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Ung og ordblind

I en boglig
ungdomsuddannelse
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Malthes mor:

”Hvor har I bare været gode for ham. 
Han var aldrig kommet igennem et 

HF med hans grad af ordblindhed, hvis 
det ikke havde været her!”

Marie til Noah fra DR-programmerne:

"Jeg fornemmer en intellektuel sjæl 
i dig. Hvorfor ikke tage en hf? "
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Vi gør det nemt at være 
ordblind på en hf

Vi letter håndbremsen



Hvad får I med i dag?
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1) Hvad er hemmeligheden?

18. septem ber 2022
7

2) Hvad er vores væ rk?

3) Ka' ed swår sæ '?



1) Hemmeligheden?
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1. Heleorganisationen
2. Ordblindevenlig didaktik + OBU
3. Tilpasning

En beslutning om tre ting:



Hele organisationen
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 Ledelse
 Prioritere - italesætte positivt - tilpasse

 Undervisere
 Erkende andre arbejdsprocesser 
 Tilpasse didaktik

 Vejledning/studieservice/eksamen
 Dispensationer - rådgivning -

tilgængelighed



Ordblindevenlig didaktik
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 Struktur

 Stilladsering

 LST

 Brug OBU optimalt

 Mål: Superstuderende

Winnie, underviser i dansk på HF i 
Nørre Nissum.

"Den måde vi underviser elever med 
ordblindhed gavner såmænd alle elever."



Tilpasning
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 Hvilken tilrettelæggelsepasser til 
vores organisation?

 Hvad vil vi ændre undervejs?



2) Vores værk -
eller hvordan?
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2) Hvordan?



– Hele huset er med
– Sæ rlige adm. ob-funktioner
– Teamsamarbejde ml. undervisere
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Organisation
Her er vi (næsten) ens



– Struktur
– LST i alle timer og til eksamen
– Optimering af lytte-læ se-processer og 

lytte-læ se-skrive-processer
– Stilladsering/modellering
– Sæ rligt blik på engelsk for ordblinde
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Didaktik
Her er vi (næsten) ens

Når man skal lytte -læse

1. Open your assistive device
2. Read the whole text once
3. Go back to the top – read a minor section , 

stop, think , write / speak into the pdf - and 
so forth . . .



– Hf2 over tre år
– Ca. lige mange hf-timer hvert semester
– OBU-timer lagt ind i skemaet
– SPS-it + NOTA til alle
– SPS-studiestøtte til de få
– Ligestilling ved eksamen
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Tilrettelæggelse

Her er vi (næsten) ens
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Nørre Nissum

– En lille HF-institution (160 elever i alt , heraf ca. 80 
ordblinde)

– Hf-klasser på 15-20
– 4 OBU-timer om ugen (dansk og engelsk)
– OBU-lærere kommer udefra (5 udefra og 2 som 

hører til i huset)
– Dan-eng-mat sammen – resten blandet

– Kostskole

Roskilde

– En mellemstor hf-institution. (950 årselever, heraf 
ca. 132 i ordklasser)

– Hf-klasser på 18-28
– 8 OBU-timer om ugen (dansk, engelsk, mat)
– OBU-lærere er ansat i huset (25 lærere, 17 i 

ordklasser)
– Alle timer sammen – undtagen valgfag

– Kører gerne langt ( 2 timer hver vej)
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Her er vi forskellige



3) Cost-benefit – eller: Ka' ed swår sæ ' ?

- for institutionen?
- for eleven?
- for samfundet?
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– Taxametre
– Evt. valg om små hold
– Planlægning er omfattende
– Støttefunktioner hele vejen rundt
– TID, TID, TID

Forinstitutionen ?

Nej
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– Omsætning
– Ry og prestige
– Tilfredse medarbejdere
– Glade, engagerede elever

Forinstitutionen

Ja
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– Det tager et år længere
– Selvforståelse

For eleven
Nej
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– Et friere uddannelsesvalg, som holder
– Kan folde potentiale ud
– Højere karakterer
– Mere læring
– Opfylde egne livsmål

For eleven
Ja



Karakterer
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– To årgange
– Dansk mdt . 6,4
– Dansk skr. 4,7 
– Engelsk mdt . 6,1 
– Engelsk skr. 3,9 
– Andre fag: på niveau
– Samlet 6,4

– Ènårgang (ordinær i parantes)
– Indgangsniveau påfaldende lavt
– Dansk mdt . 7,5 (6,3)
– Dansk skr. 4,5 (5,2)
– Engelsk mdt . 5,3 (6,8)
– Engelsk skr. 4,3 (7,3)
– Andre fag: på niveau
– Samlet 5,8 (6,4)

Nørre Nissum Roskilde



Løfteevne
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– Dansk mdt . 0,1
– Dansk skr. -0,1
– Engelsk mdt . 1,3
– Engelsk skr. -0,4

Nørre Nissum

Frafald2021

– Landsplan 12%
– Nørre Nissum 3,9%
– Roskilde ??? 
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Læse- og skrivekonsulent/ SPS -vejleder på Institut 
for Kommunikation og Handicap (IKH) på Campus Holstebro –

(professionsuddannelser)

”Vi kan mærke, at de studerende, der kommer fra jeres HF 
er mere afklarede omkring deres ordblindhed, og de er 
bedre til at bede om specifik hjælp. Mange ordblinde er 

stadig ikke klar over, hvor meget studiestøtte, de egentlig 
har brug for – og kan få - i de videregående uddannelser, så 

de kommer alt for sent og beder om støtten.”
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For samfundet

Nej

?
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For samfundet

Ja

Uddannelse er vejen til bedre socioøkonomisk status

WHO: Der skal være lige adgang til uddannelse

Der er for mange ordblinde, der ikke får den uddannelse, samfundet ønsker
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Center for Ungdomsforskning (2013):

Ordblinde elever – 4-6 år efter succesfuld 
ordblindeefterskole:
Af dem, der har afsluttet en UU har 5 % taget en
gymnasial uddannelse og 95 % en EUD

Landsgennemsnit
Af dem, der har afsluttet UU, har 69 % taget en gymnasial 
uddannelse, 27 % en erhvervsuddannelse

– Antallet af ordblinde, der tager 
en hf er meget lavere end 
gennemsnittet

Skal de have en hf?

– Det tyder på et uudnyttet 
potentiale
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Hvad kan vores tilbud?
Unge, der går i gang med en 
uddannelse efter stx på 
landsplan:
Ca. 82%

Elever fra Nørre Nissum viser 
samme mønster



Hvad var det så vi sagde?
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Det er ikke det tredje år, der gør 
forskellen – det er den 
institutionelle beslutning om at 
ville arbejde ordblindevenligt

Den didaktik, der hjæ lper elever 
med ordblindhed, hjæ lper alle

Det er måske dyrt – men det er 
det væ rd



        
  

      

      

   
  

Hvad tager I med? –snak overkaffen
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