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Indledning	

I Danmark er 7% af befolkningen ordblinde (Elbro, 2007, s. 15). Det betyder, at der i gennemsnit sidder 

en til to elever i hver klasse i folkeskolen med ordblindhed. Disse elever har vi, som alle andre elever, 

pligt til at inkludere i undervisningen, så de bliver aktivt deltagende i læringsfællesskabet ifølge både 

Folkeskoleloven og Salamancaerklæringen (Retsinformationen, 2017; Børne- og undervisningsministe-

riet, 1994). Et konkret tiltag til at inkludere de ordblinde elever i folkeskolen er, at de bliver udstyret med 

en såkaldt it-rygsæk, hvis de vurderes til at have vanskeligheder med skriftsproget. Der bliver altså gjort 

noget på nationalt plan for at forsøge at imødekomme og inkludere de ordblinde elever. Her er der dog en 

udfordring i, at eleverne skal lære at anvende denne it. De lærer det ikke bare af at få det udleveret. Når 

der gennemsnitligt sidder en til to ordblinde elever i hver folkeskoleklasse, vil enhver folkeskolelærer 

uundgåeligt møde en elev, der er ordblind. Disse elever skal læreren kunne inkludere i undervisning på 

lige fod med resten af klassen og må derfor også være i stand til at støtte dem i brugen af deres kompen-

serende it. Dette bliver særligt presserende, når man har elever, der anskuer deres ordblindhed, som elev-

citatet på forsiden viser. Her er det paradoksalt, at man som lærerstuderende på læreruddannelsen som 

udgangspunkt ikke møder viden om ordblindhed, medmindre man selv aktivt vælger det som valgfag, 

hvilket desuden kræver dansk som undervisningsfag. Det indgår altså som udgangspunkt hverken i dansk-

faget eller i modulet om specialpædagogik på læreruddannelsen. Det betyder, at der bliver uddannet læ-

rere, hvor det er et fåtal, der både har viden om ordblindhed og ved, hvordan de kan inddrages i undervis-

ningen. Der er derfor ikke noget at sige til, hvis lærere har en oplevelse af ikke at have nok viden om 

ordblindhed. Dette billede ligger, sammen med vores oplevelser i praktikken, til grund for den hypotese, 

vi har dannet. Her oplevede vi på flere skoler, at ordblinde elever sad med en computer, hvor de selv 

havde ansvaret for at bruge sin kompenserende it. Derudover har vi oplevet elever, der sad med opgaver, 

som var markant anderledes end det, som resten af klassen sad med. Disse oplevelser sammenholdt med 

vores erfaringer med læreruddannelsen og på baggrund af den viden, vi har opnået gennem et valgfag om 

elever i læse- og skrivevanskeligheder, har ført til en hypotese om, at der er mange lærere, der ikke er 

grundigt nok klædt på til at tilgodese de ordblinde elever. Det har gjort os nysgerrige på, hvad læreren har 

brug for at vide for at kunne tilgodese den ordblinde elev, hvilket har ført til følgende problemformule-

ring.  
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Problemformulering		

Hvilke vidensforhold må dansklæreren være bevidst om for bedst muligt at kunne tilgodese den ordblinde 

elev i undervisningen, og hvordan kan det udmønte sig i praksis i en skriveproces i udskolingen? 

 

Her forstås vidensforhold ud fra Line Togsverd og Jan Jakob Egbert Rothuizens definition: “Et videns-

forhold er karakteriseret af, at en professionsudøver har den viden, der skal til for at kunne definere sit 

arbejde og lægge sine indsatser tilrette: han ved hvordan situationen, han forholder sig til, er.” (Togsverd 

og Rothuizen, 2015, s. 245). 

Læsevejledning	

For at besvare den ovenstående problemformulering, har vi indsamlet empiri fra Aarhus kommunes Kom-

petencecenter for Læsning (KCL). Hvordan vi har indsamlet denne, samt hvilken tilgang, vi har haft hertil, 

beskrives i metodeafsnittet. Herefter følger en præsentation af vores analysemetode og et kort begrebsaf-

klaringsafsnit. Dette fører videre til analysen, hvor der er udvalgt fire temaer, som tilsammen beskriver 

de vidensforhold, som læreren må være bevidst om. Disse fører ned til et konkret handletiltag, her udfor-

met som et undervisningsforløb med dertilhørende overvejelser. Slutteligt konkluderes på analysens fund, 

og hvordan den svarer på problemformuleringen, og der gives en kort perspektivering.  

Metodeafsnit	

I dette afsnit vil vi først redegøre for vores videnskabsteoretiske og metodiske tilgang, herefter vores 

empiriindsamling samt udfordringer herved og slutteligt præsentere vores analytiske tilgang.  

Videnskabsteoretisk	og	metodisk	tilgang	

Vores videnskabsteoretiske tilgang har været overvejende hermeneutisk, da vi har haft en grundlæggende 

forforståelse for feltet, som vi har bragt ind i undersøgelsen og som sammen med nogle formodninger, vi 

har haft, har ført til hypotesen (Mårtensson, Puggaard & Puggaard, 2016, s. 164). Det har særligt været 

formodninger om, at lærerne er pressede ude i folkeskolen, og at mange ikke har en reel viden om ord-

blindhed. Det er derfor med disse ting i vores rygsæk, at vi tilgår undersøgelsen hermeneutisk. Undersø-

gelsen er endvidere præget af en induktiv tilgang, idet vi forsøger at sige noget generelt om emnet ud fra 

den indsamlede empiri (Brinkmann, 2014, s. 77). Vi har valgt at indsamle vores empiri gennem semi-

strukturerede kvalitative interview, fordi disse er anvendelige til at beskrive og forstå et felt. Det semi-

strukturerede kvalitative interview giver desuden mulighed for nye perspektiver og dialog (Brinkmann, 

2014, s. 38). Vores interne rollefordeling under interviewene var desuden aftalt på forhånd, som det bliver 
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beskrevet af Carsten Kronborg Bak i kapitlet Kvalitative interviews som metode i pædagog- og lærerud-

dannelsen (Bak, 2017, s. 61). Den empiri vi har indsamlet gennem de kvalitative interview vil blive be-

handlet gennem en tematisk analyse, hvor vi fortolker og analyserer på emnet med inddragelse af forud-

gående viden i tråd med den hermeneutiske tilgang. I det nedenstående vil vi først præsentere empiriind-

samlingen. Der vil forinden præsentationen af de enkelte interview blive lavet en kontekstbeskrivelse, der 

har til formål at tydeliggøre rammerne og de sociale interaktioner omkring selve interviewet. Dette gøres 

for at understøtte transparensen og validiteten i vores interview (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 42).  

Empiriindsamling	

Vi havde ret tidligt i processen en hypotese parat og fik derfor tidligt behov for at få noget baggrundsviden 

om emnet. Derfor valgte vi først at foretage et fokusgruppeinterview med to læsevejledere på en større 

provinsskole. Vi valgte at starte med et sådant fokusgruppeinterview med læsevejledere, da vi tænkte det 

ville være dem, der havde fingeren på pulsen, når det kom til skolens ordblinde elever og deres kollegers 

udfordringer hermed. Feltnoter fra dette baggrundsinterview kan tilgås via link i bilag 1-4. 

Ugen efter havde vi fået lavet en aftale om at besøge Aarhus kommunes Kompetencecenter for Læsning 

(KCL) gennem en kontakt, vi har fra vores valgfag på læreruddannelsen. Her fik vi lov til at komme og 

besøge dem hele formiddagen en fredag. Vi havde på forhånd afstemt tid, sted og varighed med deltagerne 

og udarbejdet en semistruktureret interviewguide ud fra vores hypotese (Bak, 2017, s. 51).  

Den pågældende dag mødte vi ind på KCL kl. 8:00, fik en lille rundvisning af vores kontaktkonsulent, 

blev budt på kaffe og fik derefter lov til at låne et personalerum i stueetagen. Her fik vi først lov til at lave 

to individuelle elevinterview med to elever, der havde sagt ja til at blive interviewet af os. Netop fordi det 

er vigtigt at tage vare på de personer, der deltager i ens undersøgelse, har vi kun interviewet elever, der 

inden vores ankomst havde ønsket at deltage (Brinkmann, 2015, s. 473). På samme måde gjorde vi det 

tydeligt for de deltagende, hvad vores intentioner med interviewene var, og hvordan de ville blive brugt. 

Derudover er alle deltagere anonymiseret både i opgavetekst og transskriptioner. Uddrag af transskripti-

oner af elevinterviewene findes som hhv. bilag 1 og 2. Den første elev, her anonymiseret som Aisha, blev 

hentet i sit klasselokale af vores kontaktkonsulent og vist ind til os i personalerummet, hvor vi præsente-

rede os selv. Efter interviewet gik Aisha op i klassen og sendte den næste elev ned. Her kom den anden 

elev, her anonymiseret som Sofie, selv ind i lokalet. Da interviewet var slut, fulgte vi med Sofie op i 

udskolingsholdets lokale og observerede på, hvordan holdet arbejdede. Efterfølgende tog kontaktkonsu-

lenten os med op til mellemtrinsholdet. Her mødte vi to elever, vi hver især kendte fra hhv. praktik og 

vikararbejde. Vi blev derfor hurtigt involveret i elevernes arbejde, hvilket gjorde det udfordrende at ob-
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servere objektivt på hele klassens virke. De observationer, vi gjorde i klasserne, fungerer derfor som bag-

grundsviden, dels fordi det var korte besøg, og fordi vi pga. kendskab til eleverne fik mere indgående 

indsigt i de enkelte elevers arbejde, frem for mere objektive betragtninger.  

Herefter interviewede vi den konsulent, vi havde skabt kontakten gennem (bilag 3). Her satte vi os i et 

andet mødelokale på anden sal, ved siden af lokalet til mellemtrinsholdet. Efterfølgende foretog vi et 

gruppeinterview med to af de andre konsulenter fra KCL (bilag 4). Her kom konsulenterne ind til os i 

mødelokalet på anden sal. I løbet af begge disse interview, blev vi kort afbrudt af elever fra mellemtrins-

holdet, der var vant til at kunne bruge lokalet i deres pauser. Elevinterviewene samt de to konsulentinter-

view fungerer som empiri i vores analyse. I opgaven vil kontaktkonsulenten blive henvist til som K, og 

de to andre konsulenter henvist til som henholdsvis A og L.  

Udfordringer	ved	empiriindsamling	

Vi startede vores projekt med en hypotese om, at mange folkeskolelærere er udfordrede på at tilgodese 

den ordblinde elev på baggrund af manglende viden og tid. Derfor startede vi som nævnt vores undersø-

gelse med et fokusgruppeinterview, hvor vi forventede, at vi kunne få bekræftet denne hypotese. Det, vi 

dog oplevede her var, at alt så langt mere positivt ud, end hvad vi havde forventet. Desuden var den 

udfordring, vi troede eksisterede, ikke en særlig stor udfordring på denne skole i de interviewedes optik. 

Dette var en overraskelse for os, og vi måtte efterfølgende vende tilbage og kigge på vores hypotese på 

ny. Her havde vi lange diskussioner, også med vores vejleder, om, hvordan det kan være svært som læ-

rerstuderende at være undersøgende på en udfordring, som vi tror, at mange lærere står i. Især kan det 

være svært at få bekræftet af lærere, at der er noget, de ikke ved eller ikke kan finde ud af. Det kunne altså 

blive en udfordring for os at finde en lærer, der ville være villig til at indrømme et blindt område eller 

usikkerhed og uvidenhed til en lærerstuderende. Dette kan være en af problematikkerne i det kvalitative 

interview, da den interpersonelle relation uundgåeligt afspejles i, hvad og hvordan der kan tales om emnet, 

da det her altid vil udmunde sig i socialt forhandlede kontekstuelle svar, og interviewerens rolle derfor får 

en særlig betydning (Bak, 2017, s. 49). Denne udfordring kunne potentielt afhjælpes gennem en kvanti-

tativ tilgang, da der her er mulighed for at fjerne den interpersonelle relation. Her kan problemet dog være, 

at man mister muligheden for at opdage nye perspektiver, der ikke bliver spurgt ind til, som netop er den 

kvalitative tilgangs force. Efter vores besøg på KCL fik vi dog bekræftet meget af vores oprindelige hy-

potese. Vi blev derfor nysgerrige på, om vi kendte til lærere, som måske ville være villige til at tale med 

os om udfordringer, de selv oplevede i undervisningen af ordblinde elever. Dette ramte dog sammen med 

den internationale coronakrise, og de lærere, som vi havde kontaktet, havde nu, ganske forståeligt, andet 

at se til. Vi har derfor arbejdet ud fra den andenhåndsviden, som vi har opnået gennem elevinterview og 

konsulentinterview på KCL. Desuden oplever vi KCL som kompetente vidensbærere, i og med at de ikke 
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laver andet end at arbejde med ordblinde elever, mens de samtidigt kommer ud på skolerne og er i tæt 

samarbejde med de tilknyttede lærere. Derfor er det også vores vurdering, at den indsamlede empiri fra 

KCL er fyldestgørende i indeværende opgave.   

Analytisk	tilgang	

Vi har benyttet os af Braun & Clarkes (2006) tematiske analyse til at bearbejde vores data fra vores kva-

litative interview. Den tematiske analyse er en metode, der kan bruges til at identificere og analysere 

mønstre eller temaer i den indsamlede data. Et tema indfanger vigtige mønstre i dataen, som samtidig kan 

sættes i relation til den overordnede problemformulering. Disse temaer kan i nogle interview fremkomme 

i høj grad, i andre interview i lavere grad (Braun & Clarke, 2006, s. 10). Kodningen i den tematiske 

analyse udføres ved at identificere elementer direkte i den indsamlede data (i vores tilfælde interview), 

der kan samles i temaer, der siger noget om undersøgelsens fokus (Braun & Clarke, 2006, s. 16). Koderne 

i den tematiske analyse er derfor de konkrete udtalelser i interviewet, hvorfra der uddrages temaer (i vores 

tilfælde fire overordnede temaer med undertemaer). Nogle af vores temaer er begrebsdrevne, da vi havde 

fastlagt os på disse i de stillede spørgsmål, på grund af vores forforståelse for feltet. Andre temaer er 

dukket op i vores kodning og har dermed skabt nye perspektiver, der ellers ikke var blevet inddraget. 

Disse temaer er altså datadrevne (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 47). 

Kodningen af vores indsamlede data er sket manuelt ved brug af farvekoder for de udvalgte tematikker. 

Herefter har vi identificeret de fire endelige temaer og deres undertemaer, der danner grundlag for analy-

sens områder. I bilag 5 ses et diagram for de identificerede temaer og undertemaer. En oversigt over de 

specifikke koder kan tilgås via linket i bilag 1-4.  

Netop fordi vi har valgt at lave en tematisk analyse, fravælger vi et afgrænset teoriafsnit. Vi inddrager i 

stedet relevant teori undervejs i analysen og sammenholder teorien med udvalgte citater fra empirien for 

at nå frem til et svar på problemformuleringen.  

Begrebsafklaring		

Ordblindhed er et område, som mange ofte har et overfladisk kendskab til. Derfor følger her et afsnit, 

hvor vi definerer vores forståelse af både begrebet ordblindhed og læse- og skriveteknologi, da disse er 

grundlæggende begreber i indeværende opgave.  

Ordblindhed		

Følgende afsnit vil give en definition på begrebet ordblindhed eller dysleksi. I indeværende opgave vil vi 

dog anvende begrebet ordblindhed, fordi dette er alment anvendt både af myndigheder (jf. eksempelvis 

ordblindetest, ordblinderisikotest) og i forskning (Svendsen, 2020, s. 17).  



Line Nørlund Jensen (252523) Bachelorprojekt Foråret 2020 
Tenna Toftgaard Sørensen (252662)  Læreruddannelsen i Aarhus 

 8 

Ordblindhed er en medfødt indlæringsvanskelighed, der medfører “markante vanskeligheder med at lære 

at bruge skriftens lydprincip” (Elbro, 2007, s. 72). Skriftens lydprincip beror på, at de enkelte bogstaver 

har tilsvarende enkelte sproglyde eller fonemer, der består af enten standardudtaler (d i dyr) eller såkaldte 

betingede udtaler af bogstaver (d i mad). En ordblind elev får grundet sin ordblindhed derfor udfordringer 

med især at tilegne sig sikker og hurtig ordafkodning. Dette kan føre til begrænset læseforståelse. Den 

danske læseforsker og professor ved Københavns Universitet Carsten Elbro præsenterer tre centrale tegn 

på ordblindhed: “Mange læsefejl i modstrid med skriftens lydprincip, vanskeligheder med at læse nye ord 

og langvarige vanskeligheder med stavning.” (Elbro, 2007, s. 72) 

Fejl, der er i strid med skriftens lydprincip, er meget kendetegnende for ordblinde elever, fordi de netop 

har vanskeligt ved at udnytte dette princip (Elbro, 2007, s. 72). Ordblinde har altså vanskeligt ved at 

genkende de ord, som de læser. Her forstås læsning som værende afkodning + sprogforståelse (Elbro, 

2014 s. 32). Når afkodningen er meget besværet, kompromitteres læseforståelsen også, da der bruges 

ekstra meget energi på afkodningen. Ordblinde har derfor ofte en lav monitorering af egen læseforståelse, 

hvilket betyder, at de ikke er opmærksomme på, om det, der læses, giver mening (Elbro, 2014, s. 226). 

På samme måde, har ordblinde svært ved at gendanne ord, når de skriver. Netop fordi stavning kræver, at 

man er i stand til ikke blot at genkende ord men også skal gendanne det i skrift, forudsætter stavning i 

endnu højere grad en sikkerhed i skriftens lydprincip (Elbro, 2007, s. 73). Udfordringer med stavning kan 

gøre skriveprocessen vanskelig, ligesom det også vanskeliggør skriveprocessen, at eleverne ofte har min-

dre teksterfaring, fordi de læser mindre end alderssvarende normale læsere (Svendsen, 2020, s. 19). 

Udfordringen med at udnytte skriftens lydprincip er central i forståelsen af, hvad det vil sige at være 

ordblind. Udover at vanskeliggøre læsningen, medfører det også en usikkerhed i ortografiske repræsenta-

tioner i hukommelsen. Det betyder, at det ikke kun er nye og svære ord, der kan volde problemer, men 

også kendte ord kan forveksles. Alt dette medfører, at den ordblindes læsning bliver “usikker, langsom 

og energikrævende” (Elbro, 2007, s. 73). 

Læse-	og	skriveteknologi		

Begrebet LST, læse- og skriveteknologier, dækker over en lang række teknologiske hjælpemidler, der kan 

anvendes hos ordblinde elever. Tidligere har begreber som it-rygsæk og it-kuffert dækket over disse tek-

nologier, og begrebet LST dækker ikke som sådan over bestemte programmer, men over de funktioner de 

udfører, som kan støtte ordblinde elever (Arendal & Svendsen, 2019, s. 6).  

Erik Arendal og Helle Bundgaard Svendsen (2019) skelner mellem to typer af LST-funktioner: de alment 

stilladserende og de grundlæggende LST-funktioner (s. 7). Hermed skelnes mellem de funktioner, som 

stort set alle elever benytter sig af i hverdagen, så som stavekontroller, søgefunktioner og ordbogsopslag, 

som benævnes de alment stilladserende. Dertil kommer de funktioner, som er særligt nødvendige for 
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ordblinde elever, nemlig oplæsningsfunktioner, OCR-behandlinger, ordforslag og talegenkendelse (Aren-

dal & Svendsen, s. 7).  

Oplæsning dækker over den funktion, at et program scanner en given tekst og omsætter den til syntetisk 

tale. Her kan eleven derfor få oplæst tekst, der ikke er lavet som indtalt oplæsning på forhånd. I de gængse 

oplæsningsprogrammer kan eleven selv vælge mellem forskellige syntetiske stemmer og læsehastigheder. 

Før en tekst kan læses af et oplæsningsprogram, skal det være i en udgave, programmet kan læse. Her 

kommer OCR-behandling ind i billedet. OCR står for Optical Character Recogntion og dækker over, at 

et billede af en tekst konverteres til en digital og læsbar tekst, så den kan oplæses (Arendal & Svendsen, 

s. 8). Ordforslagsprogrammer foreslår ord ud fra de første bogstaver, som eleven skriver. Ordene foreslås 

ud fra kontekst og hyppighed og kan modificeres ved brug af jokertegn (*), hvis eleven er i tvivl om et 

bogstav (Arendal & Svendsen, s. 7). Slutteligt anvendes talegenkendelse til, at eleven kan tale ind i en 

mikrofon, hvorefter programmet omsætter det talte til tekst. Denne funktion vinder større og større indpas 

i kommerciel brug, hvorfor den er i konstant udvikling og forbedring (Arendal & Svendsen, s. 7).  

Analyse	

Følgende analyse er en udfoldelse af den tematiske analyse, der er lavet på baggrund af den indsamlede 

empiri. Analysen indeholder derfor både teoretiske perspektiver, citater fra empirien samt videre analyti-

ske overvejelser.  

Vi har i kodningen set fire overordnede temaer og en række undertemaer, som var væsentlige i forhold 

til, hvilke vidensforhold dansklæreren må være bevidst om for bedst muligt at kunne tilgodese den ord-

blinde elev i undervisningen. Derfor vil vi i det følgende komme ind på disse fire hovedtematikker: den 

ordblinde elevs indre liv, viden om ordblindhed, den tydelige ledelse og den gode undervisning. 

Den	ordblinde	elevs	indre	liv	

Et af de første og mest fremtrædende temaer, som vi fik øje på i vores empiri, drejer sig om den ordblinde 

elevs indre liv. Det blev her tydeligt hvor meget, der er på spil, og hvor meget der kan bremse læringsud-

byttet for den ordblinde elev. Derfor vil vi i det følgende udfolde nogle af disse problematikker.  

Selvbilleder		

Generelt for ordblinde elever er, at de ofte udvikler et negativt fagligt selvbillede. De oplever gang på 

gang ikke at slå til fagligt, og der er derfor ikke noget at sige til, at dette kan farve deres selvbillede. Lena 

Swalander (2012) beskriver, hvordan ringe selvtillid og negativt selvbillede kan ses som direkte sideef-

fekter af ordblindhed (s. 181).  
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Elevers selvbillede bliver produceret ud fra sociale sammenligninger med andre elever i samme referen-

ceramme og indre sammenligninger på tværs af domæner (Swalander, 2012, s. 180). Fordi elevens selv-

billede ikke er låst til et specifikt domæne, kan selvbilledet derfor være meget forskelligt, alt efter hvilket 

domæne eleven befinder sig i, og man kan derfor godt have et negativt fagligt selvbillede og samtidigt 

have et positivt fysisk selvbillede. Det bliver derfor utroligt vigtigt at forholde sig til netop ordblinde 

elevers selvbillede, da de gang på gang vil have oplevet ikke at kunne det samme som deres klassekam-

merater. Her udtaler den ene af konsulenterne fra KCL: “Men mange af dem, de har en fornemmelse af, 

at de ikke kan, og det er jo klart, fordi de sidder og sammenligner med deres klassekammerater” (L, l. 

108-109). Her beskriver konsulenten netop det negative selvbillede hos den ordblinde, der kan opstå, når 

man sammenligner sig med klassekammeraterne. Dette taler ind i, at elevers faglige selvbillede er et pro-

dukt af to sammenligningsprocesser. Når den ordblinde elev udvikler sit selvbillede ved at sammenligne 

egne præstationer med de øvrige elever i klassens, kan det forståeligt nok blive svært at fastholde et posi-

tivt selvbillede, da de jo allerede er ”bagud på point” i 1. klasse, når de andre elever begynder at knække 

læsekoden. Derudover kan ordblinde elevers faglige selvbillede være meget forskellige, fordi det netop 

gennem de indre sammenligninger bliver påvirket af selvbilledet fra andre domæner. En ordblind elev, 

der har udfordringer i det faglige domæne men samtidig er rigtig dygtig fysisk eller meget kreativ, kan 

derfor stadig godt have et rimelig positivt fagligt selvbillede, fordi dette bliver påvirket af det positive 

selvbillede fra de øvrige domæner. Og omvendt, har en ordblind elev ikke et positivt selvbillede fra andre 

domæner at sammenligne med, kan dette påvirke dannelsen af det faglige selvbillede i en negativ retning 

(Swalander, 2012, s. 179).  

Elevernes usikkerhed eller negative selvbillede kan udmønte sig på mange forskellige måder. Helle Bund-

gaard Svendsen (2020) beskriver, hvordan det for nogle elever viser sig som en undvigelsesmanøvre, hvor 

eleven bliver klassens klovn, for andre et ønske om at gå i et med tapetet og for en tredje i vrede og 

frustrationer ved opgaver (Svendsen, s. 20). Dette opleves også på KCL, hvor en af konsulenterne udtaler: 

“Der er jo mange af dem, vi møder der har været vant til bare at sidde og egentlig ikke være deltagende. 

Ja de har været vant til at stikke af, eller ikke stikke af, men trække sig lidt, og bruge det der ordblinde-

kort.” (L, l. 65-68). Eleverne har altså tilegnet sig en undvigelsesstrategi i forhold til at deltage i skolear-

bejdet. Dette kan muligvis være en konsekvens af et negativt selvbillede, hvor eleven gang på gang har 

oplevet ikke at kunne det samme som sine klassekammerater. Denne adfærd er problematisk, og konsu-

lenten beskriver, hvordan det kan have konsekvenser op i udskolingen:  

“Det ser jeg i hvert fald hos nogle af mine elever, fordi de er efterhånden så store nu, og mange af dem 

har faktisk trukket sig, fordi der bliver så fagligt massivt pres, når man kommer op ad. Så nogle af dem, 

der kommer, de er simpelthen så pressede og ikke vant til at lave noget, fordi det har de meldt sig ud af. 

” (L, l. 68-72).  
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Det bliver her tydeligt, hvor vigtigt det er, at eleverne bliver støttet i at udvikle et sundt selvbillede i løbet 

at deres skolegang for ikke at blive tabt fagligt.  

Erkendelse	af	egen	ordblindhed	

En vej til at hjælpe eleven er at støtte erkendelsen af deres ordblindhed. Her vil eleven gennem erkendelse 

af en funktionsnedsættelse kunne se, at de sammenligninger, som de har baseret deres selvbillede på, har 

været skæve fra begyndelsen, da de har haft en helt anden forudsætning. Vi ser i interviewet med Sofie, 

hvordan hun udtaler sig om hendes forhold til ordblindheden: “[...] men det er ikke sådan fordi jeg føler 

mig anderledes på den måde, for jeg kan jo ikke gøre for det. Jeg kan jo ikke gøre for, at jeg er ordblind” 

(104-105). Hun er altså nået til en erkendelse af, at hendes ordblindhed ikke er selvforskyldt, og at hun i 

bund og grund ikke er anderledes end hendes klassekammerater. Her skal det dog understreges, at en 

erkendelse af egen ordblindhed ikke nødvendigvis fører til et magisk sundt fagligt selvbillede. Dette ser 

vi blandt andet hos Aisha, der fortæller: “Men altså jeg er en meget klog person, og det har jeg fået at 

vide af mange mennesker. Det er bare den ordblindhed, der på en måde ødelægger den kloghed, jeg har.” 

(Aisha, l. 192-194). Her ser vi altså, at Aisha både har en tro på sig selv, og at hun har opnået en erkendelse 

af, at hun er ordblind. Men fordi hun beskriver, hvordan hendes ordblindhed ødelægger hendes kloghed, 

kan det tyde på, at hun muligvis kæmper med troen på hendes faglige evner - de bliver ødelagt af ord-

blindheden. Derfor ligger der stadig en opgave hos læreren i at støtte det positive faglige selvbillede hos 

eleven. En af konsulenter fortæller, hvordan en sådan støtte kan udmønte sig: “Så når vi så kommer og 

siger, det kan du godt, så sker der også noget andet med dem.” (L, l. 72-73). De har altså brug for, at 

læreren tror på deres faglige evner og opmuntrer elevens egen tro på denne.  

Erkendelsen er dog ikke ensbetydende med, at eleven har sluttet fred med sin ordblindhed. Det kræver en 

accept, som for nogle tager langt tid. Aisha beskriver, hvordan det var for hende at blive erklæret ordblind: 

“Altså man ved jo, man har altid haft svært ved at læse og stave. Så ved man endelig grunden, og så føler 

man sådan, hvorfor har jeg ikke fået det at vide noget før. Man skal give personen tid til at indse, at man 

selv er ordblind, før man egentlig presser på.” (l. 207-210).  

Her beskriver hun, hvordan erkendelsen ikke blot kommer af sig selv og kan tage tid. Disse processer er 

på ingen måder simple, og det er store krav at stille til elever, at de skal være i stand til at nå fra erkendelse 

til accept. Helle Bundgaard Svendsen beskriver desuden, hvordan accepten for nogle først indtræffer langt 

tid efter diagnosen, hvilket er med til at tegne et billede af, hvor lang en indre arbejdsproces der ligger i 

accepten (2020, s. 29-33). Her beskriver hun, hvordan: “[...] ordblindhed erkendes og accepteres over 

tid, og at relationer er vigtige i denne sammenhæng.” (Svendsen, 2020, s. 33). Læreren må derfor også 

være meget bevidst om den vigtige rolle, som hun spiller i at støtte eleven hele vejen fra diagnose og 

erkendelse til en reelt accept heraf.  
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At	føle	sig	anderledes	

Ordblinde elever kan ofte føle sig anderledes, hvilket kan have en negativ effekt på deres indre liv. Dette 

bliver særligt tydeligt, når den ordblinde elev skal anvende LST og derfor har brug for en computer som 

hjælpemiddel. Det bliver især tydeligt, når de andre elever eksempelvist kan nøjes med at sidde med 

papirarbejde eller opgaver i en arbejdsbog, hvor den ordblinde elev til stadighed er afhængig af sin LST 

og dermed at have sin computer fremme. Denne følelse af at være anderledes beskriver Aisha i interviewet 

når adspurgt, hvordan det er at være den eneste ordblinde i klassen: “Men det kan også godt være irrite-

rende nogle gange fordi så ved jeg, okay jeg er den eneste, der sidder med min computer der, og jeg er 

den eneste der og der. Men man vil hellere være lidt ligesom de andre end at være den eneste... ja” (l. 

48-51). Generelt er Aisha et sted, hvor hun er ret afklaret med sin ordblindhed, men vi ser i citatet, hvordan 

særligt anvendelsen af LST kan føre til en følelse af at være anderledes, som ikke er ønskværdig for hende. 

Når det er sagt, så er de ordblinde elever afhængige af at bruge deres LST. Læreren får derfor også en 

opgave i at skabe et rum med plads til forskelligheder og forskellige måder at være i klassen på. Bundgaard 

Svendsen beskriver, hvordan dette fokus på at skabe rum til forskellighed kan være afgørende for ord-

blinde elevers oplevelse af at være inkluderet og dermed passe ind (2020, s. 146-147). Et fokus der i øvrigt 

er vigtig på et helt generelt plan i den meget mangfoldige folkeskole, som vi har.  

De negative følelser, der er beskrevet i dette afsnit, kan have konsekvenser for elevernes læringsudbytte, 

da disse følelser og oplevelser påvirker elevens self-efficacy. Det vil vi behandle i det følgende afsnit. 

Self-efficacy	og	den	ordblinde	elev	

Albert Bandura definerer sit begreb self-efficacy som “personers vurdering af deres egen evne til at præ-

stere på foreskrevne niveauer under aktiviteter, der har indflydelse på begivenheder, som påvirker deres 

liv.” (Bandura, 2012, s. 16). En elevs self-efficacy er altså forventningen af, at man er i stand til at mestre 

en opgave og præstere i en given situation. Self-efficacy hænger sammen med elevens selvbillede men er 

mere konkret baseret på elevens erfaringer. En måde at opnå self-efficacy på er gennem mestringsople-

velser, altså at erfare, at man kan lykkes med opgaver (Bandura, 2012, s. 17). Her er det ikke svært at se, 

hvorfor ordblinde elever kan have udfordringer med at opleve self-efficacy, da de ofte vil have negative 

erfaringer med skriftsproglige opgaver. De kan desuden have oplevet ikke at kunne løse en opgave, som 

deres klassekammerater godt har kunnet løse. I forståelsen af self-efficacy ligger også, at elever med høj 

self-efficacy er mere ihærdige, arbejder hårdere og har færre negative følelser, når de møder en vanskelig 

opgave (Swalander, 2012, s. 182). De har altså gåpåmod på en helt anden måde, end en elev med lav self-

efficacy. Her kan skolearbejde blive en større udfordring for den ordblinde elev med lav self-efficacy, da 

deres udfordring betyder, at mange skoleopgaver vil kræve noget ekstra af dem. Som beskrevet i afsnittet 

om ordblindhed, betyder ordblindhed, at man vil have sværere ved at processere skriftsprog, og at det er 
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mere energikrævende. Den ordblinde elev vil altså ofte sidde med negative erfaringer med at lykkes med 

skolearbejde og måske endda føle, at de er den eneste, der ikke kan løse opgaverne. Disse følelser kan 

måske afhjælpes af, at eleven møder nogen, som hun kan spejle sig i. Her beskriver en af konsulenterne 

en dreng, der plejer at kunne “klovne” sig fra at lave opgaverne, men som på KCL får en anden oplevelse:  

““Ja og jeg [drengen] plejer at sidde som her og stille dumme spørgsmål, men okay.” Det er jo en er-

kendelse, han opnår gratis ved at sidde i det her fællesskab, hvor han kan spejle sig. Han kender det der 

med at sidde ved siden af nogle, hvor han ikke matcher dem.” (A, l. 127-130).   

Der sker altså noget, når eleven pludseligt er i en social kontekst, hvor de andre har samme forudsætninger 

som ham. Det giver ham mulighed for at se, hvordan andre håndterer deres ordblindhed i en skolekontekst. 

Netop disse ordblindefællesskaber og deres affordans vil vi komme mere ind på senere i opgaven. Desu-

den er det vigtigt at pointere, at alle børn ikke er ens, og selvom vi her har forsøgt at komme rundt om 

nogle af de gængse udfordringer, som ordblinde elever står i, vil man også kunne møde elever, hvor det 

er svært at finde ind til, præcist “hvor skoen trykker”. Det, vi dog ved, er, at alle elever har brug for at 

føle sig anerkendt i klassens fællesskab, hvorfor vi nu vil se nærmere på begrebet anerkendelse.  

Anerkendelse	af	den	ordblinde	elev		

Til at udfolde anerkendelsens muligheder, læner vi os op ad Axel Honneths (1992) anerkendelsesbegreb. 

Honneth tager udgangspunkt i, at mennesket udvikler sin identitet i samspillet med andre (1992, s. 127). 

Han beskriver, hvordan har man brug for gensidig anerkendelse inden for tre forskellige sfærer. Disse er 

den retslige sfære, den solidariske sfære og privatsfæren (Honneth, 1992, s. 163). Den retslige sfæres 

anerkendelse forholder sig til retslige forhold såsom borgerrettigheder. Privatsfæren omhandler kærlighed 

og anerkendelse i familiære og venskabelige relationer. Anerkendelsen i den solidariske sfære kommer 

til udtryk, når individet anses som værdifuld i fællesskabet (Honneth, 1992, s. 163). Fællesskabet i en 

klasse falder ind under sidstnævnte sfære, hvori der også er et naturligt behov for gensidig anerkendelse, 

der kan give hver enkelt elev en berettigelse i fællesskabet. Anerkendelse kan være med til at påvirke 

elevens selvbillede i en positiv retning. Denne anerkendelse er der behov for både fra læreren og fra 

klassekammerater. Her kan klassens syn på den ordblinde være farvet af mange års skolegang, hvor den 

ordblinde måske er faldet bagud fagligt. Først når den ordblinde elev er blevet en kompetent bruger af sin 

LST, kan hun deltage i undervisningen på samme vilkår som resten af klassen, og her er det problematisk, 

hvis klassekammeraterne allerede har etableret et negativt syn på den ordblinde elevs faglige evner. Der 

ligger derfor en opgave for læreren i at få vendt dette syn på eleven, skulle det være opstået, og sørge for 

at eleven bliver anerkendt som en del af det faglige fællesskab. Oplevelsen af at være anerkendt i klassens 

faglige fællesskab kan også være med til at fjerne lidt af følelsen af at være anderledes, når man er af-

hængig af LST. Det kan derfor blive vigtigt at italesætte elevens kunnen og brug af LST afhængigt af den 
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klasse, man står i. Netop italesættelsen af elevernes ordblindhed og LST er noget, de arbejder rigtig meget 

med på KCL, som konsulenterne beskriver:  

“Der er det, at vi italesætter det rigtig meget - altså virkelig. Altså hvad er ordblindheden for en størrelse? 

Hvad er den egentlig for dig? Kender du overhovedet din egen ordblindhed? Ved du hvordan, du har det 

med, og er du egentlig afklaret med, hvad det har af betydning for dig? Så vi er meget åbne omkring det. 

Vi taler rigtig meget om det, at det er sådan, det er. Og kalder det det, som det er. [...] Og det er jo nok 

noget af det vi også kan, fordi alle dem der sidder der, de har det fuldstændig på samme måde, så der er 

ikke noget at gemme sig i” (L, l. 139-148).  

Her beskriver de, hvordan det er vigtigt for dem at være ærlige og åbne omkring, hvad ordblindhed er. De 

har naturligvis en særlig konstellation, der gør, at de kan tale åbent omkring ordblindhed, da alle eleverne 

er ordblinde. De kan derfor også gå lidt tættere på elevernes følelser, da det ikke er helt så sårbart, som 

det sandsynligvis ville være i en klasse med en eller få ordblinde. Her har ordblindefællesskabet en særlig 

berettigelse. I det følgende vil vi gå lidt tættere på ordblindefællesskaber samt KCLs arbejdsmåder og 

erfaringer, og hvordan disse kan overføres til den almene undervisning.  

Rollemodeller	og	ordblindefællesskaber	som	positive	faktorer	

Vi har tidligere beskrevet, hvordan ordblindefællesskabet på KCL har haft en betydning for elevernes 

spejlingsmuligheder. Dette understøttes af udtalelser fra begge de elever, som vi interviewede. Her be-

skriver Aisha, hvordan det føles at være på et hold, hvor alle er ordblinde: “Det gør, at man føler sig lidt 

mere på lige fod med andre. Man føler sig ikke anderledes og forkert. Man føler sig lidt mere på lige fod” 

(Aisha, l. 96-97). Samtidigt beskriver Sofie: “man er ens på grund af, at alle sådan er ordblinde” (Sofie, 

l. 9). Begge piger har altså følt, at de ikke længere var anderledes og forkert, og at alle var ens her. Dette 

giver derfor mulighed for at spejle sin faglige kunnen i andre, der har lignende forudsætninger, hvilket 

kan give en positiv oplevelse af, at andre knokler med det samme og kan klare sig godt (Svendsen, 2020, 

s. 24).  

For andre kan det, som konsulenterne beskriver i det foregående, give mulighed for at afrette undvigende 

adfærd, da man ikke længere kan bruge sin ordblindhed som undskyldning for ikke at deltage i undervis-

ningen. Det er klart, at det ordblindefællesskab, der opstår på KCL, er et midlertidigt forløb, og som 

kontaktkonsulenten beskriver: “Det er jo en kunstig verden, vi laver” (K, l. 151-152). Eleverne skal altså 

tilbage til den rigtige verden igen. Det behøver dog ikke at betyde, at man ikke kan skabe andre ordblin-

defællesskaber. Flere og flere skoler er begyndt at arbejde med en ordblindepatrulje, hvor man samler de 

ordblinde fra samme skole i et fællesskab, hvor de kan dele erfaringer med LST i undervisningen, tips og 

tricks eller dele frustrationer og svære følelser (Ordblindepatruljen, u.å.).  
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Her kan der også være mulighed for, at de yngre elever kan få positive rollemodeller i de ældre elever, 

hvor de kan se, hvilke muligheder der er i LST. På KCL arbejder de også med rollemodeller, særligt for 

udskolingseleverne, hvor de får ordblinde elever fra ungdomsuddannelser til at komme og fortælle. Her 

beskriver den ene konsulent elevernes udbytte af besøg fra rollemodeller:  

“Her kan man sidde lige så stille, så vi har forberedt nogle spørgsmål, hvad kunne I tænke jer at spørge 

om, der hvor de nu er. Det bliver aldrig sådan en voldsom dialog, men, ja, bare sådan nogle mmmh-

erkendelser, uden at man kan måle det. Vi kan ikke vide, hvor de lander. Vi snakker selvfølgelig om det 

bagefter. Men rollemodel, rollemodel, rollemodel. Det synes jeg virkelig flytter noget” (A, l. 205-209).  

Rollemodellerne er desuden vigtige i elevernes udviklingen af self-efficacy, da de her får nogle at spejle 

sig i. Og netop brugen af rollemodeller kan for mange ordblinde give en forståelse af, at man sagtens kan 

klare sig godt som ordblind og måske vigtigst af alt, at de ikke er alene (Svendsen, 2020, s. 23). Denne 

forståelse og påmindelse om, at man ikke er alene beskriver den ene konsulent: “Nu er I her og efter jer, 

så kommer der et andet hold, og vi har gjort det i ti år. Og er der så mange? Den der fornemmelse af, det 

er ikke kun her, men det bliver ved det her” (A, l. 153-155). Eleven Aisha påpeger samtidig også en 

erkendelse af, at hun hverken er den første eller sidste ordblinde elev: “Så, jeg var ikke den første, men 

jeg var heller ikke den sidste. Og det vil man heller ikke være - man vil altid være den, der er i midten.” 

(Aisha, l. 223-224). Allerede ved at italesætte, at man ikke er alene som ordblind, har man skabt et fæl-

lesskab på tværs af de ordblinde. Dertil kommer, at det kan give et boost at være rollemodellen, der har 

nogle kompetencer, der kan videreformidles. Hertil har kontaktkonsulenten en vigtig pointe i, at brugen 

af rollemodeller samt fællesskaber skal foregå på den rette måde, hvor han påpeger: “Det må ikke være 

elevernes eget ansvar.” (K, l. 348). Man skal derfor bruge ordblindefællesskaber med omtanke og på 

elevernes præmisser. Her falder det langt hen ad vejen under ledelsens ansvar at få skabt en struktur, hvor 

en sådan konstellation kan få plads og være til gavn for eleverne. Dette vil blive behandlet igen i afsnittet 

om ledelse.  

Viden	om	ordblindhed	og	LST	

For at kunne undervise elever med en funktionsnedsættelse, er man i en vis udstrækning nødt til at vide 

noget om, hvordan denne funktionsnedsættelse fungerer. Her er ordblindhed ingen undtagelse. Det er 

derfor, som beskrevet i indledningen, problematisk, at man kun møder viden om ordblindhed på lærerud-

dannelsen, hvis man selv opsøger det som valgfag, hvorfor der sandsynligvis sidder mange lærere ude i 

den danske folkeskole med en minimal viden om ordblindhed. Dette kan have den konsekvens, at ord-

blinde elever sidder med den følelse, som Sofie beskriver i vores interview:  
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“Man kan sige det på den her måde, at de tit kan glemme, at man er der, fordi der er så mange elever, så 

de ikke har tid til på den måde at hjælpe en. De er pænt langsomme hjemme på skolen, så også det der 

med at scanne ind og sådan noget.” (l. 115-117).  

Derfor vil vi i dette afsnit forsøge at vise, hvorfor viden om ordblindhed er vigtigt og redegøre for denne 

viden.   

Vidensbehov	

Som beskrevet i indledningen kan man ikke undgå at arbejde med ordblinde elever i folkeskolen. Her 

beskriver Helle Bundgaard Svendsen, hvordan det netop er nødvendigt med indsigt i sine elevers udfor-

dringer for at kunne forstå dem og dermed kunne støtte dem fagligt og socialt (Svendsen, 2020, s. 29). 

Bundgaard Svendsen inddrager tre voksne ordblinde, der beskriver deres oplevelser med ordblindhed i 

skolen. Her udtaler den ene, Martin: “Det optimale ville være, at alle lærere fik en vis form for kendskab 

til, hvad det vil sige at være ordblind, og hvilke problemstillinger der er forbundet med det, så de har 

lettere ved at forstå den ordblinde elevs behov” (Svendsen, 2020, s. 36).   

Læreren har altså brug for en grundlæggende viden om, hvad det indebærer at være ordblind. Man behøver 

dog langt fra at vide alt, men man skal kunne gennemskue elevernes primære udfordringer, og hvordan 

de kan støttes af læse- og skriveteknologi. Derfor vil vi i det følgende først præsentere noget af den viden, 

som læreren kan drage nytte af og derefter præsentere væsentlige funktioner inden for LST.  

Ordblindhed	i	folkeskolen	

Vi har i opgavens begrebsafklaring redegjort for, at ordblindhed er en medfødt indlæringsvanskelighed, 

der medfører “markante vanskeligheder med at lære at bruge skriftens lydprincip” (Elbro, 2007, s. 72). 

Denne forståelse af ordblindhed er nødvendig for læreren at besidde for at kunne forstå elevens udfor-

dringer. Her kan det dog yderligere være væsentligt at forstå, at den ordblindes vanskeligheder ikke kun 

behøver at komme til udtryk i det, som den normale læser også vil betegne som svære ord. Det kan lige 

så vel udtrykke sig i læsningen af kortere eller kendte ord såsom at skelne mellem ordene igen og ingen, 

netop fordi ordblinde har vanskeligt ved at koble lyden til bogstavet og derfor ikke har en sikker ortogra-

fisk repræsentation af ordet, altså en usikker forestilling om ordets stavemåde (Elbro, 2007, s.105). 

Det er dog vigtigt at slå fast, at ordblindhed “bare” er vanskeligheder med at bearbejde sproglyde, der får 

betydning for ordblinde elevers læse- og skriveudvikling (Svendsen, 2020, s. 19). Det betyder, at det er 

svært at lære at bruge skriftens lydprincip. Det er ikke umuligt, og eleverne er ikke mindre begavede af 

den grund. Dette understreger konsulent A også: “De er ikke dårligere begavede. De har heller ikke et 

dårligere udgangspunkt. De er ikke født reduceret, vel?” (A, l. 423-424). En ting er at have opnået en 
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viden om, hvad ordblindhed er, men netop fordi der for denne funktionsnedsættelse findes et kompense-

rende værktøj, vil vi det følgende stille skarpt på LSTs muligheder og udfordringer.  

Læse-	og	skriveteknologier	i	folkeskolen		

I dag får alle elever med vanskeligheder med skriftsproget udleveret en computer med LST-programmer. 

Martin fra Bundgaard Svendsens bog udtaler om dette: “Dog er det ikke nødvendigvis nok at få udleveret 

LST tidligere; det er også vigtigt, at de bliver udleveret af undervisere med stærke kompetencer indenfor 

området.” (Svendsen, 2020, s. 36). Derfor må læreren nødvendigvis også have et vist kendskab til LST. 

Dette understreges også af den ene af konsulenterne, der beskriver, at:  

“Selv om man er ordblind og arbejder med LST, så processer man stadigvæk skriftsprog. Det bliver man 

presset i. Det er jo ikke sådan, nå, men så gør computeren det. De skal selv processe det. [...] Så når man 

sorterer det lidt i den der snak med lærerne, så er de sådan, Gud ja, det handler ikke bare at tænde for 

ordforslag.” (A, l. 417-423).  

Det handler altså om mere end at installere LST-programmer på computere. Det kræver et kendskab til 

programmerne. Et sådant kendskab til LST har lærere i folkeskolen et vidt forskelligt udgangspunkt for 

at opnå, da teknologiforståelsen her er lige så varieret som alle andre steder. Det kan derfor lyde meget 

simpelt, når konsulenterne beskriver det nødvendige kendskab. Dette må dog også ses i lyset af, at de har 

arbejdet med teknologien på daglig basis i mange år og derfor har indgående og naturligt kendskab til 

denne, som ikke vil være selvfølgeligt for alle andre.  

Vi har i det redegørende afsnit beskrevet, hvordan LST dækker over funktionerne oplæsning, OCR-scan-

ning, talegenkendelse og ordforslag. Her vil vi uddybe nogle perspektiver på LST-funktionerne. 

Som det også er beskrevet i det redegørende afsnit, er flere af LST-funktionerne baseret på teknologi, der 

også anvendes i et kommercielt øjemed. Særligt er syntetisk oplæsning og talegenkendelse i dag blevet 

integreret i meget af den nyeste teknologi, der kommer på markedet og er nu standard i de fleste Apple 

og Google produkter. Det har betydet, at store virksomheder nu har en investeret interesse i at gøre disse 

så effektive som mulige, da der er et stort økonomisk incitament i at have den bedste digitale assistent på 

markedet såsom Apples Siri og Amazons Alexa (Arendal & Svendsen, 2019, s. 7). Det samme gælder 

desuden for ordforslagsteknologi, der i dag er en del af alle smartphones. Netop fordi udviklingen af 

teknologien bag LST er af en kommerciel karakter og udviklet for at løse kommercielle opgaver, beskriver 

Sigrid Klerke og Maria Barrett, hvordan der ligger et arbejde i at didaktisere brugen af LST, da der skal 

skabes strategier til, hvordan man anvender teknologierne i sin læsning og skrivning (Klerke og Barrett, 

2019, s. 34). Har man derfor et kendskab til programmernes funktion, er man som lærer ret langt, da man 

i sin profession er didaktiker og derfor har mange værktøjer til at støtte eleven i at udvikle strategier. Vi 

vil desuden komme mere ind på strategiudvikling i afsnittet om den gode undervisning.  
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Udfordringer	ved	LST	

Når man arbejder med LST, må man være bevidst om, hvor forskellige behov eleverne har, og at det ikke 

altid er lige til at anvende LST. Et eksempel kan være, at en ordblind elev skal skrive en tekst med brug 

af ordforslag. Er det tilfældigvis en svært ordblind elev, der har store udfordringer med lydprincippet, kan 

hun ikke altid finde frem til et ords forlyd. Hun bliver altså bremset i sin skrivning, da hun ikke kan angive 

første bogstav, der aktiverer ordforslagene. Her kan hun blive nødt til enten at få hjælp eller evt. at indtale 

det svære ord. Denne strategi anvender Martin fra Bundgaard Svendsens bog, og han beskriver, hvordan 

det ellers kan tage ham flere minutter at forsøge at skrive et svært ord (Svendsen, s. 37). Man skal altså 

som lærer være i stand til at hjælpe sin elev til at opdage disse alternative strategier, hvilket forudsætter 

en vis indsigt i programmernes funktion og elevens specifikke udfordringer.  

Derudover er det ikke altid, at eleven anvender den LST, der er ganske nødvendig for hende. Det ser vi i 

forskningsprojektet Projekt It og ordblindhed. En undersøgelse af it-støtte til ordblinde elever på mel-

lemtrinnet fra 2017 af Elisabeth Arnbak og Dorthe Klint Petersen. De beskriver, hvordan 42 % af de 

ordblinde mellemtrinselever oplyste, at de slet ikke brugte oplæsningsstøtte i læseopgaver, og 47 % at de 

slet ikke brugte ordforslagsprogram til skriveopgaver i skolen (Arnbak & Petersen, 2017, s. 8). Det viser 

altså, at en alarmerende del af de ordblinde på mellemtrinnet slet ikke brugte deres kompenserende LST. 

Samtidigt viser projektet, hvor vigtig LST’en er, da den havde en positiv effekt på ordblinde elevers stav-

ning, og at eleverne fik en bedre læseforståelse ved at anvende oplæsningsstøtte (Arnbak & Petersen, 

2017, s. 27-28). 

En af de tre voksne ordblinde, Jonas, som Bundgaard Svendsen inddrager i sin bog, forklarer endvidere: 

“Det er omvej på omvej for at gøre noget, som alle andre gør automatisk.” (Svendsen, 2020, s. 38). Dette 

kan derfor også spille ind, når vi ser hvor mange elever i forskningsprojektet, der ikke anvender deres 

LST – det er simpelthen for energikrævende, selv med LST og derfor nemmere helt at lade være. I forsk-

ningsprojektet siger flere af eleverne, at det tager for lang tid at gøre brug af oplæsningsstøtte, og at den 

syntetiske stemme kan være svær at forstå (Arnbak og Petersen, 2017, s. 35). Dette kan tyde på, at eleverne 

ikke har vænnet sig til at bruge deres LST. Man har brug for støtte, hvis man skal lære at gøre ting på en 

helt ny måde, og her viser forskningsprojektet desuden, hvordan 29% af de ordblinde elever ikke havde 

en it-ansvarlig kontaktperson på skolen (Arnbak og Petersen, 2017, s. 37). Der har altså ikke være nogen 

til at hjælpe dem i gang og til løbende at støtte og fastholde dem i deres nye arbejdsgange.  

Der kan desuden være mange andre grunde til, at eleverne ikke har lyst til at bruge deres LST. Det kan 

blandt andet være en modstand mod at ville skille sig ud og føle sig anderledes, hvilket vi også så i det 

foregående tema hos de interviewede elever. Samme fund har Arnbak og Petersen gjort sig, hvor 30% af 

eleverne ytrede modstand mod at bruge deres it-redskaber (2017, s. 42).  
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Elevens	brug	af	LST	

Eleverne har altså brug for kontinuerlig støtte i at bruge deres LST, som er så vigtigt for at give dem det 

samme faglige udgangspunkt som deres jævnaldrende. Støtten skal både tale ind i det psykologiske 

aspekt, som vi så på i forrige tema men skal i høj grad også rette sig mod konkret støtte i deres brug af 

LST. Her er det ikke nødvendigt, at læreren kan samtlige af LST-programmernes funktioner detaljeret, 

men nærmere at læreren kan aflæse på elevens skærm, om hun rent faktisk bruger LST hensigtsmæssigt. 

Dette blev beskrevet af en af konsulenterne:  

“ [...] det eneste du skal, det er at gå bag om skærmen og kigge på skærmbilledet, men det kræver at du 

kan oversætte det. Hvis ikke du ved, hvad skal jeg kigge efter, jamen okay, så er det fordi du mangler at 

kunne aflæse. [...] Der findes lærere som siger til opfølgende møder, jamen jeg ved faktisk ikke lige, hvad 

han får læst. Du skal altså bare lige kigge på den der skærm.” (A, l. 518-529).  

Man er altså rigtig langt, hvis man er bekendt med de programmer, som eleven anvender, og hvordan 

skærmbilledet skal se ud. Det er her vigtigt at pointere, at det ikke er læreren, der selv skal gennemskue, 

hvordan alle programmerne ser ud. Det handler i langt højere grad om, at læreren skal kunne gå til en af 

skolens læsevejledere og blive sat ind i det. Det kræver dog, at læreren får tid til og mulighed for dette, 

samt at læsevejlederen får tid til at sætte lærerne ind i det. Dette ansvar ligger derfor også i høj grad hos 

ledelsen, som må skabe tid og rum til vidensdeling, hvilket vi vil komme mere ind på i temaet om den 

tydelige ledelse. Derudover kan der også ligge en udfordring i, at lærere som sagt er en mangfoldig gruppe, 

hvor it-kundskaber varierer meget, og at folkeskolen samtidigt stiller mange krav i forhold til at skulle 

sætte sig ind i nye programmer, som også pointeres af en af konsulenterne:  

“Og så er virkeligheden også lige nu, at læreren er mega presset på alt, hvad der hedder IT. Og det er jo 

fordi, at de er blevet tvunget til at skifte og gøre ved. Jeg har lige talt med en skole i går, som sagde, nå... 

MinUddannelse, nu havde de endelig fået det til at køre, og det fungerer skidegodt. Bum. Nu skal vi gå til 

det, der hedder MoMo. Og, vi havde Intra. Nu skal vi køre med Aula. Men på Aula, der må man ikke sende 

personfølsomme oplysninger til hinanden, så når lærerne skal sende mails til hinanden, så bruger de 

Outlook, og så skal vi i øvrigt også ind og se på AarhusIntra, og så kommer dem der ude fra KCL og siger 

AppWriter og Chromebooks” (L, l. 665-671).  

Dette giver et ret fint billede af, hvordan mange lærere kan føle sig overbebyrdede af it-opgaver, der kan 

gøre, at det bliver endnu mere uoverskueligt at skulle sætte sig ind i flere. Her er det ekstra vigtigt, at man 

har mulighed for at gå til sin læsevejleder og bede om hjælp. Har man ikke en ledelse, der på nuværende 

tidspunkt har skabt dette rum for vidensdeling, og har man udfordringer ved it og teknologi, kan man, 

som Line Leth pointerer, også komme ret langt ved at spørge eleven selv (Svendsen, s. 55). Eleven ved 

ofte meget om programmerne, og ved at læreren viser interesse for elevens færdigheder, kan eleven op-

leve, hvor meget hun egentlig ved om programmernes funktioner, hvilket kan støtte elevens selvbillede. 
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Samtidigt kan lærerens udvidede kendskab til LST’en understøtte den didaktisering, der skal finde sted 

(Klerke & Barrett, 2019, s. 34). Det vil vi beskrive nærmere i temaet om den gode undervisning.  

Misforståede	hensyn		

Et grundlæggende kendskab til den ordblinde elevs situation er desuden vigtig for læreren, da der ellers 

kan opstå misforståede hensyn, som læreren sandsynligvis tager i bedste mening, men som ikke gavner 

den ordblinde elev. I vores interview på KCL blev der givet flere eksempler på lærere, der handler ud fra 

en sympatisk overbevisning, men ikke hensigtsmæssigt. Sofie beskriver: “Hun ved det godt (at jeg er 

ordblind, red.), men gør ikke så noget for det, fordi jeg tror hun gerne vil have, at jeg er på lige fod, så 

det ikke er uretfærdigt at jeg har det hele på computeren, og de andre gør det i hånden” (l. 128-130).  

Et sådant misforstået hensyn, som Sofie oplever, kan desværre bekræfte den ordblinde elev i, at hun er 

anderledes, og ved at læreren fratager hende den computer, der gør hende i stand til at deltage på lige fod 

med resten af klassen, ender hun med at eksludere eleven fra læringsfællesskabet. Det er altså problema-

tisk, at læreren agerer i modstrid med elevens behov, sandsynligvis på grund af manglende indsigt i hendes 

behov og funktionsnedsættelse.  

Konsulent A beskriver et andet eksempel på et misforstået hensyn: “Og så stadigvæk mange misforståede 

hensyn. Hvert fald på mellemtrinnet engang, som f.eks. CL-struktur i noget rollelæsning [...]. Du (den 

ordblinde elev, red.) behøver ikke at læse op, du kan bare... Nej. Selvfølgelig skal man have en rolle i 

det.” (A, l. 334-336). Igen kan et forsøg på at forbarme sig over eleven ved at tildele hende lettere eller 

helt andre opgaver have negative konsekvenser, fordi eleven dermed kan risikere at blive bekræftet i, at 

hun ikke er i stand til at indgå fagligt på lige fod med de andre. Her forsøger læreren altså at skærme 

eleven lidt, hvilket også kan komme til udtryk ved en berøringsangst fra lærerens side. Dette beskriver 

konsulent A her: 

“er der en lærer, der har talt med dig om din ordblindhed? Og den bringer vi op, og så var der en, der 

siger, nej, men min lærer sagde, at hun ikke synes jeg skulle sige det, at vi ikke skulle snakke om det. Så 

der vil vi godt være nogle andre lærere, og sige det skal vi!” (A, l. 156-159).  

Dette citat viser, hvordan nogle lærere har en berøringsangst overfor ordblindheden, hvilket kan være 

problematisk, da det bremser elevens erkendelse og accept af egen funktionsnedsættelse, og i værste til-

fælde kan det ende med at gøre ordblindheden til noget skamfuldt. Det understreger derfor vigtigheden af 

at tale åbent om ordblindheden, så den ikke bliver større, end den behøver at være. For at kunne gøre det, 

er den omtalte viden essentiel.  

Denne viden er desuden vigtig i undervisningen, så man er bevidst om, at bare fordi en elev er ordblind, 

betyder det ikke, at hun ikke kan være med på lige fod og bidrage til opgaver og aktiviteter. Det vil senere 

blive behandlet, hvordan man kan inddrage den ordblinde elev på lige fod med de øvrige elever og stadig 
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tage et hensyn til ordblindheden, hvor vi også vil se på, hvordan læreren kan didaktisere elevens brug af 

LST. Som vi har set i indeværende afsnit, har læreren brug for viden for at kunne tilgodese den ordblinde 

elev. Denne viden kan læreren dog ikke opnå, uden at ledelsen faciliterer det. Derfor vil vi i det følgende 

se på ledelsens rolle. 

Den	tydelige	ledelse	

Ledelsen står for skolens organisering og bærer derfor ansvaret for, at læreren får tid og rum til at tilegne 

sig den nødvendige viden for at kunne tilgodese den ordblinde elev. Gennem vores empiriske interview, 

blev vi bevidste om, hvor stor en rolle ledelsen på skolerne bærer for lærernes virke. Her beskriver kon-

taktkonsulenten, hvor forskelligt det ser ud på de skoler, som de møder:  

“Og der tænker jeg også, at der er stor forskel på de skoler, vi kom ud i, hvor meget tid læsevejlederne 

har. Hvor meget tid lærerne har. Når jeg skal holde møde ude på nogle skoler, så nogle steder er det 

simpelthen så svært at finde tid til et møde, fordi det må kun ligge der. Det er det eneste tidspunkt. Andre 

skoler, så skriver jeg til lederen, jeg skaber lige rum - jeg sætter lige vikarer ind, så bestemmer i bare 

selv.” (K, l. 178-183).  

Her taler konsulenten om, hvordan de som kompetencecenter bliver mødt af skolerne, men det tegner 

også et billede af, hvordan skolerne forholder sig til ordblinde elever, og hvor højt de ligger på priorite-

ringslisten. Her må man også være bevidst om de mange inklusionsopgaver, der ligger i skolen, og det er 

derfor også naturligt, at skoler prioriterer forskelligt afhængigt af elevgrundlag. Ledelsen skal imøde-

komme rigtigt mange ønsker og præferencer fra elever, forældre og ildsjæle, der brænder for forskellige 

områder, som alle er vigtige og væsentlige at tilgodese. I den forbindelse kommer den ene af konsulen-

terne dog med en vigtig pointe om, at ordblindhed er en mindre opgave, hvis den varetages ordentligt: 

“Der er hundrede inklusionsopgaver. Det her, det er en mindre, hvis man ellers er i stand til at omsætte 

det. Der er nogle, der er meget mere komplekse, sådan set fra min stol.” (A, l. 542-544). På trods af at 

der på nogle skoler bliver prioriteret andre opgaver, er det dog vigtigt, at ledelsen forholder sig til, at der 

stadigvæk er inklusionspligt, og de ordblinde elever derfor ikke må blive glemt. Netop skolens inklusi-

onsansvar vil vi se på i det følgende.  

Ledelsens	inklusionsopgave		

For at opnå en fyldestgørende forståelse af inklusion ser vi på, hvordan EVA (2011) behandler inklusi-

onsbegrebet med inspiration fra Susan Tetler og sammenholder inklusion med at være aktivt deltagende 

i læringsfællesskabet (s. 11). Indeværende afsnit vil derfor forstå inklusion netop sådan og definere det 

således:  
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“Deltagelse i læringsfællesskabet vil sige, at eleven befinder sig sammen med og deltager aktivt i samme 

undervisning og fællesskab som sine klassekammerater, og at eleven derudover har samme udbytte af og 

udvikler positive selvbilleder på baggrund af deltagelse i læringsfællesskabet” (EVA, 2011, s. 12). 

De ordblinde elever er på de danske folkeskoler en del af den inklusionsopgave, vi er forpligtede på, og 

som en af konsulenterne beskrev i det foregående, kan det være en mindre opgave, hvis man får det orga-

niseret ordentligt (A, l. 541-544). Dette skal ses i lyset af, at folkeskolen er forpligtet på at inkludere en 

lang række elever med særlige behov, hvor nogle inklusionsopgaver er mere krævende end andre. Når 

den ordblinde elev skal have en aktivt deltagende rolle i læringsfællesskabet, ved vi langt hen ad vejen, 

hvilke værktøjer der er vigtige i denne sammenhæng. Som det allerede er beskrevet i opgaven, drejer dette 

sig i særdeleshed om inddragelsen af LST. Dertil kommer vigtigheden af at have en grundlæggende viden 

om ordblindhed og en forståelse for, hvilke psykologiske aspekter der er på spil hos den ordblinde elev. 

Har man som lærer og som folkeskole disse værktøjer og denne viden på plads, er man allerede langt. For 

at dette kan lade sig gøre, kræver det dog, som allerede nævnt, en ledelse, der prioriterer det. Derfor spiller 

ledelsen og skolelederen en central rolle i at sikre den ordblinde elev en aktiv deltagende rolle i lærings-

fællesskabet og et positivt udbytte af undervisningen.  

Skolelederens ansvar fremhæves da også tydeligt i Børne- og undervisningsministeriets regler om inklu-

sion, hvor det understreges, at: “Det er skolelederen på den enkelte skole, der har ansvar for, at skolen 

kan tilrettelægge et relevant undervisningstilbud i den almindelige klasse.“ (Børne- og undervisningsmi-

nisteriet, u.å.). Det er altså skolelederens ansvar at sikre en struktur, der kan give de ordblinde elever en 

aktiv deltagende rolle i læringsfællesskabet og et positivt læringsudbytte - altså at de er inkluderet. Sko-

lelederens specifikke ansvar over for eleven med læsevanskeligheder er ydermere skrevet ind i folkesko-

lelovens § 3b, hvor det beskrives, at skolelederen skal tilbyde en ordblindetest med henblik på afdækning 

af læsevanskeligheder (Retsinformationen, 2017). Det står derfor ikke til diskussion, at ansvaret for at 

sikre relevante undervisningstilbud og muligheden for at få afdækket vanskeligheder gennem ordblinde-

testen hviler på skolelederen. Dette ansvar kan man derfor ikke bare uddelegere til læsevejledere eller 

andre ressourcepersoner på skolen, da det bliver alt for sårbart, hvis det kun er enkeltpersoner, der skal 

bære ansvaret, og ikke hele organisationen.    

Fyrtårne	i	folkeskolen	

Det praksisbillede, som flere af konsulenterne beskriver, er, at der på skolerne er en eller flere læsevejle-

dere, der varetager hele ordblindeopgaven. De bliver derfor til en slags fyrtårne, der står som de eneste 

med den nødvendige viden, og det bliver dem, der kæmper for de ordblinde elevers sag. Det beskriver 

kontaktkonsulenten her:  
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“Og nogle gange bliver det også sådan ude på en skole, så er der et fyrtårn [...]. Jamen ledelsen ved ikke 

noget. Det klarer de derovre. Og de andre lærere - det klarer de der. Så bliver det sådan et fyrtårn på 

skolen, hvor det aldrig kommer videre. Den der viden, den kommer aldrig videre end en-to-tre personer. 

Det ser vi mange steder. Så derfra og så til at komme videre til de andre lærere og til ledelse. Der kan jo 

godt være langt, nogle gange står de altså helt selv, de her læsevejledere.” (K, l. 277-282).  

Det samme forklarer Line Leth Jørgensen, når hun beskriver, hvordan det er nødvendigt med en ledelse, 

der organiserer en indsats, så det netop ikke bliver enkeltpersoner, der står for arbejdet (Svendsen, 2020, 

s. 51). Her kan man sagtens se, hvordan det bliver meget sårbart, hvis det er en person, der står med al 

viden og ansvar. Bliver personen sygemeldt, går på pension eller flytter til en anden skole, så står man 

pludseligt meget udsat. Netop som vi har set i de foregående temaer, er de ordblinde afhængige af, at 

deres LST bliver indtænkt i undervisningen, hvis de skal have lige deltagelsesmuligheder. Det er derfor 

nødvendigt, at alle lærere i alle fag indtænker LST’en, hvilket forudsætter en fælles indsats. En så om-

spændende indsats må nødvendigvis komme fra ledelsen, hvis den skal nå ud til alle. Her beskriver kon-

taktkonsulenten ledelsens opgave:  

“Og det er jo en ledelsesbeslutning og derfor er ledelsen helt, helt centralt når vi snakker om skolen. Det 

kan godt være, det ikke er dem der skal vide alt muligt, men de skal bare skabe rum, og de skal uddanne 

nogle læsevejledere og lærere til at håndtere det her.” (K, l. 305-307).  

Ledelsen må altså fjerne fyrtårnenes ansvar ved selv at tage det på sig men behøver ikke at påtage sig at 

vide alt om feltet. De skal blot stå for at organisere og skabe rum for, at læsevejleder og lærer får den tid 

og rum til vidensdeling og sparring, som er en forudsætning for, at læreren kan lave god undervisning for 

den ordblinde elev så vel som hele klassen. 

Den	gode	undervisning	

Som vi har set i de foregående temaer, har læreren pligt til at inkludere de ordblinde elever og må gøre 

dette på baggrund af viden og gennem en indtænkning af deres LST. For at støtte læreren i at gøre dette, 

vil vi i det følgende inddrage den lektiologiske pædagogik.  

Anne Leth Pedersen og Kirsten Hjorth præsenterer i deres bog Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder 

(2019) den lektiologiske pædagogik. I tilrettelæggelsen af den gode undervisning, hvor den ordblinde elev 

tilgodeses, kan man med fordel inddrage eller lade sig inspirere af denne pædagogik. En af hovedtankerne 

i denne pædagogik er, at fokus i højere grad ligger på viden og kunnen inden for metoder frem for at have 

et direkte fokus på faglig formåen. Der er altså i højere grad fokus på metoden til at nå de faglige mål 

(Pedersen & Hjorth, 2019, s. 15). Derudover fokuserer den lektiologiske pædagogik på ligheder frem for 

forskelle i skriftsprogsvanskeligheder (Pedersen & Hjorth, 2019, s. 16). Netop denne tilgang, hvor fokus 

er på ligheder frem for forskelle, giver rigtig god mening for lærere i dagens mangfoldige folkeskole, der 
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skal rumme mange forskellige elever med varierende funktionsnedsættelser og diagnoser. I det følgende 

vil vi derfor se på udvalgte muligheder læreren har for at skabe god undervisning i en klasse med ordblinde 

elever, der samtidig tilgodeser klassens øvrige elever. Disse er af en mere overordnet karakter, hvor en 

mere konkret undervisning vil blive præsenteret i opgavens handletiltag.  

Inklusion	af	ordblinde	elever	

I 1994 blev Salamancaerklæringen underskrevet, der fastslog, at alle børn har ret til uddannelse, samt at 

alle skoler bør være i stand til at modtage børn uanset deres forudsætninger (Børne- og undervisningsmi-

nisteriet, 1994). I 2012 blev der vedtaget regler om inklusion (Børne- og undervisningsministeriet, u.å.), 

og hermed opstod kravet om at stille faglig og personlig støtte samt tekniske hjælpemidler til rådighed for 

børnene jævnfør Folkeskoleloven § 3a (Retsinformationen, 2017). Læreren er dermed forpligtet på at 

tilrettelægge en undervisning, hvor den ordblinde elev er inkluderet i det faglige fællesskab. Én ting er, 

hvad vi officielt og lovmæssigt er forpligtet på. En anden ting er, hvordan virkeligheden ser ud, og ikke 

mindst hvordan dette udmønter sig i praksis. Til at diskutere dette, ser vi på Susan Tetlers (2019) fire 

inklusionsdilemmaer. De to første, fokusdilemmaet og tidsdilemmaet, handler om, hvor meget fokus og 

tid den enkelte elev har krav på i forhold til fællesskabet. Tetler ser altså balancen mellem den enkelte og 

læringsfællesskabet som udfordret (2019, s. 34). Det tredje dilemma er differentieringsdilemmaet, som 

handler om, i hvilken udstrækning alle skal behandles ens, og hvor meget man kan tillade sig i forhold til 

at tilgodese den enkeltes behov og interesser. Det fjerde dilemma er et styrings- og fleksibilitetsdilemma, 

som forholder sig til, hvor meget man kan strukturere og rammesætte læringsrummet ud fra de enkelte 

elevers behov for henholdsvis struktur og fleksibilitet (Tetler, 2019, s. 34-35). Alle fire dilemmaer er 

relevante at forholde sig til i sit lærervirke, men i indeværende afsnit fokuserer vi på det tredje inklusi-

onsdilemma omhandlende differentiering. Bevidstheden om hvorvidt den ordblinde elev er inkluderet, 

bliver også omtalt af konsulenterne fra KCL: “Det der med, når nogle lærere finder ud af, at man kan 

læse Nota, når man er ordblind. Det er simpelthen decideret stigmatiserende at få lov til bare at sidde og 

læse Nota [...]. Det er totalt eksklusion.” (A, l. 343-346). 

Konsulenten beskriver her en situation, hvor en elev ikke deltager i den tilrettelagte undervisning men 

sidder med en helt anden aktivitet, der i den grad ekskluderer eleven fra det faglige fællesskab. Det at 

læse bøger fra Nota er i sig selv ikke en negativ aktivitet og kan være rigtig gavnligt for eleven. Der hvor 

det bliver problematisk i eksemplet er, når det bliver på bekostning af elevens deltagelse i læringsfælles-

skabet. Med udgangspunkt i Tetlers differentieringsdilemma, opstår der her et dilemma, idet intentionen 

muligvis har været at differentiere og dermed tilgodese den ordblinde elev, men der sker det modsatte. 

Elevens arbejde bliver ikke differentieret, og konsekvensen er, at eleven ekskluderes. Samtidigt virker det 
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til, at læreren har forsøgt at tilgodese elevens ordblindhed ved at understøtte hendes brug af LST og No-

tabiblioteket. Her er det bare problematisk, at det er blevet til en udvej fremfor en indgang til en inklusion. 

Her er eleven muligvis fysisk inkluderet, da hun er til stede i klasselokalet, men hun er ikke som sådan 

inkluderet i klassens læringsfællesskab. Derfor vil vi i det følgende se på, hvilke tiltag læreren kan an-

vende for at inkludere den ordblinde elev i klassens læringsfællesskab.  

LST-strategier		

Når den ordblinde elev skal inkluderes i det faglige fællesskab på lige fod med de øvrige elever, er det 

allervigtigste værktøj elevens LST, fordi det i bedste tilfælde kan være med til at udligne den ordblinde 

elevs funktionsnedsættelse. Det er derfor en forudsætning for den ordblinde elevs deltagelse, at hun kan 

anvende sin LST i den undervisning, som læreren har planlagt. Men LST’en er ikke nok i sig selv. Eleven 

skal også kunne anvende den og støttes i brugen af den. Det gælder om, at eleven får opbygget nogle gode 

LST-vaner, som læreren må hjælpe med at opretholde. Fuldstændig på samme måde, som man minder 

hele klassen om, at danskbogen skal være fremme, når dansktimen starter, skal den ordblinde elev have 

danskbogen fremme elektronisk på sin computer og desuden have oplæsnings- og ordforslagsprogrammer 

tændt. Når man anvender LST, er der også nogle nye arbejdsgange, som eleven skal lære, der kræver 

særlige strategier, før de kan blive udnyttet optimalt. Dette må eleven støttes i, og det kommer ikke bare 

af, at man har fået programmet på computeren. Man kan som lærer komme ret langt ved at tale med den 

ordblinde elev om, hvordan de for eksempel indstiller læsehastigheden på deres syntetiske oplæsning, så 

den passer til deres læseformål (Arndal, 2019, s. 271). Her kan man sagtens bruge sin egen læseerfaring 

som eksempel og tale om, hvordan man også selv læser langsommere, hvis man skal læse en svær fagtekst, 

end hvis man sidder og læser en krimiroman. Konsulenterne fra KCL taler også om netop denne dialog:  

“Så det handler om, lige så snart de har lært alle de der LST, altså trykke play og stop og læs og skriv, 

så begynder vi at kigge meget mere på nogle didaktiske ting. Hvordan får man egentlig mest ud af at 

læse? Hvordan læser vi en roman?” (L, l. 61-64).  

Det kan samtidigt være gavnligt at vide, at hvis man har en fornemmelse af, at ens elev ikke får et særligt 

stort udbytte af sin læsning, kan det måske have noget at gøre med læsehastigheden.  

Et andet konkret eksempel er at hjælpe eleven med at udvikle strategier i deres skriveprocesser. Her kan 

man, som tidligere nævnt, bruge indtaling af ord, man har svært ved at høre forlyden af, eller som er lange 

og komplicerede. Eleven kan desuden gøre brug af oplæsningsprogrammet i skriveprocessen og få sine 

sætninger læst op af den syntetiske stemme, gerne i et lavt tempo så hun kan høre, om der faktisk står det, 

hun gerne vil skrive. Her kan eleven opdage eventuelle fejl eller forkert valgte ord i ordforslagene (Svend-

sen, 2020, s. 134). Denne strategi minder i bund og grund fuldstændigt om, hvordan man også vil instruere 

resten af klassen i at monitorere egen skrivning ved gennemlæsning.  
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Modellering	og	skriverammer	som	strukturelle	tilgange	

I det foregående så vi på, hvordan læreren kan støtte eleven specifikt i LST-strategier. Nu vil vi se nær-

mere på, hvordan læreren kan tilrettelægge danskundervisningen til hele klassen på en måde, hvor den 

ordblindes faglige udvikling også tilgodeses. Her er der en bred vifte af muligheder, som læreren kan gøre 

brug af for at inddrage den ordblinde elev, og vi vil fokusere på enkelte konkrete tiltag, der kan anvendes 

i danskundervisningen. Som det første vil vi se på den australske genrepædagogik som en metode til at 

modellere en genre for eleverne og herefter se på anvendelsen af skriverammer i skriveprocesser.  

Australsk	genrepædagogik	

Denne metode er udvalgt, fordi den systematisk gennemgår en genre, som læreren desuden modellerer 

for eleverne, inden eleverne selv skal producere den (Jones & Derewianka, 2016, s. 29). Denne modelle-

ring var også et element, som konsulenterne fra KCL lagde vægt på:  

“Og så lidt den der med at modellere det foran eleverne. Det har vores elever (ordblinde elever, red.) 

ekstremt brug for. De har simpelthen brug for at få at vide hvad det er, for ellers er det bare ord ud af 

min mund, som de i øvrigt også skal håndtere og finde ud af hvad er det, jeg skal med alt det her? Så jo 

mere, man gør det, jo bedre. Så idéen med at splitte det lidt mere op i processer er bare fantastisk, og så 

kan du altid stykke det sammen senere” (L, l. 445-450).  

Her understreger konsulenten altså vigtigheden af modellering og demonstrering fra lærerens side. Det at 

man fokuserer på modelleringen og metoden til at gennemskue en genre, taler ind i den lektiologiske 

pædagogik, hvor man, som nævnt, har mere fokus på måden, man når frem til viden på fremfor selve 

vidensdelen (Pedersen & Hjorth, 2019, s. 15). 

Derudover fordrer den australske genrepædagogik, at man fokuserer på sproget i genren og genrens sær-

lige kendetegn, hvilket kan være en støtte for de ordblinde elever, der ikke nødvendigvis har haft samme 

adgang til ordforrådsudvikling og genrelæsning jævnfør tidligere afsnit om ordblindhed. Dette påpeger 

konsulenten også, da hun beskriver en ordblind elevs skriveproces: “Så skal de have overblik over opga-

ven, så skal de disponere den. De skal finde på, finde på ind i en referenceramme, som er spinkel fordi de 

er utrænede læsere” (A, l. 419-421).  

Skriverammer	

Når eleverne skal i gang med deres skriveproces, kan de ordblinde elever ofte være udfordret, da de som 

beskrevet kan have en spinkel referenceramme og samtidigt er udfordret på at producere skriftsprog. Her 

kan man derfor med fordel anvende skriverammer til at stilladsere skriveprocessen. Den ene af konsulen-

terne beskriver en andenhåndserfaring med skriverammer således:  
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“Jeg var faktisk ude på en skole i går, hvor hun sad med en skriveramme, og hvor at ham eleven, vi holdt 

møde omkring, han havde fået en kæmpe succes, fordi det gav bare så meget mening for ham. Og hun 

havde brugt en skriveramme til de andre elever også uden hjælpesætninger, hvor hun havde givet ham 

nogle startsætninger til hvert afsnit.” (L, l. 404-407).  

En skriveramme er en skabelon til en tekst, hvor tekstens dele er adskilt. Her kan man udbygge delene, 

sådan at hver tekstdel har en overskrift, en forklaring af hvad delen skal indeholde og kan have bud på 

startsætninger til hver del. Her kan skriverammerne i princippet varieres i det uendelige, og de kan stil-

ladseres mere eller mindre efter behov. Idéen om skriverammer stammer blandt andet fra Margit Gade, 

der i mange år har lavet skriverammer til alle skolens klassetrin (Margit Gade, u.å.). Netop det, at man 

kan tilpasse en skriveramme til lige præcis de elever, som man sidder med, gør at man får mulighed for 

at ramme eleverne i deres zone for nærmeste udvikling, som den er beskrevet af Vygotsky (Illeris, 2015, 

s. 81). På samme måde kan eleverne selv justere, hvor meget de har brug for skriverammen og kan se bort 

fra den, når de føler sig trygge ved genren. Her er det dog vigtigt at holde for øje, at skriverammer for det 

første forudsætter, at man har en klasse, hvor alle elever har adgang til en computer, og at man arbejder 

med skriveprocesser elektronisk. Skriverammerne er oftest tilpasset genren rigtig fint, men man vil også 

opleve at skulle redidaktisere dem til at passe til lige præcis de elever, som man har i en klasse, hvilket 

igen kræver tid og teknologiforståelse. På trods af de udfordringer man kan opleve med skriverammer, er 

skriverammer dog særligt støttende for især den ordblinde elev, da de netop, som Elbro beskriver det, har 

udfordringer ved bare at stave ord. Den ordblinde elev er altså på overarbejde fra start af, når de skal 

skrive en tekst. Overblik og struktur ryger derfor langt ned på listen, når man skal bruge energi på at stave 

første ord, og det kan derfor være en stor støtte at strukturen er givet på forhånd, som er tilfældet i brugen 

af skriverammer.  

Den	ordblindes	arbejdshukommelse	

Netop skriftsprogsproduktion er en krævende opgave for ordblinde elever. Det at skulle fastholde en 

struktur eller genre samtidigt med, at man bearbejder skriftsprog, er en krævende opgave, der sætter ar-

bejdshukommelsen på prøve (Pedersen, 2019, s. 30). Arbejdshukommelsens funktion er at skabe forstå-

else for input, der kommer udefra og samtidigt hente informationer i langtidshukommelsen (Pedersen, 

2019, s. 31). Man har i lang tid talt om, at ordblinde elever ofte havde en dårlig arbejdshukommelse. 

Tidligere gik man ud fra, at ordblinde havde svært ved at lagre skriftsprog i langtidshukommelse. Meget 

tyder nu på, at det i langt større grad handler om evnen til at mobilisere fonologiske repræsentationer i 

hukommelsen (Pedersen, 2019, s. 34). Det skal dog her siges, at forskningen konstant er i udvikling, og 
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at hukommelsesforskningen er et kæmpe felt med meget uvished. Der er dog meget på spil i skriftsprogs-

bearbejdningen hos den ordblinde elev, og det vil være en forsimpling kun at tilskrive vanskelighederne 

arbejdshukommelsen. Dette pointerer den ene konsulent også således:  

“Jeg møder tit lærere, som siger, man har jo en dårlig arbejdshukommelse. Det der med at tage den der 

snak om, hvad er det der med arbejdshukommelsen, og hvor meget skal man processe? [...] Men hvis man 

snakker spændvidde, så er de jo helt spændt ud, og det tror jeg faktisk stadigvæk er en øjenåbner for 

nogle” (A, l. 415-425).  

I stedet for at holde fast på en dårlig arbejdshukommelse, kan man med fordel forholde sig til den arbejds-

byrde, som eleven sidder med og forsøge at støtte eleven i sin skriftsprogsproduktion så meget som muligt, 

hvad end det er gennem modellering eller skriverammer.   

Struktureret	undervisning	

I det foregående har vi set på to eksempler på en struktureret tilgang til danskundervisningen, nemlig den 

australske genrepædagogik og skriverammer. Generelt kan man sige, at ordblinde elever så vel som 

mange andre elever, nyder godt af en tydelig og struktureret undervisning. Dette udtaler den ene af kon-

sulenterne også: “Man kan sige, alle børn har gavn af den her form, og nogle mere end andre. Så jeg 

synes mere, det er noget med at sige, den undervisning, der er, kan vi skrue en lille smule på den.” (A, l. 

497-499). Det handler altså på mange måder om, at læreren skal undervise, som de plejer men skrue lidt 

på nogle knapper i forhold til at være mere eksplicit i sin undervisning, hvilket igen fører tilbage til den 

lektiologiske pædagogik, der i højere grad handler om modellering og strategier. Derudover har den ord-

blinde elev brug for særlig undervisning i LST-strategier, som adskiller sig lidt fra de andre elevers, da 

disse er teknologibaseret. Indeværende afsnit har redegjort for potentialerne ved nogle af de didaktiske 

muligheder, som læreren har. Det følgende afsnit vil forsøge at konkretisere dette yderligere gennem et 

undervisningsforløb, der inddrager nogle af de metoder, som læreren kan gøre brug af for at tilgodese den 

ordblinde elev i praksis.  

Handletiltag	

I afsnittet om den gode undervisning så vi på den lektiologiske pædagogik som en måde at tilgå en un-

dervisning, der inkluderer den ordblinde elev. Den lektiologiske pædagogik indeholder desuden en grund-

model, der langt hen ad vejen afspejler de temaer, vi har analyseret frem i den tematiske analyse, og som 

er blevet udfoldet i ovenstående analyseafsnit. Den lektiologiske grundmodel som den er opstillet af Laura 

Kongskov i Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder - Grundbog i lektiologisk pædagogik (2019) illu-

strerer seks elementer, der er på spil i elevens skriftsprogskompetencer (tre er knyttet til individet: strate-
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gier, skriftsprogsvanskeligheder, selvforståelse og tre er knyttet til miljøet: uddannelsesrelevante relati-

oner, uddannelsesrammer, teknologigrundlag) (s. 226). Ifølge Kongskov afspejler modellen alle faktorer, 

der kan være hæmmende og fremmende i elevens skriftsprogsudvikling, og hun beskriver modellen som 

et “bevidstgørelsesredskab” (Kongskov, 2019, s. 228). Læreren kan derfor bruge denne til at få indsigt i, 

hvilke faktorer der spiller ind i en elevs skriftsprogskompetencer. Derudover kan den skabe en fælles 

ramme for en dialog med den ordblinde elev, der kan give indsigt i den ordblinde elevs indre liv. Den 

lektiologiske grundmodel er dog ikke en direkte didaktisk model, der kan planlægges undervisning ud fra. 

I et forsøg på at imødekomme et sådant behov vil vi nu opstille et mere konkret undervisningsforløb, som 

dansklæreren kan anvende i sin undervisning. Undervisningsforløbet forholder sig til de i analysen præ-

senterede metoder værende australsk genrepædagogik og skriverammer og tager i sin opbygning udgangs-

punkt i Hiim & Hippes relationsmodel (Canger og Kaas, 2016, s. 21). Undervisningsforløbet er i høj grad 

baseret på analysens tema om den gode undervisning. Det skal ikke forstås sådan, at de andre temaer ikke 

er lige så vigtige, men at viden går forud for undervisningen, som igen forudsætter en ledelse, der har 

skabt rum for dette, hvilket ligger uden for lærerens direkte handlemuligheder. I forhold til at støtte eleven 

til at opnå et positivt fagligt selvbillede og høj self-efficacy må der, ud over en undervisning, der skaber 

mulighed for mestringsoplevelser, ske et relationsarbejde fra lærerens side. Her kan man blandt anvende 

den omtalte lektiologiske grundmodel som samtaleværktøj.  

Undervisningsforløb	og	didaktiske	overvejelser		

Med udgangspunkt i Hiim og Hippes relationsmodel (Canger og Kaas, 2016, s. 21), har vi opstillet et 

undervisningsforløb om nyhedsartikler i danskundervisningen i en fiktiv 7. klasse. Selve undervisnings-

forløbet findes i bilag 6, og da fokus i indeværende handletiltag er at illustrere konkrete værktøjer, dansk-

læreren kan anvende i inkluderingen af ordblinde elever, er der derfor også udeladt lange beskrivelser, 

der ikke retter sig mod disse. I det følgende vil vi se på rammefaktorer og læringsforudsætninger for 

undervisningsforløbet i en fiktiv 7. klasse, hvor vi går ud fra, at der sidder mindst én ordblind elev, og 

hvor det faglige niveau har en bred spændvidde. Vi går desuden ud fra, at alle elever i klassen har en 

personlig computer og har arbejdet med skriverammer før. I forløbet forsøger vi at skabe en undervisning, 

der giver mulighed for differentiering gennem mere eller mindre stilladsering, da eleverne kan vælge at 

bruge skriverammen i forskellig grad. Derudover har vi opsat følgende nedbrudte elevmål:  

- Jeg har viden om genren nyhedsartikel og dens kendetegn. 

- Jeg kan skrive en nyhedsartikel. 

- Jeg kan rette min egen tekst.  
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Disse er lavet på baggrund af Fælles Mål for faget dansk efter 9. klasse inden for kompetenceområdet 

Fremstilling, færdigheds- og vidensområdet Fremstilling, fase 1: Eleven kan udarbejde opinions- og ek-

spressive tekster. Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer (Børne- og 

undervisningsministeriet, 2019, s. 11). Derudover har vi valgt at inkludere en evalueringsfase, hvor ele-

verne skal give hinanden feedback i firemandsgrupper. Her er det vigtigt, at læreren er meget præcis 

omkring, hvad det er, de skal give hinanden feedback på, her værende steder hvor eleverne anvender 

genretræk godt. Dette gøres for at skabe mulighed for, at den ordblinde elev kan have en stemme i det 

faglige fællesskab. Når man giver den ordblinde elev mulighed for at lykkes med en opgave ved at stil-

ladsere den og bagefter skaber rum for, at de andre i klassen kan se, at eleven godt kan, åbner man op for, 

at den ordblinde bliver inkluderet i klassens læringsfællesskab. I de følgende afsnit vil vi stille skarpt på, 

hvordan læreren så skaber den stilladsering.  

Australsk	genrepædagogik	i	undervisningsforløbet	

Som beskrevet i analysen, er australsk genrepædagogik en metode til at gennemgå en genre grundigt for 

eleverne, hvor læreren modellerer genren og genskaber den i samarbejde med eleverne, inden eleverne 

selv skaber genren (Jones & Derewianka, 2016, s. 29). I det indeværende undervisningsforløb har vi valgt 

at undlade den del af genrepædagogikken, hvor man i fællesskab genskaber genren, og i stedet lade ele-

verne gøre det selv men med støtte af en skriveramme, da vi vurderer, at eleverne kan få nok støtte heraf. 

Læreren modellerer genren for eleverne ved at være eksplicit om egen læsesti, hvilken information hun 

får fra specifikke dele af teksten for at tydeliggøre for eleverne, hvad de forskellige elementers funktion 

er i nyhedsartiklen. Senere i forløbet modellerer læreren også, hvordan hun skriver inde i skriverammen, 

således at læreren igen modellerer skriveprocessen for eleverne. Læreren er meget eksplicit og tydelig i 

at sætte ord på sine tanker og de processer, der foregår implicit og de følgeslutninger, hun drager i både 

læsning og skrivning af nyhedsartiklen. Dette hjælper eleverne i den proces og de strategier, de selv skal 

anvende. Læreren modellerer desuden i brugen af LST for alle elever, så det ikke kun er den ordblinde 

elev, der får indsigt i, hvordan LST kan bruges som et værktøj. Dette har den fordel, at den ordblinde elev 

bliver inkluderet i det faglige fællesskab. Læreren modellerer her særligt brugen af LST i rettefasen, hvor 

hun viser, hvordan hun først får en sætning læst højt for at fange stavefejl eller forkerte ordvalg og herefter 

hører hele afsnit oplæst for at tjekke, at der er kohæsion i hendes tekst. På denne måde bliver rettefasens 

strategier også eksplicitte for de elever, der ikke bruger LST.  

Skriverammer	i	undervisningsforløbet	

I undervisningsforløbet arbejder alle eleverne i skriverammen i første udkast. Dette skyldes først og frem-

mest, at skriverammer kan støtte alle elever, som det fremgår af analysen, og at samtlige elever bliver 
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støttet i genrens layout og at huske genrens delelementer. Samtidig er det en måde at inkludere den ord-

blinde elev ved at tage et udgangspunkt i hendes forudsætninger. Dette kan afhjælpe, at hun føler sig 

anderledes og kan derfor være med til at præge det faglige selvbillede i en positiv retning. Skriverammen 

er udformet med inspiration i Margit Gades og opstillet, så den afspejler layoutet i en nyhedsartikel (se 

bilag 7) (Gade, u.å.). Her kan man som lærer sagtens tage direkte udgangspunkt i Margit Gades skriver-

amme. Vores udfærdigede skriveramme er dog modificeret, så der er tilføjet forslag til startsætninger. Vi 

har desuden udvalgt tre pressefotos, som eleverne kan vælge imellem, der allerede er indsat i skriveram-

men. Formålet med disse elementer er, at eleverne kan nøjes med kun at have skriverammen åben på deres 

computer og ikke skal søge i andre dokumenter eller bøger for at få afklaret, hvad de forskellige elementer 

indeholder. Desuden er pressefotoene udvalgt med tanke på, at de sætter gang i elevernes fantasi. De 

elever, der ikke har behov for en sådan grad af stilladsering kan enten selv se bort fra beskrivelser og 

startsætninger, eller læreren kan forinden slette de informationer, der er overflødige for disse elever. Alle 

elever arbejder dog stadig overordnet set i samme skriveramme. 

Med disse handletiltag i form af et undervisningsforløb, har vi forsøgt at illustrere, hvordan man helt 

konkret kan anvende nogle af de didaktiske muligheder, vi har præsenteret i analysen. Her er det dog 

vigtigt at holde for øje, at læreren har langt flere muligheder, end det der her er præsenteret. Vi har dog 

blot forsøgt at stille skarpt på enkelte konkrete handletiltag.  

Konklusion	

Vores analyse, har taget udgangspunkt i den tematiske analyse lavet af vores empiri. Her fremstod særligt 

fire temaer, som er gennemgået i analysen. Disse er desuden sammenholdt med problemformuleringens 

spørgsmål, om hvilke vidensforhold læreren må være bevidst om for at tilgodese den ordblinde elev. Vi 

vil derfor i det følgende opsummere de vigtigste pointer fra hvert af de fire temaer, og hvordan det fører 

ned i vores handletiltag.  

I første tema så vi, at det ofte gælder for ordblinde elever, at de udvikler et negativt fagligt selvbillede og 

lav self-efficacy (Swalander, 2012, s. 181-182). En vej til at opbygge et positivt selvbillede og højne 

elevens self-efficacy kan være en erkendelse og accept af egen ordblindhed. Læreren må her være bevidst 

om sin rolle i at støtte eleven i denne erkendelse og accept. En anden vej til at fordre et positivt selvbillede 

hos eleven er gennem en solidarisk anerkendelse i læringsfællesskabet (Honneth, 1992, s. 163). Der ligger 

derfor en særlig opgave for læreren i at inddrage de ordblinde elever i læringsfællesskabet. For at løse 

disse opgaver så vi på, hvordan man fordelagtigt kan inddrage rollemodeller og ordblindefællesskaber.   

I andet tema vendte vi blikket mod, hvilken konkret viden om ordblindhed og LST læreren må have for 

at kunne tilgodese den ordblinde elev. Her så vi, hvordan det ikke er nok blot at give eleverne adgang til 

LST, men at læreren bør kunne støtte eleven i brugen af den, særligt da forskningsprojektet viste, at mange 
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elever ikke anvendte deres LST (Arnbak & Petersen, 2017, s. 8). Den ordblinde elev har desuden brug for 

støtte til at udvikle særlige strategier, hvilket forudsætter en viden hos læreren.  

I det tredje tema slog vi fast, hvor vigtigt det er, at ledelsen tager sin inklusionsopgave alvorligt (Børne- 

og undervisningsministeriet, u.å.) og faciliterer, at læsevejledere og ressourcepersoner får rum og tid til 

vidensdeling og sparring med lærerne. Det er nødvendigt, at ledelsen tager over på den organisatoriske 

del, for at det ikke kun er såkaldte fyrtårne, der bærer inklusionsansvaret (Svendsen, 2020, s. 51).  

Det fjerde tema omhandlede den gode undervisning, og hvordan læreren er forpligtet på at inkludere den 

ordblinde elev i læringsfællesskabet. Her så vi på det dilemma, Susan Tetler kalder differentieringsdilem-

maet (Tetler, 2019, s. 34-35), som netop omhandler udfordringen i at inkludere uden at forskelsbehandle. 

For ikke at risikere at uvildigt ekskludere eleven fra det faglige fællesskab, må læreren både støtte eleven 

i brugen af LST, opbyggelsen af gode LST-strategier og tilrettelægge en undervisning, der inkluderer 

dem. Hertil kan læreren anvende en struktureret undervisningen, hvor man gør særligt brug af modellering 

for eksempel gennem australsk genrepædagogik og skriverammer. Disse tiltag er ikke kun for den ord-

blinde elev men er generelt tiltag, som alle elever har gavn af (A, l. 497-499), og som kan differentieres 

efter behov. I opgavens handletiltag har vi derfor skitseret et undervisningsforløb, der kan illustrere kon-

krete handlemuligheder i forhold til, hvordan dansklæreren kan understøtte den ordblinde udskolingselevs 

skriveproces og skrivefærdigheder. 

Perspektivering		

Det kan være svært at inddrage alle de perspektiver, som findes inden for et område, der er så stort som 

ordblindeområdet. Endnu bredere bliver dette område, hvis man udvider feltet til elever, der ikke er ord-

blinde men blot har læse- eller skrivevanskeligheder. Et andet perspektiv, der ikke er blevet behandlet i 

indeværende opgave, men som også vejer tungt på området, er forældre og samarbejdet hermed. Et tredje 

perspektiv går på elevens indre liv, hvor man kan arbejde med elevernes mindset, som også kom til udtryk 

i vores empiri.  
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