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Indledning 

Det er en kulturteknik at læse og skrive. Megen kommunikation foregår i stadig større grad i skriftlig 

form f.eks. Facebook og mails. Hvis dyslektikeren ikke får støtte i form af læse- og skriveteknologi 

(LST) og kvalificeret faglig stilladsering, kan dysleksi hurtigt blive en social vanskelighed, jf. vejled-

ning til Ordblindetesten1. Det skal helst ikke blive sådan, at dyslektikeren føler sig dum til alt skolere-

lateret. Afdækningsresultater kan afføde en indsats, en særligt tilrettelagt undervisning, som støtter 

informantens læse- og skriveudfordringer samt medvirker til at mindske de psykosociale følger af at 

tro, at der er noget galt med én. Det gælder både for den unge i grundskolen og den voksne på 

VUC2. Ønsket er at blive inkluderet i fællesskabet, være selvforvaltende og livsduelig i alle dets are-

naer. Det gælder i høj grad også min informant, kaldet M. Der er ændringer i gymnasie- og er-

hvervsskolereformen, så kravene til de unges kvalifikationer skærpes, med karakterminimum. Ms 

ønske er at uddanne sig til psykolog. Derfor er der stor grund til at støtte Ms skriftsproglige udvik-

ling.  

Ud fra ovenstående betragtninger dannes baggrund for at undersøge følgende: 

Problemformulering 

Hvordan udfolder jeg en undervisningsplan med eksempler, som tilgodeser at informanten forbedrer 

sine afkodningsstrategier og sit morfemkendskab, hvilket kan kvalificere brugen af LST, med henblik 

på læsning og skrivning af psykologitekster og på længere sigt støtte overgangen til ungdomsuddan-

nelse? 

Metode 
Nedenfor beskrives, hvordan jeg vil anvende udvalgte teoretikere som baggrund for at udarbejde et 

udpluk af et forløb.  

I første afsnit vil jeg beskrive Ms udfordringer på baggrund af afdækningen3.  

Andet afsnit vil der indgå teorier om dysleksi ud fra bl.a. Elbros4 definition på dysleksi. Der 

beskrives, hvilken betydning arbejdshukommelsen og den fonolgiske sløjfe har for læsning. 

I det didaktiske afsnit vil bl.a. psykologiske betragtninger indgå på baggrund af bl.a. mindset-teorien 

af Dweck, selvværd jf. Samuelsson og motivationsaspektet af bl.a. Bråten. Den lektiologiske pæda-

gogik er udgangspunktet for vejledning af M. 

Løbende vil der diskuteres, hvilke udfordringer der er i forhold til at forbedre Ms afkodningsstrate-

gier og morfemkendskab, så M kan kvalificere brugen af LST, og deraf få mere ud af sin læsning og 

skrivning af psykologitekster. Der vil indgå refleksioner over, hvordan overgangen til ungdomsud-

dannelse bliver god for dyslektikere.  

                                                           
1 (Nobelius, 2017) 
2 Voksenuddannelsescenter 
3 Bilag1 
4 Professor ved Kbh’s Universitet og leder af Center for Læseforskning 
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Afslutningsvist evalueres og perspektiveres for at opsamle som svar på problemformuleringen. 

I min opgave vil teorihenvisninger være i fodnoter samt test, interviews og undervisningsopgaver vil 

stå i fodnoter med henvisning til bilag.  

Case 
M går i 9. kl. på Farsø Efterskole, som er en efterskole for normaltbegavede elever med dysleksi 

og/eller dyskalkuli. M har fået udført Ordblindetesten5 og e/Læsetesten. Afdækningen på skolen fo-

retages ikke for at finde ud af, hvem der er dyslektiker og hvem, der er i skriftsprogsvanskeligheder. 

I mødet med den enkelte tages højde for dennes primære udfordringer og afledte vanskeligheder. 

Det betyder bl.a., at undervisningen foregår med digitaliserede tekster og M støttes med LST. For-

målet er, at der skabes et overskud, som kan bruges til forståelse.   

Afdækningsresultater  
Forrige år fik M en score på 56 i Den tværgående Ordblindetest, som ses på billedet. At testen er 

tværgående betyder, at den går på tværs af uddannelserne, så M ikke skal testes næste sted, M 

kommer. Resultatet vidner om, 

at M er i fonologiske vanske-

ligheder.  

Ud fra Ms egen forståelse har 

flere øvelser med suffikser re-

sulteret i flere faste repræsen-

tationer af rod- og bøjnings-

morfemer. Udfordringen er at 

M overgeneraliserer, når hun 

er i tvivl, hvilket ses i resultatet 

af RIOO6. M sætter endelser 

på, så f.eks. antenne skrives an-

tæen og amme bliver ammen.  

Ovenstående resultat under-

støttes af prøven fra Diavokken 

Find det, der lyder som et ord7. 

Her har M 15,8% rigtige, taget 

uden brug af LST. M er derfor i gruppen med 10-

percentil for 9. kl. M har dermed store vanske-

ligheder, når M ikke kan stave sig gennem ord, ved 

at bruge viden om, at hvert grafem har en bestemt 

                                                           
5 Bilag2 
6 Bilag3. RIOO er en test, der benyttes for individuelt at målrette ordforslagene i CD-ORD 
7 Bilag4 
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lyd. M er udfordret ved at anvende den logografiske strategi, da M ikke genkender hele ordets ord-

billede. Når der ikke er ydre ledetråde til at fastholde forståelsen, bliver læsningen usikker. Det ty-

der på, at den fonologiske sløjfe udfordres8. 

Morfemlæseprøven9 har M taget både med og uden LST. Prøven afdækker hastighed af genken-

delse og forståelse af skrevne ord. Ms score, uden brug af LST er meget lav; 2 dvs. 6,2% rigtige, da 

testen er afhængig af afkodning. Når M anvender LST, er det ikke den samme mængde energi, der 

går til at stave ordene. Når LST benyttes markeres tre ord ad gangen, hvilket også medfører øget 

tidsforbrug og fejltryk. Da middelværdien er 15, og M nu har en score på 6 dvs. 18,75% rigtige, indi-

kerer det, at M har meget vanskeligt ved at genkende og forstå ord.  

Læsefærdighed, -hastighed og -korrekthed undersøges ved at anvende Elbros lister10. Når M læser 

nonord, kræver det, at hun kan udnytte skriftens lydprincip. Derfor vil M have større vanskeligheder 

ved nonord, end ved læs-

ning af rigtige ord, hvilket 

resultatet også vidner 

om.  

I listen Rigtige ord, læses 

3,47 rigtige ord pr. min. 

Mens M ved Nonordsli-

sten, læser 2,2 rigtige ord 

pr. min. Fejltyper som er 

fremtrædende11 er bl.a. 

reversalfejl i udtalen; birk 

udtales [bʁɛg]. Altså føl-

ges det fonematiske prin-

cip ikke, så hvert bogstav 

har en standardudtale12.  

M har vanskeligt ved at læse ord med lidt flere bogstaver. Det kan bl.a. skyldes, at M har en usikker 

ortografisk repræsentation i hukommelsen, hvilket bevirker, at æble udtales [æːbə]. Vokalforveks-

linger ses også, så skud udtales [sgʌð]. M har en delvis alfabetisk læsning, da hun udtaler en del ord 

i strid med skriftens lydprincip, girk udtales [giɐ̯gə]13. Desuden skal M gøres opmærksom på reg-

lerne om at lydene [b], [d] og [g] staves med p, t og k, når det efterfølgende bogstav er s; spejl, sta-

kit og skur. I opgaveopbygningen er jeg inspireret af Zieglers staveudviklingsmodel, da den giver en 

indikation for, hvilke opgaver M kan præsenteres for14.  

                                                           
8 (Dahlin, s. 41 ff) 
9 Bilag5  
10 Bilag6  
11 (Clausen & Nobelius, s. 36ff) 
12 (Sennenvald, 2016) 
13 (Elbro C. Læsevanskeligheder, s. 71ff) 
14 Bilag7 
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Ms fonologiske udfordringer kommer bl.a. til udtryk på tekst- og sætningsniveau, hvilket Hverdags-

skrivning15 indikerer. Uden LST scores 2, som i den vejledende scorefordeling ligger i trin 1, hvilket 

betyder, at M kan tilbydes undervisning tilrettelagt for ordblinde. Ved brug af LST scores 7, så hun 

er stadig på trin 1, nu i kategorien Øvrige. Ms skrivning med LST blev kvalificeret. M har fået et 

større overblik ved, at M nu kan takke for blomsterne. Grundet manglende syntaktisk og semantisk 

kendskab, er det et meget analytisk talesprogspræget sprog. M benytter oftest ligefrem ordstilling, 

hvor subjekt, bl.a.”…jeg nåede ikke…”, er i forfeltet. Den samlede score for vurderingselementerne 

er lav. Ud fra resultaterne, at der derfor mange trin op til kravene for en gymnasial tekst.  

Samlet set er det den sproglig bearbejdning, der er udfordringen, uanset om det er en tekst, der 

skal læses, rettes eller skrives16.  

Ud fra afdækningen af M kan indsatsen og brugen af LST kvalificeres, ved at undervisningseksem-

plerne tager udgangspunkt i ovenstående betragtninger. 

Teorier om dysleksi 
I en faglig sammenhæng benyttes begrebet dysleksi, men i mit arbejde med M betegner jeg det 

som ordblindhed eller at være i læse- og skrivevanskeligheder. Det giver mening, fordi M er testet 

med Ordblindetesten, og går på en ordblindeefterskole. I bilag har jeg valgt at tage flere definitioner 

med, for at rumme dybden og bredden i definitionerne17. Diskrepansen mellem IDA18 og Høien & 

Lundbergs definition er, at sidstnævnte beskriver, at dysleksi er genetisk funderet og at retskriv-

ningsvanskelighederne fortsætter i voksenalderen. Elbro opridser, at de fonologiske forstyrrelser 

kan findes i afvigelser i den neurologiske funktion og struktur. Forskningen tyder på, at kromosom-

markører, der har betydning for dysleksi er 1, 2, 6 og 1519.  

                                                           
15 Bilag8 
16 (Red., Justesen, & Pedersen, 2010, s. 29) 
17 Bilag9 
18 Den internationale dysleksiorganisation 
19 (Høien & Lundberg, 2015, s. 105 ff) 
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Årsagskæden med de genetiske og neurologiske kendetegn, som giver sig udslag i sproglige samt 

læse-/stavevanskeligheder, bliver påvirket af miljøfaktorer. Den væsentligste faktor for stimulering 

er undervisning, der bl.a. kan indbefatte: bogstavkendskab og fonemopmærksomhed vha. rim og 

remser, sange og højtlæsning, for at styrke den sproglige opmærksomhed, så risikoen for læsevan-

skeligheder mindskes senere20. M nævner, at hun ikke læser særlig meget, og ikke i førskolealderen 

har oplevet at familien i stor stil sprogstimulerede.   

Når afkodning ikke fungerer, giver det andre afledte vanskeligheder. M har en double deficit, en 

dobbelt vanskelighed21. Det udmønter sig ved, at M både har vanskeligt ved de enkelte sproglyde, 

men også har meget langsom benævnelse, der influerer på forarbejdningshastigheden22. Ved start 

på Ms skrivning, hviskes grafemet meget langsomt, hun lyderer. Her udtales enkeltlydene for bog-

staverne, ved at M siger bogstavets lyd f.eks. sss-ttt... M laver lydsyntese, ved at glide ind på ordet.  

M har komobiditet mellem dysleksi og ADHD. Tillægsproblemet gør sig for mange dyslektikere ud-

slag i opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. Eftersom M er i behandling, spiller det 

formodentlig ikke nogen signifikant rolle. Dermed er det ikke noget, der tages i betragtning. Jeg er 

bekendt med forskning, der beskriver sammenhæng mellem ADHD og dysleksi, men vurderer, at 

ADHD ikke er Ms primære vanskelighed23.  

Kendetegn ved dysleksi 
Efter at have fået overblik over hvad bl.a. dysleksi er, vil der nedenfor belyses, hvordan læseproces-

sen kan forekomme. I det foregående afsnit har der været eksempler på flere staveprincipper, der-

for vil det ikke fremgå her24.  

Læseformlen: A x F = L.  

Afkodning gange forståelse lig læsning. Læsning er ikke en lineær proces, men foregår i en veksel-

virkning. Der forekommer ingen læsning, før begge faktorer er i spil. En anden variabel er motiva-

tion. Hvis M ikke er motiveret for at forsøge at afkode og forstå, læses der ikke. Der er flere, som 

har en forståelse af, at læsning altid er med øjnene. Her må der rokkes ved Ms forståelse, så M får 

et mere nuanceret billede af, hvad læsning også er. Her er spørgsmål som, snyder man ved at læse 

med briller? En øjenåbner til at brede læsebegrebet ud.  

                                                           
20 (Elbro C. Læsevanskeligheder, 2008, s. 106 ff) 
21 (Elbro C. 2008, s. 148 ff) 
22 Bilag  
23 (Stefan Samuelsson, s. 229 ff) 
24 Bilag10 
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Der er en vis mængde overskud til rådighed for hele læse-/skriveprocessen. Arbejdshukommelsen 

(AH) og den fonologiske sløjfe er på overarbejde, når afkodning kræver meget energi.  

AH 
For at få en forståelse af, 

hvad AH er, og hvordan den 

fonologiske sløjfe er udfor-

dret for dyslektikere, an-

vendes teorien udviklet af 

Baddeley & Hitch. De be-

skriver AH som et dynamisk 

informationsbearbejdnings-

system, der behandler visu-

elle og fonologiske oplys-

ninger, forinden lagring i 

langtidshukommelsen (LH). 

Modellen er fra Grundbog i 

lektiologisk pædagogik25.  

Den beskriver AHs sam-

menspil med LH og omgivelserne. AH indbefatter fire elementer: Den centrale eksekutivkomponent 

(CE) der har til opgave at fokusere, udvælge og kontrol af adgang til LH. Den fonologiske sløjfe (FS), 

som fastholder og bearbejder lydenheder. Den visuospatiale skitseblok (VS) fastholder og bearbej-

der visuel og rumlig information, hvilket betyder noget i forhold til at kunne visualisere f.eks. ved 

skriftsprog. Den episodiske buffer sammenholder information fra både FS og VS med udvalgt infor-

mation fra LH for deraf at udvikle nye repræsentationer26. Da AHs kapacitet er begrænset og de fire 

komponenter deles om denne, resulterer det i, at når M enten har en ineffektiv fonologisk afkod-

ning eller en ineffektiv visuospatial bearbejdning, går der en stor del af kapaciteten til det. Så er der 

mindre til rådighed til CEs 

udvælgende og strukture-

rende funktion. Derfor er 

det vigtigt at være ekspli-

cit og gentagende27, så der 

er større mulighed for, at 

ordene bliver til faste re-

præsentationer, som lag-

res tydeligt i LH. Efterføl-

gende vil der da være mu-

lighed og adgang til, at de 

kan hentes frem igen. Det 

                                                           
25 (Pedersen & Hjorth, 2016, s. 31) 
26 (Pedersen & Hjorth, 2016, s. 30ff) 
27 (Bråten, 2009, s. 227) 
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kan være en stor hukommelsesbelastning for FS at ordforslagene ikke er personligt indstillet, så M 

skal ned til 8. ord i listen, før det rigtige ord er der. På billedet kan ses, at Ms brug af alternative ord-

forslag bliver markeret med en anden farve end de andre ord på listen. Her er det ønskede ord nr. 

3, dog ikke i de alternative forslag. Her skal afvejes, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at justere 

ordforslagene ud fra Ms fejltyper for at kunne fastholde information.  

Didaktiske overvejelser 
I ovenstående afsnit så vi på, hvad dysleksi er, og hvilke udfordringer det kan give. Det leder mig til 

at beskrive og anvende udvalgte teoretikere for at give bud på centrale didaktiske optikker, der ta-

ger højde for psykosociale aspekter.   

Mindset 
Mindset-teorien af Dweck28 handler om, hvordan man tænker om sig selv og om sine egne egenska-

ber. Enten har man et fixed mindset, eller også har man et growth i forskellige arenaer. Hvis man 

har et fixed mindset, opfatter man sine evner som urokkelige og uden mulighed for at udvikle dem. 

Med et growth mindset anses evner som noget, der kan ændres. Udgangspunktet er, at alle perso-

ner kan opnå udvikling. Intelligens og evner er ikke statiske. Erkendelsen af, at man kan gøre noget 

ved sine færdigheder f.eks. at læse, vil i de fleste tilfælde skabe motivation og være medvirkende til 

at ændre på selvbilledet. Det samme gør sig gældende, når M i samtalen finder ud af, hvad ord-

blindhed er, og hvad det ikke er. For et growth mindset vil en udfordring være en mulighed for at 

rykke sig vha. den rette strategi, tid og støtte29. I interviewet30 havde M overvejende growth mind-

set31, hvilket betyder, at M har en selvforståelse af, at hun kan flytte sig og har en god self-effici-

acy32, hvilket handler om Ms forventning til en given opgave lykkes.  

Selvværd 
Dyslektikere viser sig statistiks set at have mindre selvværd end andre personer. Da lavt selvværd 
hæmmer motivation og handlekompetence, er det noget, der skal tages hånd om. M skal vha. over-
kommelige mål opdage en progression, og få øje på at M er lykkedes. M bør erkende, at det ikke 
kun er fordi, hun er blevet hjulpet, som forklaring på, at det lykkedes. Ovenstående går i tråd med 
den lektiologiske forståelse af undervisning og vejledning: ”…som en strategibåren og læringsorien-
teret vejledning, der støtter elever eller studerende med skriftsprogsvanskeligheder i at udvikle stra-
tegier og udnytte værktøjer, der kan bruges i en given uddannelseskontekst, såvel aktuel som fremti-
dig”33.  

Det M arbejder med, skal være meningsfuldt og følelsen af selv at bestemme, er vigtig for motiva-

tion, og narrativet der fortælles34. Det er derfor naturligt at arbejde med et uddrag fra I dysleksiens 

minefelt, så M identificerer sig med de interviewede, der har læst psykologi35.  Ved en oplevelse af, 

                                                           
28 Professor i psykologi  
29 (Kortnum, Nielsen, & Videsen, 2016) 
30 Bilag11 
31 Bilag12 
32 Bilag13 
33 (Pedersen & Hjorth, 2016, s. 18 f) 
34 (Pedersen & Hjorth, 2016, s. 53 ff) 
35 (Red., Justesen, & Pedersen, 2010, s. 77 ff) 
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ikke at have kontrol over eget liv, er der en risiko for, at opleve tillært hjælpeløshed36. For ikke at 

falde i Rosenthaleffekten37, er der grund til at arbejde med Ms oplevelse af kontrol. Gøre M op-

mærksom på, hvornår og hvilke strategier, der lykkedes i arbejdet.  

Motivation 
I Holmgårds afhandling beskriver eleverne, at de bare vidste, at de var anderledes, da de blev 

spurgt, hvornår de fandt ud af, at de havde dysleksi38. Det kan have stor indflydelse på deres for-

ventning til at mestre. Bråten arbejder i den forbindelse med ydre og indre motivation. Ms forvent-

ning om mestring bygger på tidligere erfaringer. M har en høj grad af indre motivation for at se se-

rier, hvor hun deraf lærer engelsk. Her har M en naturlig nysgerrighed, engagement og forkærlig-

hed for at udfordre sig selv ved f.eks. ikke at have undertekster på. Men kommer det til en læseop-

gave, har M lave forventninger til, at være særlig hurtig eller forstå det læste, hvilket M nævner i 

interviewet før læseprøverne39. En undgåelsesfokuseret mestring 40 kan vælges ved at gå på toilet-

tet, men M får en meget større oplevelse af succes, ved at benytte en problemfokuseret, når M an-

vender LST, hvilket også kan ses i resultatet for de to læseprøver41.   

Den praktiske undervisning 
Ovenstående didaktiske betragtninger vil jeg 

i forløbet implementere. Nedenfor vil der 

både indgå yderligere didaktiske, praktiske 

og pædagogiske overvejelser, som ligger til 

grund for undervisningen, se billede.  

                                                           
36 (Stefan Samuelsson, s. 182 ff) 
37 (Frost, 2006) 
38 (Holmgaard, s. 52) 
39 Bilag14 
40 (Metner & Storgård, 2017) 
41 Bilag1 
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Denne strækker sig over 8 uger med 1,5 time pr. uge. De tre første gange beskrives detaljeret i bi-

lag, og er opdelt med tre forskellige aktiviteter i hver time (a, b og c)42. Hensigten er, at opgave 1a 

skal danne stillads for aktivitet 2a og 3a og så fremdeles. Ved at gentage sidste uges fokus er målet 

at overindlære og 

derved konsolidere 

viden. Hver aktivitet 

vil starte med teori, 

eksempler og model-

lering. Derefter arbej-

der M stilladserende 

med opgaverne43. Det 

er væsentligt, at M 

støttes og gives feed-

back mundtligt og 

skriftligt, så hun ikke 

hænger fast i hyper-

fejl44. I den evalue-

rende samtale er der 

optag45 af Ms svar og 

italesættelse af, hvor-

dan hun har øvet sig i 

at løse opgaverne, for 

at bevidstgøre om er-

hvervede strategier 

og viden. Den digitale 

logbog er samlings-

punkt for refleksion. M vil arbejde med sin metalæring om bl.a. læring om sig selv i en lærende situ-

ation.  

Målene er i zonen for nærmeste udvikling46, dvs. de skal være overkommelige, så M kan få oplevel-

sen af at beherske de grundlæggende færdigheder. Hensigten er også, at skabe blik for forskellige 

indsatsområder47, så der er lejlighed til at anerkende M for sin indsats på flere planer48.  

                                                           
42 Bilag15,16,17 
43 (Kvithyld, Kringstad, & Melby, 2015, s. 47ff) 
44 (Clausen & Nobelius, 2010, s. 46f) 
45 (Dysthe, 1997) 
46 Vygotsky, jf. stilladsering 
47 Bilag18  
48 (Hagtvet, Frost, & Refsahl, 2016, s. 289) 
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Fonologik49, som jeg er inspireret af, er et multisensorisk læse-/stavemateriale, inspireret af HELP. 

Udgangspunktet er en tælleteknik, kaldet tapping. Fremgangsmåden medvirker til at M øver glid-

ning, der kan hjælpe til at segmentere. Det er en omvej, der kræver energi, men en måde at angribe 

ord, når M er fonologisk usikker.  

At skrive betyder for M også indtaling jf. lytteskrivning50 samt anvendelse af LST. Når Ms fonologiske 

udfordringer ligger dybt, har M svært ved at lytte-rette. Udfordringerne er både, at M har vanskeligt 

ved at høre endelserne, og Ms udtale af ord kan være utydelig. For at øve udtalen, bliver opgaven 

at træne først enstavelsesord nu, vi, derefter flerstavelsesord have, læste og sammensatte ord, lyd-

blind, støtteundervisning. Desuden kan øvelser med bl.a. appen Say-Hi være medvirkende til at be-

vidstgøre om, hvor lydene ligger i munden. 

I arbejdet med morfemer anvendes Arnbaks beskrivelse af disse til at forklare M rod-, forstavelses-, 

aflednings-, og bøjningsmorfemer51. Denne vi-

den kan da støtte M i stavning med LST, da 

mere præcis brug af ordforslag kræver, at M 

kan flere ord i morfemet og udnytter viden om 

jokertegn52.  

Når jeg tilrettelægger tiltagene er det væsent-

ligt at vide, hvad der står i Bekendtgørelsen om 

ordblindeundervisning for voksne53. I planlæg-

ningen af undervisningen skal der tages ud-

gangspunkt i Ms forudsætninger, behov og øn-

sker jf. § 7.   

I undervisningen har M været med til at udar-

bejde et forslag til dikterings- og korrekturpro-

cedure54, som M stilladseres af, for at skabe 

overblik over processen, se billede.  

 

 

                                                           
49 (Mose & Højbjerg, 2017) 
50 (Saabye, 2017) 
51 (Arnbak, 2005) 
52 Bilag19 
53 (Ministeriet for børn, 2017) 
54 Bilag20 
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Desuden har M arbejdet med at anvende rettearket: LYT-og-RET med CD-ORD som vist55.  

Alle ovennævnte fokuspunkter skal være stilladserende faktorer, for at M kan lykkes med en ung-

domsuddannelse.  

I næste afsnit er der nedslag i forløbet, der vurderer Ms udvikling.  

Evaluering 
Logbogen har været en medierende støtte og en god måde at styrke Ms metakognitive forståelse, 

ved at sammenholde med indsatsområderne. Desuden underbygges oplevelsen af mestring, der har 

motiveret til ny indsigt.  

                                                           
55 Bilag21 
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Fonologisk og morfologisk kompetence 
M kan nu prikke vokaler og opdele morfe-

mer i stavelser fra enstavelses- til tostavel-

sesord og med konsonantklynger. Det har 

været nødvendigt at justere og have fokus 

på bestemte ord M skulle arbejde med, da 

M ikke kan høre konsonantklynger med r jf. 

RIOO-testen. M har konsolideret sin viden 

om fonologi og morfologi, og deraf er der 

sket små fremskridt i Ms skriveproces med 

LST ved at hun i højere grad tager sig tid til 

at tappe bogstaver og bruge ordforslag. På 

baggrund af større bevidsthed om lyde i or-

dene, er M blevet bedre til at diktere distinkt og tydeligt.  

Strukturelement 
Til opgave 2b beskriver M, at der er forskel på, hvilken dikteringsprocedure M vælger, når M skriver 

langt i forhold til kort.  

Proceduren bærer præg af, at M har vanskeligt ved at fastholde længere sætninger samtidig med, 

at M får dem rettet løbende. I opgaver, hvor M skriver længere passager (det vil sige mere end to 

linier), er M ikke lige så grundig i korrekturdelen, da M bruger overskud på at fastholde de bedre 

formulerede sætninger. Det underbygger nødvendigheden i at have et beredskab til at fastholde og 

strukturere sætningerne, så korrekturfasen imens skrivning ikke fravælges.  

Når en større skriftlig opgave er dikteret, er der ikke den samme motivation for at rette efterføl-

gende. Det kan være fordi, M har brugt meget energi på at konstruere sætninger. M har ikke været 

mødt af forventninger om, at M skal bruge tid på at rette og strukturere. Måske har der været en 

forventning til, at det blot var godt, hvis hun fik skrevet noget. En sidste grund kan være, at M ikke 

kan huske, hvad M rent faktisk vil med den pågældende sætning, når hun efterfølgende skal i gang 

med at rette.  

I samtalen undersøgte vi, hvad der skulle til, for at M både kan huske de gode sætninger i skrivepro-

cessen og få rettet mest muligt. M kunne i højere grad ved større opgaver øve sig i at få struktur på 

både forløb og skriveopgave som helhed, så hun f.eks. opdeler opgaven i en start, en midte og en 

slutning jf. Brudholm56 og Gades skabeloner57, hvor der skrives stikord til hvert element eller ved at 

lydoptage. Når jeg har præsenteret skabelonerne til stikord for M, har hun udtrykt, at det begræn-

ser dikteringsflow og idégenerering. Men med mere øvelse, bliver energien forhåbentlig stille og 

roligt frigivet til også at kunne genere afsluttede sætninger.  

                                                           
56 (Brudholm, 2011) 
57 (Jensen) 
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Revisionskompetence 
I opgave 2c er de to første sætninger afsluttede. M brugte meget tid på at rette dem. Den efterføl-

gende sætning er lang, uafsluttet og mindre klart formuleret. Til sidst i sætningen har M dikteret 

noget, der er blevet til Svend-

borg, hvilket er meningsfor-

styrrende. Der er brugt sæt-

ningskoblinger, vha. bindeor-

dene men, for, at, til sidst og 

også. Desuden er anvendt el-

liptiske sætningskonstruktio-

ner, hvor sætningerne kædes 

sammen ved at udelade refe-

rentkoblingen ”…og fortælle 

om… ”. Det finitte verbal er underforstået58. 

M har en tendens til, at snuppe endelserne af, når det er noget, der er svært at udtale. Det kunne 

tyde på, at M har vanskeligt ved at hente de faste repræsentationer frem. Derfor er det væsentligt 

at øve sig i artikulation, for at blive god til at diktere, jf. opgave 2c og 3c59.  

Et fokus efterfølgende de tre undervisningsgange kan være at beskæftige sig yderligere med, hvor-

når der er kohærens på sætnings- og afsnitsniveau60. M må øve, hvornår hun kan sætte sætnin-

gerne meningsfuldt sammen, så det ikke bliver talesprogspræget og opremsende.  

Følgende afsnit er nedslag i anbefalinger fra projektet It-rygsæk til tiden61, der skulle medvirke til en 

mere ubesværet overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse for dyslektikere. 

Overgangen til ungdomsuddannelse 
Jeg er vidende om, at som elev på efterskole, kan M ikke modtage OBU62, men at viden om det i høj 

grad er vigtigt for mit virke, så jeg kvalificeres yderligere. Det er tilbuddet, som M vejledes til at blive 

støttet af efterfølgende. Når M oplever, at der stilles nye krav i uddannelsesforløbet og efterføl-

gende, kan M henvende sig for at få OBU-undervisning, og deraf få en individuel tilrettelagt støtte.  

I It-rygsæk til tiden blev der visiteret 334 elever, 13,6 %, i 9. og 10. kl. til LST. Projektet undersøgte 

bl.a. hvor mange, der fortsat brugte hjælpemidler, hvilket var 22863. Nedenfor er der ud fra elevin-

terviews, samlet et udpluk af anbefalinger, som er særligt vigtige for at LST kan blive en støtte i 

overgangen.  

                                                           
58 Bilag22 
59 (Hansen, 2015, s. 90ff) 
60 (Jørgensen & Pedersen, s. 120ff) 
61 Finansieret af Ministeriet for Børn, Undervisning og 
Ligestilling 
62 Gratis undervisning for ordblinde for voksne på VUC og HF.  
63 (Gandil & Olsen, s. 39 ff) 



Side 15 af 18 
 

Det er centralt, at overlevering om dysleksi systematiseres. Hurtig instruktion af LST, og at det føl-

ger eleven både på skolen og i hjemmet, peger eleverne også på. Der skal være fuld anvendelse af 

LST i alle fag også til prøverne. De oplevede ikke ændrede forventninger til dem, efter de fik LST. LST 

anvendes mere til stavning end til læsning. Alligevel bør eleven opfordres til at benytte LST til læs-

ning. Sidste anbefaling jeg vil trække frem er, at inddragelse af eleven i planlægningen af uddannel-

sesforløb med LST er nødvendig. Anbefalingerne vil jeg kommentere i næste afsnit. 

Perspektivering 
I forhold til elevernes anbefalinger har de nogle meget brugbare nedslag. Når M skal videre i ung-

domsuddannelse, er det væsentligt at have fokus på de betragtninger. M er så svagt afkodende, at 

M både bruger LST til skrivning og læsning. At skrive uden LST er ikke en mulighed, da M ved skriv-

ning ikke kun skal genkende, men også genkalde ord. Det forudsætter sikkerhed i lydprincippet for 

at kunne finde de rigtige ordforslag i listen ved brug af LST. Det er også væsentligt at arbejde med 

CD-ORDs stemme- og hastighedsindstillinger. Generelt skal der være undervisning i, hvordan M skal 

bruge LST og ikke kun undervise med LST, hvilket Svendsen netop også udleder i sin Ph.d.64. Det vil 

være ønskeligt, at når M går ud af grundskolen, er disse færdigheder så befæstet, at der kan være 

fokus på læring og de nødvendige strategier.   

Det er væsentligt, at viden om, hvor man orienterer sig om nyt teknologi, bliver videregivet, og de 
værktøjer M ved, er de foretrukne, skal M være så meget dus med, at M har mindre behov for 
hjælp til installation, opdatering og nyanskaffelse. Det kræver kontinuerlig modellering og genta-
gelse forinden. 
 
Digitalisering af alle læremidler bør være et krav fra ledelsen, så alle tekster er tilgængelige også 
årsværkerne vha. NOTA65, som er et bibliotek for mennesker med syns- og læsehandicap. M skal 
vide, hvad M gør, når hun møder f.eks. en ikke læsbar PDF. Desuden bør der undervises i forskellige 
måder at læse på: via NOTA, e-bøger, tekster på telefon, oplæsning med LST mm. Der bør også un-
dervises i forskellige måder at skrive på: med blyant, tastatur, diktering, brug af ordforslag med LST 
og telefon, anvendelse af ordbøger, indbyggede synonymordbøger, Google Translate mm. Desuden 
en undervisning i anvendelse af smartphones som værktøj til læsning, skrivning og andre typer op-
gaver.  
En stor viden om dysleksi skaber grundlag for at have høje forventninger til dyslektikere, på lige fod 

med de der ikke har det. Ifølge Swalander er det motiverende at opleve positive forventninger. Der-

for bør lærere italesætte forventningerne også i vejledningen til forældre66.  

Når kravene øges på Ms vej til uddannelse, er det centralt, at M klædes kvalificeret på for at bygge 

bro med strategier, skabeloner og LST. At M ved, hvor M kan søge hjælp, og videreudvikle sine er-

hvervede kompetencer indenfor fonologi og morfologi, struktur og revision for bl.a. at kunne dik-

tere hele sætninger og justere sætningskonstruktionen. At M ved hvordan hun justerer LST til hvilke 

                                                           
64 (Svendsen, s. 223ff) 
65 (Kulturministeriet, 2017) 
66 (Stefan Samuelsson, s. 178ff) 
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formål, er nødvendigt for at nå målet om at læse psykologi, da læsekravet stiger markant. Jeg er 

fortrøstningsfuld, da Ms oplevelse af at mestre er drivkraften for at nå målet.  
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