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Læserbreve bragt i Ordblindebladet  
er nødvendigvis ikke udtryk for  

Ordblindeforeningens holdning og politik. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at beskære, 

redigere eller udelade tilsendte læserbreve.

Hans kongelige Højhed  
Kronprins Frederik er protektor  

for Ordblinde/Dysleksiforeningen 
 i Danmark. Billedet er bragt med 

 tilladelse af kongehuset – D.K.H. Kronprinsen og 
Kronprinsessens Hof.

Roserne i dette nummer skal gå til Netværkslokomotivet, som de seneste 23 år har 
gjort en forskel på arbejdspladser, hvor medarbejderne har brug for at få styrket deres 
basale færdigheder. 
 
Netværkslokomotivet opstod i 1997, da en gruppe produktionsvirksomheder havde 
brug for at få deres medarbejdere opkvalificeret inden for læsning, stavning og regning. 
Initiativet blev båret frem af en række ildsjæle og har sidenhen udviklet sig til et 
omfangsrigt netværk på tværs af landet. Siden 1999, hvor Netværkslokomotivet blev 
udvidet med en styregruppe, har Ordblindeforeningen været samarbejdspartner i 
det vi har været medlem af gruppen. Desuden har vi jo haft en af medarbejderne 
som formand, og i øvrigt været en fast partner på mange møder med fagbevægelsen. 
Lige nu ser det ud til, at Netværkslokomotivet lukker og slukker den 31. december 2020. 
Her udløber deres bevilling fra Statens Satspulje (som de har levet af i 23 år). Politikerne 
har ikke fundet en anden måde at finansiere virksomheden på. Det vil være et stort tilba-
geskridt for opkvalificering af medarbejdere på mange virksomheder, for hvem skal nu: 

• hjælpe og vejlede virksomheder igennem uddannelsesforløb
• sætte fokus på dansk-, matematik-, engelsk- og it-færdigheder på arbejdspladsen
• planlægge og gennemføre forløb med test af læse-, skrive- og regnefærdigheder 
 på virksomheder
• motivere medarbejdere og ledige, så de får lyst til at gå i gang med efter- og 
 videreuddannelse
• erfaringsudveksle og inspirere virksomheder, arbejdsmarkedsorganisationer 
 og uddannelsesinstitutioner

 
I har gjort et flot stykke arbejde for ordblinde og vi vil her på redaktionen 

håbe, at I får lov til at fortsætte jeres arbejde i 2021.

ordblindebladet

HUSK

Sidste frist for indlevering af indlæg til  
Ordblindebladet 1/2021 er:  
29.01.2021 
 
Forventet udgivelse 19.03.2021 
 
Ordblindebladet modtager gerne indlæg fra vores 
læsere og andre med interesse for ordblindhed.  
 
Sendes på e-mail: kontor@ordblind.org 
men selvfølgelig også indlæg skrevet på maskine, 
indtalt på bånd. 
 
Husk, at der også gerne må være illustrationer  
eller højtopløselige billeder med.
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Efteråret er forbi, og vi tager hul på en vinter, som på mange 
måder bliver anderledes. Vejret ved vi ikke noget om, men 
Covid-19 har bidt sig fast og vil ændre vores måde at fejre 
jul og nytår på. Jeg vil dog koncentrere mig om efteråret, 
som har været varmt og flot. Vi har oplevet at mange ting 
måtte aflyses, herunder foreningens årsmøde. Foreningen 

har dog ikke ligget stille, men arbejdet på flere fronter, som Maj og Julie fortæller i 
deres mundtlige videoberetning, der kan ses på foreningens facebookside.  
 
I sidste nummer startede vi en artikelserie om ledelse af den dysleksivenlige skole, 
og i dette nummer drejer det sig om de vejledere, der arbejder på skolen. Vi har en 
artikel, om hvorledes ordblinde elever hjælper andre på en skole. Vi har fokus på 
ordblinde iværksættere. Så der er masser af godt stof i vores blad. 
Jeg skrev om forskellige undersøgelser i sidste nummer, og i dette nummer vil jeg 
skrive lidt om et initiativ. som politikerne har taget for at hjælpe ordblinde. Der er 
afsat 30 millioner, som skal følge op på den aftale, der blev lavet sidste år. Aftalen 
fordeler sig over fire mål og ni initiativer. 
Mål 1: Styrke opsporingen og vejledningen af personer med 
 læse- og skrivevanskeligheder
Mål 2: Sikre målrettet indsats for elever med ordblindhed og andre 
 læse- og skrivevanskeligheder
Mål 3: Styrke vejledning for elever med ordblindhed og andre 
 læse- og skrivevanskeligheder
Mål 4: Lettere adgang til tilbud i forhold til ordblindhed og andre 

 læse- og skrivevanskeligheder
På folkeskoleområdet skal der blandt andet udvikles et nyt opsporingsredskab til 
2. klasse, og der oprettes et nationalt forum for læsevejledere og ordblindelærere. 
Derudover er der sat seks millioner kroner af til at uddanne flere læsevejledere og 
ordblindelærere. Der er desuden sat 2,7 millioner kroner af årligt til at nedsætte 
forældrebetalingen til ordblindeefterskoler og over en million kroner til at ensrette, 
hvem og hvordan støtten til ordblinde på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet 
tildeles. De aftalte initiativer og de midler, der følger med, forventes at blive sat i 
gang løbende fra starten af 2021.
 
Ordblindeforeningen har, som Maj nævner i sin beretning, været med til at rådgive 
om dette initiativ, så selvom der har været lukket ned på mange områder. så er 
Ordblindeforeningen stadig meget aktiv. For at foreningen kan blive endnu bedre til 
at markere sig. har vi brug for flere medlemmer. Jeg vil derfor på denne plads opfordre 
alle til at blive i foreningen og måske hjælpe med til at få andre med. Jo større vi 
er, jo bedre kan vi arbejde for foreningens formål, nemlig at varetage interesser 
for mennesker med ordblindhed/dysleksi over for myndigheder og offentligheden. 
Foreningen skal arbejde for en generel anerkendelse af ordblindhed/dysleksi og 
udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed/
dysleksi.

Jeg ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår 

Anders Bredsdorff  
Formand for redaktionen

Indholdsfortegnelse
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Så er vinderne af  
Ordblindeprisen 2020 fundet!

Ordblindeforeningen uddeler hvert år prisen til en virksomhed, 
institution eller person, der har gjort noget ekstraordinært for 
mennesker med ordblindhed. 
Torsdag den 1. oktober 2020 blev årets Ordblindepris overrakt 
til 4 lærere, der løb med sejren for deres samarbejde og deres 
fælles udvikling af undervisningen på HF Ordblind. 
Udviklingsprojektet har haft fokus på at nytænke didaktik, 
undervisning og læring til gavn for skolens godt 150 ordblinde 
hf-elever fordelt på 3 årgange. 

HF Ordblind er et særligt tilbud til unge, der har brug 

for ekstra støtte til at udvikle strategier til at håndtere 

deres ordblindhed

 
Siden 2011 har skolen i stadig stigende grad oplevet, at de 
ordblinde elever får boostet både faglighed og selvtillid af at 
gå i klasse med ligesindede og modtage de rette IT-hjælpemidler 
og den kompenserende undervisning, som de har brug for.
De 4 lærere fra HF & VUC FYN Odense, som modtager ordblinde- 
prisen 2020, har i den grad ydet en særlig indsats og arbejdet 
sammen på tværs af HF og Ordblindeundervisning (OBU) for at 
højne kvaliteten og styrke elevernes udbytte af undervisningen. 
Projektet har båret frugt i forhold til at bringe skolens erfarne 
Ordblindeafdeling i spil som 2-lærere i HF-undervisningen.

Mette Koch Klausen (Dansk/Historie-lærer på HF), Lotte Holm 
Midskov Hansen (Dansk/Engelsk-lærer på HF), Casper Greve 

(OBU-lærer) og Katharina Grøn Brantenberg (OBU-lærer på 
orlov) er 4 ildsjæle, der kan høste anerkendelse for deres arbejde. 
De har bl.a. haft held med at inddrage fysiske aktiviteter, digitale 
muligheder, leg og elevernes egne styrker til at opnå en høj 
faglighed og samtidig en glæde ved skole og uddannelse. 

Ordblindeforeningen finder, at dette års vindere har udrettet 
noget helt særligt ved at skabe et uddannelsestilbud, hvor 
underviserne ikke kun løfter den ordblinde fagligt, men i den 
grad også socialt og menneskeligt. Der er skabt et undervis-
ningsmiljø, hvor der er plads og rum til at arbejde med de 
ordblindes udfordringer og den ordblinde som menneske. Det 
er Ordblindeforeningens opfattelse, at det netop er det, som 
er nøglen til uddannelsesstedets store succes. 

Et stort tillykke med Ordblindprisen 2020 til HF Ordblind 
Fyn og de 4 lærere, Mette Koch Klausen, Lotte Holm Midskov 
Hansen, Casper Greve og Katharina Grøn Brantenberg. 

Med venlig hilsen
Ordblindeforeningen
 

 

Overvej 12 
Vrigsted 

7140 Stouby 
Tlf. 75 68 72 12 

www.vrigsted-eerskole.dk 

Ta’ på Vrigsted Eerskole - MEGET MERE END ORDBLIND 
 

8., 9. og 10. klasse 
Folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse i alle fag. Bliv klar l ungdomsuddannelse  -  særligt brobyg-
ningsforløb l erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 
Spændende valgfag inden for Design, Performance, Outdoor, eSport og Sport (+svømning) 
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Laura Rosenvinge er medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet. 
Hun er socialordfører og medlem af Børne- og Ungdomsudvalget

Alle bør tidligt screenes for ordblindhed, 
så ingen udsættes for samme svigt som 
mig, mener Laura, der først som 25-årig 
fandt ud af, at hun selv er ordblind.

Jeg var lige begyndt som praktikant i 
Ballerup Kommune, og jeg skulle aflevere 
et notat til en kollega med en meget kort 
tidsfrist. Jeg havde ondt i maven, for jeg 
vidste ikke helt, hvordan jeg skulle gribe 
opgaven an, og jeg vidste godt, at det 
endelige resultat ville være mærket af 
mine vanskeligheder med stavning og 
grammatik
Ville de mon kunne læse det, jeg havde 
skrevet? Ville de fortryde, at de havde 
ansat mig som praktikant? Ville jeg 
overhovedet får flere spændende opgaver 
efter dette?
Jeg turde ikke rigtig fortælle min kollega, 
at jeg havde brug for hendes hjælp til at 
læse notatet igennem. Jeg var jo 25 år 
gammel, så jeg syntes jo et eller andet 
sted, at det var pinligt, at min stavning 
og grammatik ikke sad lige i skabet.

Derfor endte jeg med at bryde sammen 
over for den konsulent, som skulle bruge 
notatet. Jeg følte mig dum og uduelig, 
fordi det var svært at læse sig igennem 
det, jeg havde skrevet.

Følelsen af utilstrækkelighed
Det var ikke første gang, jeg græd, fordi 
jeg skulle levere noget på skrift med en 
stram deadline. Jeg har før grædt over 
lektier, opgaver og eksamener. Men den 
dag blev det sidste gang, at jeg græd 
over den slags. Efter et årelangt tilløb 
besluttede jeg mig nemlig for at blive 
testet for ordblindhed.

Gang på gang er jeg blevet kaldt 
både doven og sjusket
Jeg har lidt rigtig mange nederlag i min 
skoletid. Jeg har brugt lang tid på at læse 
mig igennem lektierne i folkeskolen for 
bare at blive forvirret over ikke at forstå 
noget.
 
I gymnasiet kunne jeg bruge mange timer 
på at skrive en opgave og få en dårlig 
karakter for den, selvom jeg ellers mente, 
at den sad lige i skabet.

Gang på gang er jeg blevet kaldt 

både doven og sjusket, og utalli-

ge gange har jeg fået at vide, at 

jeg bare skulle tage mig sammen.

Følelsen af ikke at være tilstrækkelig har 
hele mit liv været der - hver dag.

Valgte selv at blive testet
Alle de nederlag har jeg gået og slået 
mig selv i hovedet med, og det havde jeg 
slet ikke behøvet. Tre måneder efter mit 
sammenbrud blev jeg som 25-årig kon-
stateret ordblind. Dermed fik jeg også en 
forklaring på, hvorfor mange ting havde 
taget længere tid for mig i folkeskolen, 
gymnasiet og universitetet.
 
Og hvis bare mit handicap var blevet 
opdaget tidligere, så havde jeg ikke behø-

vet at føle mig dum og utilstrækkelig. 
Så havde jeg nemlig haft en forklaring 
på, hvorfor jeg havde svært ved det, som 
andre fandt så nemt.

Det var ikke nemt

Det var nu ikke fordi, det var 

nemt at blive testet. Det tog 

mange måneders mailkorre-

spondance frem og tilbage 

med styrelser, universitetet og 

KVUC, hvor jeg skulle testes.

 
Den proces var i sig selv ved at tage modet 
fra mig. Det havde taget så mange år at 
række ud efter hjælp, og så skulle det 
vise sig, at hjælpen var så besværlig at få.

Jeg frygtede det værste
Men jeg glemmer aldrig Mette, som 
testede mig. Jeg rystede af nervøsitet, 
da mit testresultat var klart. Jeg frygtede 
det værste: At testen ville vise, at jeg ikke 
var ordblind - at jeg bare var doven og 
dum, og at alle de andre havde haft ret 
hele tiden.

Mette fortalte mig, at testen tydeligt viste, 
at jeg var ordblind. Og hun fortalte mig 
også, at det sagde meget om min karakter, 
at jeg havde trodset mit handicap og var 
kommet så langt i uddannelsessystemet.

Et stærkt netværk hjalp mig
Så når jeg i dag tænker tilbage på, hvad jeg 
har klaret mig igennem uden den støtte 
og hjælp, som jeg egentlig havde behov 
for, så føler jeg mig tæt på uovervindelig. 

At trodse mit handicap har uden 

tvivl gjort mig stærkere.

”Som ordblind er jeg blevet svigtet,  men det har gjort mig stærkere”

Det er også kun lykkedes mig, fordi jeg 
har haft et stærkt netværk omkring mig.
Min mor hjalp mig med lektierne i dansk, 
min moster rettede mine engelskopgaver, 
og mine venner korrekturlæste mine 
afleveringer i gymnasiet og eksamensop-
gaverne på universitetet, så censor kunne 
læse og forstå det, jeg havde skrevet.
Det er jeg dybt taknemmelig for.

Ikke alle får den nødvendige hjælp
Desværre er det bare ikke alle ordblinde, 
der har et stærkt netværk at hente hjælp 
hos. De fortjener ikke at føle sig dumme 
og utilstrækkelige, sådan som jeg har 
gjort gang på gang.

Bliv testet og få en afklaring
Tværtimod fortjener de at kende til deres 
handicap. Derfor bør vi også screene alle 
elever for ordblindhed tidligt i deres sko-
leforløb, så ingen udsættes for det samme 
svigt som mig. Og vi bør garantere, at 
alle ordblinde kan få hjælp og støtte til 
at trodse deres handicap.

Der er dog også mange derude, 

der ligesom jeg er blevet voksne 

uden at vide, at de er ordblinde. 

Og til jer vil jeg gerne komme 

med en opfordring: Bliv testet 

og få en afklaring.

Er blevet stærkere
Hvis der er én ting, jeg har lært af først at 
blive konstateret ordblind som 25-årig, så 
er det, at man pludselig føler sig stærkere 
end nogensinde ved tanken om, at man 
aldrig nogensinde var så dum og doven, 
som man hele livet har fået at vide.
I stedet finder man nemlig ud af, at 
man er tæt på uovervindelig, fordi man 
formåede at give sit handicap fingeren 
og komme langt i livet på trods af det.
Den følelse fortjener alle ordblinde at 
opleve.
 
”Indlægget er oprindeligt bragt i Net-
avisen Pio”Laura Rosenvinge
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for denne undervisning viser 
overraskende vanskeligheder med skrif-
tens lydprincip, kan man teste eleverne 
med fx Ordblindetesten (Center for 
Læseforskning, Københavns Universitet 
m.fl., 2019).
 
Hvis eleven ikke har et basalt dansk  
ordforråd 
”Resultater med den basale ordforråds- 
prøve på 10 eller lavere kan muligvis tyde  
på, at begrænsninger i ordforrådet har  
haft en lille (negativ) betydning for  
resultatet af Ordblindetesten” (Center 
for Læseforskning, Københavns Univer-
sitet m.fl., 2019).

Hvis man som Ordblindetest- 

vejleder ved, at en elev har dansk 

som andetsprog og samtidig har 

meget mangelfulde danskfærdig-

heder, bør man ikke teste med 

Ordblindetesten

 
Hvis man som Ordblindetestvejleder  
vurderer, at en elev med dansk som andet-
sprog har et basalt ordforråd og tester 
med Ordblindetesten og efterfølgende  
overraskes over en score på 10 eller 
derunder, bør man undersøge elevens 
fonologiske omkodning og elevens 
ordforråd yderligere. 
 
For at kunne afdække ordblindhed hos 
elever, som endnu kun kortvarigt har 
modtaget undervisning i dansk sprog 
og dansk skriftsprog, må man anvende 
testmaterialer, som er helt eller delvist 
”sprogneutrale” og ikke eller kun lidt 
følsomme over for sprogforståelse og 
erfaringer med dansk tale- og skriftsprog. 
Her er Dynamisk Ordblindetest til 
Tosprogede Voksne (DOT), som er sprog- 
neutral, et oplagt valg (Daugaard m.fl., 
2011) til voksne, men ikke til børn og 
unge. DOT er udelukkende afprøvet og 
standardiseret på voksne med dansk som 
andetsprog. Det er derfor ikke muligt at 
anvende DOT til elever i grundskole eller 
ungdomsuddannelse. 
 
En deltest i Ordblinderisikotesten til 
tidlig identifikation af elever i risiko for at 

udvikle alvorlige afkodningsvanskelighe-
der, herunder ordblindhed, baserer sig på 
samme principper som DOT. Ordblinde- 
risikotesten retter sig mod elever i slut-
ningen af børnehaveklassen, midten af  
1. klasse og slutningen af 1. klasse, og 
består bl.a. af en deltest ’Dynamisk afkod-
ningstest’ (Ministeriet for Børn, Under-
visning og Ligestilling, 2016), som retter 
sig mod elever i slutningen af børnehave-
klassen. Den dynamiske afkodningstest, 
som baserer sig på samme principper som 
DOT, er kun standardiseret til børne- 
haveklassen. I forskningsafprøvningen af 
Ordblinderisikotesten blev testmaterialet 
sammenlignet med andre eksisterende 
og andre nyudviklede test til tidlig iden-
tifikation af elever i risiko for at udvikle 
alvorlige afkodningsvanskeligheder, her-
under ordblindhed. Afprøvningen viste, 
at testmaterialet var det bedste af de 
afprøvede testmaterialer til at forudsige 
elevers afkodningsfærdigheder i slutnin-
gen af 2. klasse. Dette gjaldt ikke blot 
for elever med dansk som modersmål,  
men også for elever med dansk som 
andetsprog (Gellert & Elbro, 2016).
 
Så i dag har vi faktisk testmateriale til 
børnehaveklasse og 1. klasse, Ordblinde-
risikotesten, som kan anvendes til test af 
elever med dansk som andetsprog, som 
er i risiko for at udvikle ordblindhed 
samt Ordblindetesten til afdækning af 
ordblindhed hos elever med dansk som 
andetsprog, som har modtaget nogle års 
direkte og systematisk undervisning i 
skriftens principper, ikke mindst skriftens  
lydprincip, og som har et grundlæggende  
ordforråd på dansk. Vi mangler dog 
testmaterialer til afdækning af ord-
blindhed blandt elever med dansk som  
andetsprog, som ikke har et tilstrækkeligt  
ordforråd på dansk. 

Alle skal med: Tilpasning af ordblindetest  
til børn og unge med dansk som andetsprog 
Som led i regeringens ordblindeudspil er 
mål 3 beskrevet således: ”Mål 3: Alle skal 
med: Tilpasning af ordblindetest til børn 
og unge med dansk som andetsprog” 
(Børne- og Undervisningsministeriet, 
2019). Der er således indgået aftale om 

Ligesom ved elever med dansk som 
modersmål, så er det vigtigt at være 
opmærksom på ordblindhed hos elever 
med dansk som andetsprog 

Flere undersøgelser viser, at personer 
med dansk som andetsprog er under- 
repræsenterede i forhold til at være 
diagnosticeret ordblinde (Gellert, 2009). 
Dette skyldes bl.a., at lærere og andre 
fagpersoner ofte antager, at elevens svage 
skrift-sproglige færdigheder og langsom-
me  skriftsproglige progression er en følge 
af svage mundtlige sprogfærdigheder og  
ringe sprogforståelse på andetsproget. Det 
er umiddelbart en fin antagelse, da elever 
med dansk som andetsprog oftere kan 
have svag sprogforståelse (Nielsen, 1998; 
Petersen, 2008). Men elever med dansk  
som andetsprog kan også være ordblinde,  
hvorfor det er vigtigt også at være opmærk- 
som på disse elevers afkodnings- 
færdigheder. Der er nemlig lige så mange 
ordblinde elever med dansk som andet- 
sprog som blandt elever med dansk som 
modersmål, men de overses nogle gange 
af lærerne, som kan tro, at de ”kun” har 
almindelige tosprogsudfordringer.
 
Undersøgelser tyder desværre også på,  
at skolesystemet ofte har lavere forvent-
ninger til elever fra sproglige minoritets-
grupper og derfor ikke i tilstrækkelig grad  
agerer på elevens sproglige og skriftsprog- 
lige vanskeligheder (Gellert, 2009).
Endelig kan en årsag til underrepræsen- 

tationen af diagnosticerede ordblinde 
elever blandt elever med dansk som 
andetsprog være usikkerhed eller skepsis 
i forhold til, hvorvidt det overhovedet 
er muligt at afdække ordblindhed hos 
personer med dansk som andetsprog 
(Gellert, 2009). 

Undersøgelser har vist, at elever med et 
andet modersmål end det, de undervises 
på, efter nogle års skolegang opnår fono-
logisk baserede afkodningsfærdigheder, 
der er på niveau med færdighederne hos 
jævnaldrende klassekammerater, der 
undervises på modersmålet (Lesaux m.fl., 
2006 ref. i Gellert, 2009; Siegel, 2016). 
Også mindst to danske undersøgelser 
viser, at elever med dansk som andetsprog 
generelt ikke har svagere fonologisk base-
rede afkodningsstrategier end elever med 
dansk som modersmål (Nielsen, 1998; 
Petersen, 2008). Netop derfor bør det 
vække opsigt, når en elev med dansk som 
andetsprog efter struktureret og systema-
tisk undervisning i basalt ordkendskab 
samt skriftens principper, ikke mindst 
skriftens lydprincip, viser vanskeligheder 
med kobling af bogstav og lyd i læsning  
og kobling af lyd og bogstav i stavning. 

Dansk som andetsprog
Elever med dansk som andetsprog kan 
bl.a. være kendetegnet ved sproglige 
og skriftsproglige vanskeligheder, som 
bunder i begrænset sprogforståelse på 
dansk, begrænsede erfaringer med dansk 

ortografi, begrænsede syntaktiske kom-
petencer på dansk samt udtalevanske- 
ligheder på dansk.

Ordblindhed
”Ordblindhed/dysleksi er kendetegnet 
ved vanskeligheder med sikker og/eller 
hurtig ordlæsning, stavevanskeligheder og 
vanskeligheder med at forbinde de enkel-
te bogstaver og bogstavfølger med deres  
konventionelle lyde” (Lyon m.fl., 2003). 

Dansk som andetsprog  
og ordblindhed
En del af gruppen af elever med dansk 
som andetsprog kan som beskrevet læn-
gere oppe have vanskeligheder med både 
sprogforståelse og kobling af bogstaver og 
lyde og således både have vanskeligheder, 
som bunder i dansk som andetsprog og 
vanskeligheder, som skyldes ordblindhed. 

Afdækning af ordblindhed hos 
elever med dansk som andetsprog
Hvis eleven har et basalt dansk ordforråd
Til at afdække ordblindhed hos elever 
med dansk som andetsprog, som har 
modtaget undervisning i dansk sprog og 
skriftsprog i nogle år, og som har et basalt 
dansk ordforråd, kan man anvende test-
materialer, som er udviklet til afdækning 
af ordblindhed hos elever med dansk som 
modersmål. Når eleverne har modtaget 
systematisk og struktureret undervisning 
i de danske bogstaver og deres lyde og i 
syntese af bogstaver og lyde, og til trods 

Tosprogede elever er en gruppe som ikke er undersøgt så meget for ordblindhed. 
Vi vil her i bladet sætte lidt fokus på denne gruppe og har fundet frem til, at Trine 
Nobelius i Ordblindenetværket har svaret på netop dette spørgsmål. Vi tillader os 
at bringe dette svar:

Trine Nobelius

Tosprogede elever  
og dysleksi

Nota sikrer 

skolebøger til 

ordblinde elever!

På Nota Bibliotek har vi 

over 4500 e-skolebøger, 

der er nemmere at læse 

for dit barn.

Hvis dit barns skolebog 

ikke er i biblioteket, kan 

læreren bestille den 

som e-bog via Nota 

Skoleservice.  

Når dit barn får bestilt 

en ny e-skolebog, er det 

også til glæde for andre 

børn.

Det er endnu en 

e-skolebog, som andre 

ordblinde elever kan få 

glæde af.

Læs mere på nota.dk.
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at få tilpasset en ordblindetest til børn 
og unge med dansk som andetsprog. 
Tidshorisonten for dette projekt kendes 
endnu ikke. 

Undervisning af elever med dansk som  
andetsprog, som er ordblinde eller  
viser tegn på ordblindhed
I mangel af testmaterialer i dag til elever 
med dansk som andetsprog, hvor der er 
mistanke om ordblindhed, og hvor der 
endnu ikke er undervist tilstrækkeligt i 
skriftens lydprincip i dansk ortografi, og 
hvor der endnu ikke er udviklet et basalt 
ordforråd, vil det være hensigtsmæssigt at 
afdække elevens øvrige sprog- og skrifts-
prog samt sætte ind med struktureret 
og systematisk undervisning og løbende 
vurdere progressionen af denne under-
visning. Indsatsen skal aldrig afvente,  
at eleven er fundet ordblind. 

Indsatsen skal aldrig afvente,  

at eleven er fundet ordblind 

De metoder, der anvendes i undervisnin-
gen af elever med dansk som modersmål 
med ordblindhed er også velegnede til 
elever med et andet modersmål end 
dansk. Elever med dansk som andets-
prog med ordblindhed (eller i risiko 
for at udvikle ordblindhed) har samme 
gavn af veldokumenteret, struktureret 
og systematisk undervisning i skriftens 
principper, herunder ikke mindst lyd-
princippet. 
 
Centrale elementer i undervisningen 
af ordblinde elever (eller elever, hvor 
der er tegn på ordblindhed) vil således 
være (inspireret af Juul, 2006, s. 45):  
1. Fokus på at etablere et basalt ordforråd 
af lydrette ord, der kan danne udgangs-
punkt for arbejdet med og tilegnelsen 
af skriftens lydprincip. Husk billedun-
derstøttelse, så ordmaterialet er kendt. 
2. Træning af velspecificerede fonologiske 
repræsentationer. Her tænkes ikke så 
meget på udtalemæssig præcision som 
på perceptuel og hukommelsesmæssig 
præcision angående danske ords udtale. 
3. Specifik træning af bogstav-lyd-kend-
skab og syntese af bogstaver og lyde. 

Til trods for, at rapporten af Juul (2006) 
ikke har fokus på grundskoleelever, kan den 
alligevel være brugbar i grundskoleregi. 
 
Også Bleses & Højen (2013) samt 
’Viden om’-udgivelsen om sprog- og 
læsekompetencer hos tosprogede ele-
ver kan inspirere med evidensbaserede 
strategier til tilrettelæggelsen af læse-
undervisningen af tosprogede elever 
(Trygfondens Børneforskningscenter, 
2018). Idékataloget og ’Viden om’-ma-
terialet har ikke fokus på ordblindhed, 
men sprog- og læseundervisning generelt.  
 
Hvis eleven efter nogle års undervisning 
har udviklet et basalt ordforråd samt 
kendskab til bogstaver og lyde og syntese 
af bogstaver og lyde, vil det være muligt 
at teste eleven med allerede eksisterende 
ordblindetest. Endelig er det selvfølgelig 
altid yderst relevant at inddrage informa-
tion om elevens sprogindlæringshistorie, 
skriftsprogstilegnelse på modersmålet, 
skriftsprogstilegnelse på andetsprog, 
mængden af læsning i hjemmet/fritiden 
og læsevanskeligheder og ordblindhed 
i familien. 
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I min hverdag, de næste mange år, mødte 
jeg mange ordblinde, særligt i mine 10 år 
i specialklasserne, men jeg overlod det til 
datidens “Specialcenter” at teste dem, 
modtog de kyndige kollegers vejledning 
– men gik slet ikke nok i dybden med 
at udforske, hvad det EGENTLIG var 
at være ordblind og ikke mindst; hvad 
jeg, som lærer, kunne gøre for at hjælpe 
eleverne specifikt på dette område. IT var 
stadig nogle store klodskasser i et rum 
langt væk, og jeg havde på daværende 
tidspunkt aldrig hørt ordet “IT-kompen-
serende værktøjer”. 
Et par år senere tog jeg “Specialpæda 
gogisk grundkursus” og lærte her mere  
om dysleksi; hvad det egentlig er, hvad 
årsagerne kan være, hvilke materialer 
der er brugbare for at støtte eleverne  
MEN; det tændte fortsat ikke en ild i mig  
– end ikke en glød!

Siden blev jeg læsevejleder og 

fik fyldt lidt mere i rygsækken 

indenfor emnet, men mit fokus 

var ikke på den del af uddannel-

sen og den forholdsvis lille del 

af undervisningen, der omhand-

lede dysleksi, blev fulgt af pligt 

- ikke af oprigtig interesse

 
I 2015 kom så Ordblindetesten fra Under-
visningsministeriet, jeg var med til de 
første oplæg om testen afholdt af Trine 
Nobelius, – og hun fik tændt en glød! Hun 
var inspirerende, klar i spyttet, lærerig 
og en dygtig formidler af et svært stof! 
Som læsevejleder blev jeg nu pålagt at 
tage ordblindetesten under min læsevej-
lederkappe, Kommunens læsekonsulent 

dannede et Ordblindetestvejledernetværk 
(- hvor vi går til ordblindetestvejleder- 
netværksmøder - laaangt ord) og sparrer, 
bliver opdateret og frustreres sammen. 
Netværket er en pendant til vores 
kommunale Læsevejledernetværk - et 
netværk, der var guld for mig som ny 
læsevejleder. Her var erfarne kolleger 
med en viden, som jeg kunne høste af!

JUNIT står mit hjerte nær! 
En glød var nu tændt og jeg startede mit 
første JUNIT-hold op i Junioruniverset
JUNIT står for JUNior IT og er en 
klub for de særligt indviede – nemlig  
de elever, der er testet røde i ordblinde-
testen fra 3. – 6. årgang. Vi mødes i “Mæl-
kebøtten”, som er det lokale, jeg benytter 
til mit læsevejlederarbejde, en gang 
ugentligt og har en hyggelig, lærerig, sjov 
og åbenhjertig time sammen. Jeg forsøger 
at lære dem noget nyt hver gang – et lille 
trick til deres mobiltelefon, en optime-
ring af deres brug af IT kompenserende  

værktøjer, en ny strategi, en måde at 
håndtere at deres lærer har glemt at 
scanne deres kopi ind (det sker også for 
undertegnede...) eller en ny app, der er 
kommet på markedet.

Vi ser videoer om kendte mennesker, der 
fortæller om at være ordblind, vi deler de 
udfordringer hverdagen bringer; blandt 
kammerater, i vikartimen, derhjemme 
eller på fritidsjobbet. Vi hjælper hinanden 
og sparrer om IT-problemer. Vi down-
loader bøger fra Nota og benytter dets 
værktøjer. Vi planlægger A-teams nye 
tiltag (mere om A-team længere nede) 
OG vi drikker the og spiser slik! 
Livet som ordblind er fyldt med udfor-
dringer – JUNIT skal være et trygt helle 
fra disse! 

A-TEAM 
Jeg havde længe gået og tumlet med ideen 
om en særlig hjælpe-gruppe, som skulle 
være behjælpelig ude i klasserne - være 

En lille glød der blev 
til en stor flamme
Under min læreruddannelse for 25år siden, lærte jeg meget lidt om ordblindhed/
dysleksi. Det interesserede mig ikke, det lød meget komplieceret og var absolut ikke 
en del af det, der trickede mig til at blive dansklærer!

Lærer og læsevejleder på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup 
i Haderslev Birgitte Lund Thomsen  
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havde slet ikke prøvet det før, men nu 
hvor de sammen med en anden forælder 
skulle løse en opgave, var de tvunget ud i 
det – og de fik en meget større forståelse 
af, hvad deres barn mestrer! 

Der var grin, forundring, et 

sammenhold og en glæde, som 

jeg aldrig tidligere har oplevet på 

samme vis på et forældremøde!

 
Da jeg gik hjem den aften var jeg 
simpelthen så høj af arbejdsglæde! 
Det var en succes, der kræver gentagelse! 
Jeg er glad for, at min ild blev tændt 
og lader gerne en fakkel gå på omgang! 
Den forsøger jeg at give videre gennem 
min hjemmeside www.danskfaglighed.dk, 
hvor jeg skriver om alle de ting, der er en 
del af min ild. Både som dansklærer, læse-
vejleder og ordblindetestvejleder. Jeg har 
gennem mange år haft en profil på Insta-
gram omhandlende min lærer-hverdag. 

“Lærerliveterlivet” var mit hashtag og 
profilen hedder Danskfaglighed. Den er 
nu blevet startskuddet til, at jeg har lavet 
en hjemmeside, www.danskfaglighed.dk,  
som både fungerer som en blog og en 
hjemmeside, hvor man kan downloade 
div. undervisningsmaterialer. Et område 
her er naturligvis elever med ordblind-
hed. Jeg har lavet vikarkort, bordkort, 
delt mit oplæg, berettet om, hvad jeg 
laver i JUNIT og hvorledes jeg afholder 
forældresamtalen med forældrene, når 
resultatet af testen skal formidles.

 

Lærerlivet er livet  

- særligt sammen med JUNIT! 

Få hjælp til at læse og skrive
Med læse- og skriveværktøjerne CD-ORD og IntoWords 
får du digital hjælp, som gør det nemmere og hurtigere for 
dig at læse, skrive og lære.

Ring og hør mere
Kontakt os for at høre mere om, hvordan du som medlem 
af Ordblindeforeningen får CD-ORD og IntoWords med 
rabat. Ring 65 91 80 22. 

Du får: 
•   CD-ORD og IntoWords
•   oplæsning og ordforslag på flere sprog
•   gratis kurser hos os i Odense
•   gratis support.

SPAR 25%
som medlem af 

Ordblindeforeningen 

CD-ORD IntoWords

“min forlængede arm”, når nogle havde 
problemer med AppWriter, Nota eller 
andre IT kompenserende værktøjer. Det 
være sig både kolleger og elever, som 
havde brug for en hjælpende hånd. Dette 
både for at aflaste mig, være tættere på 
eleverne og ikke mindst skabe lidt status 
ved at være med i JUNIT. 

For to år siden startede jeg derfor et nyt 
tiltag, som en gren på den stamme, som 
er JUNIT, nemlig A-team! A-team er et 
dobbelttydet navn, der både skal henty-
de til “Det bedste hold” og AppWriter. 
Jeg fremlagde ideen på JUNIT og fortalte, 
at alle ordblinde kunne ansøge, – og der 
var rigeligt med ansøgninger at vælge 
imellem! Jeg valgte 4 elever med ord-
blindhed ud, 4 IT-kyndige og empatiske 
elever som nu udgjorde A-team. Mine 
kolleger tog godt imod ideen og har taget 
rigtig godt imod A-team! 
 

Eleverne på A-team har lov til at forlade 
undervisningen for at assistere i andre 
klasser, de skal være skarpe på AppWriter, 
deltage i afholdelsen af småkurser og 
være sparring for de elever, som ikke er 
i JUNIT men som har brug for at benytte 
AppWriter (tosprogede, læsesvage, ...) 
A-team holder månedlige sparringsmøder 
med mig, hvor der samles op på opgaver 
og aftaler, samt snakkes om indhold. De 
kan producere korte videovejledninger til 

de programmer, der anvendes, som elever, 
personale og forældre kan hente støtte i. 
Der ligger for A-team også et medansvar 
i at have fingeren på pulsen og tjekke nye 
ting ud, som de sammen med mig kan 
undersøge og drøfte ift. anvendelighed. 
A-team tager ud i klasserne sammen 
med mig og beretter om div. nye tiltag, 
deltager på forældremøder, deltager på 
elevråd m.m. Det har givet status at være 
med i A-team – og det er så fedt at se de 
ordblinde være stolte af sig selv, og det 
de kan! 

Jeg har hængt plakater med  

billeder af dem op rundt på skolen,  

– og det har givet heltestatus i 

skolegården; “Se, det er ham fra 

A-team!”

 
 Vi har været nede i 3. klasserne for at afholde  
AppWriter kurser og sat fokus på det at 
være ordblind og er inde i alle klasser i 
Junioruniverset med et oplæg af en times 
varighed, omhandlende ordblindhed,  
hvor jeg fortæller om ordblindhed, præ-
senterer eleverne for andre kendte, der 
er ordblinde, beretter om IT-kompense-
rende værktøjer - og viser nogle småfilm,  
hvor ordblinde beretter om de følelser,  
der rumsterer, når man er ordblind  
- særligt i forhold til ens klassekammera-
ter. Jeg synes, det er et virkelig givende felt 
 - der er så stort behov for fokus på disse 
elever. 

Ordblinde har det ofte svært i 

skolen – med inklusionen og 

de store klassekvotienter er det 

svært at nå dem  

i fagtimerne – derfor er JUNIT 

så fantastisk! 

Når man, som jeg, bruger en del timer 
sammen med elever med ordblindhed, er 
det nødvendigt, at have en god kontakt 
med forældrene! Jeg synes, det er svært 
at finde en vej, hvorpå man kan kom-
munikere. Jeg har en del på hjerte og vil 
mægtig gerne indgå i et samarbejde med 
forældrene, for i fællesskab at gøre elever 
med ordblindhed fortrolige med deres IT 
kompenserende værktøjer, at indynde 

selvtillid i de her unger, der ofte har fået 
store nederlag i deres skoletid, at hjælpe 
forældrene til at hjælpe deres børn, at 
inspirere og åbne nogle verdener, som de 
måske ikke kender, for at afhjælpe nogle 
bekymringer og åbne nogle døre, som kan 
lette hverdagen for mine JUNIT elever.
Jeg mødes altid med forældrene, når deres 
børn har fået taget ordblindetesten og får 
her en god snak om hjælpemidler mv. 
 - men herefter halter kontakten, – Aula 
er et dårligt redskab til denne form for 
kommunikation, da mange af forældrene 
selv er ordblinde og derfor ikke er ordrige 
og trygge ved kommunikation ad denne 
vej. 

Jeg oprettede derfor en Facebook-gruppe. 
Her kan jeg nemt linke til videoer og med 
billeder og lyd fortælle om nye apps og 
gode hjemmesider eller nye hjælpemid-
ler - eller bare hvad vi har lavet i den 
seneste JUNIT time. De fleste af mine 
forældre er med i gruppen og er aktive 
her. Gruppen er naturligvis lukket og kun 
Favrdalskolens forældre til ordblinde 
elever har adgang. 

Min allernyeste gren på stammen 

er derfor “Ordcafe”. Den har jeg 

brygget på længe og da den 

endelig løb af stablen var det 

den skønneste aften! 

 
Jeg havde lavet et oplæg, der omhandlede  
alt fra fakta om dysleksi, til en præ-
sentation af forældreguiden på Nota, 
præsentation af ordblindeefterskoler og 
tilskudreglerne hertil, nyttige hjemme- 
sider med god info og hjælp til ordblinde 
og deres forældre. Der var god tid til 
spørgsmål, sparring og udveksling af alle 
de bekymringer og tanker man gør sig, 
når man har et barn med vanskeligheder. 

Denne første akt var udelukkende for 
forældre. I anden akt kom mit A-team 
naturligvis med! I fællesskab havde vi for-
beredt nogle opgaver til forældrene, som 
de skulle løse vha. AppWriter, div apps 
på telefonerne og de IT kompenserende 
redskaber, deres børn bruger i hverdagen. 
Det var en stor succes! Mange forældre 
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EFTERSKOLE FOR NORMALTBEGAVEDE ORDBLINDE / DÅRLIGE LÆSERE

Nislevvej 11 . 5450 Otterup

Undervisningen
Undervisning på små hold.

Der er maksimalt 8 
elever på vores 

danskhold. 

Vi tilbyder
Folkeskolens 9. klasses prøver 

(FP9), spændende valgfag,
IT som en naturlig del af 

hverdagen 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 skal være SJOVT 

at gå på efterskole!

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

være klar over det – være medvirkende til, at den ordblinde 
får et job, der slet ikke matcher den ordblindes kompetencer, 
erfaringer, og interesser. De kan også være med til at forhindre, 
at den ordblinde starter en virksomhed, som sandsynligvis ville 
kunne folde sig ud som en stor succes.

Hullerne i osten
Der findes mennesker, som er bedre til at se hullerne i osten end 
selve osten. Alle ordblinde har (ligesom vi andre) naturligvis 
både stærke og svage sider. Alt for mange er desværre meget 
bedre til at se svaghederne hos de ordblinde i stedet for de 
mange styrker. 
Forfatter, foredragsholder og partner i Universal Futurist, Anne 
Skare Nielsen, kom under et af sine glimrende foredrag med et 
bud på de kompetencer, som vil være vigtigst for arbejdsgivere, 
som skal ansætte ny medarbejdere om 10 år. Som det fremgår 
af Annes dias, er ”læse, skrive, regne og tale fremmedsprog” 
helt nede på en sidsteplads. Mange af de 9 andre kompetencer 

er lige så stærke – eller stærkere – hos ordblinde som hos 
ikke-ordblinde. Arbejdsgiverne kommer altså ligefrem til at 
konkurrere om at få ansat ordblinde i deres virksomheder.

”På grund af” eller ”på trods af” ???
 
Er ordblindes markante succes som iværksættere ”på grund af at de er ordblinde” eller ”på trods 
af at de er ordblinde”? 

I næsten 20 år har jeg arbejdet med iværksættere og iværksætteri. Undervisning, vejledning, 
rådgivning, finansiering, coaching og meget mere. Jeg har mødt hundredevis af succesfulde 

ordblinde iværksættere. De seneste 9-10 år har jeg arbejdet meget målrettet på at finde ud af, hvorfor 
ordblinde har så stor succes som iværksættere. Samtidig arbejder jeg løbende på at udbrede kendskabet 

til de ordblindes succes og på at dele deres metoder og værktøjer. Takket være mange gode og stærke 
samarbejdspartnere og mange dygtige og flittige frivillige fra hele landet går det rigtigt godt med arbejdet, men 

der er en række forhold, der undrer mig mere og mere.

Forskning i USA og England viser, at 37% af de succesrige 
iværksættere er ordblinde. I Sverige har 44% af de succesrige 
iværksættere problemer med at læse og skrive. Ordblinde er 
altså markant mere succesfulde som iværksættere end ikke-ord-
blinde. I Danmark har vi desværre ikke tilsvarende forskning. 
Det skal vi have gjort noget ved. Heldigvis vil Syddansk Univer-
sitet gerne tilrettelægge og gennemføre et forskningsprojekt, 
så snart vi har finansieringen på plads.

 

Hvor er Danmarks 400.000 ordblinde og deres 

familier?

Hvorfor er det ikke mere almindeligt kendt, at 

ordblinde er meget succesfulde som iværksættere?

 
 
Jeg taler dagligt med ordblinde, familie til ordblinde og gode 
mennesker, som arbejder med ordblinde. Det er mere reglen 
end undtagelsen, at de ikke véd, at ordblinde har mere succes 
som iværksættere end ikke-ordblinde. Hvis de véd det, tvivler 
de på, at det kan være rigtigt. Det skal vi simpelthen have lavet 
om på. ALLE danskere bør vide, at ordblinde er succesfulde 
iværksættere, men det vil være oplagt, at vi starter med, at 
ALLE ordblinde (og deres familier) véd det.

Hvor er Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark?
Foreningen gør et fantastisk stykke arbejde, når ressourcerne 
og mulighederne tages i betragtning. Desværre er der alt for få 
medlemmer af foreningen. Flere medlemmer vil betyde flere 
ressourcer og mere vægt bag foreningen, når der skal arbejdes 
med forbedringer af de ordblindes vilkår og muligheder i Dan-
mark. Jeg er ikke ordblind og har ikke ordblinde i min nærmeste 
familie, men jeg har meldt mig ind i foreningen alligevel. 

Det er vigtigt for mig, at ordblinde får bedre muligheder for 
at få relevante job og succesfulde virksomheder, og en stærk 
forening er en vigtig del af dette arbejde. Jeg vil derfor opfordre 
alle til at melde sig ind i foreningen. 

Det er nemt at blive medlem: 

www.ordblindeforeningen.dk/bliv-medlem

 
 
Foreningen bør være helt i front, når det drejer sig om udbre-
delsen af kendskabet til ordblindes succes som iværksættere og 
arbejdet med forbedring af vilkårene for ordblinde iværksættere.

Den grimme ælling
H.C.Andersen er en af mange kendte danske ordblinde. Jeg 
tænker faktisk ofte på ordblinde som ”grimme ællinger”. Det 
er smukke svaner, som desværre bliver sammenlignet med 
ænder. Jeg støder jævnligt på mennesker, som stadigvæk tror, 
at ordblindhed er lig med dumhed. Karsten Højer har med sin 
glimrende bog ”På trods” og med sit meget tankevækkende og 
inspirerende oplæg fået mig til at være meget opmærksom på 
dette forhold og fået mig til bevidst og målrettet at arbejde på 
at ændre disse vanvittige fordomme.

Mod, lyst og vilje er meget afgørende
Når en ordblind skal finde sig et godt job eller starte en succes-
fuld virksomhed, er mod, lyst og vilje helt afgørende. Mange 
ordblinde har det, men det skader jo ikke at få mere af det. I 
den forbindelse er opbakning fra omgivelserne meget afgørende. 
Desværre støder jeg alt for ofte på ordblinde, som nærmest bliver 
talt fra at søge et relevant job eller at starte en virksomhed af 
familie og venner. Min egen teori er, at disse familiemedlemmer 
eller venner vil skærme den ordblinde mod nye nederlag. Det 
er en kæmpe fejltagelse. Dermed kan de – naturligvis uden at 

Ordblinde har langt mere succes

Af Oluf C. Lund

som iværksættere end ikke-ordblinde
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tilpasse sig, når der sker noget uforudset – og 
udnytte ny muligheder, når de opstår. Uden at 

”spørge investor, bank, rådgiver, bestyrelse eller 
andre om lov”. 

Hvordan får vi forbedret mulighederne for Danmarks 
ordblinde?
Sammen med nogle meget stærke og robuste samarbejdspart-
nere og mange frivillige fra næsten alle dele af landet arbejder 
jeg på en række små og store tiltag. Syddansk Universitet er 
klar til at tilrettelægge og gennemføre et forskningsprojekt, så 
snart vi har finansieringen på plads. Målet vil være at afklare, 
om ordblinde også i Danmark er markant mere succesfulde 
som iværksættere end ikke-ordblinde. Vi vil også afdække, hvad 
ordblinde gør anderledes for at nå de bemærkelsesværdige 
resultater. 

Sammen med Brandbjerg Højskole har jeg udviklet et forløb for 
ordblinde iværksættere og virksomhedsejere. Det giver nemlig 
ikke mening at undervise ordblinde iværksættere på traditionel 
vis. Vi regner med at kunne gennemføre det første forløb i 2021.
Sammen med landets førende banker og revisionsfirmaer er jeg 
i gang med at producere ordblindevenligt indhold til forskellige 
portaler. Jeg arbejder også på at få gjort iværksætteri til en 
del af den ny og aldeles fremragende portal, Ordblindhed.dk. 

Jeg arbejder på oplæg til en 10. klasse for ordblinde, hvor vi vil 
arbejde med iværksætteri. Ikke som undervisning, men som 
læring. Oplægget vil formentlig kunne bruges i alle 10. klasser 
i hele Danmark (både i folkeskolen og på efterskoler og både 
for ordblinde og ikke-ordblinde). 

Flere steder i landet arbejder jeg også på at få Erhvervsfremmesy-
stemet (den gratis lokale og regionale vejledning af iværksættere 
og virksomheder) til at arbejde mere som de ordblinde. Mindre 
forretningsPLANLÆGNING og mere forretningsUDVIKLING. 
Der bruges hvert år 4,7 mia. kr. på erhvervsfremme i Danmark 
og det er min opfattelse, at de ordblinde iværksættere og 
virksomhedsejere langt fra får den andel, de bør have.

Jeg holder foredrag på ordblindeefterskoler, biblioteker, konfe-
rencer, events m.v. Måske ses vi på Gentofte Bibliotek, til DU 
(Dyslektisk Ungdom)´s årsmøde, til det spændende arrange-
ment hos Billund Erhvervsfremme, på Magleby Efterskole eller 
et helt andet sted i Danmark? Jeg hører gerne, hvis nogle ønsker 
et foredrag om emnerne i denne artikel.

Vi skal have flere medlemmer i Ordblinde/ Dysleksi- 

foreningen i Danmark og endnu flere tiltag, der kan 

øge fokus på de ordblindes stærke kompetencer 

og gode resultater (både som lønmodtagere og 

virksomhedsejere) 

 

Vi skal have fundet fonde, virksomheder, organisationer m.v., 
som vil investere i alle relevante tiltag.
Jeg skal bruge endnu flere stærke samarbejdspartnere og 
frivillige fra hele landet

”På grund af” / ”på trods af”
Ordblindes succes som iværksættere er primært på grund af, 
at ordblinde – både af nød og af lyst – vælger en anden vej end 
mange andre iværksættere. De er generelt meget hurtigere til 
at komme i kontakt med kunderne, og de bevarer en frihed til 
løbende at opsøge og udnytte forretningsmuligheder. 

Ordblinde får succes på trods af, at meget af det vi gør for 
iværksættere slet ikke passer til ordblinde og den måde, ord-
blinde skaber succes på. Det gælder eksempelvis undervisning, 
vejledning, rådgivning, coaching, investering, finansiering, 
tilskud, bestyrelser og meget andet. 

Gi´et nap med
Alle er velkomne til at henvende sig til mig med spørgsmål, idéer, 
forslag m.v.  Jeg kan også snildt bruge flere samarbejdspartnere 
og frivillige over hele landet. 
Hvis nogle skulle have lyst til at finansiere eller medfinansiere 
nogle af de mange tiltag (eller kender nogle, der har), vil jeg 
også rigtigt gerne høre fra jer.

Find din lokale AOF afdeling på 
WWW.AOF.DK

Er du ordblind, kan vi rettelægge 
et forløb efter dine ønsker og behov, 
så du kan blive bedre til: 

- at læse og skrive

- at bruge din computer og smartphone

- at bruge dit eget IT udstyr, hvad enten det er      
   Apple eller Windows baseret

- at anvende de computerprogrammer og apps,         
   der gør det nemmere for dig at læse og skrive

På trods af en ihærdig indsats har jeg endnu ikke haft held til 
at finde frem til én eneste ordblind CEO (administrerende 
direktør) i en dansk virksomhed, som ikke er ejet af en eller 
flere ordblinde. Det er da særdeles overraskende, når vi sam-
menholder det med at ordblinde skaber så stor succes som 
iværksættere.

Einstein, Bill Gates, Ingvar Kamprad (IKEA), Richard 
Branson, Walt Disney, Winston Churchill, …
Der er en nærmest endeløs række af kendte og berømte ord-
blinde. Der er næppe en eneste, der vil kalde dem ”dumme”? 
Det er vigtigt, at vi anerkender deres store indsats og impone-
rende resultater og lærer af dem. 
Vi skal også have flere danske ordblinde rollemodeller og ambas-
sadører på banen. Thomas Blachman, Christian Fuhlendorff, 
Bubber og mange andre gør en fremragende indsats, men der 
skal flere – og endnu mere – til. 

Hvorfor har ordblinde så stor succes?
Jeg prøver konstant at finde årsagerne til, at ordblinde har så 
stor succes som iværksættere og som lønmodtagere (når de 
kommer i det rette job). Det kan være evnen til at tænke kreativt 

og holistisk, evnen til at have mange bolde i luften 
på én gang og muligvis mindre angst for at begå fejl. 
Mange ordblinde er stærke til at opbygge og fastholde gode 
relationer (til kunder, leverandører, kollegaer og andre), de er 
gode til at kommunikere (når det ikke gælder skriftligt) og de 
er rigtigt gode til at netværke. De mange ordblinde, jeg møder 
i hverdagen, er meget lidt selvhøjtidelige og gode til konstant 
at være opmærksom på nye muligheder og til at udnytte dem.

Ordblinde iværksættere er – forståeligt nok – ikke så ivrige 
efter at udarbejde store og omfattende forretningsplaner, 
strategiplaner og lignende. De er mere tilbøjelige til bare at 
gå i gang, har tæt kontakt til kunder og leverandører, finder og 
udnytter konstant ny muligheder, løser problemer når de opstår, 
tør begå fejl og lærer af dem og arbejder hårdt. Når ordblinde 
iværksættere ikke har detaljerede og langtrækkende planer, er 
de langt mere fleksible end andre iværksættere. De manglende 
planer får også mange ordblinde til at gå udenom investorer, 
banker, vejledere, rådgivere, bestyrelsesmedlemmer m.fl., som 
næsten altid ser grundige undersøgelser og nøje planlægning 
som vejen til succes (selvom vi som bekendt lever i en meget 
foranderlig verden). Derfor kan de ordblinde iværksættere bedre 

Rågelund Efterskole 

Rågelundvej 179 • 5240 Odense NØ • Tlf. 65 95 13 86 

raagelund@raagelund.dk • www.raagelund.com 
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til skue for alle andre, når jeg til skriftlig 
eksamen med 120 andre elever sad med 
ekstra hjælpemidler og fik mere tid. Det 
er en følelse, som jeg har kæmpet med 
lige siden og har arbejdet meget for at 
blive fri af.

Gør din svaghed til en styrke
Vi ordblinde er anderledes, men det 
er langt fra ensbetydende med, at vi er 
ubegavede, har lav IQ eller ”ikke kan blive 
til noget”. At være ordblind er faktisk 
noget af en superpower, fordi vi med den 
udfordring må klare os i en verden, der 
er indrettet til at læse ord, og må lære 
at tænke ud af boksen. Ordblinde bliver 
dermed ofte meget kreative og opfind-
somme, og vi finder andre måder at løse 
komplekse problemstillinger på. Jeg ville 
ikke være blevet så stærk, robust, empa-
tisk, kreativ og forstående, som jeg er i 
dag, hvis jeg ikke havde været igennem 
det, jeg har. Jeg havde ikke turdet stikke 
ud og have fundet et drive til at starte 
min egen succesfulde virksomhed, hvis 
ordblindheden ikke havde været en del 
af min bagage. Der er intet at være flov 
over – tværtimod. 

De hjælpemidler (mine såkaldte “bril-
ler”), som jeg fik i sin tid, har bl.a. hjulpet 
mig til at gennemføre min cand. merc. 
aud. (revisorkandidaten), HD 2. del i 
Organisation og Ledelse samt  Bestyrel-
sesuddannelsen fra CBS Executive – og 
det endda som en af de yngste kvinder, 
der nogensinde har gennemført. Jeg blev 
bankrådgiver som 22-årig med ansvar 
for 400 familier og deres økonomi, blev 
revisor hos The Big Four, manager på 
administration af Private Equity-fonde 
og har skabt en virksomhed fra bunden. 
Jeg er i dag 33 år og founder og CEO i 
Boovot, som jeg startede for over 4 
år siden, og som over årene er vokset 
organisk; under corona-lockdown er det 
endda lykkes os i teamet at sætte rekord i 
både omsætning og kunder. Boovot, som 
tilbyder uvildig finansiel- og karriereråd-
givning, er skabt for at sikre og tilbyde 
alle uanset baggrund en sund økonomi og 
den fremtid, de ønsker. Derudover er jeg 
foredragsholder og blev i 2019 udvalgt til 

Berlingske Talent 100, mit speciale blev 
indstillet til Danica Prisen, og jeg har fun-
geret som rollemodel for bl.a. FSR-danske 
revisorer. Jeg er ofte i medierne som 
ekspert omkring økonomi og har været 
ude at repræsentere Danmark på den 
udenlandske tech scene med Boovot. Alt 
dette er jeg ikke blevet på trods af, men 
på grund af min ordblindhed. 

Hæng i – for kampen betaler sig!
Selvom ovenstående lyder som om, at 
opskriften på succes er ordblindhed, 
så kan ordblindes udfordringer føles 
som en forbandelse gennem barndom, 
ungdom og voksenliv. Og på trods af, at 
vi befinder os i det 21. århundrede, har 
vi langt igen med at tilpasse skolesystem 
og arbejdspladser således, at der er rum 
til at se fordele og styrker ved forskellige 
kompetencer og det faktum, at ingen er 
ens, og at alle lærer forskelligt. Selvom 

ordblindhed heldigvis bliver opdaget 
tidligere i dag, og at der er en langt større 
forståelse for det, er der lang vej endnu. 
Ordblindes hjerner omsætter ikke infor-
mationerne via de indlæringsmetoder, 
som er mest anvendte i dag, og det sker 
ikke på samme måde som ved andre 
ikke-ordblinde mennesker. 

Det er ikke ensbetydende med, 

at vi aldrig kan lære noget – det 

betyder blot, at ting skal indlæres 

på en anden måde og med “den 

rigtige brille”

 

Det kan måske føles uretfærdigt og 
ualmindeligt hårdt at skulle igennem en 
skolegang som ordblind, men det betaler 
sig at arbejde hårdt og opretholde en 
motivation og vilje til at gennemføre. 
Det betaler sig at have drømme, ønsker 

Fårupvej 12, 8990 Fårup . Tlf. 8782 5600
www.nørbæk-efterskole.dk . LN@n-efterskole.dk 

Bliv elev på Nørbæk Efterskole
- og få et af dine bedste år i dit liv!

Nørbæk Efterskole har over 50 års erfa-
ring i at arbejde med ordblinde. Vi opta-
ger hvert år 96 elever med læse-skrive- 
vanskeligheder

Vi er en skole med utallige muligheder både i 
undervisningen og i fritiden. Vi er uddannet til 
at kunne støtte dig i den boglige undervisning. 
Vi tilbyder mange forskellige håndværks- og 
værkstedsfag, kreative og musiske fag, fri-
luftsliv, idræt og gymnastik. Der er mulighed 
for at tage folkeskolens prøver i både 9. og 
10. klasse.
Har du lyst til at komme på efterskole, hvor der 
bliver taget individuelle hensyn i det faglige, så 
kontakt os. Du vil få et år fyldt med oplevelser, 
kvalificeret undervisning, udfordringer, kamme-
rater, bevægelse, smil, latter og meget mere.

Læs mere om os på vores 
hjemmeside og følg os på 
Facebook. 

Har du/I lyst til at besøge 
os så ring eller skriv til 
kontoret og lav en aftale.

Vi ligger tæt ved Viborg, 

Hobro og Randers, 

tæt ved afkørsel 

37 og 38 på E45

Jeg skulle gå hele vejen til 3.G, før min 
dansklærer pludselig tog fat i mig og lige-
ledes mente, at der var noget galt med mit 
syn. Det betød, at jeg samlede mig mod 
til at opsøge gymnasiets rektor, banke i 
bordet og forlange, at de nu måtte gøre 
noget. Jeg endte med at komme til endnu 
en synstest, og på det tidspunkt var jeg 
fyldt 18 år. Efter at have siddet med mig 
i 15 minutter og foretaget den første test, 
blev jeg spurgt: “Jamen, hvorfor er du 
ikke kommet noget tidligere, så kunne vi 
have hjulpet dig?”. Jeg fik derefter et sæt 
briller, og til de efterfølgende afsluttende 
eksamener steg jeg én hel karakter i alle 
fag, fordi jeg nu kunne blive ordentligt 
bedømt, når jeg rent faktisk kunne se 
ordene og dermed forstå meningen med 
dem. 

Er brillebærere måske dumme? 
Der er et problem med denne fortælling. 
Den er kun delvist sand – jeg fik nemlig 
først briller som 23-årig. Men jeg er ord-
blind og har været det hele mit liv. Histo-
rien ovenover fortæller, hvordan jeg først 
midt i gymnasiet bliver gjort opmærksom 
på, at jeg kunne være ordblind, og ikke 
bliver “diagnosticeret” korrekt i første 
omgang. Det virker absurd, og mange 
mennesker kan ikke forstå, hvordan det 
føles at gå igennem skoletiden uden 

hjælpemidler. Når jeg fortæller andre 
mennesker om, hvordan det er at være 
ordblind, forstår de først rigtig, hvorfor 
jeg skal bruge hjælpemidler, hvis jeg laver 
denne allegori med brillerne. 

For der er jo ingen, der kunne drømme 
om at sige, at man har en fordel i forhold 
til andre, hvis man bruger briller. Man 
forstår ikke ting hurtigere, blot fordi 
man kan “se ordene”. Der er heller ikke 
nogen, der vil sige, at folk med briller 
må være lidt dummere, når de nu skal 
bruge briller for at kunne det samme som 
normaltseende. Men på en eller anden 
måde er dette oplevelsen for rigtig mange 
ordblinde. 

Vi betragtes som lidt mindre 

begavede og besværlige, og 

selv når vi er blevet udredt, er 

der en hel del fordomme og 

misforståelser, når det kommer 

til skolesystemet, arbejdspladsen 

eller ens egen omgangskreds 

 
En skolegang som ordblind
I grundskolen blev jeg i 3. klasse klar over, 
at jeg ikke var som de andre, da jeg havde 
udfordringer ved at læse og skrive, som 
mine klassekammerater ikke havde. Jeg 
var til gengæld meget dygtig til mate-

matik, hvorfor min lærer ikke forstod, 
hvad mine udfordringer var – jeg kunne 
jo godt finde ud af at “regne den ud”. 
Skolen var en daglig kamp, og til tider 
føltes det som en offentlig ydmygelse 
at skulle læse højt i klassen eller få min 
diktat tilbage med tæt på 30 fejl. Det på 
trods af, at jeg virkelig havde øvet mig 
og lært mine tekster eller ord udenad, 
så jeg ikke skulle stamme mig igennem. 
Det kan undre mig, at jeg skulle nå helt 
til 2.G, før en voksen og fagligt uddannet 
person så mine udfordringer. Havde det 
været et barn med synsproblemer, havde 
hun fået briller længe før, og ingen ville 
stille spørgsmålstegn ved hendes evner.

Det er grunden til, at der skulle gå 18 år 
af mit liv, før jeg fik en lang, fyldestgø-
rende beskrivelse af min ordblindhed. 
Jeg husker, da jeg efter min test på VUC 
i Næstved kom hjem til mine forældre, 
og de undrede sig over, hvordan jeg 
overhovedet var kommet til gymnasiet. 
Da jeg fik anerkendelse for mit handicap 
og fik de “briller” jeg manglede, åbnede 
der sig en helt ny verden fagligt. 

Mht. det sociale aspekt var følelsen 
derimod anderledes; jeg følte mig både 
flov og åbenlyst handicappet, fordi de 
problemer, som jeg netop havde gjort 
alt for at dække over, nu pludseligt var 

  Ordblindhed er faktisk noget af en 

superpower

Af Desirée Ballegaard  Direktør/ Finansiel Rådgiver

Da jeg gik i 2.G, tog min tysklærer fat i mig for at fortælle mig, at han mente, der var 
noget galt med mit syn. Han vidste, at jeg ikke var dum, men jeg kunne simpelthen 
ikke læse, hvad der stod på tavlen eller i bøgerne. “Tysk læses, som det staves”, sagde 
han og mente, at det ville være synd for mig, hvis jeg ikke fik hjælp. Han mente, at 
jeg havde et sløret syn, og at jeg skulle have en test for at finde ud af, om jeg skulle 
have briller. Jeg blev sendt til en test, hvor jeg skulle læse det højt, jeg så, og her 
fik jeg at vide, at mit syn var “normalt”, og at jeg blot læste lidt langsommere. Jeg 
husker stadig, da jeg fik denne besked, og jeg tænkte, hvad der mon så var galt med 
mig – inderst inde vidste jeg, at der var noget i vejen. 
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og mål, og det betaler sig ikke at lade sig 
begrænse af omverdenens syn på ens 
evner! Det er hårdt at samle viden i et 
samfund, som er indrettet på en anden 
måde end den, man som ordblind lærer 
på. Det er der desværre ikke meget, vi 
kan gøre ved, og det vil altid være ekstra 
hårdt arbejde for ordblinde at begive sig 
rundt i den sfære. 

Men hvad der skal og må ændres, er 
den indstilling, som jeg selv er vokset 
op med; 

jeg er ikke alene blevet betragtet  

som langsomt-læsende, jeg er  

blevet ydmyget foran mine

klasse-kammerater, og har fået 

stillet spørgsmålstegn ved min 

begavelse og har fået at vide, at 

jeg aldrig kunne blive til noget. 

 

Det er en kamp, vi som ordblinde ikke 
skal have oven i hatten! Der ligger et stort 
ansvar på uddannelsesinstitutionerne 
såvel som fra politisk side i at skabe 
rammer, der spotter ordblindhed tidligt 
og understøtter brugen af de værktøjer, 
der låser op for en helt ny verden for 
ordblinde.  

Min ordblindhed var i alt for mange år et 
tabubelagt emne for mig, da jeg fra mine 
omgivelser desværre lærte som barn, at 
ordblindhed var lig med dumhed. Det var 
et stempel, som jeg gjorde alt for ikke at 
få på mig. Ingen mennesker fortjener at 
gå igennem det, som mange ordblinde 
oplever, og jeg ønsker ikke, at andre skal 
føle sig forkerte, utilstrækkelige, mindre 
værd eller dumme. Ingen skal føle, at de 
skal undskylde på forhånd, fordi de er 
ordblinde og måske har mistet troen på 
sig selv, er blevet ydmyget, gjort til grin 

og hængt ud, eller har fået at vide, 
at de skulle have skolepengene igen 
og aldrig vil blive til noget. 

Jeg skabte en virksomhed
Jeg startede min virksomhed, fordi jeg 
efter små 10 år i forskellige corporate- 
verdener var blevet træt af, at alt hand- 
lede om profit og at gøre investorerne 
glade. Jeg synes, det var på tide, at 
nogen hjalp det individ, som i sidste 
ende betaler dyrt, og som af forskellige 
grunde ikke har fået de rigtige forud-
sætninger for bedst muligt at hjælpe sig 
selv økonomisk. Skolesystemet er bygget 
op på en måde, så vi lærer at blive gode 
og dygtige medarbejdere, der ikke laver 
fejl eller stiller for mange spørgsmål; 
og det bliver vi belønnet efter med en 
lønseddel, som vi kan bruge til at købe 
bolig, bil, stifte familie med og en gang gå 
på pension. Skolesystemet lærer os reelt 
ikke at hjælpe os selv til det liv, vi bliver 
sendt ud til; vi lærer ikke om penge, lån, 
investeringer eller om at sælge sig selv 
til en potentiel arbejdsgiver. Men det er 
jo fundamentet for vores finansielle og 
professionelle liv, og det har større ind-
virkning på vores velvære og muligheder, 
end hvad vi lige går og tror. Jeg havde 
ikke brillerne gennem min skolegang til 
at kunne se ordentligt – men det fik jeg 
til sidst. 

På samme måde har jeg nu gjort 

det til min mission at hjælpe alle 

til en sund økonomi, økonomisk 

frihed og den ønskede karriere 

ved at give dem de “økonomiske 

briller”, som skolesystemet ikke 

har givet dem 

 

At gå selvstændigt, starte egen forretning, 
bygge noget op fra bunden og blive ved 
med at holde fanen højt er ikke for alle. 
Det er på én og samme tid benhårdt, 
spændende, udviklende og angstprovo-
kerende. Du lærer dig selv at kende på 
godt og ondt, og du vil nogle gange blive 
konfronteret med din værste frygt. Det 
er en ensom rejse, da du selv står med 
ansvaret og de tanker og ideer, som du

selv skal føre ud i verden. Du er nødt til 
at være den urokkelige klippe for dine 
medarbejdere og dig selv samtidigt med, 
at du konstant har en hånd på kogepladen 
– selv i tider, hvor du dårligt føler, at du 
har energi til at tage opvasken. 

Omvendt er det at starte en virksomhed 
og bygge den op fra bunden det bedste 
valg, jeg nogensinde har taget. Jeg har 
aldrig været på en rejse, der har udviklet 
mig så meget som menneske, som rejsen 
med min virksomhed har.

Mine bedste råd til dig
Trods mange udfordringer, kampe og 
umenneskeligt slid på skolebænken og 
i starten af mit arbejdsliv har jeg altid 
haft en indkodet evne, robusthed og 
stædighed til altid at rejse mig op igen, 
lige meget hvad livet bød mig – og det har 
altid været min redning. Alle de smålige 
kommentarer, jeg i tidernes løb har fået, 
var egentlig det, som gjorde udfaldet. Jeg 
skulle nok vise, at jeg godt kunne “blive 
til noget”. De negative og nedladende 
kommentarer skulle ikke have lov til at 
definere, hvad jeg var og kunne blive 
til. Jeg brugte derfor min, over tiden, 
opbyggede modstandsdygtighed og mine 
frustrationer til at være min drivkraft. I 
dag gør jeg dette for min egen skyld, fordi 
jeg gør en forskel, og fordi jeg glædes 
ved at se, hvordan andres karriere og 
økonomiske liv forbedres markant, efter 
de har været igennem Boovot. Jeg ved, 
hvordan det føles, når man ikke forstår 
en døjt af det, lærerne skriver på tavlen 
– og jeg forstår derfor dem, der ikke kan 
finde hoved og hale i deres økonomi og 
ikke ved, hvordan man via sit CV og en 
jobansøgning skal gøre sig attraktiv for 
en arbejdsgiver. Det er her, min baggrund 

kommer i spil, og jeg bruger min erfaring 
som ordblind til at hjælpe dem, der er 
“talblinde”, eller som bare aldrig har lært 
det. 

På samme måde vil jeg hjælpe andre til 
at forstå, at deres svaghed kan blive en 
styrke! Og mine bedste råd til at over-
komme fordomme og udfordringer ved 
ordblindhed i vores samfund er følgende:

Lad dig ikke slå ud af andre men-

neskers smålige kommentarer

Tag ikke deres projektion af frygt 

over på dig, da det aldrig har 

noget med dig at gøre

Sæt grænser og sig fra

Stå ved dig selv og tag ansvar for 

dig selv – ingen andre gør det

Vælg dine kampe med omhu 

Stop aldrig med at drømme

 
 
Visualiser dine drømme, ønsker og mål 
med et mood board og hold fast i dem! 
(Dermed ikke sagt, at de ikke kan ændre 
sig i takt med, at du ændrer dig, men bliv 
ved med at fokusere på det, du gerne vil i 
livet, og som virkelig gør dig glad)
Glem, hvad alle andre siger til dig – det 
er ikke deres liv, men dit!

Jeg håber, at min succeshistorie kan være 
med til at hjælpe og inspirere alle andre 
til at kæmpe for lige præcis det, man vil 
i livet – og til aldrig at lade sig begrænse 
af andres forestillinger om ens person 
og evner. 

v/Agna Thinggaard | T. 40805838 | info@voksenordblind.dk

Vi lærer dig at læse
med garanti for resultat

-det er aldrig for sent!

Læs og hør mere på voksenordblind.dk VOuPørVj 0, 770 hItE 
tL. 61119
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men ikke selv kan finde en 
løsning på. Derudover aftales 
og planlægges, målsættes tolærertimer 
(DG-lektioner) for den kommende 
periode.

Didaktiske udfordringer i den 
dysleksivenlige undervisning  
italesættes
Et eksempel på hverdagsudfordring, vi 
tager op på disse møder, kunne være 
oplevelsen af, at en eller flere elever 
med dysleksi ikke deltager i undervis-
ningen men har en opgivende indstilling 
grundet manglende fagligt selvværd. 
Dette opleves ofte og særligt i de yngste 
DG-klasser (4.-6. klasse). Her drøfter 
teamet i fællesskab muligheder for at 
imødekommende denne udfordring, hvor 
alle byder ind med de forudsætninger, 
man hver især har gennem uddannelse  
og praksiserfaring. Her har vi som 
dysleksivejledere et særligt ansvar for 
at fastholde drøftelserne og handle- 
mulighederne på et fagligt niveau og 
sikre, at det forbliver dysleksivenligt. 

Vi er med i undervisningen
I DG-klasser er der tilført ekstra ressour-
cer i form af tolærertimer, som fastlægges 
og målsættes løbende afhængig af behov. 
Ressourcerne varetages af både dysleksi-
vejledere og kernelærere i DG-klasserne, 
der samlet har linjefagskompetence i alle 
fag. 
Disse lektioner kan for eksempel bruges 
i testsituationer men også andre opgaver, 
hvor enten faglæreren eller eleverne med 
dysleksi har brug for ekstra støtte. 
Timerne kan struktureres forskelligt 
afhængig af opgavens indhold. Nogle 
gange vil det være faglæreren, der under-
viser, mens ressourcelæreren (ofte vej-
lederen) hjælper eleverne med dysleksi.  
Andre gange er det ressourcelæreren, der 
varetager undervisningen i klassen, mens 
faglæreren selv støtter eleverne.

Testsituationer i dagligdagen
Når DG-klassen skal have test, fx natio-
nale test, læseprøve eller andet, så aftales 
der i god tid, at der skal være en ekstra 
ressource, som kender eleverne og deres 

brug af LST. Ressourcelærerens opgave 
er at tage sig af DG-eleverne. 

Ved nationale test samler vi 

DG-elever på tværs af flere 

klasser. På den måde bruges 

ressourcerne mest optimalt. På 

den måde skal faglæreren ikke 

jonglere med LST, der driller, 

og elever, som har brug for 

mere hjælp og støtte

 

Eleverne med dysleksi får dermed ro til 
at koncentrere sig om selve opgaverne 
og oplever sjældent lang og frustrerende 
ventetid på at kunne få hjælp.

Kollegial vejledning i  
dysleksivenlig undervisning
Det er faglærerne, der skal tilpasse praksis 
til målgruppen, det vil sige at udføre dys-
leksivenlig undervisning. Vores rolle som 
vejledere er i den forbindelse at bidrage 
med viden og erfaring. Alle faglærere, 
der har undervisning i en DG-klasse, er 
på kursus i starten af hvert skoleår. På 
kurset lærer de om LST, vores koncept 
med DG-klasser og forventninger til, 
hvordan der bedrives dysleksivenlig 
undervisning i alle fag. 

Vi anerkender og er meget 

bevidste om, at det er svært at 

overføre den teoretiske viden til 

egen praksis i klasserne

 
  
Derfor benytter vi også tolærertimerne 
som afsæt til vejledning af den enkelte 
lærer i det enkelte fag i den klasse. Vores 
vejledningsgrundlag er at udfordre og 
forstyrre praksis, hvor vi oplever, der 
er mulighed for at gøre undervisningen 
mere dysleksivenlig - at finde de såkaldte 
blindspots. Vi kommer ikke nødvendigvis 
med færdige svar, men forsøger at støtte 
kollegaen i selv at finde mulige løsninger. 
Vi er dog klar over, at skulle ændre prak-
sis på denne måde tager tid, men vi tror 
på, at denne form for vejledning giver 
bedst mulighed for varig ændring til en 

mere dysleksivenlig praksis.

Udover kurser til faglærerne og møder 
med vejledere og DG-klassernes kerne-
lærere, så har vi haft fokus på at løfte 
nogle fag generelt. Det er ofte fag, hvor 
der er flere lærere om en klasse i løbet 
af skoletiden. 

Derfor har vi haft gruppevejled-

ning med alle naturfagslærere 

og særlige kurser for skolens 

sproglærere målrettet deres 

fag, og hvordan det gøres mere 

dysleksivenligt

At kunne spejle sig i klassefælles-
skabet og i dysleksien
Oftest vil elever med dysleksi allerhelst 
ligne de andre elever i klassen og ikke 
skille sig ud. Det imødekommer vi ved, at 
der så tidligt som muligt gøres mulighed 
for, at alle elever i en DG-klasse, arbejder 
på Chromebook og ikke i kladdehæfte. 

Dysleksivenlig undervisning til 
gavn for alle elever
At lave dysleksivenlig undervisning er til 
gavn for alle elever.

Det dysleksivenlige består i, at materialer 
er tilgængelige for de elever, der bruger 
hjælpemidler. Undervisningen er tilret-
telagt, så eleverne oftere anvender flere 
digitale materialer. Som oftest er det på 
en undervisningsportal eller et online 
dokument, hvorfra det kan læses højt 
med læse- og skriveteknologi (LST).
Dysleksivenlig undervisning består også 
i, at opgaverne er grundigt stilladserede, 
og at der fx er tænkt over tekstens og 
opgavens læsbarhed.

Ved større skriftlige opgaver skrives der 
først i en stilladserende skabelon. Der 
bruges modeltekster til at vise en særlig 
genre, eller læreren modellerer ved at 
producere teksten foran/sammen med 
klassen. Modelteksterne nedbrydes i sær-

ligt gode sætninger for at give eleverne 
dem til egen anvendelse i deres skriftlige 
produktion. Der læses ikke højt af alle, 
men der bruges læsegrupper, hvor elever 
uden dysleksi har til opgave at være de 
højtlæsende, mens elever med dysleksi 
har tekst- og sprogforståelsesopgaver 
såsom at forudsige teksten, udpege de 
svære ord og andet. Såfremt, der skal 
produceres større tekstmængder, gøres 
der plads til tale-til-tekst for elever med 
LST.

Disse didaktiske greb er dysleksi-

venlige, men kan komme alle 

elever til gode. Det gælder i 

det hele taget om at eliminere 

og imødekomme elevernes 

udfordringer i tilrettelæggelsen 

af undervisningen, så elever 

både med og uden dysleksi kan 

arbejde så selvstændigt som 

muligt på deres faglige niveau

 
Opbygningen af lærerteamet 
omkring dysleksigruppeklasserne
Munkekærskolen er en firesporet skole, 
og på alle årgange fra 4.-9. klasse er der 
udvalgt én almen klasse, hvor elever med 
dysleksi er samlet. Dette er årgangens 
dysleksigruppeklasse (DG-klassen).

Lærerteamene i DG-klasserne samarbejder  
både på tværs og på langs. Det vil sige, 
at DG-lærerne indgår som en del af 
årgangssamarbejdet for klassetrinnet på 
lige fod med klasserne uden dysleksi- 

gruppe, da der ellers ingen forskel er på 
DG-klassen og de øvrige klasser. Samtidig 
samarbejder lærerne DG-klassen med 
de andre DG-klasser på andre årgange 
på møder, som vi dysleksivejledere 
faciliterer. 

Disse møder er skemalagte og 

aftalt fra skoleårets start.

 

Vi fungerer som mødeledere, når 
kerneteamene (primærkt dansk- og 
matematiklærerne) fra de fem DG-klasser 
mødes. Vi varetager også selv undervis-
ningsfunktioner i flere af klasserne. Det 
har været et mål fra starten, at det er 
lærere med særlig viden om dysleksi, 
der har DG-klasserne. Det vil sige, at 
så få lærere som muligt har mange 
lektioner i de klasser. Lærerne er klædt 
på til opgaven, dels af os som vejledere 
og via interne og eksterne kurser samt 
uddannelse.

En udfordring ved denne struktur 
omkring DG-klasserne er, at ikke alle 
klassens lærere deltager i disse møder, 
så fx sproglærerne er oftest kun repræ-
senteret gennem klassens kerneteam. 
Dette forhold forsøges tilgodeset ved at 
både vi dysleksivejledere og kernelærerne 
er i hyppig dialog med dem.

På DG-møderne vender vi didaktiske pro-
blemstillinger/udfordringer i dagligdagen, 
som lærerne selv er bevidste om i forbind- 
else med dysleksivenlig undervisning-

Efterskole for 
elever med 
læse- og stave-
vanskeligheder
•  Mange dansk timer
•  Håndværk, praktiske og 

kreative fag
•  Læse- og skrivestøttende IT
•  Oplevelser og udfordringer
•  Tryghed, venskab og nye 

kammerater
•  Modning og udvikling
•  Erhvervs- og uddannelses-

afklaring

Kontakt os på tlf. 5926 0201 
eller www.hjef.dk

Vejledere  
 på en dysleksivenlig skole

Af Marie Tranquilli og Bo Jacobsen
Munkekærskolen, Solrød

Som et led i at lave en strategi, hvor dysleksivenlig praksis prioriteres, er vi indsat som 
dysleksivejledere. Vi er tre vejledere med PD i læsning i grundskolen, der fungerer 
som skolens dysleksivejledere. Denne funktion indeholder forskellige opgaver.
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Vi giver aldrig op 
Nye venner, ny start

Holdstart
Efterår 19 uger (start august 2019)      
Forår 23 uger (start januar 2020)

HESTE

HÅNDVÆRK

E-SPORT

Brande Højskole Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde 

Herningvej 14     7330 Brande     T 9718 4545     brandehs.dk

 9. KLASSES PRØVER  

”HURTIG I JOB”  

Alle elever får kursus i brug af LST. De 
elever, der ser en fordel ved det, fortsæt-
ter med at bruge det. Nogle bruger det 
som “skrivekrykker”, som de efterhånden 
slipper, mens de elever med læse- skrive- 
vanskeligheder og dysleksi fortsat skal 
anvende det.

Fællesskab for eleverne med 
dysleksi på tværs af klasser
Minimum fire gange om året afholder vi 
samlinger og arrangementer for elever 
med dysleksi. Disse har oftest både et 
fagligt og socialt islæt.
Sidste gang var i anledningen af Ord-
blindeugen, hvor eleverne var rundt på 
et postløb på skolen med henblik på at 
træne brugen af LST i hverdagssituatio-
ner. Målet var, at eleverne kan klare sig 
selv i kontekster uden for klasselokalet og 
at give eleverne et fællesskab på tværs af 
alderstrin, hvor de kan se deres udvikling 
som elev på skolen. 

Forældrenes fællesskab
Dysleksivejlederne afholder ligeledes 
kurser for forældre med introduktion 
og øvelser i brugen af LST eller med 
gæstebesøg af tidligere elever og fx oplæg 
fra Ordblindeforeningen. 

Her får forældrene mulighed 

for at drøfte generelle, konkrete 

bekymringer eller udfordringer i 

forhold til det at være forældre 

til et barn med dysleksi

 

Disse arrangementer afholdes dels for at 
støtte forældrene i at kunne hjælpe deres 
børn, men også for at skabe et fællesskab 
i forældregruppen.

Elevporteføljer
Som dysleksivejledere er vi overordnet 
ansvarlige for en fortløbende udvikling af 
elevporteføljer. Disse laves med henblik 

på at sikre, at den viden omkring elevens 
faglige og sociale udvikling, som skolen 
som institution oparbejder gennem 
elevens skoleforløb, ikke går tabt, når 
eleven går ud af grundskolen, men - med 
forældrenes samtykke - kan videregives 
til ungdomsuddannelsen.

Vi deler vores viden
Den viden, vi som dysleksivejledere har, 
og fortsat holder opdateret, deler vi med 

vores lærerkolleger og også gerne med 
andre. I forbindelse med projekt GODS 
(Guide til ordblindevenlig didaktik i 
skolen) er vi praktikere og leverandører 
i optagelser, der viser vores bud på 
dysleksivenlig undervisning. Disse ligger 
tilgængelige på undervisningsportalen 
EMU. 
Ligeledes skal vi holde et oplæg om 
dysleksivenlig praksis på Ordblindekon-
ferencen i Odense 2021.

Vinderen af find 5 fejl i blad 
3-2020 er Medlemsnr: 500053 
 
Linda og Tommy Andersen

Har du lyst til at være med i konkurrencen.
 så send svaret og dit medlemsnummer til: 

kontor@ordblind.org 
Skriv i emnefeltet:  

FIND 5FEJL

senest d. 04. januar 2021



 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

26  Ordblindebladet 4 · 2020  27  Ordblindebladet 4 · 2020

første oplæg om begrebet ’ordblindevenlig engelskundervis-
ning’. Oplægget gav blandt andet indblik i, hvordan begrebet 
bliver anvendt i andre lande, og gav nogle bud på, hvad et 
ordblindevenligt læringsmiljø kræver af både lærere, vejledere 
og skoleledelser.

Dernæst fulgte et oplæg af Dorte Gørtz, Lise Nyrop og Nelly 
Jacobsen. De står bag hjemmesiden Do-LiNe.dk om engelskun-
dervisning med phonics og materialet WORDS (2019, Alinea). 
De gav en kort gennemgang af teorien bag WORDS, som kan 
bruges til en direkte multisensorisk phonics-baseret læse/stave-
undervisning. Der blev vist enkelte undervisningseksempler fra 
materialet samt et caseeksempel med en elev, der har udviklet 
sin læsning, stavning og udtale.

Karsten Jepsen, KVUC, afsluttede formiddagen med at vise, 
hvordan han kombinerer phonics-undervisning og LST, 
Læse-Skrive-Teknologi, i sin undervisning. Målet er at gøre 
kursisterne bevidste om lydlige strukturer og morfemer samt 
brug af ’jokertegn’ for at kunne bruge ordforslagsprogrammer 
mere effektivt.

Efter frokost holdt Jesper Sehested, Et liv som ordblind, oplæg 
om sin personlige tilgang til engelsk. Jesper er ordblind, har en 
kandidatgrad og er selvstændig foredragsholder og forfatter. 
I praksis lever Jesper af at fortælle om sine egne erfaringer og 
udbrede kendskabet til ordblindhed bredt. Han fangede os alle 
med sin indgangsreplik: Jeg har elsket mig til engelsk … Engelsk 
var dét sprog, han kunne kommunikere med sin daværende 
kæreste på. 

Dagens sidste punkt var en paneldebat om ’Barrierer og mulig-
heder i forhold til at skabe ordblindevenlig engelskundervisning’, der 
blev faciliteret af Birgit Dilling Jandorf. Før selve paneldebatten 
arbejdede deltagerne i grupper med arbejdsspørgsmål, som gav 
god anledning til erfaringsudveksling. Debatpanelet bestod af 
læringskonsulent Trine Nobelius, Martin Olsen, engelsklærere 
fra grundskolen, ordblindeefterskolerne og ungdomsuddannel-
serne samt en HF-studerende.

Highlights fra paneldebatten 
Udfordringer for ordblindevenlig engelskundervisning: 
Synet på fremmedsprogsundervisning:
I vejledningen for engelskfaget i grundskolen nævnes et 
kommunikativt og funktionelt sprogsyn, og nogle forstår det 
som en modsætning til direkte phonics-undervisning. Det bør 
imidlertid ikke være et enten-eller, men et både-og. Ellers svigter 
man elever med afkodningsvanskeligheder, bl.a. de ordblinde. 

Sen identifikation:
Hvis ordblindhed først opdages i udskolingen, er det svært 
for mange teenagere at skulle forholde sig til at bruge fx LST.

Læreres manglende uddannelse i phonics:
Kun meget få lærere har under deres uddannelse fået under-
visning i, hvordan man underviser elever i stavning og læsning 
på engelsk og håndterer ordblindhed mere bredt i sprogunder-
visningen. Flere har dårlig samvittighed overfor de elever med 
ordblindhed. 

Tid: 
Elever med ordblindhed har brug for tid til flere gentagelser. 
Lærere har brug for mere tid til at forberede og efteruddanne 
sig samt til at sparre med andre engelsklærere.

Ledelse: 
Det er afgørende, at ledelsen anerkender og giver opbakning 
til, at lærere ønsker efteruddannelse og giver tid til efterføl-
gende implementering af lærernes nyerhvervede kompetencer.  

Translanguaging:
Translanguaging-perspektivet i forhold til andetsprogede elever 
er godt! Men mange elever med ordblindhed får det svært, hvis 
de ikke har så store ressourcer at trække på fra deres modersmål. 
(Man kan læse mere om de positive aspekter ved translanguaging 
på fx www.videnomlaesning.dk).
Det, der virker for elever med ordblindhed, virker for ALLE elever: 
Øget opmærksom på at overføre fokusområder og metoder til 
almenundervisningen, fx at lære alle børn at bruge LST og at 

NOEL er et fagligt netværk, der indtil videre har lige omkring 540 medlemmer. Gruppen blev oprettet i 2015 af en frivillig 
styregruppe bestående af Martin Olsen (Københavns Professionshøjskole), Dorte Gørtz (Roskilde VUC) og Lise Nyrop (Københavns 
VUC), og senere kom Nelly Jacobsen (Læsekupeen) med. Vi arbejder alle med engelskundervisning, udvikling af læremidler 
og efteruddannelse af lærere. Målet med NOEL er at skabe en faglig platform til deling af viden og erfaring om ordblinde-en-
gelsk-undervisning for fagfolk. Endelig har det været et stort ønske at udbrede positive erfaringer fra undervisningen af voksne 
med ordblindhed til grundskolen og ungdomsuddannelserne.

NOEL har hvert år afholdt en temadag, hvor fagfolk holder 
oplæg og deler erfaringer med hinanden. Tidligere var ordblin-
de-engelsk mest kendt i VUC og oplysningsforbundene, hvilket 
fremgik af de første medlemmer i NOEL. Men løbende har flere 
og flere lærere fra grundskolerne og ungdomsuddannelserne 
meldt sig til temadagene og i netværkets Facebookgruppe. 

5-års jubilæum
D. 9. september i år fejrede vi NOEL’s 5-års jubilæum med en 
særlig temadag på Københavns VUC. Desværre blev vi begrænset 
til 50 deltagere pga. COVID 19, selvom flere ønskede at deltage.
Dagen blev åbnet med en fin velkomst af uddannelseschef på 
KVUC, Anne-Mette Rasmussen. Herefter stod Birgit Jandorf fra 
konsulentfimaet HUSET Jandorf og Martin Olsen for dagens 

NOEL - Netværk for  
OrdblindeEngelsk-Lærere
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Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark varetager interesser for mennesker med ordblindhed over for myndig-
heder, og hjælper med at sprede kendskabet til ordblindhed og bryde tabuet i offentligheden. 

MEDLEMSFORDELE
• Du modtager fire gange om året vores medlemsblad, hvor du kan holde dig ajour med udviklingen på ordblindeområdet
• Du kan deltage i foreningens kurser og arrangementer i de lokale kredse
• Du kan benytte foreningens rådgivere og andre kontaktpersoner
• Du kan få gratis vejledning og rådgivning vedr. skole, uddannelse og arbejde
• Du kan få kontakt med ligestillede
• Du kan få adgang til mange sociale og faglige aktiviteter i de lokale kredse, herunder ungelejr, teenlejr,   
 feriekoloni og foredrag
• Du får 25% rabat på advokatbistand hos Socialretsadvokaterne i sager vedrørende ordblindeproblematikker.
• Du får 25% rabat på CD-ORD og IntoWords hos Vitec MV -www.vitec-mv.com/dk/produkter/

MELD DIG IND
• Et almindeligt medlemskab koster 350 kr. om året. 
• Et medlemskab for unge ml. 16-30 år koster 200 kr. om året. 
• Et familiemedlemskab (dækker hele familien) koster 480 kr. om året. 
Du kan melde dig ind online på vores hjemmeside www.ordblindeforeningen.dk 
under fanen BLIV MEDLEM (eller scan QR-koden til højre) eller på telefon: 36 75 10 88, 
som er åben mellem 10:00-11:30 og 12:30-15:00 – dog ikke om onsdagen. 
Endeligt kan du også skrive til os på: kontor@ordblind.org.

Sammen skaber vi bedre vilkår for mennesker med ordblindhed!
Konstitueret formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark 
Maj Mortensen

Bliv medlem - og støt mennesker 
med ordblindhed!

give dem direkte stave- og læse undervisning.

Synet på elever med ordblindhed:
Vigtigt også at fokusere på det, eleverne er gode til, og ikke kun 
de faglige udfordringer. Vigtigt at eleverne ved, at de godt kan 
lære, måske bare på en anden måde. At eleverne ved, hvordan 
de lærer bedst, og oplever mestring som motivation til læring.  

Tidlig indsats:
I forskningen er der dokumentation for og eksempler på, hvad 
tidlig indsats kan betyde for elever med ordblindhed. Der 
er heldigvis sket noget de sidste år med ordblindetesten og 
ordblinderisikotesten. Evalueringer viser da også, at børn testes 
og identificeres tidligere.

Indsatser hele vejen gennem skoletiden:
Det er vigtigt, at vi husker, at der skal være indsatser for elever 
med ordblindhed gennem hele skoletiden og ikke kun i ind-
skolingen. Og selvom vi bør arbejde med at gøre elever med 
ordblindhed robuste, skal vi også skabe en undervisning, som 
ikke kræver så meget robusthed, fordi den ville passe bedre 
til eleven.

Elevernes faglige baggrund varierer meget ved overgangen til 
en ungdomsuddannelse. Der bør være muligheder for fortsat 
ordblindevenlig engelskundervisning, fx HF for ordblinde. 

Større viden til engelsklærere om bogstav/lydforbindelser på 
engelsk:
Der er evidens for, at elever med ordblindhed profiterer af 
at kende bogstav/lydforbindelser. Men alle elever kan have 
glæde af den viden. Engelsklærere bør kende mere til det via 
efteruddannelse og erfaringsnetværk.

Tak! Vi i styregruppen vil gerne sige tak for den store opbakning 
og opmærksomhed, der har været på vores fælles jubilæum. 
Det var en forrygende dag, og vi er sikre på, at vi er på rette 
vej i Danmark i forhold til at kunne skabe endnu bedre engel-
skundervisning for elever med afkodningsvanskeligheder og 
ordblindhed.

Hvis du er fortrolig med brug af IT i hverdagen, bliver du mere 
attraktiv på din nuværende eller fremtidige arbejdsplads. 

Du kan øge din værdi med undervisning i grundlæggende IT 
og digitale færdigheder på et af landets VUC-centre. 

Du finder dit nærmeste VUC på   
www.vuc-erhverv.dk

ER DINE IT-FÆRDIGHEDER 
KLAR TIL FREMTIDENS  
ARBEJDSMARKED?

Kompetence- 

løft på alle  

niveauer
Scan og  
læs mere
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DU-Bestyrelsens årsberetning 2020
Møde med Fynskredsen 13/11/2019 
To fra hovedbestyrelsen og en ny frivillig mødtes med Fynskred-
sen for at starte DU-Syd, et nyt spændende projekt. Dette møde 
var for at hjælpe og sparre for  at starte projektet.
Opstart på DU-Syd 12/12/2019 
DU-Syd havde det først møde, hvor vi så nogle nye ansigter, 
som var klar til at hjælp med at få projekt op at køre. 

Fastelavn
22/2-23/2 -20 i Danehofhytten på Fyn
Det var en rigtig hyggelig mini lejr, hvor vi slog katten af tønden, 
var klædt ud og fik dejlig buffet. Det var på denne lejr muligt 
at købe alkohol i en lille bar vi havde lavet, hvor bestyrelsen 
var barpersonale hele aften. Vi afholdte også workshop om IT 
hjælpemidler, hvor Julie kom med et oplæg, og så kunne man 
sætte sig over til nogle, der vidste noget om, det man gerne ville 
lærer. Senere blev der holdt Jeopardy på initiativ fra en deltager, 
der selv havde lavet spillet. Det var virkelig fedt og lærerigt. 

Vi håber at gentage succesen til næste år, dog med endnu flere 
traditionelle fastelavnslege.

SUMHs digitale repræsentantskabsmøde 2020
På grund af covid-19 kunne SUMHs (Sammenslutning af Unge 
Med Handicap) repræsentantskabsmøde ikke afholdes fysisk. I 
stedet for blev der iværksat et digitalt repræsentantskabsmøde. 
Repræsentantskabsmøde forløb i 4 trin. 
1. trin: Repræsentanterne fik tilsendt bilagene og læste dem. 
2. trin: Debat som fandt sted på en Facebookside oprettet til 
dette formål samt et Zoom-møde. 
3. trin: Afstemningen som foregik ved at alle repræsentanterne 
fik tilsendt et spørgeskema. Spørgeskema indeholdt alt det 
som en generalforsamling består af f.eks. valg til bestyrelsen, 
budget og Årsberetning. 
4. trin: Referatet af repræsentantskabsmøde, læs referatet her 
http://sumh.dk/om-sumh/dokumentbibliotek/.

DU4YOU med som ekspert 
Mediehuset København har afholdt 2 internet kursusrækker om 
webtilgængelighed, hjælpemidler og videoredigering. Kursus 

Teenlejr 2020Teenlejr 2020

var henvendt til syns- eller hørenedsættelse, dysleksi eller 
kognitive udfordringer, og der deltog kursister fra de fleste af 
disse handicapgrupper. DU - Dysleksi Ungdom er med som 
ekspert og medarrangører af den fysiske mødegang.

Teenlejr
DU - Dysleksi Ungdom har igen i år haft glæden af at afholde 
Teenlejr, for de 13-15 årige. Det foregik d. 11.-13. september i 
Hylkedamhytten på Fyn. Det var som altid en fornøjelse at se 
og gense de unge mennesker på vores lejr. 
På lejren fik vi pizza, afholdt natløb, spillede lasergame, havde 
filmaften og oplevede Jesper Sehested fra ”et liv som ordblind” 
fortælle os sin historie. Som altid en sjov og hyggelig weekend.

Uge 40 ikke som den plejer 
Uge 40 er Den Internationale Ordblindeuge, hvor der sættes 
fokus på ordblindhed i hele verden. I Danmark står biblio-
tekerne, Ordblindeforeningen, undervisningsinstitutioner 
m.fl. for at sætte særligt fokus på dysleksi. Det gøres bl.a. med 
arrangementer, foredrag, rapporter m.m.
Nogle af disse ting er Ordblindeforeningen og DU - Dysleksi 
Ungdom inviteret til og involveret i på forskellige måder. Flere 
af arrangementerne er blevet aflyst eller udskudt på grund af 
Covid-19 situationen.
Et arrangement den ikke blev aflyst eller udskudt, foregik i 
Aarhus. Begivenheden foregik dog med andre retningslinjer. 
F.eks. skulle man have mundbind på, når man ikke sad ned. 
Til arrangementet var der et ungepanel, hvor DU - Dysleksi 
Ungdom deltog med en repræsentant.

DU-Syd genstart møde 
6/10/2020
DU-Syd havde genstart møde efter covid-19 nedlukningen og 
på dette møde besluttede de, at man skulle starte stille og roligt 
op igen, og få lavet deres første generalforsamling i det nye år.

 
 
 
 Teen lejr 2020
Vi i DU-Dysleksi Ungdom har igen i år haft glæden af 
at afholde Teenlejr. Det var som altid en fornøjelse at 
se og gense de unge mennesker på vores lejr.  

På lejren fik vi pizza, afholdt natløb, spillede laiserga-
mes, havde filmaften og oplevede Jesper Sehested fra 
”et liv som ordblind” fortælle os sin historie. 

Som altid en sjov og hyggelig weekend. 

 
Rikke Riisby

Ordblindeefterskole med mulighed for ek-
samen i dansk, engelsk, matematik og med 
erhvervsrettede værksteder. Vi optager 90 
elever, fordelt på 8., 9., og 10. klassetrin. 

Her på skolen vil du møde andre unge, der 
har lignende udfordringer. Vi hjælper dig 
med at blive bedre fagligt, vi underviser dig 
på mindre hold, ved hjælp af iPad og dygtige 
lærer.

Vores værksteder er:

Hobro Efterskole 
– for ordblinde unge

Film & Foto

Køkken & Bageri

Krop & Stil

Pædagogik

Mekaniker

Metal

Landbrug & Gartneri

Tømrer

Mariagervej 66 - 9500 Hobro
Telefon 9855 5255

post@hobroefterskole.dk

Vores elever kan noget,Vores elever kan noget,
vil noget og bliver til nogetvil noget og bliver til noget
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”Der har længe været muligt med oplæs-
ning af bøger fx., men den der robotstem-
me, de havde helt i starten, den var bare 
træls. Den er heldigvis blevet bedre, fandt 
jeg ud af, da jeg kom til Ulfborg og de 
gav os nogle tips til hjælpemidler”, siger 
Anders og fortæller, at skolen også havde 
personale til rådighed, som læste op for 
ham og også hjalp med tallene i de fag, 
hvor der skulle regnes meget.

”Ellers var jeg ikke kommet igennem, så 
var jeg stoppet halvvejs”, konstaterer han.

Gode kollegaer
At hjælpemidler har spillet en afgørende 
rolle for Anders’ succeshistorie, står klart. 
Da Anders’ far, som også er ordblind, gik 
i skole, så det anderledes ud.

”Han havde ingen hjælpemidler til rådig-
hed som barn, og senere i livet kunne han 
måske få en bog som lydbog på CD, men 
det har han aldrig brugt, det var træls at 
høre på”, fortæller Anders. Siden han har 
fået sit svendebrev, er arbejdet blevet en 
anden- og endnu bedre oplevelse:

”Det tror jeg også mine kollegaer vil 
sige,” griner han. Og netop kollegaerne 
er endnu en vigtig faktor i hverdagen, når 
man er ordblind.

”Hvis jeg har et problem, går jeg 

til min formand eller kollegaerne 

og så hjælper de med det samme. 

De tager sig altid tid til det, og 

det har jeg ikke altid oplevet 

andre steder. Det er også derfor 

jeg er blevet i Arkil, efter jeg blev 

udlært”

Ordblind, talblind - og så en ADHD-diagnose oveni; det lå ikke ligefrem i kortene for Anders Krag, at han skulle 
gennemføre en erhvervsuddannelse. I dag er han udlært maskinfører.
Allerede i 5. klasse stod det klart. Anders kunne ganske enkelt ikke følge med i undervisningen længere. Han 
skulle i specialklasse.

”Så får man ligesom et stempel. Man er 
til gengæld i klasse med andre, der er 
ligesom en selv, så det er jo sådan set fint 
nok. Men det er stadigvæk hårdt at få det 
stempel, synes jeg.”

”Så får man ligesom et stempel. 

Man er til gengæld i klasse med 

andre, der er ligesom en selv, så 

det er jo sådan set fint nok. 

Men det er stadigvæk hårdt at få 

det stempel, synes jeg” 

Efter folkeskolen forsøgte Anders sig 
først med studiet til bilmekaniker på 
Aarhus Tech.

”Det var en drengedrøm, men det var 
alt for uoverskueligt med den tunge 
læsning. Det var federe bare at komme 
ud at arbejde,” fortæller Anders, som 
droppede ud af teknisk skole og – efter 
en kort afstikker til landbrugsskolen - 
havnede i en gravemaskine. Her mærkede 
han hurtigt, at han havde fundet sin rette 
plads.

Opbakning og hjælpemidler gav 
mod på en uddannelse
I Arkil så de potentiale i Anders og efter 
et års ufaglært arbejde blev han tilbudt 
en uddannelse til maskinfører. 

 

I Arkil så de potentiale i Anders 

og efter et års ufaglært arbejde 

blev han tilbudt en uddannelse 

til maskinfører 

Og selvom to år på skolebænken virkede 
næsten umuligt, sagde Anders ja tak. På 
Mercantech i Ulfborg blev han positivt 
overrasket over de hjælpemidler, der 
findes for ordblinde. 

kragelund-efterskole.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Kragelund Efterskole – en efterskole for unge i læse-og stavevanskeligheder.  

Har du masser af lyst til fællesskab, faglighed og aktiviteter, så er vi måske en mulighed for dig.  

Vi tilbyder afgangsprøver, masser af valgfag og stor fokus på trivsel.  

Besøg os – vi er altid parate til at møde lige dig!  

 
 

Kragelund Efterskole 
Skolesvinget 1 
8723 Løsning 
Tlf: 75893522 

Anders  
lader sig ikke  
bremse af sin ordblindhed
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LOKALE FORMÆND
Fyn – Formand 
Lene Baasch 
Kivsmosevej 10, 5690 Tommerup 
Tlf. 26 73 16 87 
E-mail: lene@ordblind.org

Midtsjælland – Formand 
Susanne Thorsager 
Stærevænget 4, 4622 Havdrup 
Tlf. 51 32 76 12 
E-mail: susanne@ordblind.org

Nordjylland – Formand 
Svend Jensen 
Farsøvej 7, Strandby, 9640 Farsø 
Tlf. 21 77 42 42 
E-mail: svend@ordblind.org

Nordsjælland – Formand 
Janne Sabroe 
Hovedgaden 40, 3220 Tisvildeleje 
Tlf. 26 84 18 96 
E-mail: janne@ordblind.org

Storkøbenhavn – Formand 
Thomas Axholm Vedsmand
Dryadevej 18
2650 Hvidovre
Tlf. 24 26 25 44
E-mail: thomaskbh@ordblind.org

Syd- og Sønderjylland – Formand 
Karina Christensen 
Ellipsen 46, 7000 Fredericia 
Tlf. 40 41 03 98 
E-mail: karina@ordblind.org

Vestsjælland – kontaktperson 
Anette Rudbeck 
Enighedsvej 5, 4300 Holbæk 
Tlf.: 26 24 53 64 
E-mail: anette@ordblind.org

Viborg – Kontaktperson 
Maja Holmgaard 
Iglsøvej 4, 7850 Stoholm Jyll. 
Tlf. 30 66 02 95 
E-mail: maja@ordblind.org 

Østjylland – Formand 
Lena Utoft 
St.St.Blichersvej 84, 8210 Århus V 
Tlf.: 22 33 11 02 
E-mail: ludk75@gmail.com

ARBEJDSMARKEDS- & POLITISK UDVALG 
Janne Sabroe, formand for udvalget 
Anette Rudbeck 
Birte Jensen 
Carsten Hansen 
Christian Bock 
Gitte Nielsen 
Hans Christian Andersen 
Inge Zeisner 
Kaj Andersen 
Laila Boye 
Susanne Thorsager 
Svend Jensen 
Rasmus Lerbak 

BLADUDVALG/REDAKTION
Maj Mortensen (ansvarshavende redaktør) 
Nina Lundberg Dohm (sekretær) 
Anders Bredsdorff, formand for udvalget 
Anette Rudbeck  
Anne-Marie Sørensen 
Birte Jensen 
Erik K. Rasmussen 
Grith Ejstrup 

FERIEKOLONI UDVALG 
Lene Baasch, formand for udvalget  
Birte Jensen 
Bente Stengaard Kruse 
Maj Mortensen 

SEKRETARIATET
Anette Rudbeck / grafiker 
Anna Ljungdahl / konsulent 
Nina Lundberg Dohm / sekretær 
 
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 
Tlf. 36 75 10 88, kontor@ordblind.org 
www.ordblindeforeningen.dk 
 
Telefontider er man-tirsdag og tors-fredag fra 
kl.10.00-11.30 og igen fra kl.12.30-15.00.  
 
Der er lukket om onsdagen.  
Bemærk at Vejledningen har åbent for telefoner 
fra kl.12.30-14.30 alle dage undtagen onsdag. 
Du kan også skrive til os på mail eller eller finde 
kontaktoplysninger på hjemmesiden. Er du 
medlem og har brug for rådgivning, kan du på 
vores hjemmeside klikke på Vejledning og finde 
kontaktpersoner under det område hvor du bor.  
Det kræver et medlemsskab at kunne få udvidet 
rådgivning.

BESTYRELSEN
Konstitueret Formand 
Maj Mortensen 
Kollensøvej 18, 3550 Slangerup 
Tlf.  92 82 31 44 / 53 25 25 65  
E-mail: maj@ordblind.org

Konstitueret Næstformand og kasserer 
Julie Kirkemann Rissby 
Tjærebyvej 202, 4000 Roskilde 
Tlf. 31 12 67 59 
E-mail: julie@ordblind.org

Konstitueret Næstformand 
Bente Stengaard Kruse 
Buchwaldsvej 38, 5690 Tommerup 
Tlf. 61 66 14 57 
E-mail: bente@ordblind.org

Bestyrelsesmedlem 
Carsten Hansen 
Skolegade 5, Kliplev, 6200 Åbenrå 
Tlf. 74 68 77 24 
E-mail: carsten@ordblind.org
 
Bestyrelsesmedlem 
Gitte Nielsen 
St. St Blichersvej 12, 9640 Farsø 
Tlf. 23 40 36 99 
E-mail: gitte@ordblind.org
 
Bestyrelsesmedlem 
Janne Sabroe 
Hovedgaden 40, 3220 Tisvildeleje 
Tlf. 26 84 18 96 
E-mail: janne@ordblind.org
 
Bestyrelsesmedlem 
Karina Christensen 
Ellipsen 46, 7000 Fredericia 
Tlf.: 40 41 03 98 
E-mail: karina@ordblind.org
 
Bestyrelsesmedlem 
Kirsten Weile 
Emil Bojsens gade 10, 8700 Horsens 
Tlf. 75 68 80 90 / Mobil 21 70 55 04 
E-mail: kirsten@ordblind.org

UNGEAFDELINGEN
DU – Dysleksi Ungdom Formand 
Julie Kirkemann Riisby 
Tjærebyvej 202, 4000 Roskilde 
Tlf. 31 12 67 59 
E-mail: julie@ordblind.org

UNGELEJR UDVALG 
Julie Riisby, formand for udvalget  
Emma Sabroe 
Sofie Borup

Bestyrelsen og lokale formænd

For dig med læse- og stavevanskeligheder
Lær at bruge IT/iPad i undervisningen
og bliv klar til prøverne i 9. og 10. klasse.

Oplev fællesskabet som centrum  
for læring.

Mange forskellige valgfag:
- hest  - landbrug
- idræt  - fodbold
- musik  - kreativ
- madlavning  - træ
- friluft  - praktisk
- kun for piger  - jagt

MEJLBY EFTERSKOLE
Smorupvej 1-3
9610 Nørager
Tlf. 98 65 11 55
kontor@mejlbyefterskole.dk
www.mejlbyefterskole.dk

 
 For dig med læse- og stavevanskeligheder 
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MEJLBY EFTERSKOLE 
Smorupvej 1-3 
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 For dig med læse- og stavevanskeligheder 

 
Lær at bruge IT/iPad i undervis- 
ningen og bliv klar til prøverne i  
9. og 10. klasse. 
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centrum for læring 
 
Mange forskellige valgfag: 
- hest  - landbrug 
- idræt  - fodbold 
- musik  - kreativ 
- madlavning - træ 
- friluft  - praktisk 
- kun for piger - jagt 

MEJLBY EFTERSKOLE 
Smorupvej 1-3 
9610 Nørager 
Tlf. 98 65 11 55 
kontor@mejlbyefterskole.dk 
www.mejlbyefterskole.dk 

Du kan købe kruset/kunsttrykket ved at kontakte vores sekretariat, der skal også henvises  
til vores shop med dette link: https://www.ordblindeforeningen.dk/shop Alle priser er uden fragt.

Køb eksklusivt, signeret og nummereret kunsttryk af Ken Denning til støtte for Ordblinde/Dysleksiforeningen  
i Danmark 1 stk. signeret og nummereret kunsttryk – Giclée print 85 x 54 cm 2.018,- DKK
Ken Dennings oliemaleri “Ordblid” var foreningens gave til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik  
i anledningen af hans 50-års fødselsdag. Der findes kun 60 eksemplar af dette kunsttryk.

Køb awareness-krus til støtte for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark – 1. stk. 75,00 DKK
Kruset har påtrykt vinderteksterne fra vores awareness-kampagne.

Køb eksklusivt armbånd af Mads Heindorf til støtte for Ordblinde/Dysleksiforeningen  
i Danmark – 1. stk. armbånd i sølv med læderrem 2.018,- DKK
Støttearmbåndet udspringer af foreningens gave til kronprinsen, da han fyldte 50 år 
 – et armbånd udformet, designet og doneret af Heindorf til foreningen.  
Støttearmbåndet findes i begrænset oplag.
Støttearmbåndet kan også købes i Heindorfs butik, Gothersgade 105, 1123 København eller via hans hjemmeside
www.madsheindorf.com

Køb foreningens 75-årige jubilæumsplakat til støtte for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark  
– 1. stk. plakat TILBUD 75,- DKK
Ved køb af vores jubilæumsplakat støtter du Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og vores arbejde for at skabe større 
opmærksomhed omkring ordblindhed og de udfordringer, som mennesker med ordblindhed stilles over for. Plakaten er en 
gengivelse af foreningens gave til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, som er et oliemaleri skabt af kunstmaler Ken 
Denning og et armbånd skabt af smykkekunstner Mads Heindorf. Begge kunstnere har doneret deres kunstværk til foreningen.

Køb til støtte for 
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
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Ordblind?
VUC kan hjælpe
Kontakt vores ordblindeafdeling på: 

tlf. 62 65 65 09
eller skriv til os på:

obu@vucfyn.dk

vucfyn.dk/ordblind

Afsender: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
 


