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Fokus-skift i
ordblindeundervisningen
Af Natasha Epstein

Det er efterhånden ved at være alment anerkendt, at læse-/stavestøttende it-hjælpemidler
har en stor kompenserende effekt, og at it skal
være en naturlig del af læseundervisningen.
Men jeg har indtryk af, at det er de færreste, der
helt har taget konsekvensen af dette og reelt
har flyttet fokus i undervisningen af voksne ordblinde og andre med læse-/stavevanskeligheder1.
Mange holder stadig fast i, at man skal arbejde med de ordblindes vanskeligheder fra bunden – bygge deres manglende forudsætninger
op. Og at de jo skal lære at læse »rigtigt«. Men
hvorfor skal de egentlig det? Hvorfor ikke fokusere på de ordblindes evne til at formulere sig
på skrift og med at forstå det, de læser? Hvorfor
blive ved med at banke dem i hovedet med det,
de ikke kan? I dag har vi jo virkelig muligheden
for reelt at kompensere for de ordblindes største vanskeligheder, nemlig stavningen og afkodningen.
Jeg vil pointere, at denne artikel handler om
unge og voksne. Læseindlæring hos børn er en
helt anden diskussion, som jeg ikke vil begive
mig ind på her.

Jeg har selv længe holdt fast i den »gamle« måde at undervise på. Som ordblindeunderviser er
det svært at slippe – måske fordi man ikke føler,
at man »gør nok«/bruger sin faglighed nok, hvis
man ikke arbejder med de ordblindes basale
vanskeligheder og forudsætninger for at kunne
1. Fremover bruges af nemhedsgrunde kun betegnelsen
»ordblinde« om begge grupper.
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læse og skrive. Men det er jo netop forudsætningerne, de ordblinde har problemer med, og
hvis man kan kompensere for de mangelfulde
forudsætninger og arbejde med det, de ordblinde i virkeligheden godt kan i stedet for det, de
ikke kan, åbner det for mange muligheder. Og er
det egentlig ikke det, vi som specialundervisere
skal? Kompensere for den funktionsnedsættelse, der er tale om? Hvad skulle der egentlig være i vejen for, at en ordblind kunne formulere sig
lige så nuanceret og grammatisk korrekt på
skrift som en ikke-ordblind? Og hvad skulle forhindre en ordblind i at lytte-læse bøger, der faktisk er for svære for vedkommende at læse med
øjnene, men som er på det intellektuelle niveau,
de rent faktisk føler sig på?

I dag har jeg været til ordblindeundervisning, det er herlige at man bare bliver tilbudt
det gratis.
De tanker jeg har fået efter undervisningen, er måske generelle for flere ordblinde
end mig. Derfor sender jeg dem til jer. Nu,
her bagefter, kan jeg se at teksten kan virke
som en kritik af undervisningen, det er teksten ikke, undervisningen var en fin og meget kvalificeret. Prøv at læse det som en diskussion af hvad jeg skal lære og måske også
andre.
Vi skulle lære at stave. Det er der dygtige
lærere der har prøvet hele mit skoleliv. For
man kan jo ikke skrive hvis man ikke kan stave, tror jeg at tankegangen var. Så mens jeg
skulle lærer at stave til »bedre«, »meget« og
»sagde« fik de andre undervisning i at sætte
krys og bolle, opbygningen af sætninger i
skriftsproget og skrev stil, os til ordblindeundervisning fik lette diktater med et indhold
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og sprog der på ingen måde kunne udfordrer os, det samme med læsestoffet vi fik.
I dag kan jeg klare mange af mine stavefejl
med computterstøtte og det er meget svær
og kræver meget øvelse for mig at lærer at
stave. Derfor er målet for mig: At kunne formulerer et godt og klart skriftsprog.
Hvis jeg kan det så er det letter at få hjælp,
fra computer og mennesker der kan hjælpe
når konteksten er forståelig.
I dag er mit skriftsprog knudret der mangler ord i sætningerne der er ingen tegnsætning. Teksterne er unødigt sværere at læse.
Det der tager lang tid når jeg skal skrive er at
få ordne sat sammen så de er forståelige.
Dette kan skyldes hullerne i min gundskoleundervisning. Jeg ved at man kan sætte
komma hvis man kan finde udsagnsled og
grundled, er det svært at lærer når jeg er
ordblind? Der findes ordklasser som navneord og substantiver findes der andre? Og er
det meget svært at lærer som ordblind? Nu
gætter jeg, der vel også forskellige typer af
sætninger og måder at bygge afsnit op på.
Er der flere ordblind der har mangler i
grundskolenundervisningen som mine?
Kan man lærer at skrive ude fra, først afsnit så sætninger så ord? Er det nødvendig
at være god til at stave for at kunne formulere tekster?
Fig. 1 - Mail fra kursist skrevet med hjælp fra Dictus + ViseOrd, forår 2007.

Der findes flere læse-/skrivestøttende it-hjælpemidler (Se bl.a. Arendal 2006, Gade 2006). Jeg
kan bedst lide ordforslagsprogrammet ViseOrd,
talesyntesen ViTal og scanneprogrammet ViTex,
og det er derfor de programmer, jeg omtaler i
denne artikel. Man kan bruge lang tid på at diskutere fordele og ulemper ved de forskellige
programmer, men det er ikke mit formål her. En
god oversigt findes i Marie Bertelsens artikel i
Dansk Audiologopædi nr. 5/2007 (Bertelsen
2007). Mig bekendt findes der ikke nogen nyere
oversigt. Selvfølgelig er der sket meget siden
2007, men grundlæggende er der tale om de
samme programmer.
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Stavning/skrivning
Når man skal skrive med et ordforslagsprogram,
kræver det, at man har forholdsvis godt styr på
de enkelte lyde – man kan i hvert fald ikke få
glæde af et sådant program, hvis man ikke kan
identificere de første lyde i et ord. Jeg skal derfor understrege, at jeg mener, det stadig er utrolig vigtigt at arbejde med den fonologiske opmærksomhed. For nogle ordblinde kan det tage
lang tid at »få lydene på plads«. Men mange vil
kunne nøjes med et forholdsvis kort lydkursus,
før de kan få glæde af programmet. Ofte kommer folk udelukkende for at få hjælpeprogrammerne og vil absolut ikke gå til mere læseundervisning. Her kan det være en motiverende faktor
at starte med at præsentere programmerne, og
de vil så hurtigt selv opdage, at det er en stor
fordel at vide mere om lydene.
Hvad enten man starter det ene eller det andet
sted, er det vigtigt hurtigt at gøre lydarbejdet
konkret, så kursisten ved, hvorfor det er vigtigt
med et vist lydkendskab. Man kan fx tage udgangspunkt i hæfte A1, A2 og C fra Staveraketten (Solvang 2003), hvor man skal finde frem til
de første to eller tre konsonanter i et ord. Når
kursisten har lavet opgaven, og man sammen
har sikret, at alle forlydene er korrekte, kan han
som oftest selv finde frem til ordene ved at bruge ViseOrd + ViTal.
For at kunne få udbytte af ViseOrd, er man ikke nødt til at være fuldstændig sikker i at identificere de enkelte lyde. Man kan komme langt
med at vide, at det kan være svært at høre forskel på fx æ, e og i – programmet kan så indstilles til at have den korrekturfunktion indbygget,
at man får forslag til ord med e, selvom man
skriver æ. Fx kan man få forslag til »menneske«
ved at skrive »mæ«. Eller man kan bruge jokerfunktionen, hvis man ikke kan høre, hvilke lyde,
der kommer og fx få forslag til organisation,
hvis man skriver o*on. Man kan også kombinere disse og finde frem til »morges« ved at skrive
må*s. Ved nogle længere ord, kan det være en
fordel, hvis man kan lytte sig frem til første lyd i
hver stavelse, fx kan man finde kakerlak ved at
skrive k*k*l*k. Her vil jeg igen pointere vigtigheden af arbejdet med den fonologiske opmærksomhed.
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Fig. 2 - Ordforslag
i ViseOrd.
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Undervisning i skriftlig formulering
Mange voksne ordblinde har i årevis forsøgt at
undgå skrivning så meget som muligt. Og hvis
de endelig har været nødt til at skrive, har de ofte begrænset sig til at bruge de ord, de var nogenlunde sikre på at kunne stave. Men det er
meget utilfredsstillende, og mange føler, at deres skriftsprog er barnligt, jf. dette eksempel:

Uden hjælpemidler:
Her komme Han Cykke Så komme da en Bil og
kør in ham så komme Da en BaBuBil.
Med ViseOrd og ViTal:
Her kommer han cyklende. Det er snevejr og det
er glat han når til et lyskryds hen køre over for
grønt men så kom der en bil som ikke kan bremse så den glider lige in i ham så kommer politiet
og ambulancen.
En kursist udtalte efter at have gået til undervisning i en måneds tid, at »nu kan jeg skrive det,
jeg vil, i stedet for at nøjes med det, jeg kan«.
I undervisningen plejer jeg at sige, at det er forbudt at finde på et andet ord end det, man vil,
fordi man ikke kan stave det. Det skal kunne lade sig gøre at finde frem til det – enten ved at
ændre i korrekturfunktionerne, ændre på andre
indstillinger, vælge en anden ordbog eller benytte sig af jokerfunktionen. Nogle gange kan
det godt være svært, men det lykkes næsten altid. Og det er vigtigt, at kursisterne har lært at
arbejde på den måde, når de pludselig sidder
derhjemme alene og skal skrive et eller andet.
Meningen er jo, at de skal blive uafhængige af
hjælp fra andre.
Når først kursisterne har lært at benytte ViseOrd
og ViTal til at finde frem til de ord, de vil skrive,
er der mange nye spørgsmål, der rejser sig:
Hvordan opbygger man en sætning? Hvilke ord
indgår der? Hvordan laver man forskel på direkte og indirekte tale? Hvad er forskellen på ordstillingen i en konstaterende og en spørgende
sætning? Hvornår bruger man nutid, og hvornår
bruger man datid? Hvilke ord bruger man til at
binde sætninger sammen med - hvorfor kan
man ikke starte en sætning med dem? Hvad er
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grundled og udsagnsled? Hvornår sætter man
punktum og komma? Hvad er stedord? Hvad
bruger man tillægsord til - hvornår skal de ende
på –e og –t? osv. osv. Og det er her, jeg mener,
man skal lægge fokus i undervisningen. Det er
altså bestemt ikke slut med undervisning, når
kursisten har lært at benytte sine it-hjælpemidler – tværtimod. Men undervisningen bliver meget mere individuel og situationsbestemt.
I arbejdet med skriftlig formulering er det vigtigt, at kursisterne arbejder med at skrive deres
egne tekster - så bliver det mere konkret og relevant for dem at lære regler om det ene og det
andet. Det kan være godt indimellem at fokusere på nogle helt konkrete spørgsmål i enkelte,
målrettede opgaver. Et godt materiale i den forbindelse er Skrivevejen fra Alinea (Jensen 2008).
Men jeg har erfaring for, at de først rigtigt lærer
noget, når de arbejder med deres egen tekst.
Det er meget mere motiverende og meningsfyldt. Jeg har lavet en del forskellige opgaver,
som jeg har liggende på en usb-nøgle: lige fra
små opgaver som »Du bor i lejlighed. Din radiator er gået i stykker. Skriv en besked til viceværten« til længere opgaver som »Fortæl om din
største interesse« med en masse underpunkter/
spørgsmål. Hvis kursisten slet ikke kan komme i
gang med at skrive, kan det være godt at tage
udgangspunkt i faste skabeloner (kan downloades gratis fra www.fmb.dk/kompit).
Når man har læst en kursisttekst, er det vigtigt
at nøjes med at fokusere på én ting ad gangen,
når man skal kommentere den. Så hellere tygge
den igennem ad flere omgange. Ofte handler
det i første omgang bare om at få kursisten i
gang med at skrive og derefter få lokket mere
frem end det, de er startet med at skrive. Det vil
sige, at man skal starte med kun at fokusere på
tekstens indhold. Hvem gjorde …? Hvorfor var
det sådan? Hvem er..? Hvordan var …? Se eksempel i fig. 3.
I starten kan man som underviser stille disse
spørgsmål helt konkret. Efterhånden skal kursisten selv lære at stille spørgsmål til sin tekst og
selv vurdere, om teksten svarer på alt det, en
udenforstående ville spørge om. I denne proces
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er oplæsning med ViTal en uvurderlig støtte.
Hvor kursisterne før som oftest har brugt familie
og venner til at læse og rette deres tekster igennem (hvis de overhovedet har skrevet dem
selv), kan de nu blive helt uafhængige af andre i
denne sammenhæng.

Første udkast
Da vi købte hus i Borup, skulle der laves meget ved det. Derfor valgte vi at rive alt ud af
huset, og starte forfra. Min mand er tømrer
og kan lave utrolig mange ting selv. Vi skulle
have autoriserede håndværker på til at lave
kloak, el og vvs. Det tog næsten halv andet
år at bygge om. Nu er vi næsten færdige og
det har været det hele værd at kunne bestemme selv.
Andet udkast
Da vi købte hus i Borup, skulle der laves meget ved det. Der var ikke gjort meget ved det
siden det blev opført i 1962. Der var en kloak
som var faldet sammen, så der kom rotter
ind i huset. Derfor valgte vi at rive alt ud af
huset, og starte forfra. Min mand er tømrer
og kan lave utrolig mange ting selv. Vi skulle
have autoriserede håndværker på til at lave
kloak, el og vvs, da vi ikke skulle have problemer med forsikringen, hvis der skulle ske
noget på et senere tidspunkt. Det tog næsten halv andet år at bygge om. Der er brugt
rigtig mange timer efter arbejde og i vores
ferier. Nu er vi næsten færdige og det har
været det hele værd at kunne bestemme
selv.
Vi fik en indretningskonsulent ud fra Svane
køkken i Køge. Han skulle måle op til køkken,
bad, skabe og bryggers. Så snakkede vi om
hvad vi kunne tænke os af materialer og
hvilken farver det skulle være i. Claus skulle
selv montere det hele selv, da vi spare mange penge på det. Køkkenet ville jeg have i
hvidt og det blev en træbordplade for granit
ville koste 46.000 kr og så mange penge ville
vi ikke ofre. Det store badeværelse blev hvidt
med grå granit vask, det lille blev sort med 2
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skuffer og hvid vask, bryggers hvidt med grå
bordplade. Hårde hvidevarer valgte vi fra
Miele. Vi flyttede ind den 9. maj og den 10.
maj fødte jeg vores mindste pige Mille.
Claus er i gang med at lave garage om til et
værelse, den er kun 12 kvm og kan derfor ikke bruges til en bil. Senere skal han bygge
en ny garage til huset. Vi kunne også godt
tænke os at bygge et værelse mere på huset,
men det skal der søges om på Køge kommunen. Til sommer skal der lægges fliser rundt
om huset.
Fig. 3 – eksempel på en kursisttekst, skrevet med hjælp
fra ViseOrd og ViTal.

Når man har arbejdet med indholdet af teksten,
kan der være flere andre ting, man kan tage op.
Alt efter, hvor langt i processen, kursisten er,
hvad hun gerne vil kunne osv. Som oftest vil der
være utallige ting, man kan tage fat på, og kunsten er at begrænse sig, så kursisten ikke taber
lysten til at skrive. Nogle gange skal man starte
med kun at tage fat i ét problem i flere forskellige tekster, før man går videre til noget andet.
Andre gange kan man arbejde længe med den
samme tekst og tage fat i flere forskellige problemer. Det kan ofte være en god idé at snakke
om, hvor meget man skal gå ind og rette i teksten.
Måske er der overhovedet ingen punktummer i
teksten, og man skal starte med at dele sætningerne op. Her kan det være en god idé at lade
ViTal læse højt. Ofte vil man selv læse det, som
om der er tegn, selvom der ikke er det, hvis man
læser sin egen tekst. Hvis man indstiller ViTal til
at læse en sætning ad gangen, vil man hurtigt
kunne høre, om punktummerne er sat helt forkert, eller om der mangler nogen. Dette kræver
sandsynligvis en del undervisning og støtte i
starten, men efterhånden kan de fleste lære at
høre det selv.
Nogle ordblinde har lært sig at skrive meget
korte sætninger for at sikre sig, at det bliver korrekt. Andre skriver meget lange sætninger uden
punktummer. Det kan være godt at snakke om

blad…1-10:blad… 04/03/10 09.14 Side 33

M E D L E M S - D E B AT

at variere sine sætninger og sit ordvalg. Fx kan
det være en god idé at udlevere en oversigt
over bindeord og lade kursisten binde nogle
korte sætninger sammen på forskellige måder.
Måske bruger kursisten stort set ingen tillægsord, og det kan være en god idé at arbejde med,
hvad tillægsord kan gøre ved en tekst. Og der
kan være 1000 andre ting at tage fat i…
Nogle kursister vil nøjes med at få skrevet noget, andre kan forstå, og det har ikke den store
betydning, om grammatikken er korrekt. Det kan
derfor være nødvendigt at sluge visse grammatiske fejl og lade helt være med at kommentere
dem. Andre vil gerne arbejde med grammatik,
og der kan derfor være rigeligt at arbejde videre
med.
Ovenstående er bare eksempler på, hvad man
kan arbejde med i en tekst. Det er meget individuelt, hvilke problemer, der skal arbejdes med
hos hver enkelt kursist. Hovedsagen er, at man
som underviser skal involvere sig i kursistens
tekst og spørge/kommentere ud fra den og ud
fra de fokuspunkter, man har valgt.
Læs n i ng
Mange voksne ordblinde har hele deres liv
kæmpet med at stave sig igennem ord. De har
måske aldrig læst en bog, og de læser stort set
ikke aviser, blade eller andet. Det kan også være
rigtig svært for dem at finde rundt på Internettet, læse mails og breve mv. I stedet for – igen –
at starte fra bunden og lære dem, hvordan de
angriber svære ord ved at inddele dem i stavelser eller morfemer, hvordan de enkelte lyde udtales, når de står i bestemte sammenhænge
osv., kan man lære dem at benytte scanning og
oplæsningsprogrammer, så de dermed kan få
læst de bøger og andre ting, som de gerne vil.
De kan pludselig snakke med om Stieg Larssons
nye bog, fordi de har lånt den som lydbog på
Nota. De kan sætte sig ind i svære emner, som
interesserer dem, i stedet for kun at læse om
Jan, der kører bus eller Bo, der bliver væk. De
kan få læst op på Internettet, læse deres egne
breve osv.
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vil være besværligt at bruge it-hjælpemidler.
Hvis man står i supermarkedet og ikke kan læse,
om der står »håndcreme« eller »hårbalsam«,
hvis man er på arbejde og skal læse en besked
på opslagstavlen mv. Bortset fra, at teknikken
snart gør det muligt at tage billeder af alle mulige former for tekst og få den læst højt på en mobiltelefon, så er der stadig mange, der gerne vil
arbejde med at lære at »læse selv« – bare lidt.
Her vil man sagtens kunne arbejde på to niveauer: på den ene side arbejde med »god gammeldags« læsetræning i lette bøger, på den anden
side arbejde med lytte-læsning af tekster på et
meget højere niveau.
Den første side af sagen vil jeg ikke komme
nærmere ind på, da det jo er kendt stof for de
fleste. Men når man arbejder med indscannede
eller elektroniske tekster, har man mulighed for
at lægge et helt andet fokus i læseundervisningen: læsestrategier ved læsning af forskellige
former for tekster, læseforståelse, ordforråd mv.
Her kan man blandt andet bruge de opgaver,
man kan købe eller hente gratis på nettet til Gyldendals små fagbøger, ligetil.nu og til flere
bøger fra Special-pædagogisk Forlag. Desuden
er der mange gode idéer og opgaver i »Videregående læsning« (Elbro 1996) samt Læs med!
og Læs på! (Fabrin 2003+ 2001).
Hvorfor blive ved med at fokusere på, at den
ordblinde partout skal lære at »læse rigtigt«? Vi
mener vel heller ikke, at folk med meget dårligt
syn skal tvinges til at lære at læse uden briller?
Eller at folk uden et ben skal lære at gå uden deres protese? Og er det egentlig ikke underordnet, om man forbedrer den ordblindes »reelle«
læse-/stavefærdigheder, eller om man kompenserer for mangelfulde færdigheder, hvis man
ender med at nå målet – at få læst og forstået en
tekst/formidlet et skriftligt budskab?
Natasha Epstein, audiologopæd,
faggruppeleder og læsekonsulent,
Center for Specialundervisning, Slagelse

Selvfølgelig er der stadig tidspunkter, hvor det
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