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H.C. Andersen Litteraturpris
H.C. Andersen Litteraturpris, der er Danmarks største litteratur-
pris, uddeles hvert andet år. Som priskomiteen skriver på prisens 
hjemmeside, så er formålet ”at hylde H. C. Andersens indflydelse 
på forfattere i hele verden ved at udvælge prismodtagere, hvis 
forfatterskab kan knyttes til H.C. Andersens navn og livsværk 
f.eks. gennem genremæssige ligheder eller fortællekunstneriske 
kvaliteter. De valgte forfattere skal være ’i svanehøjde med H.C. 
Andersen’”.

I 2020 går prisen til Karl Ove Knausgård, der bliver den første 
nordiske forfatter, der modtager H. C. Andersen Litteraturprisen. 
Det sker næste år i oktober ved en ceremoni i Odense.

Priskomitéens motivation lyder: ”Karl Ove Knausgård tildeles 
H. C. Andersen Litteraturprisen 2020 for sin intense fornyelse af 
feltet mellem roman og selvbiografi, et 
område som også H. C. Andersen i stor 
stil udforskede, og for i lighed med H. 
C. Andersen at placere Skandinavien på 
det litterære verdenskort”.

Litteraturprisen er tidligere gået til:
2007: Paulo Coelho
2010: J.K. Rowling
2012: Isabel Allende
2014: Salman Rushdie
2016: Haruki Murakami
2018: A.S. Byatt

LGBT børnelitteratur
Anne Sofie Allermann vandt i august Grundtvigsk Forums 
LGBT-Børnelitteratur-konkurrence med sin historie En fin 
sten. Og med Kim Fupz’ og juryens ord: ”Verden er ikke altid, 
som den ser ud. En pingvin kan vise sig at være en søløve 
eller måske en haj. Og en fin sten kan vise sig at være en 
børnelitterær perle”.
Efter overrækkelsen læste Anne 
Sofie Allermann historien op fra 
talerstolen. De andre nomine-
rede var Line-Maria Lång, Karen 
Vad Brun og Rebekka Bach 
Lauritsen.
Anne Sofie Allermann debute-
rede i august med den fine lille 
roman Hvorfor hedder jeg Ivan?, 
der er en fortælling om at lære at 
sørge og leve videre med sorgen.
Anne Sofie Allermann er kandi-
dat i arkitektur og landskabsarki-
tektur fra Aarhus Arkitektskole.

OPSLAGSTAVLEN 

Bøgerne om drengen Totte og pigen Lotte, som de fleste danskere – børn som 
voksne – har fået læst op, bladret i på biblioteket eller selv har stående hjemme 
i reolen, fylder 50 år i år.
I 1969 lancerede tegneren og forfatteren Gunilla Wolde Totte badar og Totte 
går ut, som udkom første gang på dansk i 1973 som Totte bader og Totte går ud. 
Bøgerne om Lotte, som hedder Emma på svensk, udkom først midt i halvfjerd-
serne, men blev altså lanceret stort set samtidigt som Totte i Danmark.
”Totte og Lotte er blevet børnebogs-klassikere for flere generationer. Det er 
let at identificere sig med de små hverdagsdramaer, der handler om at rydde 
op, bade eller skulle til lægen. Og så er Gunilla Woldes streg ikonisk for 70’erne. 
Derfor lever bøgerne stadig i bedste velgående,” siger Christian Bach, forlags-
chef hos Carlsen, der i anledning af jubilæet udgiver to flotte samlebind med 
Totte og Lotte. 
Mange af bøgerne er udkommet i 25-30 oplag i Danmark gennem årene, 
og serierne om Totte og Lotte er oversat til 14 sprog.
Inspirationen til Totte kom fra Gunillas lille søn Per, 
der nu selv er oppe i årene. 
Gunilla Wolde er født i Gøteborg, hun studerede ved 
en reklameskole og endte med at være forfatter og 
tegner. Hun leverede både tekst og illustrationer til 
Totte og Lotte, og skrev desuden adskillige andre 
bogserier til børn, samt bøger til voksne om ledelse 
og stress. For Gunilla Wolde var meget nidkær med, at 
der ikke måtte pilles ved værkerne; hverken farver, ty-
pografi eller tegninger. Hun døde 75 år gammel i 2015.

Henne bag hegnet
som søger at spærre mit udsyn
skimter jeg et ungt træ
hvis grene vinker mig til sig
i den milde vind
gad vide
om det nu vil give mig
en af sine rødder
og lokke mig
til et nyt
ståsted.

”Inden så længe”
Knud Sørensen
Gyldendal 2018
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Klods Hans Prisen 2019
Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark har i år valgt at nominere tre 
kandidater til Klods Hans-Prisen, nemlig:
•   Anne-Marie Donslund: Initiativtager og projektleder for Litteratur- og 

Læsefestival for børn og unge i Odsherred. Festivalen giver Odsherreds børn 
og unge (3-19 år) en oplevelse med læsning og litteratur, hvor børnene 
bl.a. møder forfattere og illustratorer gennem foredrag og/eller workshops. 
Derudover er hun leder af Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland og 
har været med til at afholde Børnelitteraturkurset på Vallekilde Højskole, lige 
som hun har startet forfatterlinjen på højskolen samt været projektleder for 
Forfatterakademiet for Minoritetsunge i samarbejde med Manu Sareen.

•   Stine Reinholdt Hansen: En af hovedkræfterne bag Læsevaneundersøgel-
sen Greb til læselyst fra 2017, som tænketanken Fremtidens Biblioteker 
i samarbejde med Københavns Biblioteker, Læremiddel.dk og National 
Videncenter stod bag, lige som hun før det, i 2010, stod for en lignende 
undersøgelse med fokus på børns læsevaner. Dette arbejde har gjort det 
muligt at se på udviklingen på området og sat de 8-13-åriges læsevaner på 
dagsorden, ikke bare i skole- og biblioteksverden, men også blandt politikere, 
på avisredaktioner og blandt almindelige mennesker, som dermed har fået et 
kvalificeret grundlag at diskutere ud fra.

•   Nadia Mansour: Arbejder på en Ph.d. om multikulturel litteratur, som dels 
har til formål at udvikle en definition af, hvad multikulturel litteratur er, og 
dels undersøger, hvad der sker, når elever med forskellige kulturelle, religiøse, 
etniske og sproglige baggrunde arbejder sammen om multikulturelle 
fortællinger i danskfaget i folkeskolen. Sideløbende har Nadia formidlet sine 
erfaringer og forskningsresultater i artikler, debatindlæg, foredrag m.v. og talt 
for, at også børn med minoritetsbaggrund får mulighed for at se repræsenta-
tioner af deres kulturelle erfaringer i børne- og ungdomsbøgerne, så de føler 
sig set og accepterede.

Klods Hans-Prisen 2019 uddeles på BogForum lørdag den 16. november 
kl. 13.30 på Bellascenen.

Totte og Lotte bliver 50

Foto: André Løyninga
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LEDER

Som det vist ikke har undgået nogens opmærksomhed, så har vi skiftet under-
visningsminister. Jeg er stadig meget spændt på, i hvilken retning Pernille 
Rosenkrantz-Theil (PRT) vil gå, idet vi mest har hørt noget om, at vi skal være det 
bedste land at være barn i. Det er bestemt meget sympatisk, men det er jo også 
meget ukonkret. 

Når det handler om inklusionsdagsordenen, er jeg ikke voldsomt bekymret, idet 
PRT brænder for de svageste – både når det gælder børn og voksne. PRT lyder, 
som om hun er klar over, at der mangler penge til inklusionen de fleste steder, 
så det håber jeg, hun vil prøve at rette op på.
Jeg håber, hun tager sig tid til at besøge nogle skoler – og høre lidt om praksis, 
så hun får en idé om, hvilke tiltag der skal til. Ikke skolebesøg, hvor skolerne 
skal stille sig an og prale med, hvor godt de klarer sig, men besøg der giver et 
realistisk billede af hverdagen, så PRT kan finde ud af, hvor skoen trykker i det 
daglige.

Jeg kan godt forstå, at undervisningsministerens hjerte brænder for de svageste 
børn, men som undervisningsminister er hun minister for alle børn, ikke kun 
de svageste. Og skolen skal indrettes, så den kan rumme de aller aller fleste. 
Hvad skal vores børn have ud af deres skolegang? Det må være det vigtigste 
spørgsmål, vi skal forsøge at svare på, så svaret kan være pejlemærke for skolens 
indretning og nye tiltag. Skolens indhold skal ikke begrundes i økonomi, men 
økonomien skal begrundes i skolens indhold. 

Jeg glæder mig til at følge PRT på hendes vej. Jeg håber, at hun får gjort op 
med dokumentations-dagsordenen og den mistillid, der ligger bag. Under alle 
omstændigheder glæder jeg mig til at deltage i det samarbejde, som PLCF 
inviteres til at deltage i.

Et lille hjørne af inklusionen handler om, hvordan vi indretter skolen, så alle føler 
sig som en vigtig del af fællesskabet – som oftest repræsenteret ved klassen. 
Uanset hvilke små eller store udfordringer den enkelte elev må trækkes med, 
skal eleven mærke, at hun/han er en ligeværdig og væsentlig del af fælles-
skabet. 

Elevens udfordringer kan være mange forskellige. 
Dette blad har særligt fokus på ordblindhed. Hvilke 
muligheder har de ordblinde elever i dagens 
Danmark? Hver elev er forskellig, så de skal hjælpes 
på forskellig vis. Hvordan PLC kan forholde sig til de 
ordblinde elever, kan du læse om i dette blad. 

Birgitte Reindel, formand

OG HuSK: Uge 40 er Ordblindeuge, hvor der 
mange steder er arrangementer, der har fokus på 
ordblindhed. Måske dit PLC også har det fokus?

Ny minister
– og tema om
ordblindhed
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Hvad er ordblindhed/dysleksi?
Af Mikael Højbjerg, ordblindelærer, 
læsevejleder og cand. pæd, Ordblinde-
træning 

Dysleksi er en specifik indlærings-
vanskelighed, som har et neurobio-
logisk grundlag. Dysleksi består i 
vanskeligheder med at tilegne sig 
sikker og flydende ordafkodning, 
stavefærdighed og færdighed i at 
udnytte skriftens alfabetiske princip 
(lydprincip). Disse vanskeligheder 
skyldes typisk problemer med 
opfattelse og hukommelse for 
sproglyde, som normalt ikke kan 
forklares af andre kognitive 
vanskeligheder eller mangelfuld 
undervisning. Dysleksi kan føre til 
vanskeligheder med læseforståelse 
og til færre læseerfaringer, som kan 
begrænse tilegnelsen af ordforråd og 
baggrundsviden (The International 
Dyslexia Association). 

De ringe forudsætninger for at lære 
at læse og stave er ofte arvelige; dvs. 
at man kan arve et svagt anlæg for at 
lære at koble lydene i det talte sprog 
til skrifttegn. De mest direkte belæg 
for, at ordblindhed har et arveligt 
grundlag, stammer fra kromosom-
undersøgelser (fx Grigorenko, 1997). 
Resultaterne peger på, at der er 
sammenhænge mellem læsevan-
skeligheder og såkaldte markører på 
kromosomerne – i mange familier
i uafhængige undersøgelser 
(Elbro, 2008). 

Tvillingeundersøgelser har 
desuden dokumenteret, 
at forudsætningerne for 
ordblindhed er arvelige, 
eftersom disse har gjort 
det muligt at adskille 
genetisk og social arv. 
Undersøgelser har vist, 
at hvis den ene halvdel 
af et enægget tvillingepar 
har læsevanskeligheder, er der 

stor risiko for, at den anden også 
har det (Davis m.fl., 2001; Gayan og 
Olson, 2003). 

Moderne teknologi, såkaldt 
funktionel MR-scanning, har desuden 
kunnet påvise neurologiske kende-
tegn ved ordblindhed. Funktionel 
MR-scanning har gjort det muligt 
at scanne hjernen, mens ordblinde 
læser. Sammenlignet med normal-
læsere viser flere funktionelle hjerne-
afbildninger, at ordblinde i højere 
grad aktiverer den forreste del af 
venstre hjernehalvdel (frontallappen), 
når de læser, hvilket har ført til den 
konklusion, at ordblinde i deres 
læsning trækker på flere ressourcer; 
et ekstra kompensatorisk beredskab 
(Hoeft m.fl., 2007; Lundberg, 2011). 

Hertil kommer, at ordblinde i 
regionen mellem tindingelappen og 
isselappen har lavere aktivitet end 
normallæsere (Ibid., 2007; 2011). 
Dette område ser ud til at have 
betydning for sproglig informations

bearbejdning. Endelig har ordblinde 
lavere aktivitet i et område 
i nærheden af synsbarken (fusiform), 
der har fået betegnelsen 
VWFA (Visual Word Form Area). 
Dette område har betydning for 
automatiseret ordgenkendelse (Ibid., 
2007; 2011).

I nedenstående model (Lundberg, 
2011) er den typiske dyslektiske 
signatur for hjerneaktivitet illustreret. 
Modellens opadgående pil illustrerer 
øget aktivitet i frontallappen, og 
de to nedadgående pile illustrerer 
nedsat aktivitet i hhv. hjernebarkens 
mellemste dele samt i VWFA.

Nyere forskning har påvist, at 
multisensorisk undervisning kan 
ændre hjerneaktiviteten hos 
ordblinde, så aktiviteten kan ligne 
normallæseres, hvilket kan tages 
som belæg for, at undervisning 
nytter; at man ved undervisning 
kan påvirke hjerneaktiviteten (Eden 
m.fl., 2004).

LæringsCentret sætter fokus på ordblindhed i anledning af Den Internationale Ordblindeuge i uge 40!

TEMA OM ORDBLINDHED 
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Klar parat 
teknologi-start

Prøv
portalen 

gratis

Er du klar til at undervise i teknologiforståelse? Ellers kan du blive det med 
Gyldendals nye fagportal. Portalen under støtter under visning på alle klassetrin 
med teknologitræning og design forløb, der tager afsæt i problemstillinger fra 
den virkelige verden. Og det hele samles op i en digital logbog, der gør det 
nemt at følge elevernes proces undervejs.

Både faget teknologiforståelse og vores fagportal er under udvikling, og derfor 
vil vi rigtig gerne have input fra dig og dine elever. På fagportalen er det derfor 
nemt at komme i dialog med os, når du har prøvet kræfter med forløbene.

Frem til januar 2020 kan du prøve portalen gratis. 
Kom i gang på teknologiforstaaelse.gyldendal.dk

0070AN04 GU Teknologiforståelse ann 210x297 LC6.indd   1 02/09/2019   13.36

Hvad er ordblindhed/dysleksi?
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indhente (noget af ) det forspring, 
deres jævnaldrende klassekamme-
rater har, både i opmærksomhed på 
sprogets enkeltlyde, læsning af nye 
ord, sikkerhed i læsning af ord samt i 
tekstforståelse (fx Lovett m.fl., 2000; 
Torgesen m.fl., 2001). Det er især den 
tidlige systematiske indsats, der har 
vist sig mest effektiv, men under-
søgelser viser også, at læseunder-
visning for voksne med ordblindhed 
nytter (se fx Holders m.fl., 1996). 
 
Nyt ordblindemateriale
Heldigvis findes der i dag veldoku-
menteret viden om, hvad der er en 
farbar vej for elever med ordblindhed 
i undervisningen i læsning og 
stavning. I USA har man sammen-
fattet resultaterne fra et stort antal 
veludførte og pålidelige effektunder-
søgelser i en metaanalyse foretaget 
af National Reading Panel (National 
Reading Panel, 2000). 

Denne rapport præsenterer således 
veldokumenteret viden om, hvilke 
færdigheder, metoder og redskaber, 
det især er vigtigt at fokusere på i 
undervisningen, og som har en 
positiv effekt. Ord-serien tager 
udgangspunkt i netop disse anbefa-
linger. 

Ord-serien består af 5 hæfter og en 
lærevejledning. Der er i øvelserne 
lagt op til gentagelser af indholdet, 
hvor eleverne får mulighed for, via 
en multisensorisk tilgang, at lære nye 
bogstavers lyde og nye skrevne ords 
stavemåder ved både at se, høre, sige 
og skrive (tappe) ordene. Derved får 
eleverne flere knager at hænge deres 
viden på (Jandorf og Thomsen, 2016). 
Ord 1 indleder med fonologiske 
opmærksomhedsøvelser, fx at 
eleverne finder den første vokallyd 
i et ord, og at de udpeger, hvilke 

ord der begynder med samme lyd. 
Alle ord, der trænes i hæftet, er nøje 
udvalgte ud fra ordenes struktur 
(lydrette enstavelsesord af stigende 
sværhedsgrad), og eleverne arbejder 
med varierede øvelser, bl.a. tappe-
øvelser, labyrinter og krydsord. 

Ord 2 træner ligeledes lydrette ord, 
men ordtyperne, der trænes, er 
sværere, idet de kan være op til fire 
stavelser. 

Af Birgit Dilling Jandorf, Inga Thorup 
Thomsen, Mikael Højbjerg og Thomas 
Mose, forfattere til læse- og stavemate-
rialet Ord

Elever med ordblindhed kan 
indhente (noget af ) det 
forspring, deres jævnaldrende 
klassekammerater har, både 
i opmærksomhed på 
sprogets enkeltlyde, læsning 
af nye ord, sikkerhed i 
læsning af ord samt i 
tekstforståelse. Især den 
tidlige systematiske indsats 
er effektiv. 

For de fleste elever er skolestarten 
og dermed også læseindlæringen 
forbundet med stor glæde. At lære 
om bogstavernes lyde, og hvordan 
de kan sættes sammen til ord og 
sætninger, er med til at åbne for en 
helt ny verden, hvor eleverne får 
adgang til skriftsproglig viden og 
fortællinger. Desværre er det sådan, 
at ikke alle elever oplever samme 
glæde i mødet med skriftsproget. 

De har store vanskeligheder med at 
lære at danne ord ud fra bogstaverne 
og deres tilhørende lyde, og deres 
læsning bliver både langsom og 
upræcis. Ofte viser det sig, at denne 
elevgruppe er ordblinde, og de har 
brug for en særlig indsats. Denne 
artikel beskriver, hvordan sådan 
en indsats kan tilrettelægges med 
udgangspunkt i læse- og stavemate-
rialet Ord, der er udgivet på Alinea i 
foråret 2018. 
Ordblindhed er ikke en statisk 
vanskelighed, for undervisning 
nytter! Det er veldokumenteret, at 
elever med ordblindhed kan 

Undervisning nytter! 
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Undervisning nytter! 
Ord 3 er en naturlig fortsættelse af 
arbejdet med skriftens basale 
lydprincip, idet hæftet involverer 
direkte undervisning i skriftens 
lydprincip for bogstavfølger (Elbro, 
2007). Vokalernes udtaler er særligt 
for dansk ortografi. Når vokalerne er 
lange, har de en standardudtale og 
udtales som bogstavnavnet, men når 

de er korte, har de flere kontekstbe-
tingede udtaler (Ibid.). Udtalevarian-
terne af vokalerne i Ord 3 indlæres 
med udgangspunkt i memotekniske 
regler (Borg-Hansen, 2000). 
Elevernes hukommelse for bogsta-
vernes udtalevarianter understøttes 
således af en række stikord. Se 
eksempel herunder: 

Træn vokallyde med a.

hat kam1 2
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Sig ordet. Sig ordet i stavelser.
Find den rigtige a-lyd i ordet.

a

a

1

2
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Træn vokallyde med i.

bi slik
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Sig ordet. Sig ordet i stavelser.
Find den rigtige i-lyd i ordet.

i

i

13
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Hvad er en efterstavelse?

En stavelse, der står bagved en rod, er en efter-
stavelse. En efterstavelse laver om på ordets be-
tydning, fx venlig, frihed, kørsel og retning. 

Der findes mange flere efterstavelser fx -else,  
-ing og skab som i ledelse, læring og venskab.

Skriv efterstavelserne -ning, -lig, -hed, -sel 
og -som bagved roden. Skriv ordet.

+ lukning

+

+

+

+

luk

sær

skøn

kør

spar

ning

1

2
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At læse og stave ord med 
morfemer
Ligesom det har effekt at undervise 
systematisk i skriftens principper 
for lyd (standardlyde og betingede 
udtaler), så er der undersøgelser, som 
tyder på, at det også har en effekt at 
indføre en systematisk tænkning om 
morfemer i undervisningen – især 
for elever med ordblindhed (Arnbak 
og Elbro, 2000 og Elbro og Arnbak, 
1996). For elever med ordblindhed 
er genkendelsen af morfemer særligt 
vigtig. Undersøgelser viser, at jo mere 

gennemsigtig et ords morfologiske 
struktur er, jo bedre effekt har det på 
den samlede læseforståelse. Særligt 

ældre elever med ordblindhed bruger 
ubevidst deres viden om morfemer, 
når de læser en sammenhængende 
tekst (Elbro og Arnbak, 1996), og det 
gør de, fordi de har behov for at 
kompensere for deres utilstrækkelige 
fonologiske færdigheder. 

I Ord 4 har vi forsøgt at antage, hvad 
de mest hyppige rødder er. Her ses et 
eksempel: 

I en undersøgelse af effekten 
af it-hjælpemidler hos elever i 
folkeskolen fandt Elisabeth Arnbak 
og Dorthe Klint Petersen ud af, at 
ordforslagsprogrammer hjælper 
elever med at genkende rodmor-
femets stavemåde, men at de stadig 
har behov for hjælp til at stave 
bøjningsendelsen rigtigt (Arnbak 
og Petersen, 2017 s. 26 – 27). Det 
giver derfor god mening at supplere 
brugen af ordforslagsprogrammer 
med systematisk undervisning i 
bøjningsmorfemernes stavestruktur, 
hvilket vi arbejder med i Ord 5.
 
Direkte undervisning – 
klare færdighedsmål
Et kardinalpunkt i undervisningen af 
elever med ordblindhed er lærerens 
direkte instruktioner; dvs. at læreren 
viser, hvordan strategien anvendes 
samt forklarer, hvorfor og hvornår det 
er hensigtsmæssigt at anvende den 
(Elbro, 2008; National Reading Panel, 
2000). Herudover er det vigtigt, at der 
i undervisningen opstilles klare og 
realistiske læringsmål for eleverne. 

TEMA OM ORDBLINDHED 
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 OBS!    VIGTIGT! OBS!   VIGTIGT! OBS! 
 

Skolekom lukker ved årsskiftet. Vi har derfor 
brug for opdatering af både medlemmers og 
abonnenters e-mailadresser. 
I har fået en mail med et link til et skema, I 
bedes udfylde. 
Har I ikke fået mailen, tjek spamfiltret. 
Har I stadig ikke fået mailen, så skriv til 
plcf@outlook.dk. 
På forhånd tak for hjælpen!  
Birgitte Reindel, formand 

OBS! 

Nyt fra PLCF 
- FU foreslår på årsmødet i slutningen af oktober, at der nedsættes flg. udvalg: 

Bladudvalg, Hjemmesideudvalg, OK-udvalg, Temadag om læsning-udvalg, 
Læringsfestival-udvalg og Folkemøde-udvalg. Skulle du have lyst til at være med i et af 
udvalgene – og ingen planer om at deltage på årsmødet, så skriv en mail til formanden 
med navn, e-mail og hvilket udvalg, du gerne vil deltage i. (plcf@outlook.dk) 

- PLCF deltager på konferencen om de nationale test, som afholdes af Rådet for børns 
læring den 3. september. 

- PLCF deltager i høring om en national læsestrategi for børn og unge, som afholdes på 
Christiansborg den 10. september. 

- Ved tilmeldingsfristens udløb var 569 klasser tilmeldt Nyhedsugen. Det er så flot med 
det lidt kortere spænd mellem udmeldt tema og fristen, som var resultatet af ejerskiftet 
til dagbladet Berlingske. Det bliver spændende at følge konkurrencen. PLCF skal til møde 
med Berlingske i september sammen med de andre samarbejdspartnere 
Dansklærerforeningen og Danmarks it- og medievejlederforening. 

TEMA OM ORDBLINDHED 

Det er vigtigt, at disse mål er inden 
for rækkevidde, så de kan nås inden 
for rammerne af undervisningen.
Ord lægger op til denne løbende 
synliggørelse og evaluering af 
elevernes progression. Efter afslut-
ningen af arbejdet med ord på fx 
tre bogstaver (Ord 1) kan læreren 
således vurdere, om eleverne har 
indfriet målet med opgaverne, altså 
at de kan læse og stave ord på tre 
bogstaver understøttet af tappetek-
nikken. Denne evaluering kan enten 
foretages via lærerens generelle 
observationer i forbindelse med 
undervisningen eller i mere formel 
forstand, hvilket eksemplificeres i 
uddraget til højre. 
 
Læse-skriveteknologi 
Ud over den gennemgåede syste-
matiske og grundige indsats er det 

vigtigt, at elever med ordblindhed 
får stillet LST (læse-skriveteknologi) 
til rådighed. Herved får de – på lige 
vilkår med de andre elever i klassen 

– mulighed for at beskæftige sig 
med alderssvarende tekster uden at 
blive begrænset af deres ordlæse-
vanskeligheder. Endelig vil LST 
(fx muligheden for ordprædiktion 
eller tale til tekst-software) kunne 
understøtte elevernes stavning og 
skriftlige arbejde (Juul og Clausen, 
2009). De gennemgåede undervis-
ningsindsatser har stor betydning 
for elevernes udbytte af ordforslags-
funktionen i programmer som 
CD-ORD, IntoWords og AppWriter. 
Jo flere bogstavlyde og staveregler 
den enkelte elev behersker, desto 
lettere er det at anvende ordforslags-
funktionen i programmer som 
ovennævnte (ibid.)

Du kan læse mere om serien 
Ord på Alinea.dk eller på 
ordblindetræning.dk 
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Sæt     .
Jeg kan bogstavernes lyde.

Sæt     . 
Jeg kan læse og skrive ordene.

is . ko . øs . læ . et . ry . to . gå  

ben . pas . hyl . lån . tun . dyt

sno . ælt . stå . fly . øst . tro

busk . tips . kælk . jysk . host

plan . grib . snus . fnis . knus

p

u

a

r o

g

y

j

v

m

i

å

ø

h

f

et

d

k

n

l

b

æ

s

Grøn = det kan jeg godt 
Gul = det kan jeg næsten
Rød = det kan jeg ikke endnu

1

2
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READ 
– Sammen om læsning
Af Tina Kornbeck Nielsen, konsulent i 
Børn og Unge-forvaltningen i Aarhus 
Kommune og  projektleder på READ

Når forældre læser og 
samtaler med deres barn om 
bøger, bliver barnet bedre til 
at læse og skrive. Det viser 
forskningsprojektet READ, 
som med forholdsvis simple 
greb giver konkret 
vejledning i, hvordan 
forældre kan gribe den 
daglige læsning an i hjemmet.

READ – Sammen om læsning 
handler om at tilbyde skole og 
dagtilbud konkrete værktøjer til at 

samarbejde med forældre om børns 
sprog- og læseudvikling. Hensigten 
er dels at formidle viden om, hvordan 
læsning og samtaler i hjemmet kan 
styrke børns sprog- og læsefædig-
heder og dels at give konkret 
vejledning i, hvordan læsesituatio-
nen og samtalen om teksten kan 
foregå. 

Grundtanken i READ er, at alle 
forældre kan og vil samarbejde med 
skole og dagtilbud om deres børns 
sprog- og læseudvikling, men at ikke 
alle forældre har gode erfaringer med 
at gøre det, tro på, at det nytter 
noget, eller viden om, hvordan de 
kan bidrage og involvere sig. Så 
selvom forældre hører budskabet om, 
at de skal læse med deres barn hver 

dag, kan der være flere barrierer som 
gør, at bøgerne aldrig kommer frem. 
Men der er vigtigt, at bøgerne 
kommer frem i alle hjem. Igennem 
læsningen og ikke mindst dialogen 
om det læste, lærer barnet nemlig 
nye ord og vendinger og får 
kendskab til forskellige tekstgenrer. 
Og når forældre taler med barnet 
om teksten og spørger ind til, hvad 
teksten handler om, får barnet 
øjnene op for at tekster giver viden, 
oplevelser og noget at tænke over. 
Dette er med at gøre barnet til en 
aktiv læser, der forstår og forholder 
sig til de tekster, det læser.  
 
Konkret vejledning til 
forældre
I READ får forældre udleveret 
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materiale, der beskriver hvorfor det 
er vigtigt at læse med sit barn, og 
hvordan læseprocessen og samtalen 
med barnet konkret kan under-
støttes. I materialet er det primært 
barnets læseforståelse og læselyst, 
der er i fokus. READ tager sit afsæt i 
forskning om den dialogiske læsning 
(Whitehurst m.fl. 1988) og growth-
mindset (Dweck 2006). 

Betydningen af, at forældre roser 
barnet for indsatsen frem for barnets 
præstation, er grundlæggende i 
materialet. Forældre vejledes derfor 
i at hjælpe barnet med at øve sig 
og med at fokusere på indholdet og 
ikke på eksempelvis korrektheden. 
Der gives konkret bud på, hvordan 
forældre kan stille åbne spørgsmål 
til tekstens indhold og til barnets 
oplevelse og forståelse af det læste. 

Udover den skriftlige vejledning er 
der lavet film, der viser, hvordan en 
sådan læsestund konkret kan forløbe. 
Både film og vejledningsmateriale er 
oversat til en række sprog, som gør 
det muligt for forældre med anden 
etnisk baggrund, at involvere sig på 
lige fod med forældre med dansk 
baggrund.

Der er vejledningsmateriale til 
forældre i børnehaven, i indskolingen
og på mellemtrinnet. I løbet af 
efteråret udvides READ til forældre 
til børn i alderen 0-3 år, og READ kan 
således være med til at understøtte 
en rød tråd, i den vejledning som 
forældre får fra dagtilbud og op i 
skolen. Grundtanken i vejledningen 
er ens, men materialet er tilpasset 
den enkelte aldersgruppe og måden, 
hvorpå det videreformidles og under-
støttes er forskellig.  
 
En taske eller en læsekasse 
Børnene i 0.a har lige fået en taske 
fyldt med bøger. Bøgerne bliver 
revet op af tasken med det samme 
– ”Den her bog om lille Frø skal far 
læse, når jeg kommer hjem”. Nysger-
righeden og læselysten er allerede 
vakt. I børnehaven og i indskolingen 
får forældre og børn en taske med 

vejledningsmateriale og bøger. 
Bøgerne skal ses som en appetit-
vækker – de skal give forældre og 
børn lyst og inspiration til læsning 
og til at finde flere bøger med gode 
illustrationer, forskellige genrer og 
indhold.  

På mellemtrinnet har de fleste børn 
knækket læsekoden - men det 
betyder ikke, at forældrene nu kan 
læne sig tilbage. Måske tværtimod! 
På mellemtrinnet droppes fritids-
læsningen ofte til fordel for alt muligt 
andet såsom spil og sociale medier. 
Derfor kan det på samme tid være 
særligt vanskeligt og særligt vigtigt 
for forældre at understøtte barnets 
daglige læsning. Udover vejlednings-
materiale til forældre kan barnet 
her finde læsestof enten i fysiske 
læsekasser med udvalgte bøger på 
skolen eller i digitale læsekasser, 
hvor bøgerne altid er tilgængelige 
uafhængigt af tid og sted.  
 
Tankevækkende resultater
Men ved vi egentlig om READ virker? 
Kan man vejlede forældre, så deres 
børns sprog og læsning styrkes? Der 
korte svar er ja! I 2014 blev READ 
gennemført som et forskningsprojekt 
i et samarbejde mellem TrygFondens 
Børneforskningscenter, VIA University 
College og Aarhus Kommune. 

Projektet blev gennemført som et 
lodtrækningsforsøg med ca. 1500 
børn i 2. klasse, der efter et tilfældig-
hedsprincip blev delt klassevis i hhv. 
en indsats- og en kontrolgruppe, 
som blev sammenlignet før og efter 
indsatsen.

Resultaterne viste stor effekt på 
læsefærdigheder hos eleverne i 
indsatsgruppen på både afkodning, 
sprogforståelse og tekstforståelse 
målt med de nationale test. 
Derudover så man positive resultater 
på elevernes skrivning og produktive 
sprog gennem screening af elev-
producerede tekster før og efter 
indsatsen (Andersen & Nielsen 2016). 

Elever med indvandrerbaggrund 

og lavt uddannedes børn opnåede 
mindst lige så god læseudvikling som 
øvrige elever. Resultatet er bemær-
kelsesværdigt, eftersom det i tidligere 
indsatser har vist sig vanskeligt at 
løfte netop disse elevgrupper. Fra 
andre indsatser som for eksempel 
forsøg med flere timer i dansk eller 
to-voksen ordning, viser det sig, at 
de elever, der fagligt profiterer heraf, 
oftest er de elever, der i forvejen får 
mest ud af undervisningen (fx 
Andersen m.fl. 2016). 

Hos drengene så man særlig stor 
effekt. Også dette er tankevækkende 
set i lyset af, at både internationale 
og nationale læseundersøgelser viser, 
at piger generelt læser bedre end 
drenge.  
 
Forældres mindset har 
betydning 
Med READ lykkedes det desuden 

TEMA OM ORDBLINDHED 

Foto: Martin Gravgaard
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at rykke ved forældres opfattelse af 
betydningen af at støtte deres barns 
læsning uanset udgangspunkt. I 
forskningsprojektet så man nemlig 
en særlig stor læseudvikling hos de 
børn, hvis forældre forud for ind-
satsen, var af den opfattelse, at de 
ikke kunne hjælpe deres barn med 
læsning. Med andre ord har forældre, 
der opfattede deres børns læse-
færdigheder som fastlåste (fixed-
mindset) gennem READ-indsatsen 
ændret deres tilgang til barnets 
læsning både i holdning og adfærd. 

Efter indsatsen anså forældrene deres 
barns læsefærdigheder, som noget 
der kan udvikles gennem øvelse 
(growth mindset). 

Forskningsprojektet READ giver os 
således vigtig viden om, at alle 
forældre – uanset social baggrund 
og etnicitet – er en vigtig ressource 

i samarbejdet om børns faglige 
udvikling. Forældre skal blot have 
konkret vejledning og viden om, at 
deres barn udvikler sig ved at øve 
sig, og at de som forældre kan gøre 
en forskel uanset barnets udgangs-
punkt.  
 
Fagpersonerne er 
uundværlige 
Men det er ikke nok kun at give 
forældre en taske med bøger og en 
mappe med vejledningsmateriale. 
Læreren, pædagogen, læringsvejle-
deren eller sprog- og læsevejlede-
ren er yderst centrale personer, der 
i sidste ende har den afgørende 
betydning for det, der kommer til at 
ske i det enkelte hjem. Man kan sige 
at READ-materialet, blot er værktøjet, 
når skole og dagtilbud skal hjælpe 
forældrene med at bygge deres hus 
– dvs. få skabt gode og udviklende 
læsestunder og -rutiner i hjemmet. 

Hvor findes READ-materialerne?
Alle materialer i READ findes på 
www.aarhus.dk/read. 

I Aarhus Kommune er det muligt at 
låne READ-tasker eller læsekasser 
med vejledningsmateriale mv. 
gennem Center for læring 
https://surf.cicero-suite.com/
institution/DK-675100. Center for 
læring i Aarhus udlåner læremidler 
og understøtter skolers Pædagogiske 
Læringscenter. Med barnets uni-login 
er det muligt at læse bøger digitalt 
for elever på mellemtrinnet via siden 
www.bookbites.com/read-aarhus

Har I lyst til at høre mere om READ 
kan I kontakte Tina Kornbeck Nielsen, 
som er uddannet folkeskolelærer 
og PD i læsning. Konsulent i Børn 
og Unge-forvaltningen i Aarhus 
Kommune, hvor hun bl.a. arbejder 
med literacyindsatser på skoleom-
rådet og er projektleder på READ.
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Af Randi Hedelund Jeppesen i 
samarbejde med Charlotte Strøm

”Hvad står der?” – er det 
spørgsmål jeg har stillet flest 
gange i mit liv. Og jeg stiller 
det stadig, fordi jeg som 
ordblind jævnligt står i 
situationer, hvor jeg 
kommer til kort. Det kan 
være ved en parkerings-
automat, i supermarkedet 
eller på et museum, hvor der 
er informationer, jeg ikke 
kan læse mig til. 

Trods mange teknologiske hjælpe-
midler, holder jeg aldrig fri fra at være 
ordblind. Det er et af mine livsvilkår. 
I dag har jeg gjort det til min levevej, 
at hjælpe ordblinde til at få en lettere 
hverdag. 
Jeg er 41 år, uddannet lærer og 
indehaver af konsulentvirksomheden
Hjælp til Ord. Her hjælper jeg 
ordblinde, deres familier samt lærere 
og pædagoger til at anvende 
IT-hjælpemidler og håndtere 
ordblindhed. 

I dag er det muligt at læse til lige 
hvad du gerne vil være, uanset om 
du er ordblind eller ej. Men for 20 
år siden da jeg besluttede mig for 
at uddanne mig, var det slet ikke 
almindeligt, at man som ordblind 
kunne tage en boglig uddannelse - 
og da slet ikke en læreruddannelse. 
Når jeg taler om det i dag, kommer 
det hurtigt til at lyde som om, det 
var ganske let og ligetil for mig at 
uddanne mig til lærer. Men 
sandheden er en helt anden. Det var 
en lang, stenet og besværlig vej.  
 
Ingen mirakelkur mod 
ordblindhed
Da jeg gik i folkeskole, troede man 
at ordblindhed stammede fra en 

Jeg holder aldrig fri fra at være ordblind
TEMA OM ORDBLINDHED 
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kommunikationsfejl mellem venstre 
og højre hjernehalvdel – altså at de 
to hjernehalvdele ikke kunne arbejde 
sammen. Derfor troede man, at bl.a. 
motorisk træning kunne afhjælpe 
ordblindhed. Så jeg har både lavet 
krydsbevægelser, hoppet i trampolin, 
trillet, krøbet og kravlet. 

Udover motorisk træning gennemgik 
jeg alverdens forsøg på at ’kurere’ 
min ordblindhed. Jeg har bl.a. været 
i lydbehandling hvor jeg blev stemt 
med stemmegaffel (for jeg måtte jo 
helt klart være stemt forkert!), siddet 
på en stor sort kasse med lyd i og 
hørt underlige lyde på min walkman 
hver morgen. Jeg har masseret 
haleben og formet bogstaver i 
modellervoks – for blot at nævne 
nogle af de tiltag, der blev gjort for at 
komme min ordblindhed til livs. 
Jeg er overbevist om, at alle disse 
tiltag skete i den absolut bedste 
mening, og fordi at man dengang 
virkelig troede på, at det havde en 
positiv effekt. Men sandheden var 
desværre bare, at hver gang jeg ikke 
lykkedes med endnu et tiltag, åd 
det endnu en bid af mit i forvejen 
skrøbelige selvværd. 

Årene i folkeskolen fik mig til at føle, 
at det vigtigste i verden var at kunne 
læse. Jeg havde bl.a. en matematik-
lærer i 5. klasse, der efter at jeg flere  
gange havde spurgt ’hvad står der’, 
sagde til mig ’at når du ikke kan læse, 
              kan du nok heller ikke lære at 
             regne.’ 
 
Efterskole for ordblinde - 
en øjenåbner
Der skete et mirakel for mig, da 

Jeg holder aldrig fri fra at være ordblind
TEMA OM ORDBLINDHED 

Randi Hedelund Jeppesen med et 
af hendes vigtigste It-hjælpemidler 
- en smartphone. 
Foto: Cathrine Drud 

jeg i 8. og 9. klasse begyndte på 
Kragelund Efterskole, som er en 
specialefterskole for ordblinde. Her 
genvandt jeg optimismen og troen 
på, at jeg godt kunne lære. Da jeg 
kom til Kragelund, var det en stor 
del af min identitet at være ordblind. 
Men her kunne jeg ikke gemme mig 
bag min ordblindhed mere, fordi alle 
de andre også var ordblinde. Derfor 
var jeg nødt til at finde ud af, hvad 
jeg også var. Jeg fandt ud af, at jeg 
var god til at synge og svømme, at 
jeg var en god ven, at jeg var 14 år og 
vild med drenge … Kort sagt fandt 
jeg ud af, at jeg var helt almindelig og 
bare Randi. Pludselig var det vigtigste 
ikke at lære at læse – det gik op for 
mig, at der var mange andre gode 
egenskaber, der var absolut lige så 
vigtige. 

En af de ting, jeg oplevede på 
efterskolen, var, at min matematik-
lærer indtalte opgaverne på lydbog 
til mig. Dette bevirkede bl.a., at jeg 
på seks måneder gik fra 5. klasses 
til 8. klasses niveau i matematik. 
Jeg oplevede også, at lærerne var 
engagerede i mig som menneske 
i stedet for at sætte mig i bås som 
hende den ordblinde, der alligevel 
aldrig får en uddannelse. Jeg nåede 
på de to år ikke at indhente alt i alle 
fag, men blev ikke desto mindre 
bedre rustet fagligt og personligt 
end nogensinde før. Dermed blev 
opholdet på Kragelund både et 
personligt og fagligt vendepunkt for 
mig.

Du kan godt tage en 
uddannelse som ordblind
Der findes mange grader af 
ordblindhed. Nogle er mildere 
ramt end mig. Nogle knokler sig vej 
gennem uddannelsessystemet, og 
nogle når måske helt frem til universi-
tetet inden de falder igennem og ikke 
må opgive at forstå de komplekse 
tekster, de skal læse. Andre har en 

sværere grad af ordblindhed end mig. 
Og nogle lærer måske aldrig at skrive 
deres efternavn. Jeg kan godt læse 
lidt, men slet ikke hurtigt nok til f.eks. 
at kunne følge med i undertekster. 
Jeg kan også godt skrive mit navn, 
min adresse og mange andre ting, 
men det kræver min fulde koncen-
tration – og det er ikke noget, jeg kan 
gøre samtidigt med, at nogen f.eks. 
snakker til mig.

Som ung fik jeg det studieråd, at jeg 
’skulle lave noget med mine hænder,’ 
og derfor kom jeg i praktik som 
både kok og slagter. Men jeg ville 
gerne være psykolog eller pædagog 
og arbejdede derfor i nogle år som 
pædagogmedhjælper, hvorefter jeg 
traf beslutningen om, at jeg ville tage 
mig en uddannelse. 

I 2000 gik jeg i gang med at tage 
først 9. og siden 10. klasse på VUC 
efterfulgt af HF-enkeltfag. Her fik jeg 
en computer med syntetisk tale. Den 
havde et oplæsningsprogram, der 
gjorde at jeg kunne indscanne tekst 
fra papir og få både dét og alt digitalt 
læst op. Derudover kunne jeg høre, 
hvad jeg selv skrev, og computeren 
kom med forskellige ordforslag, 
som jeg kunne vælge imellem. Der 
åbnede sig en helt ny og fantastisk 
verden for mig. Pludselig kunne jeg 
være meget mere selvhjulpen, da 
jeg begyndte selv at kunne læse/
høre teksterne, frem for at skulle have 
dem læst op af andre. Det var her, i 
min begejstring over at være blevet 
selvhjulpen, at jeg besluttede at søge 
ind på Den Frie Lærerskole. 

Det var på mange måder en 
fantastisk tid. Fuld af engagement 
fra både lærere og elever og fuld 
af lærdom. Men det var også hårdt 
arbejde. Jeg var nødt til at få bøger 
udleveret på forhånd, og jeg måtte 
’opdrage’ mine lærere til at forstå at 
kopier af fotokopier eller kopier 
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med understregninger/noter, ikke 
kunne indlæses af min computer. Det 
krævede samarbejde og fleksibilitet, 
men ved fælles indsats klarede vi det. 
Jeg blev færdiguddannet i 2008 og 
arbejdede nogle år som friskolelærer. 

Jeg kan afsløre, at det giver nogle 
helt specielle og ofte sjove oplevelser, 
når læreren ikke kan stave eller læse 
op ved diktat. Det og meget mere 
fortæller jeg om i min bog Hvad står 
der? 
 
Hjælp til Ord
Jeg har i mange år været med til 
at nedbryde tabuer, fordomme og 
uvidenhed omkring ordblindhed. Jeg 

har bl.a. skrevet artikler, medvirket 
i Hjernekassen på P1 og udgivet en 
bog om mit liv som ordblind. Det er 
ubetinget nemmere for mig at være 
ordblind i dag, end det var dengang. 
Teknologien forbedres hele tiden 
- heldigvis. Bøger har jeg på min 
smartphone og min GPS fortæller, 
hvordan jeg finder vej. 

Da jeg begyndte at arbejde som 
lærer, var det et af mine mål, at 
ordblinde børn ikke skulle opleve det 
samme, som jeg oplevede, da jeg var 
barn. Det må er langt hen ad vejen 
blevet opfyldt, især fordi der i dag 
findes alle de teknologiske hjælpe-
midler. Jeg oplever dog desværre 

stadig børn, der ikke modtager den 
rigtige hjælp og støtte. Dette, 
sammenholdt med min egen erfaring 
som både lærer og ordblind, gjorde, 
at jeg i 2017 oprettede min 
konsulentvirksomhed Hjælp til Ord. 

Her har jeg erfaret, at jeg med min 
særlige kombination af selv at være 
bruger af læse- og skriveteknologi og 
min læreruddannelse, kan hjælpe 
ordblinde i alle aldre samt lærere, 
læsekonsulenter, pædagoger og 
forældre. Det gør jeg med en 
blanding af rådgivning, kurser, 
foredrag og workshops. 

Læs mere på www.hjælptilord.dk.

Fra bogens bagside:

–  Kører den her bus til Aalborg?

Buschaufføren så ikke 
rar ud:
–  Det gider jeg ikke svare på. Se 

hvad, der står på bussen.
–  Hvad hvis man ikke kan læse?
–  Ja, så skal man gå i skole igen!
Havde han ret? Burde Randi 
gå i skole igen? Var det hendes 
egen skyld, at hun ikke kunne 
læse? Var hun doven? Var hun 
dum?

Hvad står der? er fortællingen 
om at kæmpe og yde sit 
allerbedste uden nogensinde 
at lære at læse. Randi fortæller 
ærligt og usentimentalt om 
at vokse op som ordblind, om 
nederlag, ensomhed og afmagt, 
men også om viljestyrken til at 
insistere på at få en uddannelse 
på trods af sin ordblindhed.

Bogen giver håb om at kunne 
lykkes i uddannelsessystemet 
til de mange, hvis historier 
minder om Randis. Og den er 
en øjenåbner for dem, der uden 
problemer kan svare på dét 
spørgsmål, Randi har stillet flest 
gange i sit liv: Hvad står der?

TEMA OM ORDBLINDHED 

“Hvad står der? er titlen på den bog, Randi Hedelund Jeppesen udgav i samar-
bejde med journalist og forfatter, Charlotte Strøm, i 2018. Bogen er Randis 
fortælling om at finde vej gennem livet som ordblind. Bogen er udgivet på 
Forlaget Mellemgaard og udgivet som lydbog af AV Forlaget / Swann A/S”.
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Ordblinde skal have samme 
muligheder som andre elever
Af Janne Parsby, pædagogisk konsulent 
i Wizkids
 

Omkring 400.000 danskere 
har udfordringer med 
ordblindhed. Der er 
forskellige grader af 
ordblindhed, nogle er 
tydelige, andre er svære at 
få øje på. Det vigtige er, at 
det bliver opdaget så tidligt 
som muligt, og at de voksne 
omkring den ordblinde 
støtter op om behovet for 
hjælp. 

Der findes 
desværre stadig 
en del fordomme 
omkring 
ordblindhed. For 
os i Wizkids er det 
vigtigt at bidrage 
til at nedbryde 
nogle af alle 
fordommene. 

Derfor har vi allieret 
os med Carsten 
Milan Nielsen, som 
er læsekonsulent 
med speciale i 
ordblindhed, og 
til dagligt arbejder 
med ordblinde 
elever. Han har 
stor erfaring med 
ordblindhed og 
har kunnet bidrage 
med viden til, 
hvordan læse- og 
skrivestøtteværk-
tøjet AppWriter 
bedst kan bruges 
i hverdagen og til 
afgangsprøver og 
eksamen.

Herudover har Nota (National-
bibliotek for mennesker med 
læsevanskeligheder, et statsligt 
bibliotek under Kulturministeriet, 
der producerer lydbøger, e-bøger 
og punktbøger til mennesker, der 
ikke kan læse almindelig trykt 
tekst, red.) lavet en undersøgelse, 
der belyser hvilke fordomme, der 
stadig lever i bedste velgående i 
forhold til ordblindhed. Carsten 
Milan Nielsen har i samarbejde med 
Nota udarbejdet en kampagne om 
fordomme om ordblindhed. Med en 
øget viden om ordblindhed, kan vi 
alle være med til at nedbryde disse 
fordomme.

De tre mest udtalte fordomme er 
ifølge Notas undersøgelse:
•   Ordblindhed handler om intelligens
•   Ordblinde kan ikke tage samme 

uddannelser som andre
•   Er det snyd at anvende læse- og 

skrivestøtteprogrammer?

Sejlivede fordomme
En af de forestillinger, der har 
været omkring ordblindhed, er 
at ordblindhed hænger sammen 
med lavere intelligens. Det er ikke 
tilfældet. Ordblindhed er arveligt 
betinget og har betydning for den 
del af hjernen, der har med afkodning 

af bogstaver at 
gøre. 

Flere og flere 
unge ordblinde 
starter i dag på 
en videregående 
uddannelse. 

Her har det stor 
betydning at få 
den rette hjælp 
fra kompetente 
undervisere og at 
have adgang til 
læse- og skrive-
støtteværktøjer 
som for eksempel 
AppWriter. Dog 
er der desværre 
en fordom om at 
det er snyd, når 
ordblinde bruger 
hjælpemidler til 
at læse og skrive. 
Læreren spiller en 
stor rolle i denne 
sammenhæng, 
da de er med 
til at legitimere 
brugen af støtte-
programmer i 
alle fag. 

TEMA OM ORDBLINDHED 
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Det hjælper ordblinde elever meget, 
at lærerne på skolen har forståelse 
for AppWriter-programmet og støtter 
eleverne i, at det er okay at anvende i 
alle timer. Lyttelæsning er især vigtig 
for at ordblinde får den samme viden, 
som de andre elever i eksempelvis 
geografi, naturfag og matematik.
 
Læse- og skrivestøtte
For at give ordblinde de samme 
muligheder som andre elever, vil 
Wizkids bidrage til at nedbryde de 
fordomme, der stadig huserer. Et led 
i den proces er at hjælpe skolerne på 
vej i anvendelsen af læse- og skrive-
støtteprogrammer - det gør Wizkids 
ved at støtte op om en god imple-
menteringsproces. Når værktøjerne 
er implementeret blandt lærerne, 
øges ordblinde elevers muligheder 
for en lige deltagelse i undervis-
ningen. 

For os er det vigtigt, at hver imple-
menteringsproces ses med nye øjne 

og tilpasses specielt til den enkelte 
skoles ønsker. Det følgende er ideer 
til en strategi for implementeringen.
Når en skole eller kommune 
begynder at bruge AppWriter, deles 
implementeringsprocessen op i 3 
faser. I det følgende vil vi beskrive 
faserne, og hvad der kan inddrages.

Første fase - Introduktion
I den indledende fase er det PLC, 
læsevejleder og ledelse, der melder 
ud, at der skal anvendes AppWriter 
på skolen. Det er her der skabes et 
overblik over processen, så lærere og 
elever ved, at de undervejs får hjælp 
og støtte til at lære programmet at 
kende.

Anden fase - Kurserne afholdes
I den anden fase kan den enkelte 
skole vælge den strategi for 
afholdelse af kurser, som de                              
finder bedst. En model er at vælge 
introkurser eller superbrugerkurser. 
Introkurserne bliver afholdt på alle 

skoler i kommunen og er ofte af 2 
timers varighed. Ved hjælp af intro-
kurserne bliver alle lærerne på skolen 
introduceret til AppWriter og får 
dermed en forståelse for, at læse- og 
skrivestøtteværktøjer er en naturlig 
del af alle fag. Lærerne får desuden 
en grundlæggende forståelse for, 
hvordan værktøjet ser ud og 
anvendes. 

Herefter udvælges de lærere, der 
ønsker at fungere som superbrugere 
på skolen. Det har stor betydning, at 
superbrugerne både har interesse 
for at lære mere om programmet, 
og ønsker at hjælpe både elever 
og lærere med at blive bedre til at 
anvende AppWriter. 

En anden strategi er, at der fra 
begyndelsen udvælges 3-6 super-
brugere på skolen. Herefter deltager 
superbrugerne i et kursus, så de er 
rustede til selv at afholde introkursus 
på skolen. 

Foto: Wiktorija Marszalek

TEMA OM ORDBLINDHED 
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Det er også i anden fase, at 
AppWriter-agenterne bliver 
uddannet. Vi har god erfaring med, 
at det er ordblinde elever, der 
uddannes som agenter. De anvender 
programmet i hverdagen og har en 
praksisnær erfaring med det. 

Uddannelsen af AppWriter-agenterne 
afholdes af superbrugerne på skolen 
eller af Wizkids. En anden mulighed 
er at uddanne alle elever i 6. klasse til 
at være AppWriter-agenter. Herved 
får superbrugerne flere hjælpere til at 
udbrede programmet til de almene 
elever.

Tredje fase - Forankring
Denne fase indtræder, når alle de 
ovennævnte kurser er afholdt. Det 
er her alt det lærte skal forankres og 
anvendes i praksis. Superbrugernes 
rolle er essentiel for både lærere og 
elever. Det er hos ressourcepersoner-

ne, der hentes hjælp og inspiration 
til anvendelse af programmet. 
Nogle lærere har brug for en ekstra 
gennemgang af programmet for at 
føle sig trygge ved det. 

En god mulighed for at få læse- og 
skrivestøtteprogrammet til at blive 
en naturlig del af undervisningen er, 
hvis AppWriter-agenter og super-
brugere afholder kurser i alle 3. 
klasser en gang om året. En bredere 
anvendelse af læse- og skrivestøtte-
programmer i hele klassen er med til 
at legitimere brugen for de ordblinde 
elever. Idet programmet anvendes 
alment i klassen, er det med til at 
mindske den ordblindes følelse af at 
være anderledes, da det ikke blot er 
udvalgte elever, der har adgang til 
programmet. 

Læreren er både primusmotor for, 
at der skabes en åben dialog blandt 

eleverne og især i legitimeringen 
af at læse- og skrivestøtteværktøjer 
som AppWriter er en naturlig del 
af undervisningen. Når der blandt 
elever og lærere er en forståelse 
for, hvad ordblindhed er, mindskes 
fordommene. Herved bliver 
ordblinde hjulpet godt på vej til at 
acceptere de udfordringer, de står 
overfor.  

Referencer:
https://nota.dk/fordom 
(Hentet den 10. maj 2019)
https://www.ordblindeforeningen.
dk/ordblindeinstituttet.asp 
(Hentet den 10. maj 2019)
Kotter, J. P. (1997). I spidsen for 
forandring. Peter Assenfelds Nye Forlag
Trentemøller, Trine (2019). Dysleksi, 
motivation og robusthed. Klim
https://www.lederweb.dk/artikler/
lewins-3-trin-til-forandringsledelse/ 
(Hentet den 14. maj 2019)

Foto: Wiktorija Marszalek
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Af Gitte Martens Poulsen, lærer 
og læsevejleder på Endrupskolen i 
Fredensborg

Fra 5. klasse og opefter 
sidder der gennemsnitligt 
en-to ordblinde elever i 
hver klasse, som har krav på 
en særlig opmærksomhed. 
(Kilde: Nota/Danmarks 
Statistik). 

Med presset på forberedelsestiden 
kan opgaven føles uoverkommelig. 
Men det kræver ikke revolutione-
rende ændringer at tilpasse 
undervisningen, så de ordblinde 
elever kan deltage ligeværdigt. Den 
gode nyhed er, at lærerne med basal 
viden om læseindlæring og kompen-
serende hjælpemidler kan tilrette-
lægge ordblindevenlig undervisning, 
som samtidig kommer resten af 
klassens elever til gode. 
Rådene fra forskere og fagfolk er 
mange. Men de største eksperter på 
området er de ordblinde elever, så lyt 
til dem. 

Skolerne i Solrød og Fredensborg 
kommuner deltog sidste skoleår i et 
projekt med titlen ”Ordblindevenlig 
didaktik og coaching”. Projektet 
sigtede mod ”at øge mulighederne 
for læringsudbytte og skriftsproglige 
kompetencer hos elever med 
ordblindhed i almenundervisningen 
på 3.-9. klassetrin.”

Kommunernes læsevejledere 
blev opkvalificeret med viden 
om, hvordan en ordblindevenlig 
undervisning kan organiseres og 
tilrettelægges blandt andet med 
inddragelse af læse-/skriveteknologi 
så elever med ordblindhed får øgede 
muligheder for læring i almenunder-
visningen.

Brugen af læse-/skriveteknologier 
er en vigtig indgang til elevers 
oplevelse af ligeværdig deltagelse 
i undervisningen, og det er vigtigt, 
at alle lærere med ordblinde elever 
kan anvende og vejlede i brugen 
af kompenserende hjælpemidler. I 
Fredensborg bruger vi Appwriter, 
mens andre kommuner har indkøbt 
CD-ord til de ordblinde elever. 
Alle lærere deltog, som en del af 
projektet, i kurser rettet mod netop 
deres fag. Læsning og skrivning 
indgår i langt de fleste skolefag, 
og elevernes ordblindhed kommer 
derfor til udtryk i alle fag, hvor 
skriftsproglige aktiviteter indgår. 
 
Lyt til de ordblinde elever
Egmont Fonden valgte i 2018 
ordblindhed som årstema, og publi-
kationen ”Let vejen – til uddannelse 
for ordblinde børn og unge” kom 
efterfølgende med anbefalinger til 
lærere, der underviser ordblinde 
elever. En vigtig pointe fra publika-
tionen er, at det gavner de ordblinde 
børn og unge, når de bliver hørt og 
aktivt inddraget i hvordan skolerne 
tilrettelægger den særlige støtte, som 
de har brug for.  

Den pointe valgte vi at tage op på 
Endrupskolen, og vi gennemførte 
både spørgeskemaundersøgelser 
og gruppeinterviews for at få de 
ordblinde elever i tale. Særligt 
gruppeinterviewet åbnede op for 
en masse gode inputs fra eleverne. 
Eleverne blev inviteret til et gruppe-
interview med følgende overskrifter: 
brugen af appwriter, gode råd til 
mine lærere og gode råd til mine 
kammerater. 
 
Hvad er ordblindevenlig 
undervisning?
Læsevejleder Line Leth fra Hillerød 
deler på sin hjemmeside www.

lineleth.dk ud af sine erfaringer både 
med undervisning af ordblinde elever 
og med vejledning af kolleger, som 
underviser ordblinde. Hun har blandt 
andet delt disse gode råd til en 
ordblindevenlig undervisning:

1.   Alle papirer er digitalt tilgængelige  
for eleverne inden timens 
begyndelse.

2.   Alle klassens bøger kan som 
udgangspunkt findes på Nota.

3.   Elever med dysleksi har altid 
mulighed for at benytte læse-
skriveteknologi i timerne og ved 
alle prøver (+ ekstra tid).

4.   Vi har fokus på de ordblinde 
elevers udfordringer og deres 
styrker, så de både får den 
nødvendige støtte og mødes med 
høje forventninger.

5.   De ordblinde elever skal ikke læse 
højt i klassen - med mindre de selv 
ønsker det.

6.   Hvis vi er i tvivl, spørger vi 
eleverne.

Til gruppeinterviewet fremlagde vi de 
seks gode råd for eleverne, dels for at 
informere dem om deres rettigheder, 
men også for at høre, om de havde 
tilføjelser til rådene. I den forbindelse 
blev vi opmærksomme på, at 
følgende har betydning for elevernes 
udbytte af undervisningen: 

•   om de har en personlig computer til 
rådighed

•   om eleverne rent faktisk bruger 
appwriter og Nota i undervisningen

•   betydningen af at have en god 
makker og gruppedannelser

•   om eleverne sidder et sted i 
klasserummet, hvor de kan få den 
nødvendige ekstrahjælp

•   at de ordblinde elever ønsker 
at løse de samme opgaver som 
resten af klassen, men med den 
nødvendige støtte

Ordblindevenlig undervisning
    – gavner alle elever...

TEMA OM ORDBLINDHED 
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•   om det er muligt for læreren at 
organisere ”fælles lærer-/elevnoter” 
før, under og/eller efter undervis-
ningen. 

De ordblinde elever er 
eksperter 
Vi synes, at udbyttet af samtalerne 
med eleverne var stort, og vi samlede 
op på alle de gode råd fra eleverne 
og præsenterede dem for vores 
kolleger til et pædagogisk råds møde. 
Elevernes inputs flyttede fokus fra 
ressourcer, teknologi og didaktik over 
på betydningen af lærere, der skaber 
tryghed og har forventninger. 
 
Og kammerater, der gerne vil hjælpe. 
Vi overvejer, om vi på den baggrund, 
skal arbejde videre med begrebet 
”ordblindemakker”: En kammerat, 
som har lyst og overskud til at være 
en stabil hjælper i undervisningen, 
når den ordblinde beder om det. 

En der vil læse højt, hjælpe med 
stavning – og måske i de store klasser 
dele noter fra undervisningen.  
 
Det var vores oplevelse, at elevernes 
egne ord gjorde mere indtryk på 
lærerne, end hvis vi havde gengivet 
forskeres og andre eksperters anbefa-
linger.  

Det er ikke hokuspokus 
Opgaven med at inkludere ordblinde 
elever er jo ikke ny, men med 
lanceringen af Undervisningsministe-
riets digitale ordblindetest i 2015 er 
der kommet stor fokus på, hvordan 
undervisningen tilrettelægges, 
så den tager hensyn til ordblinde 
elevers særlige udfordringer. Derfor 
er det vigtigt, at alle lærerne ved 
noget om ordblindhed og under-
visning af ordblinde, men det er en 
vigtig pointe, at lærerne ikke skal 
revolutionere deres undervisning. 

Vi har gennem elevernes udsagn 
givet vores kolleger anerkendelse for 
det de allerede gør, samtidig med 
at de måske blev mere bevidste om, 
hvilke dele af det, de allerede gør, der 
er særligt virksomt i ordblindevenlig 
undervisning.  

Opgaven med at skabe mulighed 
for, at eleverne kan lære og deltage 
på linje med deres klassekamme-
rater kan virke stor og uoverskuelig. 
Men faktisk er det eneste særlige 
hensyn, at alle papirer skal være 
digitalt tilgængelige inden undervis-
ningen begynder, og eleverne skal 
have mulighed for at benytte læse-/
skriveteknologi i undervisningen og 
ved testning. I den daglige under-

visning vil alle øvrige didaktiske tiltag 
komme hele klassen til gode. 

Aktiviteter og strategier, der styrker 
elevernes læseforståelse før, under 
og efter læsningen, kan med fordel 
anvendes. Skriveskabeloner, visuel 
støtte og fokus på ordkendskab er 
også eksempler på aktiviteter, som 
alle elever vil profitere af. 

Fællesskaber og trygge 
rammer 
Formålet med at samle de ordblinde 
elever var primært at indsamle viden 
om deres erfaringer med at være 
ordblinde. Vi talte med dem om 
særligt svære situationer, fx diktat 
og oplæsning, men også om de 
situationer, hvor de oplever, at deres 
ordblindhed ikke har betydning. 

Vi talte med dem om deres tilgang 
til og brug af hjælpemidler, og 
vi indsamlede deres gode råd til 
kammerater, lærere og familie. Vi 
var meget overraskede over deres 
ærlighed og lyst til at dele. Det at 
mødes med andre ordblinde og 
udveksle erfaringer, gav dem en 
styrket følelse af ikke at være alene. 
Det blev tydeligt for os, at følelsen af 
tryghed er en vigtig faktor. Tryghed 
skabes ved at lærerne viser, at de 

Ordblinde elevers gode råd til lærerne

”Jeg kan ikke lide at blive presset til at læse højt. Man 
skal kun tages, når man har hånden oppe. Og når jeg 
har hånden oppe, så skal de tage mig, for det har jeg 
ikke så tit.”

”Det er meget fedt at få en månedsopgave, der er 
lettere. Vi fik den på computeren, så er det nemmere.” 

”Det er fedt, når læreren spørger, hvem jeg er tryg ved, 
og så laver hun grupper med dem, jeg er tryg ved.”

”Jeg kunne godt tænke mig at arbejde mere med 
computer, for det er svært, når vi skal skrive ord i 
hæfter.”

”Det er svært, når vi skal tage ligeså mange noter som 
kammeraterne.” 

”Det er svært både at koncentrere sig om det vigtige, 
der står på tavlen og skrive det ned samtidig.” 

”Det er vigtigt, at der er styr på appwriter, når der er 
test, ellers får jeg stress.” 

”Det hjælper, når jeg minder min lærer om, at jeg har 
svært ved at udfylde kopiark.”

”Hvis jeg ikke får ekstra tid til test, så kan jeg ikke nå at 
blive helt færdig.”

”Jeg vil gerne have de samme opgaver som de andre, 
men med mere hjælp.”    

TEMA OM ORDBLINDHED 
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har indsigt i og forståelse for de 
ordblindes udfordringer. Og det giver 
tryghed, når lærerne tager hensyn 
til disse ved at tilrettelægge under-
visningen, så de ordblinde elever 
oplever at have lige muligheder for 
at deltage i undervisningen. 

De vil ikke have særbehandling og 
andre opgaver - de vil være en del 
af undervisningen og fællesskabet. 
Selvfølgelig! 
 
Læs med ørerne
Alle, der er dokumenterede 
ordblinde, kan blive medlem af Nota, 
og i Notas bibliotek kan de låne 
lydbøger og e-bøger - både fiktion, 
faglitteratur og undervisnings-
bøger. Som underviser af ordblinde 
elever kan man også få adgang til 
biblioteket. Her kan lærerne bl.a. 
tjekke om romaner, som skal læses i 
klassen, findes i lydbogsudgaver. 

Brug af lydbøger i undervisningen 
har en positiv effekt på ordblinde 
børn. De giver nemlig børnene en 
fair mulighed for at forstå teksterne 
og være med i gennemgangen af 
dem.  

Sideløbende med lyttelæsning af 
alderssvarende tekster bør ordblinde 
elever træne afkodning i bøger med 
en passende lav lix, så forståelsen 
ikke påvirkes af en usikker afkodning. 

Men det er ikke altid let for unge at 
finde spændende bøger, hvis deres 
læsekompetencer ikke svarer til 
deres alder. PLC kan styrke læsningen 
ved at sørge for at letlæste bøger er 
tilgængelige. Det handler både om 
at prioritere indkøb af letlæste bøger, 
men også om, hvor de placeres på 
biblioteket. De skal helst ikke stå på 
en mørk hylde i et hjørne. Målet er 
overordnet, at elever med læsevan-
skeligheder skal opleve, at læsning er 
en disciplin, som de kan deltage i. 

Både som lyttelæsere og som læsere. 
Og derfor er det vigtigt at skabe 
miljøer på skolen som motiverer 
alle - og ikke kun læsehestene. 

Fire drenge fra 9. klasse læser - tre 
med øjnene og én med ørerne. Foto: Gitte Martens Poulsen 

TEMA OM ORDBLINDHED 
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”Ordblindevenlig undervisning er ikke specialundervisning 
rettet mod en mindre gruppe elever – det er undervisning, der 
gavner alle eleverne. 

Det er ganske almindelig god undervisning med en særlig 
opmærksomhed rettet mod de ordblinde elever.” 

Nyt fra PLCF
-   FU foreslår på årsmødet i slutningen af oktober,  

at der nedsættes flg. udvalg: Bladudvalg,  
Hjemmesideudvalg, OK-udvalg, Temadag om læsning-
udvalg, Læringsfestival-udvalg og Folkemøde-udvalg. 
Skulle du have lyst til at være med i et af udvalgene – og 
ingen planer om at deltage på årsmødet, så skriv en mail 
til formanden med navn, e-mail og hvilket udvalg, du 
gerne vil deltage i. (plcf@outlook.dk)

-   PLCF deltager på konferencen om de nationale  
test, som afholdes af Rådet for børns læring den  
3. september.

-   PLCF deltager i høring om en national læsestrategi for 
børn og unge, som afholdes på Christiansborg den 10. 
september.

-   Ved tilmeldingsfristens udløb var 569 klasser tilmeldt 
Nyhedsugen. Det er så flot med det lidt kortere spænd 
mellem udmeldt tema og fristen, som var resultatet af 
ejerskiftet til dagbladet Berlingske. Det bliver spændende 
at følge  
konkurrencen. PLCF skal til møde med Berlingske 
i september sammen med de andre  
samarbejdspartnere Dansklærerforeningen og Danmarks 
it- og medievejlederforening.

TEMA OM ORDBLINDHED 
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Isnende 

Af Eline Mørch Jensen 

Makkerparret Morten Dürr og Lars 
Horneman har gjort det igen! Begået 
en stærk og betagende smuk grafic 
novel om et emne der taler sit eget 
tydelige sprog i statistikkerne, men 
som er hjerteskærende svært at 
tale om, for ikke at sige at rumme 
eller begribe, på en måde hvor det 
kommer til at handle om levende 
mennesker af kød og blod og ikke 
bare anonyme tal. Nemlig om incest 
og seksuelt misbrug af børn og unge 
i Grønland og det alarmerende høje 
antal af selvmord og selvmordsforsøg 
blandt grønlandske børn og unge. 

Af samme grund er ordene også 
få, mens billedsproget får lov at 
fylde i deres nye fælles bog Ivalu. 
For hvordan skal man benævne 
det unævnelige og til hvem skal 
man sige det, når den der begår 
overgrebene er ens nærmeste, som 
Morten Dürr udtrykte det, da han 
og Lars Horneman fortalte om deres 
rejse til Grønland og ind i dette helt 
ubærlige mørke ved en reception for 

Gennem stramme og sparsomme 
sætninger hører vi at faren drikker. 
Ofte er der ikke mad i huset. Pipaluk 
er tilsyneladende overladt til sig 
selv uden udsigt til forandring, til 
forbedring. Dronningen er på vej på 
besøg i sit hvide skib og alle skal have 
deres nationaldragter på. Pipaluk 
glæder sig ikke. Hun er vokset ud af 
sin dragt, men faren tvinger hende til 
at bære Ivalus dragt. ”Så kan du lære 
det. At man ikke skal løbe væk. Sådan 
siger han.” Her er ikke noget lys for 
enden af tunellen.

Kun i små erindringsglimt om 
søstrenes ture i fjeldet, hvor de 
samler sortebær, eller sejler i en båd 
på fjorden, hvor de fisker efter torsk 
– men kun fanger en klam ulk - er der 
varme, barnlig leg og ubekymrede 
tøsefnis i den storslåede natur fuld 
af Hornemans karakteristiske, skarpt 
aftegnede og næsten grafiske former 
af hav, isflager og forrevne klipper i 
nuancer af blå, brun og gul. 

udgivelsen af Ivalu. Ikke desto mindre 
er det netop det, 
de håber på: 
at bryde tabuet 
og åbne op for 
samtalen.

Bogens første ord 
”Ivalu”, navnet på 
fortælleren 
Pipaluks 
storesøster, 
optræder først på 
side 22. Pipaluk 
fortæller historien 
om sin søster, som 
bliver misbrugt 
af deres far og 
tager sit eget liv, 
fordi hun ikke 
kan vænne sig til 
smerten. En smerte 
som Pipaluk indtil 
da har levet med i 
på sidelinjen, men 
som man forstår 
hun vil komme til 
at mærke på egen 
krop. 
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Med sædvanlig sikker sans økonomi-
serer han med farverne og blander 
for eksempel en grumset gullig 
farve i et giftigt samspil med en 
lys blå i skildringen af den forladte 
militærbase med dens rustne bilvrag 
og lækkende olietønder, hvor Pipaluk 
finder sin søster, som har hængt 
sig i et reb. Mens knaldrød farve 
som friske blodstænk dominerer de 
passager, der skildrer farens overgreb 
på Ivalu. Dog optræder faren her 
ikke i egen skikkelse, men som et 
mytologisk monster med hugtænder 
og klør. 

Interessant nok udkom Ivalu 
samme dag som offentliggørelsen 

af en undersøgelse 3. september, 
foretaget af Epinion for Undervis-
ningsministeriet, hvoraf det bl.a. 
fremgår at omkring halvdelen af de 
adspurgte 590 elever i 9. klasse og 
3.g i høj eller nogen grad associerer 
ordene ”sjuskede” og ”misbrugere” 
med grønlændere. 12 % af eleverne 
føler stor eller meget stor grad af 
samhørighed med grønlændere, 
mens 40 % svarede at de følte lille 
eller ingen samhørighed. Samtidig 
associerer cirka 70 % grønlændere 
med ord som ”stærke” og ”beskedne”. 
(Kilde: Politiken, 3.9.19, red.) 

Alt andet lige bør dette i hvert 
fald fortælle os, at viden om og 

kendskab til hinanden er vejen frem 
fremfor fordomme og stereotyper, 
hvilket også bekræftes af Skolere-
formens ord om at undervisning i 
rigsfællesskabet skal være en del 
af historiefaget. Så også her falder 
Ivalu på et tørt sted, ikke kun i sin 
tapre bestræbelse på at bryde 
tabuet omkring seksuelt misbrug 
og selvmord blandt børn og unge, 
men også fordi vi her har fået et 
enestående værk om (en skyggeside 
af ) det moderne Grønland. 

Ivalu er andet bind i en serie af 
Morten Dürr og Lars Horneman 
om emner der er svære at tale om. 
Første bind var den meget roste 
og prisbelønnede Zenobia (2016), 
som handlede om den syriske pige 
Amina, som er på flugt fra krigen og 
dør på Middelhavet. Lars Horneman 
blev hædret med kulturministeriets 
illustratorpris for bogen, som også 
har modtaget Claus Deleuran-
prisen for årets danske tegneserie 
og Pingprisen for bedste børne/
ungdomsserie. Morten Dürr modtog i 
2016 PLCFs Børnebogspris for hele sit 
forfatterskab, men konkret udløst af 
Zenobia. Bogen er pt. blevet solgt til 
udgivelse i 18 lande og desuden på 
vej som teateropsætning i 2020.

Ivalu
Af Morten Dürr og Lars Horneman
Forlaget Cobolt 2019
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Historiekanon 22: 
Genforeningen
I 1920 blev Nordslesvig genforenet 
med Danmark, og den danske grænse 
blev rykket fra Kolding til Kruså. 
Grænsedragningen blev afgjort ved 
folkeafstemning i de berørte områder. 
Processen førte bl.a. til Påskekrisen i 
marts og april 1920, hvor kong 
Christian X afsatte den siddende 
regering uden om det parlamentariske 
flertal.

Kort om Faktalink 
I Faktalink.dk finder du 
samfundsemner med links til 
originalkilder, medier og materialer. 
Artiklerne har en problemorienteret 
tilgang til emnerne, hvor perspektiver 
og debatter udfoldes. 

Se også ’Temaer’, som giver inspiration 
til at arbejde tværfagligt. 
Der er adgang til alle Faktalink-
artiklerne med UniLogin. 

Besøg faktalink.dk

Udgives af DBC as i samarbejde med Bureauet

Ritzau Scanpix

Af Eline Mørch Jensen

For 5. gang i træk udbyder Selskabet 
for Børnelitteratur sit årlige Status-
seminar for børne- og ungdomslitte-
ratur, hvor fagfolk og andre interes-
serede, hvis hjerter banker for børne- 
og ungdomsbøgerne, kan få indblik 
i – og overblik over - årets (2019) 
danske udgivelser. Denne gang med 
fokus på bl.a. letlæsning, fagbøger, 
bøger til svage læsere samt grafic 
novels og illustrationer. 

På programmet er der oplæg om de 
nye spændende tendenser i 
billedbøgerne ved børnebibliotekar 
på Kulturstationen Vanløse 
Kathrine Bach Pachniuk, som står 
bag #1000bøger og blogger om 
læsning og bøger på 
bibliotekattensboeger.com og 
@bibliotekat på Instagram. Betina 
Falsing, som er børnebibliotekar på 
Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus og 
master i hhv. børne- og ungdomslit-
teratur og børne- og ungdomskultur 
og sidder i juryen for Kulturministe-
riets børnebogspris, giver eksempler 
på gode letlæsningsbøger til de små.

Rachel Røst, stifter og leder af Læs 
for livet, holder oplæg om (behovet 
for) bøger til svage læsere. Anja Kirk 
Berthelsen, børnebibliotekar fra 
Lemvig Bibliotek og Master i Børns 
Litteratur og Medier, gennemgår 
tendenserne inden for årets fagbøger 
til både små og store. 

Sarah Mygind, ph.d. fra Center for 
Børns Litteratur og Medier, Aarhus 
Universitet, nu postdoc i projektet 
”Reading between Media”, fortæller 

om tværmedialitet i årets børne- og 
ungdomsbøger.

Med udgangspunkt i sin dobbeltrolle 
som forfatter og illustrator holder 
Søren Jessen oplæg om arbejdet 
med grafic novels og illustrerede 
bøger som Ørkenfeber, Vildnis og 
tropehjelm, Liv på spil og Frantz 
Kafkas Forvandlingen, hvor han ser 
på hvad der sker, hvis illustrationerne 
ikke viser hvad der står i teksten. 
Mister de troværdighed? Gør teksten? 
Eller skaber de tilsammen et helt 
tredje rum til læsernes oplevelse af 
værket …

Herefter har Anna Jacobina Jacobsen, 
illustrator og modtager af Kultur-
ministeriets illustratorpris i 2019 
for sit ordløse væk Ø, en samtale 
om arbejdsprocessen med Ø med 
Marianne Eskebæk Larsen, lektor 
Københavns professionshøjskole, 
som dels sidder i juryen for Kulturmi-
nisteriets illustratorpris og i bedøm-
melseskomiteen for Nordisk Råds 
børne- og ungdomslitteraturpris.   

Dagen rundes af med et stand 
up-foredrag af forfatter Sanne 
Søndergård - om sit liv med børne- 
og ungdomsbøger – sine egne 
ungdomsbøger såvel som dem, hun 
selv er vokset op med og rundet af. 

Statusseminaret finder sted 17. 
januar 2020 kl. 9-15 på Københavns 
Professionshøjskole, Humletorvet 3, 
1799 København V. Pris for deltagelse 
er 1195 kr. og 695 kr. for medlemmer 
af Selskabet for Børnelitteratur.

Tilmelding på www. Bibliodan.dk

Statusseminar for 
børne- og ungdoms-

litteratur 2020


