TEMA OM ORDBLINDHED

Byrødder ønsker bedre
vilkår for ordblinde unge
Børne- og ungebyrådet i Aarhus
har sat ordblindhed på dagsordenen. De har mødt stor opbakning fra både byrådet, forældre
og lærere. Som resultat spirer
flere lokale indsatser i kommunen frem.

for de unge, der har vanskeligt ved at tyde
bogstaver eller tal. Alberthe Jarvig, Jacob
Skriver og Thorvald Johansen har som
medlemmer af børne- og ungebyrådet
været med til at plante ideen. De er ikke
i tvivl om, hvorfor læsevanskeligheder er
et vigtigt emne, og hvad der skal til for at
hjælpe ordblinde unge.

I det forgangne år er der for alvor blevet
sat fokus på børn og unge med læsevanskeligheder. Et enigt børne- og ungebyråd
i Aarhus kæmper for at forbedre vilkårene

”Ordblindhed er et stort problem, fordi
mange unge tænker, at de ikke kan blive
til andet end håndværker. Derfor er det
afgørende for de unges selvopfattelse, at

BU Nyt udgives af Børn og Unge, Aarhus Kommune

vi får kvalificeret indsatserne på området.
Det er vigtigt, at ordblindhed vendes til
noget positivt, for vi er ikke dumme – vi
har bare udfordringer,” siger Jacob Skriver
og Alberthe Jarvig, der selv har læsevanskeligheder.
Børne- og ungebyrådet har en hel klar opfattelse af hvilke indsatser, der er centrale
for at hjælpe unge med ordblindhed.

Læs videre på næste side
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Fakta om ordblindhed
- Ordblindhed hedder også dysleksi, og det kan være arveligt.
- At være ordblind vil sige, at man har svært ved at forbinde bogstaver og sprog
lyde i læsning.
- Omkring 5-8% af Danmarks børn og unge vurderes til at være ordblinde.
-	Ordblindhed er den mest udbredte indlæringsvanskelighed hos børn.
-	Der er flere drenge end piger, der er ordblinde.
-	Man kan ikke slippe af med ordblindhed, men den kan godt blive så lille, at
man næsten ikke opdager den.
- Egmont Fonden har ordblindhed som årstema i 2018. De har netop udgivet
Egmont Rapporten, der stiller skarpt på, hvordan man kan lette vejen til ud
dannelse for ordblinde børn og unge. Konklusionen er, at det gælder om at
sætte tidligt ind og lytte til de unge.

hjælpe elever med ordblindhed,” fortæller
Alberthe Jarvig.
Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, ser positivt på børne- og ungebyrådets arbejde for ordblinde.
”Vi arbejder hele tiden på at give alle børn
og unge i Aarhus de bedste muligheder for
at klare sig godt. Forslaget fra børne- og
ungebyrådet er en anledning til at tage vores tilbud til unge med læsevanskeligheder
til revision, og vi lytter gerne til gode råd
fra unge,” siger Thomas Medom.
Alberthe, Jakob og Thorvald er glade for,
at byrådet tager børne- og ungebyrådet
alvorligt og lytter til dem.

”Vi skal have efteruddannet lærerne, så
de har bedre muligheder for at hjælpe
ordblinde. De er tættest på eleverne, så
derfor skal alle lærere have en grundviden
om, hvordan man underviser ordblinde
i almindelige skoler,” fortæller Alberthe
Jarvig, der selv har måtte skifte skole,
fordi hun ikke fik den nødvendige hjælp
som ordblind.
”Vi ser gerne, at man tester alle for ordblindhed i 2. klasse og igen i 5. klasse.
Derudover skal vi teste unge for ordblindhed på alle sprog, så tosprogede elever
har en bedre chance for at blive diagno-

sticeret og hjulpet så tidligt som muligt,”
siger Thorvald Johansen.
De tre unge byrådsmedlemmer har fået
stor opbakning til deres ideer, der har ført
til en indstilling i det voksne byråd. I budgettet for 2019 er det besluttet at styrke
indsatsen for ordblinde.

”Byrådet er i gang med at udvikle flere
indsatser, og som eksempel har Kompetencecenter for Læsning fået flere midler.
Derudover er de i gang med at udarbejde
undervisningsmateriale til at efteruddanne
lærerne,” siger Jakob Skriver, der har tæt
kontakt med KCL om, hvordan de skal
hjælpe ordblinde.

”Byrådet har været meget positive omkring vores forslag. Også forældre og lærere er begejstrede for vores ideer. Forældrene ser gerne, at deres børn bliver hjulpet
hurtigere og bedre, og især lærerne har et
ønske om at lære, hvordan de bedst kan

”Det er skønt, at vi bliver taget alvorligt.
Det styrker sammenholdet i Aarhus Kommune, at vi i børne- og ungebyrådet kan
fremlægge forslag og arbejde sammen
med byrådet om at kvalificere indsatser for
de unge i byen,” siger Thorvald Johansen.

Kompetencecenter for
Læsning
KCL er Aarhus Kommunes specialtilbud til elever med svære læseog skrivevanskeligheder. Et forløb
varer halvandet år, hvor eleven
primært er i egen klasse med andre ordblinde. KCL modtager cirka
150 elever om året – fra 0. til 10.
klasse. De arbejder med IT som
kvalificerende redskab, så eleven
stort set arbejder med alle sine
materialer digitalt. KCL er en afdeling på Rosenvangskolen, men de
har selvstændige lokaler.

I de følgende udgaver af BU Nyt sætter vi fokus på ordblindhed. Læs med i næste
nummer, hvor vi følger hverdagen for to unge med læse- og skrivevanskeligheder.
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Livet som
ung ordblind
I sidste BU Nyt beskrev vi, hvad det vil sige at være ordblind.
Hør Jacob, Viktor og Signe fortælle, hvad deres ordblindhed har
af betydning for deres hverdag og fremtidsdrømme.
Læs videre på næste side...
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Jacobs opråb
til ordblinde u
nge

Jacobs historie:

Det er ingen
hindring at
være ordblind
Som ordblind kan det føles
uretfærdigt at skulle kæmpe
ekstra hårdt for sine drømme,
men Jacob Skriver Kristensen,
der går i 1.g på Aarhus
Gymnasium, har bevist, at det
kan lade sig gøre at lykkes med
sine ambitioner til trods.
Som ordblind har man mulighed for at
få en række redskaber, der kan hjælpe i
kampen mod de bøvlede bogstaver i undervisningen.
”Jeg har fået rigtig god hjælp i skolen til
at følge med i undervisningen på lige fod
med de andre. Det er ingen hindring at
være ordblind. Ja, vi skal arbejde hårdere,
men det kan lade sig gøre med den rette
hjælp og støtte,” siger Jacob.
Jacob er med i børne- og ungebyrådet og
samarbejder med Kompetencecenter for
Læsning, hvor han kæmper for at forbedre
indsatserne for ordblinde unge.
”Jeg har valgt at bruge min viden om
ordblindhed til at gøre en forskel for andre unge. Jeg har selv gået på KCL, hvor
de lærer os at bruge vores IT-redskaber.
Før min tid på KCL var min tanke at blive
håndværker, da mine evner nok ikke rakte
længere. Efter forløbet steg min selvtillid og
dermed mine ambitioner. Jeg fandt modet
til at begynde på en gymnasial uddannelse,” fortæller Jacob.
Jacob har store ambitioner for fremtiden.
Han drømmer om at kunne give andre den
hjælp, han selv har været glad for at få.
Læs med i næste nummer, hvor vi
sætter fokus på indsatser for ordblinde
unge og deres forældre.
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”Jeg vil gerne være
lærer med speciale i
ordblinde. Alle skal have god
hjælp, for det har stor betydning for
ordblindes selvtillid og ambitioner. Selvom
man er ordblind, skal man ikke gå på kompromis med, hvad man drømmer om at
uddanne sig indenfor,” fastslår Jacob.

Unge ordblinde:

”Det er svært, når man
gerne vil udfordre sig selv”
Det kan være en udfordring at følge
med i undervisningen, når man også
gerne vil udfordre sin ordblindhed.
Det kan Signe Vestergaard Dam og
Viktor Berthel, der er elever i 6. B på
Virupskolen, skrive under på.

svære bogstaver ikke er så vanskelige
igen. Vi er 5 ordblinde klassen, og vi
arbejder tit sammen, for det er rart, at
de andre ikke bare giver os svaret. Vi vil
gerne have lov til selv at prøve,” siger
Viktor.

Signe og Viktor har stor gavn af deres
redskaber, men de ville alligevel ønske, at de ikke altid var nødvendige.

Trods skrive- og læsevanskeligheder er
Signe og Viktor ikke i tvivl om, at de
kan blive lige, hvad de vil.

”Redskaberne gør, at vi nemmere kan
følge med i undervisningen, men det
er træls at være bundet så meget til
computeren. Jeg vil gerne udfordre
mig selv ved at øve mig på papir, men
det er typisk ikke muligt. Jeg skal
nemlig lære at bruge mine hjælpemidler,” fortæller Signe.

”Selvom det er vigtigt, at vi bruger
vores redskaber, er det også vigtigt, at
vi udfordrer os selv for at lykkes med
vores mål. Ellers kan man hurtigt komme til at lade computeren arbejde for
sig,” fortæller Viktor.

”Ja, det vil simpelthen tage for lang
tid at arbejde uden dem, men jeg vil
gerne bevise overfor mig selv, at de

”Vi kan blive lige, hvad vi vil. Som ordblinde har vi en ekstra udfordring, men
det duer ikke at læne sig tilbage og
bruge sin ordblindhed som undskyldning for ikke at kæmpe,” siger Signe.
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Elevnetværk
gavner ordblinde elever
På Solbjergskolen forsøger de
at skabe sammenhold og fællesskab blandt de ordblinde elever.
Det sker gennem forskellige
netværksgrupper på skolen.

for at lære at bruge IT-redskaberne bedre. Elevnetværkene er også uundværlige,
fordi eleverne kan snakke med hinanden
om de udfordringer, de møder i hverdagen,” fortæller Lene Koch Borchmann,
pædagogisk leder.

Som de fleste andre skoler har Solbjergskolen ordblinde elever i stort set alle
klasser. Derfor har de fokus på at skabe
rum for, at de kan bruge hinanden. De
har særlig stor succes med deres elevnetværk, som både ordblinde elever og
elever med andre læse- og skrivevanskeligheder tilknyttes.

Som eksempel er der både drenge- og
pigenetværk, årgangsopdelt netværk og
ét årligt netværk for alle familier på skolen med børn, der er ordblinde eller har
andre skrive- og læsevanskeligheder.

”Både de, der er på grænsen til at være
ordblinde, og de, der vurderes ordblinde,
mødes ofte sammen med læsevejlederen

”Vi har forskellige netværk, så alle kan
føle sig til rette. Vi har også netværksgrupper ved særlige situationer. For
eksempel opretter vi et netværk for 9.
klasses elever, så de kan forberede sig og
koncentrere sig om, hvordan de skal bru-

ge deres computer til prøverne,” siger
Lene Koch Borchmann.
Elevnetværkene støtter ikke kun eleverne, men også lærerne, da det kan være
en udfordring for dem at vejlede ordblinde. Det er en realitet, som skolen er
opmærksom på.
”Alle lærere skal have indsigt i ordblindhed og kunne arbejde med redskaberne.
Det er sommetider svært for dem, så
det gør en stor forskel, at eleverne kan
hjælpe hinanden. Skolen har et tæt
samarbejde med Kompetencecenter for
Læsning, som vi lærer utroligt meget af
gennem samtaler og kurser,” siger Lene
Koch Borchmann.

BU Nyt | Tema

6 ORDBLINDHED

Ældre ordblinde er
mentorer for yngre ordblinde
På Virupskolen arbejder de på, hvordan ordblinde elever
kan drage nytte af hinanden på skolen. De har stor succes
med deres IT-makker-café, hvor eleverne hjælper og støtter hinanden på tværs af årgange.
Den nødvendige IT-computer er for de fleste ordblinde svær at finde ud af
i starten. Derfor har Virupskolen oprettet projektet IT-makker, hvor yngre
ordblinde har en ældre ordblind som IT-makker.
”Det er oplagt, at de ældre ordblinde hjælper de yngre med at bruge
deres IT-redskaber. De ældre har god erfaring med programmerne, og
hvordan man bedst muligt udnytter dem. De er gode til at lære fra sig, og
det er bedre end at jeg siger, hvad de skal gøre,” siger Mette Bach Møller,
læsevejleder på Virupskolen.
Eleverne har selv aftalt, at de mødes en gang om måneden. De taler mest
om IT-redskaberne, men de ældre ordblinde deler også ud af gode råd.
”De ældre fungerer som mentorer for de yngre. Det giver også de yngre
ordblinde mulighed for at dele ud af deres bekymringer og udfordringer i
hverdagen. IT-makker er en rigtig god idé, fordi det giver eleverne mulighed for at fordybe sig i de temaer, der er svære,” siger Mette Bach Møller.
IT-makker har kørt siden sommerferien, og i foråret skal 6. årgang uddannes til at være IT-makker for de elever, der er blevet testet ordblind i 3. og
4. klasse.
”IT-makker-caféen er noget, vi helt sikkert vil fortsætte med. Vi kan se,
hvor glade eleverne er for det, og hvor meget de lærer og har gavn af
hinanden,” fortæller Mette Bach Møller.
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Skoler og forældre
samarbejder
om ordblindhed

Det er vigtigt, at skole
og forældre samarbejd
er om
ordblindhed. Sådan ly
der erfaringerne fra bå
de Virupskolen og Rundhøjskolen
, der lægger vægt på
åbenhed og
ærlighed i dialogen m
ed forældrene.

Cafémøder skal involvere forældre til ordblinde
Virupskolen har succes med
cafémøder for forældre til børn
med læse- og skrivevanskeligheder. Det giver forældrene mulighed for at dele deres frustrationer med skolen og hinanden.
Sidste år havde Virupskolen besøg af en
gymnasieelev, der fortalte om sine op- og
nedture som ordblind. Det vakte genklang
hos eleverne og inspirerede skolen til at
give deres forældre muligheden for at få
indblik i, hvordan det er at være ung og
ordblind. Derfor arrangerede de sidste år
et cafémøde, hvor forældrene kunne mødes og dele erfaringer med hinanden og
skolen.

Til cafémødet kunne forældrene høre om,
hvad ordblindhed er og indebærer. En stor
del af mødet handlede også om, at forældrene kunne snakke med hinanden.
”Cafémøderne handler om at informere
forældrene. Her kan de høre, at det kan
lade sig gøre for deres barn at følge med
i undervisningen og endda læse videre.
Samtidig er det et forum for, at forældrene kan snakke med andre i samme
situation og dele deres tanker, ” fortæller
Mette Bach Møller, læsevejleder på Virupskolen.
Overordnet er forældrene interesserede
i, hvordan de kan støtte deres barns vanskeligheder, men der er også et mønster i,
hvad forældrene vil høre mere om.

”Forældre til yngre ordblinde vil gerne
vide, hvordan de kan støtte deres barn i
at bruge IT-redskaberne, mens forældre
til de ældre ordblinde gerne vil forsikres
om, hvordan det foregår til eksamen. Det
er vigtigt, at vi besvarer deres spørgsmål,
for ofte er det manglende viden, der giver
frustrationerne,” siger Mette Bach Møller.
Virupskolen havde stor opbakning til deres cafémøde sidste år, og de har derfor
planer om at gøre det til et årligt arrangement.
”Vi kan tydeligt se, at det er nødvendigt
med sådanne infomøder for forældrene.
De har været meget positive, og derfor
holder vi et cafémøde igen her til foråret,”
siger Mette Bach Møller.
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Det siger forældrene
Forældrene selv har mange bud på, hvad der er vigtigt for dem
og deres børn i samarbejdet med skolen. Ligesom Virupskolen har
også Rundhøjskolen gjort en indsats for at involvere forældrene
ved status- og opfølgningsmøder. Skolen har et tæt samarbejde
med Kompetencecenter for Læsning, og forældrene bliver løbende
spurgt om deres mening om indsatserne.

”Før vi vidste, at Almine var ordblind, øvede vi med hende i at lydstave. Vi
kunne ikke forstå, hvorfor det var så svært for hende, så da hun blev testet
ordblind, blev vi enormt lettede. Hun havde selv svært ved at acceptere det,
og derfor har vi været i dialog med skolen om, hvad vi skulle gøre. Skolen
har et samarbejde med KCL, og de har rådet os til at fokusere på at holde
hendes motivation oppe ved ikke at presse hende for meget. Skolen står
altid klar til at give os sparring og svar på vores spørgsmål, og for mig er det
også naturligt, at vi forældre involveres i indsatsen.”

Jeanne Christina Phil Andersen, mor til Almine,
Rundhøjskolen

”I samarbejdet med skolen er dialog, åbenhed og ærlighed vigtigt. For os har det
været afgørende at kunne følge med i Emilias udvikling, og derfor er det vigtigt, at der ikke bliver pakket noget ind. Skolen er gode til at holde møder for
at involvere os og opdatere os på, hvordan Emilia klarer sig. De har løbende
samlet forældrene til de børn, der har været i gang med forløbet med KCL.
Her har vi kunne dele vores erfaringer og bekymringer. Børnene har også
været samlet flere gange. Det har givet dem tryghed og vished om, at de
ikke har siddet helt alene med deres ordblindhed. Siden Emilia begyndte at
bruge IT-rygsækken, har hun virkelig rykket sig og fået motivationen tilbage.
Alt i alt har skolen taget fat i udfordringerne tidligt og involveret os forældre
meget til gavn for alle.”

Kim Hansen, far til Emilia, Rundhøjskolen

”Vores ældste søn går i 8. klasse, og vi har derfor fokus på hans eksamen og valg
af videregående uddannelse. At høre en gymnasieelev fortælle om hendes
erfaringer på skolens cafémøde gav os en tro på, at det kan lykkes. Vi blev
gjort opmærksomme på, hvor vi som forældre kan hjælpe, og at eleverne
selv skal lære at gøre opmærksomme på deres ordblindhed. Vi fik svar på
mange af vores spørgsmål, og det gav os en ny energi til at gå hjem og give
den en ekstra indsats. Det er vigtigt at huske, at vi alle har et ansvar. Det er
ikke kun skolen, men også os forældre og eleverne selv, der skal sørge for at
holde sig opdateret på nye teknikker, apps og lignende.”

Heidi Møller Rasmussen, mor til Mattias og Christian,
Virupskolen

