fundet ud at, at den har meget store 
kørselsudgifter ved denne skole-
placering, og synes ikke det kan 
være rimeligt.

Sagen fik en vældig omtale i 
pressen. KL ønskede at bruge den 

som eksempel på, at Klagenævnet 
har for meget at skulle sige, og at 
forældrene på denne måde havde 
påført deres kommune en helt uri-
melig udgift. KL havde sjovt nok 
ikke undret sig over den meget sto-
re forskel, der var på kommunens 
eget tilbud på 1 time dagligt og et 
fuldtids tilbud på en specialskole 
for ordblinde. De havde heller ikke 
undret sig over, at kommunen ikke 
havde brugt lejligheden til at lave 
et ordentligt tilbud for ordblinde 
elever, så de kunne undervise ele-
verne lokalt og bruge pengene på 
noget bedre end taxakørsel.

Ikke de ordblinde, 
der sluger budgetterne
Det virker, som om nogle kommu-
ner mener, at det er for sjov eller 
for at genere myndighederne, at 
forældre forlanger specialtilbud til 
deres børn og lader dem køre lang-
vejs for at få den rigtige under-
visning. Havde barnets hjemkom-
mune stillet et fornuftigt tilbud til 
rådighed havde Klagenævnet netop 
ikke givet forældrene medhold i, at 
drengen skulle på specialskole så 
langt fra hjemmet. 

Gang på gang diskuterer politi-
kere og medier det problematiske 
i, at alt for mange børn forlader 
skolen uden at læse, og at alt for 
mange voksne ikke har tilstræk-
kelige læsefærdigheder. Hvis det 
problemer skal løses, så skal børn 
med ordblindhed have de rigtige 
tilbud.

Vi kan se i statistikkerne, at det 
er ikke ordblinde elever i folkesko-
len, der sluger et større og større 
del af budgetterne til specialun-
dervisning. Det er derimod i høj 
grad elever med vanskeligheder 
som f.eks. ADHD og autisme. De 
fleste kommuner har været nødt til 
at fastfryse udgifterne til special-
undervisning til et bestemt beløb, 
uanset om der er stigende behov. 
Det medfører selvfølgelig, at det 
bliver sværere og sværere at få del 
i de begrænsede midler. Jeg tror, at 
alle der har arbejdet i den praktiske 
hverdag i folkeskolen vil erkende, 
at man kigger meget på om en 
elev kan fungere socialt i klassen, 
når der skal prioriteres midler til 
specialundervisning. Altså kan det 

Folkeskolens specialundervisning er stærkt presset i disse år 
– og spørgsmålet er om det bliver ordblinde elever der kommer til at betale
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ende med, at den elev som »kun« 
har problemer med ordblindhed, 
bliver spist af med et alt for ringe 
tilbud.

Man skal ikke give op
Derfor befinder mange forældre til 
ordblinde børn sig desværre i en 
mere eller mindre konstant kon-
flikt med deres skole. De oplever 
en specialundervisning, som mere 
og mere er sporadisk, tilfældig 
og ikke særligt målrettet, og de 
ønsker at det skal blive bedre. Jeg 
kan slet ikke forstå, at skolerne og 
kommunerne kan undre sig over 
forældrenes holdning, vores børn 
er da de dyrebareste vi har!

Men man skal ikke give op, 
selv om man måske får at vide på 
skolen, at ens barn koster mange 
ressourcer og det ligger i luften, at 
barnet måske også bare kunne tage 
sig sammen og arbejde hårdere. 
Som forældre må man hele tiden 
presse på for at have dialog med 
skolen om barnets vanskeligheder 

og behov, og man må bruge de 
midler man har for at tale barnets 
sag.

Derfor er det vigtigt at søge 
rådgivning, for eksempel i Ord-
blindeforeningen, hvis man render 
panden mod en mur. Det er også 
vigtigt at kende reglerne for spe-
cialundervisning og måske benytte 
sig af klagemulighederne, hvis 
man ikke kan komme igennem ved 
en dialog. Man skal altid huske, at 
skolen og myndighederne har pligt 
til at inddrage forældrene på alle 
trin i beslutningsprocesserne og 
skal udlevere de papirer, der bliver 
brugt i sagsforløbet. Man skal ikke 
lade sig påvirke af, om nogen må-
ske synes man er kværulant. Når 
det drejer sig om ens barns frem-
tid, er det indlysende og naturligt 
at følge tæt med hele vejen, og 
skolen og kommunen skal opfatte 
forældrene som en ligeværdig 
samarbejdspartner.

Hvad kan 
kommunerne så gøre?
Mange forældre til ordblinde børn 
har oplevet, at specialundervis-
ning hist og pist, med skiftende 
lærere og mange aflysninger, over-
hovedet ingen positiv virkning 
har. Det er frustrerende for alle 
parter. Skolen føler, der er »ofret« 
ressourcer på eleven, lærerne føler 
de har gjort en indsats, og foræl-
drene har svært ved at motivere 
deres barn til at hænge i, fordi der 
ikke sker nogen fremgang. Ikke 
mindst barnet oplever, at det ikke 
kan leve op til forventningerne, 
skuffer forældrene og lærerne og 
oven i købet bliver socialt isoleret 
i klassen.

Et barn med store ordblinde-
vanskeligheder har brug for en 
helt anden model: Arbejdet med 
læsning og skrivning kræver en 
stabil og målrettet indsats hver 
eneste dag. Og undervisningen 
skal gives af en lærer med ordent-
lig videreuddannelse i læsning og 
læsevanskeligheder. Hvis skolen 
ikke er i stand til at honorere disse 

grundlæggende krav, er anstren-
gelserne forgæves: Skolen har 
spildt sine ressourcer, lærerne og 
eleverne har spildt deres tid.

Forældrene har lov til at stille 
disse basale krav til barnets spe-
cialundervisning, for det er fagligt 
begrundet og helt klart barnets 
behov.

Men selv en sådan indsats er 
ofte ikke tilstrækkelig. Nogle 
kommuner har derfor i tidens løb 
oprettet specialklasser for ordblin-
de elever. Ved kommunalreformen 
fik vi færre og større kommu-
ner med helt nye muligheder på 
skoleområdet. Det har desværre 
indtil videre kun vist sig i form af 
skolenedlæggelser, men man må 
håbe at der også kunne komme 
mere positive resultater, f.eks. i 
form af flere specialiserede tilbud 
til ordblinde. 

Det er meget vigtigt at huske 
på, at ordblinde elevers pædagogi-
ske behov ikke er det samme som 
elever med andre læsevanskelig-
heder. Når en kommune opretter 
et specialtilbud, skal det derfor 
være klart målrettet til gruppen 
af ordblinde børn. I en kommune 
med f.eks. 60.000 indbyggere vil 
der være rigeligt svært ordblinde 
elever til at lave et selvstændigt 
tilbud fra 3. – 10. klasse. Eller 
kommunerne kunne bruge den 
oplagte mulighed det er at gå sam-
men med en eller flere nabokom-
muner og oprette en specialskole 
for ordblinde. 

Ved kommunalreformen fik 
kommunerne det fulde ansvar for 
specialundervisningen. Selv om 
det var efter mange års ønske, er 
det alligevel som om mange kom-
muner var helt uforberedte og det 
kom bag på dem, hvad opgaven 
egentligt bestod i. Derfor har vi 
endnu ikke set en kvalitativ æn-
dring af tilbuddet til ordblinde, 
eller samarbejde på tværs af kom-
muner om denne vigtige opgave. 
Det er forhåbentligt på vej!

 Karl-Åge Andreasen ■ 

Rådgivning:

Litteratur:

Ordblindhed 
– en håndbog til forældre. 
Af Karl-Åge Andreasen og 
Birgit Dilling Jandorf. 
Specialpædagogisk Forlag. 
112 kr.

Ordblinde-/Dysleksiforeningen 
i Danmark 
Tlf.: 36 75 10 88 (kl. 10-15). 
www.ordblindeforeningen.dk

Dansk Videncenter for 
Ordblindhed 
Tlf.: 45 11 41 81 (kl. 9-14). 
www.dvo.dk

Ordblindeinstituttet 
Tlf.: 44 77 61 31 (kl. 9-14). 
www.oi.dk
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Gode grunde til at 
blive medlem af Ordblinde/ 
Dysleksiforeningen i Danmark

1   Foreningen har brug for din støtte – så vi kan hjælpe dig.
2   Foreningen ønsker at blive stærkere, til gavn for de mange 

ordblinde.
3  Foreningen har repræsentanter i alle af landets kommuner.
4   Foreningen kan tilbyde rådgivning til børn og voksne, der er 

ordblinde.
5   Foreningen anbefaler at begynde en egentlig ordblinde under-

visning så tidligt som muligt.
6   Foreningen har møder rundt i landet, hvor du kan blive 

orienteret om, det at være ordblind.
7   Foreningen kan orientere dig om dine rettigheder og 

muligheder.
8  Foreningens møder kan give råd og vejledning.
9  Foreningen giver støtte til dig for at du kan få en større viden.
 10  Foreningen hjælper dig til at få et bedre selvværd.
11   Foreningen udgiver 4 blade om året skrevet til ordblinde og 

andre, der interesserer sig for emnet, med artikler og nyheder 
om ordblindhed.

 12   Som medlem af ordblindeforeningen kan du benytte dig af 
foreningens medlemstilbud.

Ønsker du at blive medlem og støtte dig selv og de ca. 5%, der i 
Danmark er ordblinde. Du kan indmelde dig via vores hjemmeside 
www.ordblindeforeningen.dk eller ringe til os på telefon 3675 1088.

Er du medlem og skaffer et nyt medlem, vil du få Ordblinde for ening-
ens emblem i sølv, værdi 150 kroner, som bliver tilsendt dig som 
gave – vælg mellem halsvedhæng, slipsenål eller reversnål. Ring til 
os på telefon 36 75 10 88 eller skriv på kontor@ordbind.org og fortæl 
os det nye medlems navn, adresse, telefon og evt. e-mailadresse. 
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Visioner for en dansk læsepolitik

Af Poul Erik Skov Christensen, 
forbundsformand i 3F.

I februar i år afgjorde Højesteret 
en sag om en ordblind elev fra 
Fjends Kommune. Ifølge Høje-
steret var der ikke grundlag for at 
fastslå, at den specialundervisning, 
som eleven havde modtaget, ikke 
levede op til kravene i lovgiv-
ningen. Højesteret konkluderede 
derfor, at der ikke var grund-
lag for at pålægge kommunen 
erstatningsansvar. 

Jeg har så meget tillid til Hø-
jesterets juridiske kompetence, at 
når dommerne kommer frem til 
denne afgørelse, så er det fordi 
kommunen faktisk har overholdt 
lovens minimumsbestemmelser.

Alligevel tillader jeg mig som 
far, som samfundsborger og som 
fagforeningsformand at mene, at 
det er en rigtig trist sag, og at den 
familie, som sagen drejede sig om, 
blev svigtet. 

Eleven fik ikke tilbudt de rigtige 
test og undersøgelser. Det betød, at 
der var for lidt og for dårlig viden 
om problemernes art og omfang. 
Og dermed at eleven fik de for-
kerte tilbud, som da heller ikke 
indebar fremgang. Måske fordi de 

til dels blev udført af lærere, der 
ikke var uddannet til det.

Med de rigtige indsatser på de 
rigtige tidspunkter kunne alt, så 
vidt jeg kan se, have været gjort 
meget bedre og med meget bedre 
resultater, uden at det havde kostet 
mere. Min opfattelse bekræftes af, 
at eleven senere, under et ophold 
på en kompetent efterskole, gjorde 
betydelige fremskridt med hensyn 
til læsning. 

Regningen for efterskoleophol-
det nægtede kommunen dog at 
refundere, så familien måtte selv 
skaffe de mange tusinde kroner, 
som det kostede. På samme måde 
betalte familien mange penge for 
en »it-rygsæk« med en række helt 
nødvendige hjælpemidler.

Jeg læser Højesterets dom 
således, at dommerne faktisk 
har et blik for den mangelfulde 
indsats. Men de er jo nødt til at 
forholde sig til lovgivningen, som 
de altså ikke finder er overtrådt af 
kommunen. 

Højesterets afgørelse støder 
min opfattelse af ret og rimeligt, 
fordi kommunen slap af sted med 
at gøre det så dårligt, og fordi reg-
ningen på så smålig vis bare kunne 
overlades til familien. Men altså 

– lovgivningen sikrede ikke eleven 
og familien bedre end som så. 

Nu skal der ses fremad
En ting er, at min opfattelse af ret 
og rimeligt er blevet stødt. Nu må 
vi se fremad og få omsat vores 
indignation til fremadrettet positiv 
energi, der kan hjælpe nutidens og 
fremtidens ordblinde og andre med 
læse- og skrivevanskeligheder.

Lad os se på, hvordan vi kan 
lappe på skaderne, og hvordan kan 

Visioner for en 
dansk læsepolitik
Gå i gang i børnehaven. Indfør en læsegaranti i folkeskolen. Styrk læseindsatsen i 
ungdoms uddannelserne. Mange flere voksne på FVU- eller ordblindekurser. 
Bedre muligheder for at få it-hjælpemidler. Styrkelse af forskning og formidling. 
Dette er nogle af de bud, som 3F’s forbundsformand kommer med i denne artikel

Poul Erik Skov Christensen
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vi gøre det bedre. Efter min me-
ning har vi mulighederne. 

Selvom vi skal styrke vores 
forskning på området, har vi trods 
alt viden, der kan danne grundlag 
for indsatsen. 

Selvom der skal uddannes flere 
specialister i læse/skrivevanske-
ligheder og læsning, er der trods 
alt mange nok til, at de kan udgøre 
rygraden i indsatsen. 

Selvom der er brug for flere 
lærere med særlig viden om un-
dervisning i læsning og skrivning 
både for elever med normal udvik-
ling og for elever i læse/skrivevan-
skeligheder i særdeleshed, er der 
trods alt mange, der på kvalifice-
ret vis kan gå foran i det daglige 
undervisningsarbejde.

Hvad er det så, vi skal gøre? Mit 
bud kommer her.

Det starter med 
legen i børnehaven
Efter min mening skal skolen ikke 
brede sig ned i børnehaven. Men 
derfor kan nogle af skolens ind-
satser godt forberedes i børneha-
veårene, når nu de allerfleste børn 
alligevel går der. 

Viden om læse/skrivevanskelig-
heder og tidlige indikatorer herpå 
bør derfor indgå i pædagogud-
dannelsen. Det betyder ikke, at de 
skal til at være speciallærere. Blot 
at deres uddannelsesforløb skal 
sætte dem i stand til at opfange 
tidlige tegn på ordblindhed og 
andre læse/skrivevanskeligheder 
og til at optimere samarbejdet med 
specialisterne i PPR samt med de 
lærere, der efterfølgende overtager 
børnene. 

Herudover skal pædagoguddan-
nelsen have mere fokus på, hvor-
dan sange, lege, historiefortælling, 
oplæsning og andre af de typiske 
børnehaveaktiviteter, der indgår 
som en naturlig del af børnehavens 
dagligdag, kan styrke barnets tid-
lige sproglige udvikling. 

Jeg er sikker på, at vore ud-
dannelser til pædagog og pæda-
gogisk assistent ville have godt 

af et »serviceeftersyn« med dette 
for øje. Med styrkede kompeten-
cer på området vil pædagoger og 
assistenter tidligt kunne opfange 
eventuelt kommende læse/skri-
vevanskeligheder og i givet fald 
signalere til lærerne i børnehave-
klassen og skolen, hvilke børn de 
skal være særligt opmærksom på, 
og som måske skal have et særligt 
tilbud.

Ovenstående forudsætter natur-
ligvis, at børnehavepersonalet også 
i praksis inddrages i førskoleak-
tiviteterne. Hvis den gamle fag-
grænsestrid om, hvem der må lave 
hvad med børnene, er til hinder for 
dette, så må vi en gang for alle få 
den løst.

Folkeskolen kan 
gøre det endnu bedre
Jeg konstaterer med glæde, at 
siden ovennævnte elev gik i skole i 
90’erne, er der sket meget i folke-
skolen. Jeg er ikke i tvivl om, at 
mange flere elever med læse/skri-
vevanskeligheder bliver »spottet« 
i tide i dag, og at der i langt flere 
tilfælde bliver fulgt op med kvali-
ficerede tiltag.

Men der er stadig plads til for-
bedringer. Nogle kommuner halter 
langt bagefter. Kunne vi bare få 
løftet alle kommuner op til det 
niveau, hvor de bedste allerede lig-
ger, så var vi nået meget langt. 

Det kræver dog vilje, både poli-
tisk, organisatorisk og økonomisk. 

Det skal være en klar pligt for 
kommunerne at have speciallærere 

nok, således at ordblinde elever 
kan få den rigtige undervisning. 
De øvrige lærere skal have mulig-
hed for støtte fra en særlig læ-
sevejleder, der er udannet hertil. 
Tilsvarende skal det være en pligt 
for skolerne at tilbyde udredning af 
de elever, der »spottes« som måske 
ordblinde.

Regeringen har sat som stan-
dard, at eleverne skal kunne læse 
på grundlæggende niveau i slut-
ningen af 1. klasse. Udmærket, 
lad os holde fast i det. Samtidig 
skal der være en pligt til opfølg-
ning for de elever, der af den ene 
eller anden grund ikke har nået 
målet. Senest her skal skolen for-
pligtes til at undersøge, om den 
manglende læsefærdighed skyldes 
ordblindhed eller andre læse/skri-
vevanskeligheder. Endvidere skal 
der være en pligt til i givet fald at 
sætte ind med veldokumenteret 
specialundervisning.

Da politikerne øjensynlig ikke 
holder sig tilbage med hensyn til 
test i folkeskolen, kunne det pas-
sende gøres obligatorisk løbende at 
teste elever i læse/skrivevanskelig-
heder for, om de har udbytte af den 
specialundervisning, de får. Er det-
te ikke tilfældet, skal der være en 
pligt til at genoverveje indsatsen.

Viden om læsning og læsevan-
skeligheder – samt om special-
pædagogik i relation hertil – skal 
styrkes i læreruddannelsen. Både 
i den række af grundfag, som alle 
lærerstuderende skal gennemgå, 
og som specialefag. Det er et af 

»Det er et af tidens paradokser, at det 

p.t. ikke er muligt for de lærerstude-

rende at uddanne sig til speciallærere 

i læsning/ordblindhed«
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tidens paradokser, at det p.t. ikke 
er muligt for de lærerstuderende at 
uddanne sig til speciallærere i læs-
ning og læse/skrivevanskeligheder. 
Det skal der laves om på – det kan 
ikke gå hurtigt nok.

Læsegaranti
Jeg synes, at politikerne skulle 
indføre en »læsegaranti« efter 
samme model som behandlings-
garantien inden for sundheds-
systemet. Læsegarantien skal 
forpligte skolerne til at tilbyde den 
nødvendige og veldokumenterede 
undervisning, fulgt op af passende 
evaluering og eventuel yderligere 
udredning. Samt om nødvendigt, 
justering af indsatsen. 

Kan folkeskolen (eller den 
private skole for den sags skyld) 
ikke løse opgaven, bør familien 
have frit valg til – for kommunens 
eller skolens regning – at sende 
eleven på en af de højt specialise-
rede efterskoler for elever i læse/
skrivevanskeligheder.

I sagens natur kan der ikke være 
tale om en garanti for, at eleven 
lærer at læse, blot en garanti for, at 
der er gjort det rigtige. Til sam-
menligning går sundhedsvæsenets 
behandlingsgaranti jo heller ikke 
ud på at garantere, at patienten bli-
ver helbredt, kun at en kvalificeret 
behandling har været tilbudt. 

For de unge, 
der ikke fik det lært i folkeskolen
I dag forlader alt for mange fol-
keskolen uden tilstrækkelige 

læsefærdigheder. Ikke så få, fordi 
de ikke har fået det rigtige tilbud. 
Jeg håber, at ovenstående initiativer 
vil kunne reducere denne gruppe 
betragteligt.

Det vil dog tage sin tid, og vi 
må under alle omstændigheder 
se i øjnene, at der også fremover 
vil være brug for særlige tilbud 
til elever i læse/skrivevanskelig-
heder samt om generel støtte til 
læsning til lærlinge og elever i 
ungdomsuddannelserne.

Jeg konstaterer med tilfredshed, 
at Undervisningsministeriet i be-
gyndelsen af året skærpede kravene 
til erhvervsskolerne med hensyn til 
pligten til at tilbyde eleverne støtte 
og vejledning i faglig læsning. End-
videre at den enkelte erhvervsskole 
nu skal oprette en koordinerende 
læsevejlederfunktion. Hvis ellers 
skolerne følger loyalt op på denne 
skærpede pligt, vil det føre til mere 
kvalificerede tilbud til eleverne 
samt til, at faglærerne kan få kol-
legial støtte med hensyn til, hvor-
dan undervisningen af ordblinde og 
læsesvage elever kan forbedres.

Erhvervsskolerne har i dag 
mulighed for at tilbyde forlæn-
gede grundforløb til elever, der har 
behov for det. For ordblinde elever 
kunne yderligere timer i dansk 
være et godt tilbud, forudsat at der 
er tale om kvalificeret specialun-
dervisning. Dette skulle den nye 
koordinerende læsevejlederfunk-
tion gerne sikre. 

Hvis de ordblinde elever samti-
dig udstyres med en it-rygsæk (og 

får den nødvendige undervisning 
i at bruge den), er der gode mulig-
heder for at de kan gennemføre en 
erhvervsuddannelse, på trods af 
deres læsehandicap.

Det er dog en forudsætning, 
at skolen har viden om arten og 
omfanget af elevernes eventuelle 
læseproblemer. Enten ved at infor-
mation herom er videregivet fra 
den afgivende folkeskole, eller ved 
at skolen har testet eleven ved star-
ten af forløbet. Nogle erhvervssko-
ler har indført en fast procedure 
for sådanne start-test. Jeg håber at 
resten følger efter – det er en god 
idé.

Elever i læse/skrivevanskelig-
heder, der fortsætter skolegan-
gen i gymnasiet, er ikke helt så 
gunstigt stillet. Gymnasierne har 
ikke den samme forpligtelse som 
erhvervsskolerne til at tilbyde 
støtte og vejledning i faglig læs-
ning. Nogle gymnasier gør det 
alligevel, hvilket må roses. Jeg 
finder det uforståeligt, at der ikke 
er samme klare forpligtelse på 
gymnasierne. Det bør der snarest 
rettes op på.

En national handlingsplan 
for voksnes læsning
Der er behov for en kæmpe indsats 
for den alt for store del af den 
voksne befolkning, der ikke har 
tilstrækkelige læsefærdigheder i 
forhold til fremtidens udfordringer.

Jeg er godt klar over, at man 
skal være varsom med begrebet 
»tilstrækkelige læsefærdigheder«, 
for der er tale om noget, der æn-
drer sig med udviklingen. Går man 
langt nok tilbage i tiden, kunne 
mange på en og samme tid være 
analfabeter og have tilstrækkelige 
læsefærdigheder, eftersom de ikke 
havde brug for at kunne læse for at 
klare sig i dagligdagen.

Sådan er det ikke mere. De job, 
hvor læsefærdigheder er af min-
dre betydning, bliver færre og 
færre. Skal man følge med i sin 
samtid, kræver det læsefærdig-
heder. Skal man være en god far 

»Skolen skal forpligtes til at undersøge, 

om den manglende læsefærdighed 

skyldes ordblindhed eller andre læse/

skrivevanskeligheder«
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eller mor for børnene, kræver det 
læsefærdigheder. 

Resultaterne af de store under-
søgelser af de voksnes læsefærdig-
heder har været nedslående og har 
mindet os om, hvor stor en opgave 
vi står over for. I den forbindelse 
er jeg meget spændt på, hvad den 
kommende internationale PIAAC-
undersøgelse om voksnes kompe-
tencer – herunder læsefærdigheder 
– kommer frem til. Vil den vise 
forbedringer for Danmarks ved-
kommende? Jeg håber det bedste 
og frygter det værste.

Jeg konstaterer med tilfreds-
hed, at tilbuddene til voksne med 
læseproblemer er blevet bedre. 
Flere og flere benytter sig af de 
gode og gratis tilbud om ordblin-
deundervisning for voksne eller 
FVU. Det er også tilfredsstillende, 
at deltagere i AMU-kurser, der har 
læseproblemer, kan få de nødven-
dige hjælpemidler, og at systemet 
tilsyneladende fungerer godt. 

Samtidig bekymrer det mig at 
der er så langt igen, før alle med 
behov er gået i gang med ordblin-
deundervisning, FVU eller et af 
AMU’s særlige tilbud. Tempoet 
skal simpelthen op. 

Virksomhederne skal forplig-
tes til at oplyse medarbejderne 
om mulighederne. Regeringen 
skal stille midler til rådighed 
for kampagneinitiativer. Ledige 
skal ved første henvendelse til 
jobcentret tilbydes læsetest og evt. 
læsekurser. 

Dette er bare tre forslag fra min 
side. Jeg er lydhør over for alt, der 
kan hjælpe dem med utilstræk-
kelige læsefærdigheder. Lad 1000 
blomster blomstre.

3F’s indsats
Mange 3F-afdelinger yder en 
kæmpe indsats med hensyn til at 
tilskynde medlemmer med util-
strækkelige læsefærdigheder til at 
gå i gang med et kursus. Mange 
afdelinger samarbejder med det lo-
kale VUC eller AOF på den måde, 
at 3F lægger undervisningslokaler 

til og skolen leverer undervisnin-
gen. Det har rigtig mange medlem-
mer været glade for. 

Men også i vore rækker er der 
plads til yderligere forbedringer 
og aktivitet. Vi vil gøre alt, hvad 
vi kan.

3F har besluttet at forsøge at 
nå ud til alle medlemmer med et 
tilbud om et »Jobtjek«. Heri indgår 
en dialog om eventuelle læsevan-
skeligheder samt rådgivning om, 
hvad der kan gøres. 

I de fleste af vores overenskom-
ster er der særlige rettigheder for 
medarbejdere med læsevanskelig-
heder. På transportområdet er der 
sågar ret til frihed med sædvan-
lig løn til deltagelse i læse- eller 
ordblindekurser.

It-hjælpemidler 
til alle med behov
Der er sket en enorm udvikling 
af it-hjælpemidlerne til ordblinde. 
Prisen på dem er faldet. Kvaliteten 
er forøget, og nye produkter er 
kommet til. Endvidere er der sket 
rigtig meget med hensyn til forstå-
elsen af, hvad hjælpemidlerne kan 
– og ikke kan – bruges til. 

Jeg har specielt bemærket et 
forsøg, hvor ordblinde får testet 
deres læsefærdigheder i en situa-
tion, hvor de anvender it-hjælpe-
midler. Som jeg læser konklusio-
nen, læser ordblinde, der anvender 
it-hjælpemidler, lige så godt som 
de medborgere, de normalt kan 
sammenlignes med. Konklusionen 
er bemærkelsesværdig og perspek-
tiverne enorme.

Tænk, for ca. 15.000 kr. – pri-
sen på en nogenlunde udstyret 
it-rygsæk – giver vi en ordblind 
medborger mulighed for et kæmpe 
kompetenceløft. Hvad kan det 
ikke føre til med hensyn til øgede 
kompetencer, øget produktivitet og 
højere livskvalitet.

Min begejstring for, hvor langt 
man kan nå med it-hjælpemidler-
ne, må dog ikke misforstås på den 
måde, at jeg nedvurderer ordblin-
de- og FVU-kurserne. Tværtimod, 
jeg mener fortsat, at alle, der finder 
deres læsefærdigheder utilfreds-
stillende, hurtigst muligt skal 
henvende sig til et VUC eller en 
anden godkendt udbyder. Her skal 
de bede om at blive testet og om at 
komme med på et hold, der under-
vises på netop det niveau, som de 
har brug for. Samtidig skal de dog 
kræve, at kurset omfatter oplæring 
i at bruge it-hjælpemidler. 

Med hensyn til at kunne låne 
disse hjælpemidler (it-rygsækken), 
så er situationen acceptabel for de 
fleste uddannelsers vedkommende. 
Men der er nogle helt uforståelige 
huller, der skal lukkes – så hurtigt 
som muligt. For eksempel i forbin-
delse med den almene voksenud-
dannelse (AVU). 

Endvidere skal der være mu-
lighed for, at elever eller kursister 
kan beholde deres it-rygsæk, når 
de afslutter en uddannelse og går 
videre med en anden. Og de skal 
også kunne beholde it-rygsækken, 
når de slutter et uddannelsesforløb. 
De har jo fortsat brug for værktø-
jet, nu bare i andre sammenhænge 

»Tænk, for ca. 15.000 kr. – prisen på en 

nogenlunde udstyret it-rygsæk – giver 

vi en ordblind medborger mulighed for 

et kæmpe kompetenceløft«
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Er du 14-18 år ordblind 

– eller har du læse-skrivevanskeligheder 

– skulle du prøve et efterskoleophold.

Udover specialundervisning tilbydes bl.a. 

praktiske fag i træ og metal, idræt,

boldspil, musik, cross mv.

Ring efter brochure

Tlf. 65 95 13 86

RÅGELUND EFTERSKOLE
RÅGELUNDVEJ 179

5240 ODENSE NØ

Har du læse og stave-
vanskeligheder - 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

– på jobbet, i familien eller i 
fritidslivet.

Det er og bliver noget rod, at 
bevilling af en it-rygsæk ansvars-
mæssigt er placeret tre forskellige 
steder, alt efter om den ordblindes 
behov udspringer af en uddan-
nelses-, en arbejdsmæssig eller en 
familiemæssig sammenhæng. I de 
to sidstnævnte situationer er det 
kommunens jobcenter eller social-
kontor, der skal ind over. Det bety-
der en meget forskellig praksis, alt 
efter hvilken kommune man bor i. 
Det er ikke acceptabelt. 

Jeg håber politikerne besinder 
sig, indser potentialerne og får 
samlet ansvaret for tildeling af it-
rygsække på et sted.

Mere viden og formidling
Selvom det går bedre, er det dan-
ske niveau med hensyn til forsk-
ning i læsning og ordblindhed ikke 
imponerende, set i et internationalt 
perspektiv. Misforstå mig ikke, 

jeg hentyder ikke til det impone-
rende høje faglige niveau hos vore 
forskere og specialister. Det, jeg 
mener, er, at der er for få af dem.

Jeg synes også, at vore vi-
denscentre for læsning og ord-
blindhed skal have en varig 
placering på finansloven. Det er 
for fattigt, at de er afhængige af 
kortsigtede og tilfældige pulje-
midler eller af andre institutioners 
velvilje. Det befordrer ikke større 
og mere langsigtede tiltag.

Vi har brug for kvalificerede 
videnscentre til at formidle den 
nyeste viden ud til de mange ud-
dannelsesinstitutioner, lærere, 
organisationer, forældre m.fl., 
der arbejder med læsning og 
ordblindhed. 

Kvalificerede videnscentre bi-
drager til, at vi alle hver dag kan 
gøre det en lille smule bedre.

Redaktør Torben Christiansen
Læsepædagogen – juni 2010 ■

Holte-Hus Efterskole
For ordblinde og 
læseretarderede

Vejlesøvej 41, 2840 Holte

Tlf.: 45 42 06 22 Fax 45 42 07 26
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Pc-læsning for ordblinde 
– læsning med ny teknologi
Et stort dansk projekt dokumenterer, hvad mange ordblinde har erfaret: 
Læsning med computeroplæsning er til meget stor gavn for ordblinde, og for mange 
er det den bedste – og måske eneste – måde at tilegne sig information og viden fra 
tekster. It-støtten giver desuden ordblinde større selvtillid.

Af Erik Arendal, 
Konsulent, 
Hjælpemiddelinstituttet

Projekt Pc-læsning viser, at alle 
de voksne ordblinde, der deltog i 
projektet har meget stor gavn af 
it-støtten (en it-rygsæk).

Alle deltagere tilegner sig ind-
holdet og forstår teksten bedre, når 
den samtidig læses op af compu-
teren. Svært ordblinde, der ellers 
slet ikke kan læse, forstår teksten 
fuldstændig, og de kan umiddel-
bart anvende tekstens information 
og viden. Ordblinde med lidt bedre 
læsefærdigheder læser bedre og får 
en bedre læseforståelse. Samtlige 
studerende i undersøgelsen mener 
således, at it-støtten har betydning 
for, at de har kunnet erhverve sig 
en uddannelse. Ud over at de for-
står teksterne bedre, læser et stort 
flertal af deltagerne nu også mere. 
Samtidig læser de sværere tekster, 
og de læser hurtigere med it-støtte. 

I forhold til skrivning mener et 
stort flertal, at de skriver længere 
tekster og bruger et større ordfor-
råd, og samtidig skriver de hur-
tigere og med færre fejl, når de 
anvender it-støtte.

Selvom hjælpen er stor ved 
både læsning og skrivning, er 
det personlige »løft« vigtigt for 
deltagerne. Langt de fleste har 
fået øget selvtillid og selvstæn-
dighed, og de har fået mod på nye 
udfordringer. De har nu større 
tro på, at de kan erhverve sig den 
uddannelse og opnå det erhverv, 
de ønsker sig. Uafhængigheden 
af familie, venners og kollegers 
oplæsning er vigtig for de svært 
ordblinde. 

40-årige Jimmi Staal, der arbej-
der som ufaglært i træindustrien, 
er med it-støtte for første gang i 
sit liv i stand til at læse selv. Han 
siger bl.a.: 

»It-hjælpemidlerne har givet 
mig en større uafhængighed – nu 
føler jeg, at jeg kan klare mig 
selv. Jeg har ikke be hov for, at 
andre skal læse op for mig, og 
jeg har fået mere selvtillid og 
selv stændighed«.

Projektresultater 
bør ændre praksis
Undersøgelsens resultater er så 
markante, at de bør få en afgøren-
de indflydelse på indsatserne for 
voksne ordblinde i både erhverv og 

Erik Arendal, 
Konsulent, Hjælpemiddelinstituttet
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uddannelse. Projektet opstiller tre 
centrale indsatsområder:
Hjælpemiddelinstituttet har 
tidligere introduceret og står bag 
konceptet og bogen »It-rygsæk til 
ordblinde«. Projekt Pc -læsning do-
kumenterer en stor effekt af denne 
it-rygsæk, men samtidig peges der 
fremad mod dens afløser, nemlig 
en mere generel anvendelse af it-
støtte i erhverv og uddannelse. 

Da hverdagen, processer og ar-
bejdsgange digitaliseres i stigende 
grad, er det på arbejdsmarkedet 
både muligt og relativt enkelt og 
billigt at give adgang til både digi-
tale udgaver af tekster og oplæsning 
af disse. Dette vil samtidig flytte 
fokus fra den enkelte medarbejders 
individuelle »læse- og skrivepro-
blem« til virksomhedens ansvar for 
disse medarbejdere. Projekt Pc-
læsning viste desværre, at it-støtten 
kun i ringe grad bruges på arbejds-
pladserne. Da projektet samtidig 
viser et stort potentiale, er arbejds-
markedet et område, hvor it-støtten 
ved optimal implementering kan 
gøre en markant forskel for både 
medarbejdere og virksomheder.

Bedre uddannelsesmuligheder 
med it-støtte
I uddannelse er det ligeledes muligt 
og relativt enkelt at udgive, formid-
le og anvende digitale materialer 
generelt, ligesom det er let at give 
adgang til computeroplæsning. Det 
er ikke et teknisk problem, men 
kræver blot den nødvendige vilje 
– og måske det nødvendige hold-
ningsmæssige og politiske pres. 

Dårlige læsefærdigheder bør så-
ledes ikke længere hindre en fag-
lig, mellemlang, eller videregående 
uddannelse, hvis interessen og de 
øvrige evner ellers er til stede.

Et særligt ansvar ligger hos ord-
blindeundervisningen for voksne, 
der som en konsekvens af udvik-
lingen i disse år flytter sit fokus. 

Det skal her pointeres, at for-
målet med ordblindeundervisning 
ikke er at lære ordblinde delta-
gere at læse og skrive i traditionel 

forstand. Formålet er, ifølge be-
kendtgørelsen om ordblindeunder-
visning for voksne, at: »afhjælpe 
eller begrænse vanskelighederne 
og forbedre deres muligheder for 
at klare sig i sammenhænge, der 
kræver skriftsproglige færdighe-
der«. Undervisningens indhold 
skal: »øge deltagerens mulighed 
for at fungere i beskæftigelse, ud-
dannelse, samfundslivet og privat-
livet, herunder at give deltageren 
mulighed for at forstå, anvende og 
producere skrevne tekster og at 
anvende relevante hjælpemidler«. 

Projekt Pc-læsning dokumen-
terer så stor en effekt på både det 
skriftsproglige og det personlige 
plan, at undervisning i og med 
anvendelse af it-støtte bør være 
meget centralt, hvilket såvel be-
kendtgørelse og vejledning jo også 
lægger op til. Der er dog en lang 
og ensidig tradition for at traditio-
nel »læse- og stavetræning« er den 
eneste løsning for voksne ordblin-
de, og det er desværre stadig en 
udbredt forståelse i en del af prak-
sis. Med projekt Pc-læsning som 
dokumentation kunne man ønske 
at såvel ordblindeundervisningen 
og uddannelsen af ordblindeunder-
visere i højere grad vil anerkende 
og anvende den nye teknologi.

Traditionel læsning og skrivning 
ligger som en tung kulturarv som 
ordblinde med rette føler sig tynget 
af. Og traditionen og forventning i 
såvel uddannelse og erhverv siger, 
at man skal kunne »læse selv«. 
Mange kalder det snyd, at compute-
ren læser op. Formålet med læsning 
er som nævnt IKKE at »læse selv«, 
men at afkode og forstå tekstens 
indhold. Mange har betegnet it-støt-
ten som ordblindes »læsebriller«, og 
formålet med briller er tilsvarende 
heller ikke at kunne »se selv« (uden 
briller), men derimod at kunne af-
kode og forstå synsindtrykkene. Det 
er heller ikke snyd at bruge briller.

Pc-læsning øger tilgængeligheden
Som voksen ordblind er det vigtigt 
at kende til mulighederne med 

Udbredt anvendelse 
af it-støtte

Generel adgang til software i 
form at læse- og skrivestøttende 
programmer på de computere og 
maskiner, der anvendes i såvel 
uddannelse som på arbejdsplad-
serne. Dette vil give ordblinde 
umiddelbar mulighed for såvel 
oplæsning af skriftligt materiale 
på computerne og støtte til 
stavning og skrivning. 

Udbredt anvendelse 
af digitale tekster

Næsten alt skriftligt materiale 
er i sit udgangspunkt fremstillet 
digitalt, og det bør bibeholdes og 
stilles til rådighed i digital form. 
Såvel gennem de kommercielle 
markedskræfter som gennem po-
litiske indsatser bør det fremmes, 
at bøger, uddannelsesmaterialer 
og andre skriftlige materialer i 
såvel uddannelse som erhverv 
gøres digitalt tilgængelige. 

Et holdningsskifte til 
læsning og skrivning

Læsning og skrivning er ikke et 
mål i sig selv, men derimod et 
middel til skriftlig kommunika-
tion. Kulturteknikkerne læsning 
og skrivning er stærkt bundet til 
trykte medier, hvorfor en bevidst 
indsats for at fremme et hold-
nings- og fokusskifte er helt af-
gørende, så anvendelse af it-støtte 
ligestilles med traditionel læsning 
og skrivning. Med et fokus på 
læring og tilegnelse af viden og 
kompetencer bør såvel erhvervs-
faglige uddannelser, andre kom-
petencegivende uddannelser samt 
FVU- og ordblindeundervisning 
inddrage de teknologiske mulig-
heder optimalt.
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it-støtte. Det kan nemlig være 
nødvendigt selv at »kæmpe« for 
optimale muligheder i såvel ud-
dannelse og erhverv. Med projekt 
Pc-læsning er der nu dokumen-
tation for værdien af it-støtte til 
såvel skriftlig kommunikation og 
personlige kompetencer.

Afslutningsvis skal nævnes to 
perspektiver: 

For det første tiltrådte Danmark 
i 2009 FNs handicapkonvention, 
der stiller nye forventninger og 
krav til såvel uddannelsesinsti-
tutionerne og arbejdspladserne. 
Konventionen peger på lige vilkår 
for alle i uddannelse og erhverv 
– på trods af et handicap som fx 
ordblindhed. Konventionen flyt-
ter fokus fra den enkeltes ansvar 
(for fx at kunne »læse selv«) mod 
uddannelsens og arbejdspladsens 
ansvar for tilgængelighed for alle. 

Tilgængelighed kan i denne 
sammenhæng fx betyde tilgængeli-
ge digitale tekster og mulighed for 
computeroplæsning, så ordblinde 
kan deltage på samme vilkår som 
andre. Projekt Pc-læsning doku-
menterer en klar effekt og viser en 
relativ enkel måde at implementere 
FNs handicapkonvention i forhold 
til ordblinde.

For det andet er it-støtte rele-
vant for en langt større gruppe 
end ordblinde borgere. Mange 
andre end ordblinde har af andre 
årsager læse- og/eller skrive-
vanskeligheder – herunder fx 
gruppen af tosprogede. Med en 
generel anvendelse af compu-
tere, digitale tekster og mulighed 
for oplæsning kan alle anvende 
denne læsemetode – fx som jeg 
gør, når computeren oplæser for 
mig, mens jeg kører bil. Når alle 
anvender it-støtte bliver det al-
mindeligt og legalt. Det bliver en 
mulighed, som alle kan vælge, det 
er ikke snyd, og ordblinde bliver 
i mindre grad »anderledes«, når 
de ikke er de eneste der bruger 
udstyret.

Læs mere om 
Projekt Pc-læsning
Du kan læse mere om projektet og 
dets resultater på www.hmi.dk/
pc-laesning. Alle tekster er digitale 
og kan »pc-læses« med computer-
oplæsning. På hjemmesiden findes 
dels et lille, overskueligt informa-
tionshæfte, der også kan printes ud 
og deles ud til fx venner, kolleger, 
studievejledere, lærere, fagforenin-
ger, arbejdsgivere m.m. 

I hæftet kan du læse mere om 
projektet, om Jimmi Staal og 
om to andre ordblindes brug af 
it-støtte.

Du finder også den omfattende 
projektrapport med alle relevante 
analyser og resultater. Rappor-
ten indeholder en kortere sam-
menfatning af projektet. Endelig 
findes undertegnedes afhandling 
»Voksne ordblindes anvendelse af 
it-hjælpemidler«, der, som selv-
stændig masterafhandling, blev en 
del af projektet. Den indeholder 
bl.a. dybdeinterviews af tre svært 
ordblinde deltagere fra projektet. 
Fokus er på det hele liv, og del-
tagerne giver deres vurdering af 
it-støtten før og efter, at de har 
fået den. 

Det er vores håb, at resulta-
terne fra projekt Pc-læsning kan 
være til nytte for såvel ordblinde 
enkeltpersoner, pårørende og Ord-
blindeforeningen i Danmark som 
organisation. ■

40-årige Jimmi Staal, der arbejder 
som ufaglært i træindustrien, er med 
it-støtte for første gang i sit liv i stand 
til at læse selv
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Få hjælp til at læse og skrive 
på Roskilde Bibliotekerne
»Det er en gammel myte, at biblioteket kun er for læseheste. Med vores enorme
udvalg af lydbøger, musik, film og spil er vi i lige så høj grad for dem, der gerne vil 
lytte og se. Derudover kan biblioteket faktisk tilbyde en masse hjælp til at gøre
hverdagen lettere for alle, der har svært ved at læse og skrive«, fortæller Jette
Willum Ravn, der står i spidsen for Roskilde Bibliotekernes nye kampagne
»Har du svært ved at læse? Så brug dit bibliotek«

Nyt it-værktøj
Anledningen til kampagnen er, at 
alle bibliotekerne i Roskilde netop 
har fået it-værktøjet »ViTre« på alle 
computere. Det betyder, at du kan 
få hjælp til at skrive og at du kan få 
stort set alle digitale tekster læst op. 

Du kan desuden få scannet 
magasiner, blade eller breve og få 
dem læst op med det samme eller 
tage dem med som en lydfi l på din 
mp3 afspiller. 

Du er velkommen
Roskilde Bibliotekerne har udlært 
nogle medarbejdere i at bruge ViTre 

programmerne, så alle interesse-
rede kan komme forbi og få hjælp 
til at komme i gang. Forældre og 
pårørende er også velkommen.

»Vi ved fra fl ere ordblinde lå-
nere, at de synes, det er svært at 
henvende sig. Folk er forståeligt 
nok tilbageholdende og ved ikke, 
hvilken hjælp vi rent faktisk kan 
tilbyde dem. Derfor har vi også 
gjort meget ud af at klæde perso-
nalet på til at fortælle om bibliote-
kets mange tilbud til ordblinde – så 
vi kan få det gode budskab ud til 
dem, som har brug for det«, fortæl-
ler Jette Willum Ravn.

Roskilde Bibliotek har udlært nogle 
medarbejdere i at bruge ViTre-
programmerne. Alle interesserede
kan komme forbi og få hjælp

Kontakt
Bibliotekerne er åbne for alle og 
du kan bruge et hvilket som helst 
folkebibliotek. Det er gratis at låne 
materialer med hjem, men du skal 
lige oprettes som låner først, så 
husk dit gule sundhedskort. 

Du kan altid ringe til dit lokale 
bibliotek. På Roskilde Bibliotek 
kan du ringe til Jette Willum Ravn 
på telefon 4631 5053, og få meget 
mere at vide. 
 EKR ■

Alle bibliotekerne i Roskilde har netop 
fået it-værktøjet »ViTre« på alle com-
putere. Det betyder, at du kan få hjælp 
til at skrive og at du kan få stort set alle 
digitale tekster læst op, fortæller Jette 
Willum Ravn.
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Af Vibeke Østergaard Thomsen 
vibeke.lars@get2net.dk

Folkeskoleloven angiver, at spe-
cial-pædagogisk rådgivning kan 
ydes til forældre eller andre, hvis 
indsats har væsentlig betydning for 
elevens udvikling. 
Hvis den læsesvage elevs forældre 
er i stand til at støtte op om læse-
træning og lektier, kan det være 
en meget stor hjælp, hvis skolens 
lærere eller kommunens læsekon-
sulent hjalp forældrene med oplys-
ninger om mulige hjælpemidler. 
For mange familier bliver læsetræ-
ning og lektier en stor udfordring 

Systematisk rådgivning af 
forældre til ordblinde elever

i hverdagen og kan give anledning 
til konflikter. Når barnet ikke 
læser alderssvarende, bliver lektier 
i andre fag også hurtigt et problem, 
idet forældrene udover læsetræ-
ning med barnet, også ofte er nødt 
til at læse teksterne i andre fag op 
for barnet. Dette lægger en meget 
stor byrde på hjemmene. 
Som forældre til en ordblind dreng 
oplevede vi, at rådgivningen til os 
var noget tilfældig. Frustrationen 
var stor, hver gang vi tilfældigt på 
internettet opdagede hjælpemidler, 
som kunne have gjort livet lettere 
for vores søn og for os forældre. 
Efter dagligt i flere år at have læst 

op for vores søn i næsten alle fag, 
opdagede vi ved et tilfælde, at vi 
kunne få indlæste skolebøger fra 
Kultur- og Litteraturoplysning for 
Læsehandicappede (KLO). I løbet 
af få dage lå CD rom’erne i post-
kassen, og fra den ene dag til den 
anden blev vores søn langt mere 
selvhjulpen. Hvor havde det været 
dejligt, hvis nogen havde fortalt os 
om denne mulighed lidt tidligere. 
Lad derfor denne artikel være 
en opfordring til at skoler og 
specialundervisningslærere om 
at systematisere rådgivningen af 
forældre. Hvis hjemmene inddra-
ges konstruktivt, er chancen for 

Nislevgård Efterskole • 5450 Otterup
Ordblindeefterskolen for normaltbegavede læse-/staveretarderede
● mange dansktimer på små hold
● idræt i egen hal
● struktureret og tryg hverdag
● værelse med egen bad/toilet
● www.nislevgaard.dk
● e-mai.: info@nislevgaard.dk

Ring for at 
aftale tid til at 

komme på besøg.

Telf.: 64 82 12 64
(bedst mellem 

kl. 8.00 og 14.00)
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succes for vores ordblinde børn 
langt større. 

Nedenfor fi ndes henvisning til 
nogle af de værktøjer og hjælpe-
midler, vi har haft gavn af i det 
daglige. Der vil naturligvis være 
stor forskel på, hvilke hjælpemid-
ler den enkelte elev vil profi tere af. 

Læsetræning
Barnets læseniveau kan identifi -
ceres via læseudviklingsstrategier 
(LUS) (søg »pixilus udforskende« 
på internettet). Filen giver tillige 
forslag til bøger på hvert læseud-
viklings-niveau samt trinmål for 
de forskellige klassetrin. 

Lettalslisten giver mulighed for 
at fi nde skønlitteratur på det rigtige 
niveau – se www.bogkassen.dk/
lettal/totalliste.asp eller
www.bogkassen.dk, hvor der også 
fi ndes spørgsmål til bøgerne, der 
kan benyttes til at kontrollere læ-
seforståelsen. Der kan endvidere 
fra siden udskrives fl otte diplomer 
til barnet og der er beskrivelse af, 
hvordan lettal beregnes.

Når lettal 17 er nået, vil LIX ofte 
være mere anvendeligt. LIX fi ndes 
også ofte i ovennævnte lister – al-
ternativt kan LIX beregnes via:

www.nielsgamborg.dk/wordpress/
brugervenlighed/lix_lixtal_
laesbarhed.htm

Skrivning
CDOrd eller lignende software kan 
anvendes som skrivestøtte, idet 
programmet kan foreslå ord og 
læse op. 

FarvOrd (gratis) kan anven-
des til tegnsætning i opgaver i de 
større klasser – se:
http://sites.google.com/site/farvord/ 
(vær dog opmærksom på at pro-
grammet (endnu?) ikke er god-
kendt til eksamen i dansk skriftlig 
fremstilling). 

Dansk retskrivningsordbog, 
der kan benyttes til at søge på fx 
starten eller slutningen af et ord, 
fi ndes on-line på:
www.retskrivningsordbogen.dk

Træning af grammatik, som 
f.eks. ordklasser og at sætte kom-
ma, kan ske på:
www2002201.thinkquest.dk

Læseoplevelser
Indlæst skønlitteratur kan down-
loades eller bestilles på Cd-rom via 
www.E17.dk (kræver ansøgning). 

Herfra kan overføres til mp3 af-
spiller, som f.eks Ipod. 

Øvrige fag
Indlæste skolebøger på Cd-rom 
bestilles via www.klo.dk

Indscannede skolebøger og 
skønlitteratur downloades som 
pdf- eller word-fi ler via Mate-
rialebasen på skolekom (kræver 
ansøgning) og oplæses ved hjælp 
af CDOrd eller lignende. 

Tekster bør udleveres i scannet 
form, så eleven/familien ikke også 
skal bruge tid på at scanne. Hvis 
det ikke lykkes, at få skolen til at 
scanne, kan mange kopimaskiner 
i dag scanne til søgbare pdf-fi ler, 
som kan læses af CDOrd. 

I samfundsfag kan nyheder 
høres via www.ligetil.nu og be-
skrivelser af politik, økonomi og 
samfund kan fi ndes i en hhv. let 
og svær udgave, som enten kan 
læses eller høres oplæst, på:
www.samfundsfaget.dk

Udtale af engelske ord kan hø-
res på www.howjsay.com. Selvom 
ikke alle oversættelser er perfek-
te, kan http://translate.google.dk 
være en hjælp i sprogfagene. På 
www.ordbogen.dk er der 2 gratis 
opslag om dagen (abonnement 
kan købes). 

Hvis tabellerne driller i mate-
matik, kan de trænes på den sjove 
måde på:
www.b-p-e.dk/tabeller.asp

Beskrivelser af tidsperioder, 
personer og emner fra Danmarks 
historie fi ndes i en hhv. let og 
svær udgave, som enten kan læses 
eller høres oplæst på:
www.danskhistorie.dk/let/ 

Læs/hør om kristendomskund-
skab og andre religioner på: 
www.kristendomskundskab.dk ■
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På internettet fi ndes mange værktøjer 
og hjælpemidler til bl.a. læsetræning, 
læseoplevelser og skrivning 
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Ordblinde slipper 
for multimedieskat
Vestas har vundet sag over skatteministeren: ordblinde ansatte skal ikke betale
multimedieskat af it-rygsæk. Skatterådets afgørelse får betydning for ordblinde 
på alle virksomheder

Af Asger Havstein Eriksen, 
Fagbladet 3F, 
asger.havstein@3f.dk 

Der er stor glæde på vindmøllefa-
brikken Vestas efter, at Skatterådet 
i juni måned afgjorde, at ordblinde 
ansatte ikke skal betale multime-
dieskat af it-rygsække med blandt 

andet bærbar computer, som de får 
af virksomheden. Det mente skat-
teminister Troels Lund Poulsen 
ellers, at de skulle.

– Jeg er jublende glad for afgø-
relsen, der får betydning for ord-
blinde på alle virksomheder i Dan-
mark, siger 3F-tillidsrepræsentant 
Kaj Andersen, der er manden bag 

Danmarks største ordblindeprojekt 
på Vestas.

Foreløbig har omkring 310 
ansatte fået en it-rygsæk, men det 
antal vil komme op på omkring 
700, oplyser han. 

Skatteminister: I skal betale
SKAT havde indstillet, at de 
Vestas-ansatte skulle betale multi-
medieskat, og en henvendelse fra 
Vestas til skatteministeren hjalp 
ikke.

– De ansatte skal betale, sva-
rede skatteminister Troels Lund 
Poulsen.

Kaj Andersen pointerer, at det 
så lidt sort ud.

– Vi bragte sagen i Skatterå-
det sammen med formanden for 
Danske Handicaporganisationer 
Stig Langvad, der har gjort et stort 
stykke arbejde, siger han.

Kaj Andersen og Stig Langvad 
fik foretræde for det 19 personer 
store skatteråd, hvor de fremlagde 
sagen. 

Klokkeklar afgørelse
Afgørelsen fra Skatterådet er 
klokkeklar. De ansatte skal ikke 
betale multimedieskat. Heller 
ikke, hvis de tager computeren 
med hjem.

Det har blandt andet spillet ind 
i afgørelsen, at hvis man får en it-
rygsæk af det offentlige, skal man 
ikke betale multimedieskat. ■
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Rapport fra Brügge

Det er kulminationen på en lang 
proces, hvor mange mennesker har 
været involveret. Det er spænden-
de, men også slidsomt at planlægge 
og afvikle sådan en stor kongres – 
når nu det hovedsageligt skal gøres 
af frivillig arbejdskraft.

Kongressen blev placeret i 
Brügge fordi vi blev kontaktet 
af en lokal professionshøjskole 
(KHBO – Katolishe Hochschule 
Brügge und Ostende), som netop 
har fået en helt ny skolebygning, 
og derfor gerne ville vise de nye 
rammer frem. EDA – den europæi-
ske dysleksiforening – blev meget 
glad for denne henvendelse. Det 
er meget lettere at planlægge og 
gennemføre en kongres, hvis man 
har en samarbejdspartner, som har 
adgang til både lokaler og lokal 
arbejdskraft.

Rapport fra Brügge
April 2010 – den 3 internationale flersprogede kongres om dysleksi er ved at gå i 
gang. Over 300 deltagere, foredragsholdere og talere sidder klar til at være med
ved åbningen, som finder sted på hollandsk, fransk, tysk og engelsk. Det er vel en 
flersproget kongres

I forløbet har der været mange 
konstruktive møder mellem EDA 
og KHBO, hvor opgaverne er blevet 
fordelt og hvor opgaverne for evt. 
eksterne samarbejdspartnere, som 
f. eks. det lokale turistkontor, blev 
udliciteret. Aftalen mellem KHBO 
og EDA blev, at KHBO stillede 
lokaler og lokal arbejdskraft til 
rådighed. Alle øvrige udgifter og 
indtægter blev delt ligeligt mellem 
de to parter. Og så var det ellers 
bare med at komme i gang.

Den bærende idé i planlægnin-
gen var, at der skulle være 7 ho-
vedtalere, samt fi re parallelle spor 
med workshops og foredrag. Et på 
hollandsk, et på fransk, et på tysk 
og endelig et på engelsk, således 
at der var noget at opleve, uanset 
hvilket af de fi re sprog man kunne 
forstå. De 7 hovedtalere var:

Alle forskere med et internationalt 
ry, som vi var stolte af at kunne 
præsentere.

Kongressen startede torsdag den 
22. april om morgenen, hvor der 
var velkomst og de første hovedta-
lere. Der var derefter hovedtalere 
hver morgen og ved dagens afslut-
ning, således at disse hovedtalere 
samlede dagens oplevelser. 

Den sidste hovedtaler var lør-
dag eftermiddag, hvor Ayran van 
der Leij fi k lov at afslutte. Om 
morgenen havde der været det 

Margaret Snowling,
University of York

Pol Ghesquière,
University of Leuwen

Karin Lander,
University of Tübingen
(dyscalculia) 

José Morais,
Université Libre de Bruxelles

Ingvar Lundberg,
University of Göteberg 

Aryan van der Leij,
University of Amsterdam

Johannes Ziegler,
University of Aix-Marseille 

Stemningsbillede fra Brügge, som 
konferencens gæster havde lejlighed til 
at opleve ved byvandringen, som var en 
del af det sociale program.
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skandinaviske islæt med Prof. Ing-
var Lundberg. Den øvrige del af 
dagene blev fyldt ud med work-
shops og foredrag – mere end 100 
forskellige. 

Ud over det faglige indhold var 
der også en social side, som star-
tede med en modtagelse hos Brüg-
ges borgmester torsdag aften. Der 
var desuden guidet byvandring og 
sejltur på byens kanaler.

De tilbagemeldinger vi har fået 
fra deltagerne har været overor-
dentlig positive. Det er vi i EDA’s 
bestyrelse meget glade for, og er 
blevet så opmuntrede, at vi er gået 
i gang med at finde samarbejds-
partnere til den næste kongres, 
som vi regner med at afvikle i 
2013 – så det er bare med at reser-
vere plads i kalenderen, og huske 
at følge med her i bladet eller på 
Ordblindeforeningen i Danmarks 
hjemmeside.

Venlig hilsen
Lars Sander og EDA’s bestyrelse ■

www.
GYLLING-EFTERSKOLE.dk
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UDFORDRING IDRÆT

REJSER MATEMATIK

SELVTILLID KREATIVITET

ENGAGEMENT NATUR

LIVSLYST MUSIK
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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

✂

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!
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Formålet med disse interviews er 
at undersøge de faktorer, som spil-
ler ind for de to grupper af unge, 
og deres nuværende placering i 
uddannelsessystemet. De tre unge, 
som ikke er i en ungdomsuddan-
nelse, går dels på produktions-
skole, og dels på VUC, og tager 
der ordblinde undervisning eller 
undervisning i FVU (Forbereden-
de Voksenundervisning) læsning.

Det, som blandt andet er omdrej-
ningspunktet for de to forskellige 
grupper af unge ordblinde, er at de 
unge som er i en gymnasial uddan-
nelse, alle har afsluttende eksami-
ner fra grundskolen, og de tre, som 
ikke er i en ungdomsuddannelse, 
har ingen afgangseksaminer.

De tre unge, som er i en ung-
domsuddannelse, har alle gået på en 
ordblindeefterskole, hvor de har haft 
mulighed for at tage deres afgangs-
eksaminer med it-hjælpemidler og 
ekstra tid. De tre unge, som ikke er 
i en ungdomsuddannelse, har gået 
dels på en ordblindeefterskole uden 
eksamensmuligheder, på en er-
hvervsskole, hvor man ikke vurde-
rede at han kunne tage afgangsek-
samen samt en ordblindeefterskole 
med mulighed for eksaminer, hvor 
man vurderede at hun ikke var i 
stand til at tage afgangseksamen. 
De er alle tre på kontanthjælp i dag, 

men forsøger at komme videre i ud-
dannelsessystemet, via forskellige 
kurser i læsning.

Lige muligheder for alle?
Man kan spørge om vi derved har 
lige muligheder for alle i vores 
land. Har alle unge lige mulighe-
der for at tage en ungdomsuddan-
nelse? Svaret må desværre være 
nej. Det afhænger meget ofte af 
det skolesystem som de unge har 
været i. Læsekompetencer er en 
vigtig faktor for at kunne tage en 
ungdomsuddannelse. Afgangsek-
saminer er vigtige. Men hvordan 
føres unge ordblinde til afgangs-
eksaminer? Det gøres ved en 
tidlig og målrettet indsats. Viden 
og handling er afgørende faktorer 
for, at vi får flere unge igennem en 
ungdomsuddannelse.

Jeg kan med stolthed berette, at 
min egen datter, som er hende der 
har sat alt mit arbejde med ord-
blindhed i gang, netop har afsluttet 
1. år på HF i Nr. Nissum. Hun er 
både talblind og ordblind, men har 
afsluttet matematik og naturfag i år. 
Det har været en meget stor sejr for 
hende og et hårdt stykke arbejde. 
Hun er flyttet 200 km væk hjemme-
fra, for at bo på et kollegieværelse, 
som 16 årig, fordi det simpelthen 
ikke ville være mulig for hende at 

tage en gymnasial uddannelse på 
Fyn, hvor vi bor. Men det har vist 
sig at være en perfekt løsning for 
hende, hendes liv fungerer, fordi 
hendes skoleliv fungerer, og hun er 
en glad og selvstændig pige.

Mit møde med 
Ordblindeforeningen
Men hvordan er hun nået hertil? 
Der har været mange milepæle, og 
de erfaringer, vil jeg hermed gerne 
give videre til andre forældre. 
Der har været mange mennesker 
på hendes vej, langt de fleste har 
været gode og har skubbet hende 
igennem skoletiden på bedste vis, 

Ordblindes vej 
til en gymnasial 
ungdomsuddannelse
Jeg lægger i disse dage sidste hånd på mit speciale, som omhandler ordblinde unges 
overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Jeg har interviewet tre unge 
ordblinde, som er i gymnasial uddannelse og tre unge ordblinde/læsesvage som ikke 
er kommet videre i en ungdomsuddannelse

Karina Thøgersen
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men der har også været såkaldte 
bremsere. De har ikke villet 
bremse hende af en ond vilje, men 
af uvidenhed. Lad det hvile i fred. 
De milepæle, som har været, var 
først og fremmest mit møde med 
Ordblindeforeningen. Jeg fik et 
Ordblindeblad i hånden, da min 
datter gik i 4. klasse, og på det 
tidspunkt kunne hun stadig hver-
ken læse eller skrive. Jeg var en 
desperat og ulykkelig mor, for jeg 
anede ikke mine levende råd. Og 
ingen på hendes skole kunne råd-
give mig, de sagde, det kommer 
nok, bare vent. Men hun kom mere 
og mere bag ud som tiden gik, og 
hun blev også mere og mere ulyk-
kelig, og måtte hele tiden skjule, 
at hun ikke kunne det som hendes 
skolekammerater kunne.

Tre gode råd
Ordblindeforeningens kompetente 
damer, Agnete Elmquist og Lena 
Utoft gav mig følgende råd, som 
jeg er evig taknemmelig for:

■  Få hende testet af en læsevej-
leder fra PPR, der skal stå i 
udredningen at hun har brug for 
it kompenserende hjælpemidler

■  hun skal have tysk, for ellers 
fravælger man en gymnasial 
uddannelse allerede i 7. klasse 

■  hun skal op til alle 
afgangseksaminer

Det var en stor mundfuld at tage 
stilling til, da hun gik i 4. klasse på 
det tidspunkt, men jeg måtte i min 
egen uvidenhed bare lytte til disse 
kvinder, som tilsyneladende vidste 
hvad de talte om. Og de havde helt 
ret. Det var essentielt for hendes 
fremtid, at jeg fik disse råd på et så 
tidligt tidspunkt.

Hun blev testet og fik diag-
nosen: dyslektiske træk, og der 
stod, at hun kunne have gavn af it 
kompenserende hjælpemidler. Jeg 
fik hende allerede på det tidspunkt 
skrevet op på Gylling Efterskole, 

og forberedte hende på, at hun 
skulle gå der i 9. klasse. Jeg tog 
også en snak med hende om, at 
hun var ordblind, og at det var 
derfor hun havde så svært ved at 
læse og skrive. Jeg talte med hende 
om, at det var nødvendigt at hun 
vænnede sig til at arbejde med en 
computer, selv om hun hadede det. 
Jeg lavede ikke det helt store num-
mer ud af det, konstaterede bare, 
at dette var forklaringen, og det 
måtte vi så få det bedste ud af. 

It-rygsæk
Hun var normal i alle henseender 
og havde blot det enkelte problem, 
at det var sværere for hende at 
læse og skrive end for andre, og 
det måtte vi se at få det bedste 
ud af, via de hjælpemidler der nu 
fandtes på det tidspunkt. Hun fik 
tildelt en it-rygsæk i 7. klasse i 
folkeskolen. Den var hun bestemt 
ikke glad for. Lærerne vidste ikke, 
hvordan de skulle implementere 
den i undervisningen, og de mente 
at hendes motivation for at bruge 
computeren var al for lav. De kun-
ne ikke hjælpe hende med at bruge 
den. Så den blev en stor klods om 
benet på hende. Et monstrum som 
konstant gav hende dårlig samvit-
tighed, fordi skolen havde brugt 
penge på noget, som hun ikke ville 
bruge. 

Det var først på Gylling Efter-
skole i 9. klasse, at hun for alvor 
fik taget computeren i brug. Det, 
der gav motivationen var, at læ-
rerne brugte den i al deres under-
visning. Alle fag var målrettet til 
at computeren skulle bruges. Alle 
tekster var skannet ind, de lå på 
deres lokale netværk, og alle elever 
lærte, hvordan man brugte compu-
terne. Det gav naturligvis også en 
mindre følelse af at være ander-
ledes, når alle i klassen havde en 
computer. I folkeskolen følte hun 
sig anderledes og kigget skævt til, 
fordi hun var den eneste med en 
computer. I 7. klasse er man sand-
synligvis meget sårbar overfor det 

at skille sig ud, hvilket også var en 
demotiverende faktor for hende. 

Ordblindeefterskole 
og afgangseksamen
Det at få sit barn på en ordblin-
deefterskole er sin sag. Det er en 
bekostelig affære, jeg var enefor-
sørger for to børn. Jeg søgte derfor 
kommunen om økonomisk støtte, 
fordi jeg ikke mente at folkeskolen 
kunne hjælpe mit barn i tilstrække-
lig grad. Men de mente, at hendes 
vanskeligheder var for små, hun 
havde jo ikke sociale vanskelighe-
der, og desuden var hun betragtet 
som en umotiveret elev af skolen. 
Så det gik ikke. Jeg fik dog selv 
skrabet pengene sammen, fordi 
jeg var stædig, og så det som den 
eneste udvej, for at sikre hende en 
god fremtid. 

På efterskolen stillede jeg det 
famøse spørgsmål: Kommer min 
datter til afgangseksaminer her? 
Svaret var, at det ene og alene var 
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lærernes vurdering om eleverne 
kunne komme til afgangseksa-
men. Som den mor og lærer jeg 
er, spurgte jeg om forældrene ikke 
havde indflydelse på dette, da det 
jo var vigtigt for at komme videre 
i uddannelsessystemet, at de havde 
taget deres afgangseksaminer. 
Svaret var her, at de jo altid kunne 
komme på teknisk skole, der var 
ingen krav om afgangseksaminer. 

Jeg var på det tidspunkt godt 
klar over, at det ikke var en drøm 
og mål for min datter at komme 
på teknisk skole, hun kunne ikke 
komme på en eneste uddannelse 
på teknisk skole, som hun kunne 
interessere sig for. Og min egen 
vurdering af hende var, at hun godt 
ville kunne tage en anden uddan-
nelse, som ikke nødvendigvis var 
praktisk orienteret. 

Erhvervsuddannelser har min 
store respekt, men kun for dem, 
som virkelig brænder for det. Det 
skal vel ikke være et krav i vores 
samfund, at hvis man er ordblind, 
så skal man på teknisk skole, hvad 
med de andre ungdomsuddannel-
ser, skal de ikke tage deres tørn 
med at få unge ordblinde igennem 
en ungdomsuddannelse? 

Efterskolen har 
forandret hendes liv
Det endte med stor dramatik, da 
skolen valgte at sætte hende på et 
hold i dansk, hvor hun ikke kunne 
tage en afgangseksamen. Jeg talte 
hele året for, og insisterede på, at 
hun skulle op i mundtlig dansk. 
Det var et krav fra min side, og at 
jeg var sikker på at hun ville bestå. 
Hun har nemlig altid klaret sig 
godt i mundtlig dansk, så hvor-
for skulle hun ikke have denne 
chance? Det endte med at hun fik 
lov til at gå op, og afsluttede med 
et nyt, flot, 7 tal, på trods af, at hun 
ikke havde været på eksamenshol-
det hele året. 

Men alt forladt, Gylling Ef-
terskole har forandret hendes liv. 
Hun fandt sig selv, hun fandt troen 
på sig selv, hun fandt de bedste 

venner og med hjælp fra særdeles 
kompetente lærere, fandt hun også 
sin helt store passion, sang. Det 
dyrker hun stadig, og det hjælper 
hende, når skolen føles tung og 
besværlig, så ved hun, at hun kan 
synge. Og det er hun god til. 

Hun tog 10. klasse i en almin-
delig kommunal skole. Pengene 
rakte ikke til to år på efterskole. 
10. klasse var fagligt en dårlig 
oplevelse. Skolen vidste ikke noget 
om ordblindhed, ikke noget om 
it-hjælpemidler og undervisning 
af ordblinde, samt dispensation til 
eksamen. Men på det tidspunkt var 
hun blevet så selvstændig og god 
til at bruge en computer, at hun 
klarede det ved egen hjælp. Dog 
bestod hun ikke matematik, men 
alle de andre fag. Problemet med 
talblindhed er, at der ikke findes 
kompensations- og dispensations-
muligheder til dette, og det bety-
der, at matematikkarakterer ender 
i den meget lave ende. Det har stor 
betydning for gennemsnittet, når 
der skal søges ind på en videregå-
ende uddannelse.

Men nu har hun afsluttet mate-
matik på HF, takket være kompe-
tente og dygtige lærere på Nr. Nis-
sum HF. Hun bestod ikke skriftlig 
matematik, men bestod både 
mundtlig matematik og naturfag, 
på trods af, at hun ikke har haft 
fysik og kemi hverken i 9. eller 10. 
klasse.

Så det kan lade sig gøre. Ikke 
gnidningsfrit og det er ikke gratis. 
For at gå på Nr. Nissum HF som 16 
årig, skal man selv betale mad, hus-
leje og transport. Hun kan ikke få 
SU før halvandet år henne i forlø-
bet. Kommunen påpeger, at de har 
tilbud til hende her på Fyn og vil 
derfor ikke yde økonomisk støtte. 
Der findes kun disse muligheder 
for unge ordblinde i København og 
Vestjylland. Så igen er min dat-
ter meget heldig, at vi har råd til at 
prioritere dette. Men ikke alle unge 
er så privilegerede, og man kan 
derfor igen spørge, om vi har lige 
muligheder for uddannelse for alle 

i vores land? Nej, i min optik vil 
det give en social skævvridning, at 
det koster så mange penge at sikre 
vores unge ordblinde den ungdoms-
uddannelse de brænder for. 

Dispensations-muligheder
Og det er vel først og fremmest 
her de finder motivationen for at 
gennemføre en uddannelse. En 
opprioritering af ordblinde og 
læsesvage unges muligheder i 
skolesystemet, fra grundskole til 
ungdomsuddannelse, vil givetvis 
hjælpe regeringens mål om at 95% 
af en ungdomsårgang skal have 
en ungdomsuddannelse. Vejen til 
dette mål, kan blandt andet være at 
skolerne i langt større omfang bru-
ger de dispensationsmuligheder, 
som er til afgangseksaminer. Det 
kræver faktisk ikke en diagnose at 
få dispensation. Det er lærerne og 
skolelederen, som afgør om eleven 
har et særligt behov, som kan af-
hjælpes via hjælpemidler og ekstra 
tid. Det er mit indtryk, ud fra de 
undersøgelser jeg har lavet, at 
denne mulighed ikke benyttes i det 
omfang som det faktisk er muligt.

Derfor vil jeg opfordre foræl-
dre til at være opmærksomme på 
denne mulighed, allerede nu, fordi 
det der kræves er, at eleven kender 
it-hjælpemidlerne, og har brugt 
dem i den daglige undervisning. 
Se: Vejledning om fravigelse af 
bestemmelserne ved folkeskolens 
afsluttende prøver. 

Hvis vi har 20% unge med 
læse- og stavevanskeligheder, så 
bør 20% af vores unge kunne be-
nytte denne mulighed, og dermed 
få de karakterer, som de fortje-
ner. Dette vil kunne påvirke de 
unge i en positiv retning, fordi 
dem med de højeste karakterer, 
også har det laveste frafald i 
ungdomsuddannelserne.

Karina Thøgersen
Lærer, læsepædagog, 

cand. mag. Pæd. Stud.
ejer af Ordzonen og forældre

til en teenagerdatter ■
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Blade for enhver smag

Af Linda Gjaldbæk Hansen, Nota

Illustreret Videnskab er bladet for 
dig, der interesserer dig for den 
nyeste forskning indenfor astro-
nomi, medicin, etnografi, teknik, 
psykologi, biologi og arkæologi. 
Alle emnerne er grundigt tygget 
igennem og bliver præsenteret på 
en spændende og populærviden-
skabelig måde.

På ugebladsfronten kan du 
eksempelvis kaste dig over Billed-
Bladet, der er kendt som Danmarks 
royale ugeblad. Hver uge året rundt 
holder bladet dig opdateret på de 
kendte og kongeliges gøren og 
laden. Familiejournalen er et andet 
populært ugeblad, der med brev-
kasser, noveller, fortsatte romaner 
og vedkommende artikler har fået 
en trofast læserskare blandt rigtig 
mange af Notas brugere. 

Hvis du går meget op i sundhed, 
sex og samliv kan bladene Helse, 

Naturli og Cupido måske være 
noget for dig. Helse er et populært 
lægeblad om sundhed og sygdom. 
Hvert nummer har nyt om syg-
domme og gode råd til, hvad du og 
din familie kan gøre for jeres egen 
sundhed. Naturli er et efterspurgt 
blad om sund kost og levevis. 
Bladet har artikler om sundhed og 
sygdomsforebyggelse samt læge-
brevkasser og opskrifter. Cupido 
er erotiske noveller og artikler om 
sex og samliv. Desuden indeholder 
bladet indlæg med læsernes egne 
oplevelser og gode råd. 

Derudover laver Nota en masse 
andre blade – eksempelvis Siden 
Saxo, Skalk og Tænk – radio- og 
tv-oversigter samt Weekendavisen.

Notas Bladguide
Du kan få en fuldstændig oversigt 
over de aviser og blade, som Nota 
producerer i forskellige tilgæn-
gelige formater – lyd, punkt, stor 

skrift eller som e-tekst – ved at re-
kvirere Notas Bladguide via Notas 
Indmeldelse- og abonnementsser-
vice på indmeldelse@nota.nu eller 
på telefon 39 27 44 44. Det er også 
her, du skal henvende dig, hvis du 
vil tegne abonnement eller få et 
gratis prøvenummer tilsendt. 

Priser og betaling
Abonnementsprisen for de fleste 
blade på lyd er reduceret med 25 
procent i forhold til den trykte 
udgave. Det skyldes, at Nota endnu 
ikke kan producere bladene med 
billeder. Prisen kan ses i Notas 
Bladguide, og alle priser er vejle-
dende. Abonnement betales forud 
per kvartal, og opsigelse kan ske 
indtil udløbet af et kvartal.

Du kan også finde tilgængelige 
lokalaviser og foreningsblade på 
www.e17/avislaesesal ■

Blade for enhver smag
Siden august har Nota lavet tre nye blade på lyd. Det er Goal, Vi forældre og 
Euroman. Goal er fodboldnyheder fra hele verden, statistik, stillinger og de 
seneste rygter om spillere og klubber. Vi forældre giver gode råd og vejledning 
om børn, psykologi, sundhed og graviditet, mens Euroman har spændende artikler 
om livsstil og aktuelle forhold i samfundet. Men Nota laver mange andre blade, 
og der er med garanti også nogle for dig
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»Når livet gør ondt«
Disse og andre billeder kan købes hos Susanne Dalum og indtægterne går til »Susanne 
Dalum Fonden«, der støtter uddannelse. Susanne kan kontaktes på susanne@dalum.nu
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Læserbreve

Kære Per Jensen

Jeg er ked af den misforståelse, 
som danner grundlag for dit læ-
serbrev om »Dictus – og Windows 
styresystem«. 

Det er korrekt, at Dictus kun 
fungerer på 32-bit dansk Windows 
Vista og 7. Det lægger vi ikke skjul 
på. Tværtimod – det er en oplys-
ning, som står 2 steder på forsiden 
af Dictus hjemmesiden. Det er 
også nævnt på siden »krav til dig 
og computeren«, som vi linker til 
fra forsiden. Sidst men ikke mindst 

står det med røde bogstaver på 
bestillingssiden, hvor man køber 
Dictus. Jeg synes, vi informerer 
tilstrækkeligt. 

Netop fordi vi er meget bevid-
ste om 32-bit problematikken, så 
anbefaler vi ikke at folk bare køber 
»den nyeste og den hurtigste com-
puter«. Vi understreger derimod at 
folk skal sikre sig en 32-bit com-
puter. Vi beskriver også, hvor-
dan man kan anskaffe en 32-bit 
computer. 

Jeg synes, vi gør, hvad vi 
kan for at oplyse om kravet til 

Du bliver aldrig 
den samme igen

The true story...

Erhvervs- og uddannelsesrettet  
– især for ordblinde 

VEJEN TIL UDDANNELSE OG JOB
Samarbejde med erhvervsuddannelserne · 
Studieforberedelse · Erhvervs- og  
uddannelsespraktik · 90% går videre  
til uddannelse og job

KICKSTART
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)

Dictus og
Windows styresystem

computeren og beklager, at det al-
ligevel gav dig en unødig omkost-
ning. Jeg synes ikke din kritik er 
berettiget og jeg havde gerne set 
at redaktionen af Ordblindebla-
det havde givet muligheden for at 
knytte dette svar til dit læserbrev 
så misforståelsen kunne ryddes af 
vejen.

Venlig hilsen
Carsten Christoffersen

Prolog Development Center 
(producent af Dictus) ■

Svar på læserbrev
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Anmeldelser

Over isen

Af Jørgen Munck Rasmussen
Special-pædagogisk forlag

»Over isen« er en bog om krig, 
kulde og krigere. En dramatisk 
historie om Svend Gønge og Snap-
hanerne. I år er det 400 år siden 
Svend Gønge blev født. Det vil 
blive markeret rundt om i landet.

Bogen handler om krigen mel-
lem Sverige og Danmark. Fem 
svenske dragoner rider ind på går-
den, hvor Niels bor med sin søster 
og forældre. De svenske soldater er 
meget voldelige. Niels’ far lider en 
grusom død. Niels bliver taget til 
fange og tvunget ind i den svenske 
hær. Det var en barsk tid med hård 
frost og voldsomme kampe mod 
danskerne. Niels var nødt til at slås 
for selv at overleve. 

En skønne dag lykkes det for 
ham at flygte sammen med Jens. 
De møder Snaphanerne og slutter 
sig til Svend Gønges flok. Krigen 
fortsætter, men nu kæmper de mod 
svenskerne.

Bogen er en medrivende skil-
dring af datidens forhold i hæren, 
i byen og på landet. Historien har 
også været filmet til DR. Hvor Sø-
ren Pilmark spillede Svend.

»Over isen« udkommer i serien 
»Krimi-let«, som er en serie let 
læselige krimi-bøger. Der er ud-
kommet 10 bøger i serien, og der 
kommer mange flere til. 
 Anmeldt af EKR ■

Signe

Af Lars Johansen
Bearbejdet af Kirsten Kirch
Special-pædagogisk forlag

Der er skrevet mange bøger om 
Anden Verdenskrig, men denne 
bog handler om to almindelige 
mennesker. 

Signe forelsker sig i Felix, en 
tysk officer udstationeret i Dan-
mark. Da Felix bliver kaldt tilbage, 
rejser Signe efter ham. Hun kører 
gennem et krigshærget Tyskland, 
hvor bomberne falder og folk sulter.

Signe og Felix oplever en kort 
lykke sammen. Krigen kommer 
nærmere og nærmere, og til sidst 
beslutter de sig for at flygte til en 
landsby tæt ved de amerikanske 
tropper. En dag ruller amerikanske 
tanks ind i byen, og Felix bliver 
arresteret. For Signe starter en lang 
og sej kamp for at finde ham.
Bogen udkommer som lydbog, ind-
talt i moderat læsehastighed. Bogen 
og andre bøger i serien »Lette klas-
siske« henvender sig til læsesvage 
unge og voksne. Bogen Signe kan 
derfor anbefales til mennesker med 
nedsat læsehastighed. De får en 
spændende og lærerig oplevelse.
 Anmeldt af EKR ■

Springbrættet

Af Elsebeth Otzen
Redaktør: Kirsten Buhl
Gyldendal

Hæftet »Springbrættet« er et skri-
vekursus for elever i 1. – 2. klasse.

Eleverne lærer her den helt 
grundlæggende sprog- og genre-
lære at kende (ord, sætninger og 
komposition). Til hvert sprogom-
råde er knyttet et lille skriveforløb, 
som er afpasset de yngste elevers 
sproglige udvikling.

»Springbrættet« bøger kan 
bruges som intensive skrivekur-
ser eller som led i det almindelige 
arbejde med skriftlig fremstilling. 
»Springbrættet« kan også bruges 
i specialundervisningen, da det 
er overskueligt og struktureret 
materiale.
 Lisbeth Otzen
 Gyldendal ■
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København 
Frederiksberg 
Amager
Kredsbestyrelsen består af: Birte 
Jensen (formand), telefon 2866 
5242, Marianne Boysen (næstfor-
mand), telefon: 3322 3304, Bent 
Johannsen, telefon 2680 7133, 
Toke Hansen, telefon 2965 6408 
og Tea Lentz Rosengreen, tele-
fon 2294 7715. Suppleanter: Leif 
Schultz Nielsen, Jimmi Tage Ploug 
og Per Jensen.

Kredsen var repræsenteret 
ved Årsmødet i Strib med seks 
delegerede.

Hovedstadens Ordblindeskole 
på Østerbro afholder café-møder 
med forskellige temaer med jævne 
mellemrum. Der er åbent for alle. 
Kig ind på www.hokbh.dk. 

I kredsen vil vi arbejde på at syn-
liggøre foreningen. Vi vil gå i gang 
med at udarbejde en lokal folder, 
som skal ligge hos offentlige instan-
ser. Vi vil også følge den politiske 
udvikling omkring specialundervis-
ning og de tilbud kommunen giver.
 Bent Johannsen ■

Bornholm
Hvad får en ordblind og talblind 
til at være koncertarrangør?
Mit barnebarn synger med i Her-
ning Kirkes Drengekor, som jeg 
har hørt og derefter inviteret til 
Bornholm til en kombineret kon-
cert og ferietur. En stor oplevelse, 
som jeg brugte 8 måneder på at 
forberede.

Mange bornholmere og turister 
fik en fantastisk oplevelse ved kon-
cert i Rønne Kirke og minikon-
certer på Kunstmuseet og Lands-
brugsmuseet i dagene fra den 28. 
juni til 2. juli. Mange sponsorer 
gjorde det muligt at finansiere ko-
rets tur. Et arrangement, der gav et 
meget lille overskud.

Jeg fik prøvet kræfter med 
noget nye i mit liv.
 Tom West ■

Nyt fra kredsene

Hvis du
vil vide
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed

Kongevejen 256 A
2830 Virum
Telefon: 45 11 41 81
E-mail: dvo@dvo.dk
www.dvo.dk

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 2
1220 København K
Telefon: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk

Danmarks 
Blindebibliotek (DBB)

Teglværksgade 37
2100 København Ø
Telefon: 39 13 46 00
E-mail: dbb@dbb.dk
www.dbb.dk og www.e17.dk
(netbibliotek)

KLO – 
Kultur- og Litteratur
Orientering for 
læse-handicappede

Torvegade 1 • 6600 Vejen
Telefon: 75 36 31 78
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk

Lydbogsforlaget 
INFOKO

Jernbanegade 24
6270 Tønder
Telefon: 74 72 34 11
E-mail: infoko@infoko.dk
www.infoko.dk

Ordblinde/Dysleksi -
foreningen i Danmark

Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
E-mail:
kontor@ordblind.org
www.ordblindeforeningen.dk

Hvis du
vil vide
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed

Kongevejen 256 A
2830 Virum
Telefon: 45 11 41 81
E-mail: dvo@dvo.dk
www.dvo.dk

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 2
1220 København K
Telefon: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk

Danmarks 
Blindebibliotek (DBB)

Teglværksgade 37
2100 København Ø
Telefon: 39 13 46 00
E-mail: dbb@dbb.dk
www.dbb.dk og www.e17.dk
(netbibliotek)

KLO – 
Kultur- og Litteratur
Orientering for 
læse-handicappede

Torvegade 1 • 6600 Vejen
Telefon: 75 36 31 78
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk

Lydbogsforlaget 
INFOKO

Jernbanegade 24
6270 Tønder
Telefon: 74 72 34 11
E-mail: infoko@infoko.dk
www.infoko.dk

Ordblinde/Dysleksi -
foreningen i Danmark

Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
E-mail:
kontor@ordblind.org
www.ordblindeforeningen.dk

Nota	
	 (tidligere Danmarks
 Blindebibliotek)
 Teglværksgade 37
 2100 København Ø
 Telefon: 39 13 46 00
 E-mail: e17@e17.dk
	 www.nota.dk	og	www.e17.dk
 (netbibliotek)

Hvis du
vil vide
mere...
Dansk Videnscenter for
Ordblindhed

Kongevejen 256 A
2830 Virum
Telefon: 45 11 41 81
E-mail: dvo@dvo.dk
www.dvo.dk

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 2
1220 København K
Telefon: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk

Danmarks 
Blindebibliotek (DBB)

Teglværksgade 37
2100 København Ø
Telefon: 39 13 46 00
E-mail: dbb@dbb.dk
www.dbb.dk og www.e17.dk
(netbibliotek)

KLO – 
Kultur- og Litteratur
Orientering for 
læse-handicappede

Torvegade 1 • 6600 Vejen
Telefon: 75 36 31 78
E-mail: klo@klo.dk
www.klo.dk

Lydbogsforlaget 
INFOKO

Jernbanegade 24
6270 Tønder
Telefon: 74 72 34 11
E-mail: infoko@infoko.dk
www.infoko.dk

Ordblinde/Dysleksi -
foreningen i Danmark

Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
E-mail:
kontor@ordblind.org
www.ordblindeforeningen.dk

Rymarksvej 1
2900 Hellerup
Telefon: 39 96 80 80
E-mail: dvo@dvo.dk
www.dvo.dk

Nordjylland
Ved vores generalforsamling i 
april havde formanden modtaget et 
brev fra Den Økologiske Eftersko-
le (for ordblinde) om at man gerne 
ville have en repræsentant for Ord-
blinde/Dysleksiforeningen i deres 
bestyrelse. Heldigvis har vi fået et 
nyt og ungt menneske – Niels Ole 
Simonsen - ind i vores bestyrelse, 
han ville gerne påtage sig opgaven. 
Niels Ole tog til efterskolens ge-
neralforsamling og blev valgt ind i 
efterskolen bestyrelse. 

Vi har ikke haft nogen aktivitet 
i sommer og planer for efteråret og 
vinteren er endnu ikke på plads.
 Inger Pihl ■

Nordsjælland
I Nordsjælland bestræber vi os på 
at afholde 3-4 medlemsmøder om 
året. Til medlemsmøderne får du 
mulighed for at høre en foredrags-
holder fortælle om et emne, der 
vedrører noget om ordblindhed. 

Følgende datoer er aftalt: 16. 
september 2010, »Nationale test 
og rettigheder for børn med ord-
blindhed«. Den 11. november 
2010, »Rettigheder for personer 
med ordblindhed i job«. Den 17. 
marts 2011, »It-støtte for personer 
med ordblindhed over 18 år under 
uddannelse«. 

Medlemsmøderne foregår i Fri-
villigcenter Hillerød, Fredensvej 
12 c, 3400 Hillerød bag Hillerød 
Bibliotek fra klokken 19 til 21. 
Gratis P-plads på Åbrinken.

Du kan læse om vores arran-
gementer på www.ordblindefor-
eningen.dk. Klik på »kredse« og 
derefter på »Nordsjælland«. 
 Pia Hardenberg ■



Ordblindebladet 3 · 2010    31

Annoncer

Kragelund Efterskole
– 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

Hjemmeside:
www.kragelund-efterskole.dk

E.mail:
kontoret@kragelund-efterskole.dk

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.

Bemærk:
Forældreinformationsaften

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

Vi har 86 elever fra 3.-10. 
klasse fordelt på 12
klasser.

28. oktober 2010 kl. 17-19.



Afsender:
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
Sekretariatet
Kløverprisvej 10b
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