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Indledning
Om Den Mobile Indsats (DMI)
I skoleåret 2019/20 startede Aalborg Kommune Den Mobile Indsats
(DMI) for elever med ordblindhed og elever med
matematikvanskeligheder. Indsatsen skal give eleverne en intensiv faglig
indsats samt løbende opfølgning gennem elevens skoletid i såvel DMIregi som på hjemskolen.

DMI’s opgaver


Afvikling af kursusaktiviteter
for 4., 5. og 7. klassetrin på
tværs af alle skoler



Indsatsen hedder Den Mobile Indsats (DMI), fordi indsatsen iværksættes
tæt på og i samarbejde med hjemskolerne – konkret gennemføres
undervisningen af eleverne på én skole i området, hvor tilmeldte elever
deltager fra de lokale skoler.

Afvikling af 2-dages
ordblindeevent for 9. årgang
med workshops og oplæg på
Hovedbiblioteket



Hertil kommer oplæg, sparring og netværk for dels lærere/vejledere dels
elevernes forældre med henblik på at sikre størst muligt udbytte af den
intensive indsats for eleverne i deres hverdag.

Oplæg for personalegrupper
på kommunens skoler mhp. at
skolerne understøtter eleverne



Intro til forældre omkring
kursusaktiviteter samt
rådgivning omkring
ordblindhed



Sparring og rådgivning med
lærere/ledere/vejledere



Netværksmøder for
læsevejledere/ordblindelærere



Åben rådgivning for forældre
og lærere/vejledere

Alle elever, der er identificeret ordblinde med Den nationale
ordblindetest, får tilbuddet om kursusforløbet ved DMI. Det er skolerne i
samarbejde med forældrene, der tilmelder eleverne.

Målet med DMI-indsatsen er at styrke elevernes kompetencer til at
mestre deres ordblindhed samt styrke deres matematikforståelse, samt
øge deres læringslyst og trivsel.
På længere sigt er målet med indsatsen, at eleverne kommer godt
igennem Folkeskolen og klarer sig bedre i uddannelsessystemet. En
rapport fra Egmontfonden1 viser bl.a., at ordblinde får markant lavere
karakterer i alle grundskolens prøvefag. Tre ud af ti ordblinde
gennemfører ikke en ungdomsuddannelse, hvilket er dobbelt så mange
som blandt deres ikke ordblinde jævnaldrende.
Skoleudvalget fik senest i juni 2021 en status på indsatsen, hvori det
fremgår, at udvalget i foråret 2022 får en ny status på effekten af DMIindsatsen. Denne evaluering udgør status for 2022.

Evalueringens metode
Evalueringen er bygget op omkring forskellige kvantitative og kvalitative data:

1



Spørgeskemaundersøgelser blandt:
o Alle deltagende elever fra marts – maj 2022
o Alle forældre med deltagende børn marts – maj 2022
o Alle kontaktpersoner på de 48 skoler i form af læsevejledere og ordblindelærere samt
matematikvejledere eller matematiklærere på de skoler, der har haft elever med i
prøvehandlingerne omkring matematik
o Ledere med kontakt til DMI fra alle 48 skoler



Læsetest (gentaget læsning) for eleverne før og efter forløbet

Egmont Rapporten 2018: Let vejen – til uddannelse for ordblinde børn og unge, Egmont Fonden
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Fokusgruppeinterview med DMI teamet og leder
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Resumé
Denne evaluering er gennemført i 2022 frem imod afslutningen af 3. projektår i Den Mobile Indsats (DMI).
Der har de forrige år været fremlagt en status for DMI indsatsen for Skoleudvalget.
Antallet af elever har været stødt stigende alle 3 skoleår: 715 elever (2019/20), 843 elever (2020/21) og 890
elever (2021/22).
Statistisk vil der være ca. 7% ordblinde elever på en årgang, og deltagerantallet fordelt på årgange i DMI
stemmer udemærket overens med den andel, der ses på landsplan. Dette indikerer, at vi langt hen ad vejen
får identificeret og tilmeldt ordblinde elever til DMI.
Der er lavet prøvehandlinger på matematikindsatsen i projektår 2 og 3, hvor der i 2021/22 var 40 pladser til
elever med specifikke matematikvanskeligheder. Ca. ¼ af skolerne tilmeldte elever til indsatsen, og der var
ikke pladser nok til alle tilmeldte. Givet at der på de øvrige ¾ af skolerne er et lignende behov for kurser til
elever med matematikvanskeligheder, dækker de 40 pladser langt fra behovet.
Evalueringen viser, at de nuværende 4 konsulentstillinger, der er afsat til DMI indsatsen, ikke er tilstrækkeligt
til at indfri det politisk besluttede serviceniveau. Matematiktilbuddet kan kun gives i begrænset omfang,
ligesom kursusafviklingen på ordblindeområdet har svært ved at imødekomme det store antal elever med
behov for en indsats. En konsekvens har bl.a. været at afkorte ordblindekurset for at give plads til
matematikindsatsen, samt at holdstørrelserne har været langt større end oprindeligt planlagt. Al tiden bruges
på drift/kursusafvikling, så der mangler tid til vigtigt udviklingsarbejde som f.eks. opkvalificering af skolernes
personale og rådgivning og vejledning til forældrene.
DMI-teamet har over de 3 år oplevet en mærkbar positiv udvikling i skolernes viden om ordblindhed og
hjælpemidler. Som eksempler herpå ses en større opmærksomhed på at få testet eleverne og på det rigtige
tidspunkt samt brugen af LST (Læse- og SkriveTeknologi). Det betyder, at eleverne kommer med en
stærkere basisviden fra hjemskolen, som der kan arbejdes videre med på kurset.
I evalueringen af DMI er gennemført test af læsehastighed ved hjælp af metoden ”Gentaget læsning” på det
intensive forløb i 4./5. klasse. Eleverne læste – på individuelt læseniveau – den samme tekst før og efter
forløbet (81 elever). Ved start læser eleverne gennemsnitligt 70 ord pr. minut, og ved afslutning læser de
gennemsnitligt 104 ord pr. minut - en procentvis forbedring på 49 %. Det bemærkes desuden, at alle elever
har forbedret deres læsehastighed fra start til slut ved gentaget læsning (undtagen én elev, der fastholder
samme niveau).
Der gives i spørgeskemaundersøgelsen en meget klar anbefaling af DMI-indsatsen fra både elever,
forældre, vejledere/lærere og ledere på skolerne. De peger især på, at eleverne får mere viden om
ordblindhed, lærer at bruge deres hjælpemidler, og – ikke mindst – at eleverne møder andre børn med
ordblindhed. Mange elever fortæller, at de har fået nye venner på kurset. Flere forældre fortæller, at det har
haft stor positiv betydning for deres barns trivsel at komme på kurset. Enkelte fortæller også, at det har været
svært for barnet at komme på kursus og være væk fra sin klasse.
Skolerne oplever bl.a., at DMI har bidraget til at øge fokus på en systematisk ordblindeindsats.
Fagpersonerne omkring eleverne – ordblindelærere, læse-/matematikvejledere, ledere, DMI team – peger
også på, at der med fordel kan være et endnu tættere samspil mellem DMI og skolen, herunder både
brobygning for den enkelte elev såvel som kompetenceudvikling for skolens personale generelt (i alle fag).
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Kursusafholdelsen udfordrer både skoler og DMI, ikke mindst koordinering af lokaler, transport mv. Nogle
skoler peger på, at kurserne med fordel kunne afholdes på den enkelte skole af kendte voksne med hjælp
fra DMI, samt at DMI bistår skolerne med opfølging/brush-up på alle årgange samt de halvårlige
forældrenetværk. Der er også ønsker om mere fleksibilitet ift. opstart af elever på DMI-kursus, uanset
hvornår de testes ordblinde.
I evalueringen giver DMI team og teamets leder udtryk for, at der er behov for en egentlig re-tænkning af
DMI-konceptet på baggrund af de strukturelle og logistiske udfordringer beskrevet i evalueringen her.
Opsummerende fra undersøgelsens elever, forældre, skoler og DMI team vil et nyt koncept skulle forholde
sig til:
1. Ressourcer – Der er nu 900 tilmeldte elever årligt, og det er med den nuværende normering på 4
konsulenter ikke muligt at imødekomme det hidtil besluttede serviceniveau for ordblinde- og
matematikindsatsen i DMI
2. Matematikindsats – Stillingtagen til omfanget af indsatsen, antallet af pladser samt procedure for
udbredelse og tilmelding fra skolerne
3. Kursusafholdelse - Forslag om afholdelse på den enkelte skole eller i et centralt DMI-center med
fælles transport
4. Tid på dagen – Forslag om at afkorte kursusdagen for eleverne fra 6 til 4 timer, f.eks. kl. 8-12
5. Brobygning til elevens hverdag – Der er behov for endnu stærkere sammenhæng til skole og hjem i
forhold til fastholdelse og udvikling af elevens tillærte kompetencer, herunder behov for fortsat
kompetenceudvikling til hjemskolen samt vidensdeling med forældrene
6. Elever, der ikke kan testes ordblinde med den nationale ordblindetest er pt. ikke omfattet af
tilbuddet
7. Indkøb af hjælpemidler – Forslag om fælles indkøb af bedst tilgængelige digitale hjælpemidler, så
eleverne har adgang til, anvender og kan undervises med brug af samme digitale hjælpemidler
8. Der er privatskoler, der efterspørger DMI-indsatsen. De er pt. ikke omfattet af tilbuddet
9. Vejledningsopgave ift. specialundervisning er ikke iværksat
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Om DMI – i ord og tal
Forløbet for ordblinde
DMI kursusforløbet for ordblinde følger eleverne fra mellemtrinnet og resten af deres skoletid. Eleverne
testes typisk for ordblindhed i 3.-5. klasse – ifølge Folkeskoleloven har forældre krav på at kunne få testet
deres børn for ordblindhed én gang fra 4. klasse. Når eleven er testet ordblind, kan der gives et forløb i DMI.
Forløbet starter i 4. klasse, hvor der gives en intrensiv indsats i 12 dage, ligesom DMI besøger skolerne. Der
er DMI-opfølgningsdage for eleverne i 5. og 7. klasse, mens skolerne skal afholde opfølgning i 5., 6. og 8.
klasse. DMI afholder et forældrenetværksmøde i forlængelse af det intensive forløb i 4. klasse, mens
skolerne skal følge op med halvårlige forældrenetværksmøder på alle årgange efter det intensive forløb.
Læse- og matematikvejlederne har fået tilført midler til at varetage denne funktion.
GROW, Ung Aalborg har hold i de ældste klasser, og DMI samarbejder med GROW om denne del.
DMI afholder i tæt samarbejde med Aalborg Bibliotekerne et årligt 2-dages ordblindeevent for 9. klasses
elever og lærere/vejledere. Der deltager årligt over 100 elever. Fokus er overgangen fra folkeskole til
ungdomsuddannelse via en række workshops og oplæg og med deltagelse af eksterne samarbejdspartnere
(f.eks. UU, UngAalborg, Kompetencecenter for læsning i Århus, ordblindeefterskoler, studerende fra
videregående uddannelser mv.).
Her ses en figur over forløbet i DMI. De blå bokse er indsatsen fra DMI, og de grønne bokse er indsatsen på
hjemskolen.
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Der er foretaget flere justeringer i DMI-konceptet henover de 3 år. En væsentlig ændring har været at lade
nytestede elever i 5. klasse indgå i det intensive forløb i 4. klasse. Dette giver mulighed for at få flere
ordblinde elever med i forløbet fra start og kan samtidig være med til at imødegå, at eleverne testes for tidligt
med henblik på at få en plads i DMI. Eleverne skal nemlig være klar til at tage testen, og de vil i hovedreglen
kun blive testet én gang i deres skoletid.
Corona-perioden har medført justeringer, hvor DMI kurserne blev afholdt skolevist for ikke at blandt elever
fra forskellige skoler. DMI har kørt efter normal model i skoleåret 2021/22 med undtagelse af en enkelt
klynge, der var påvirket af corona-situationen i vinter.
Behovet for ordblindeindsatsen har vist sig meget stort med mange tilmeldte elever, og der er med DMIteamets 4 medarbejdere ikke ressoucer nok til at varetage kursusaktiviteterne som oprindeligt tænkt. Bl.a. er
det intensive forløb afkortet fra 15 til 12 dage for at skabe plads til matematikindsatsen. Desuden bestod
modellen oprindeligt af kursushold på 13 elever med to konsulenter som et optimalt undervisningsmiljø for
ordblinde elever. Dette kan ikke lade sig gøre i praksis med det antal elever, der er tilmeldt, hvorfor
holdstørrelserne i praksis har været langt større.

Forløbet for elever med matematikvanskeligheder
Ved opstart af DMI var idéen at tage udgangspunkt i Undervisningsministeriets Talblindetest, men denne er
efter tre års DMI-projekt stadig ikke offentliggjort. Derfor er der ikke noget testsystem, der kan identificere
talblinde elever. Dette er grunden til, at målgruppen i evalueringen her benævnes elever med
matematikvanskeligheder, da der endnu ikke er en test, der kan påvise talblindhed.
Aalborg Kommune iværksatte fra skoleåret 2020/21 en prøvehandling på området på 2 skoler, hvor
målgruppen var elever med specifikke matematikvanskeligheder.
Fra skoleåret 2021/22 er indsatsen yderligere prioriteret, hvor der er flyttet timer fra ordblindeindsatsen til
matematikindsatsen (orienteret til Skoleudvalget juni 2021). I skoleåret 2021/22 har der derved været 40
pladser i matematikindsatsen. Ca. ¼ af skolerne tilmeldte elever til indsatsen, og der var ikke pladser nok til
alle tilmeldte. Givet at der på de øvrige ¾ af skolerne er et lignende behov for kurser til elever med
matematikvanskeligheder, er de nuværende ressourcer i DMI meget langt fra at kunne dække behovet.
Antal elever
Herunder vises, hvordan antallet af elever i DMI er steget i de 3 projektår. Tallene omfatter både ordblinde
elever og elever med matematikvanskeligheder.

Antal elever i DMI i perioden 2020-2022
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890
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Skoleåret 2019/20

Skoleåret 2020/21

Skoleåret 2021/22

NB: I 2020/21 deltog 13 elever med matematikvanskeligheder. I 2021/22 deltog 40 elever med matematikvanskeligheder
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De 890 elever i 2021/22 fordeler sig således på årgange/hold:

Antal elever i DMI fordelt på årgange i 2021/22
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forløb)

5. klasse

6. klasse

7. klasse

8. klasse

9. klasse

NB: I 2021/22 deltog 40 elever med matematikvanskeligheder

Statistisk vil der være ca. 7% ordblinde elever på en årgang. Med ca. 2000 elever pr. årgang i Aalborg
Kommune, svarer det til ca. 140 ordblinde elever pr. årgang. Tallene fra Aalborg Kommune afspejler således
tilnærmelsesvist, hvad vi ser nationalt og indikerer samtidig, at vi langt hen ad vejen får identificeret og
tilmeldt eleverne til DMI - i hvert fald på ordblindeindsatsen.
Statistisk er 2% af eleverne på en årgang talblinde, hvilket vil svare til 40 talblinde elever i Aalborg Kommune
pr. årgang. Vi mangler fortsat den nationale talblindetest til at identificere målgruppen. Men for elever med
matematikvanskeligheder ved vi, at der ikke er givet kursus til elever på ¾ af skolerne, og at behovet er langt
større end tilbuddet pt.

Læsetest med ”Gentaget læsning”
Der er gennemført test af læsehastighed ved hjælp af metoden ”Gentaget læsning! På det intensive forløb i
4./5. klasse. Eleverne læste – på individuelt læseniveau – den samme tekst før og efter forløbet. I alt 81
elever indgår i testen, som har både en før- og eftermåling.
Ved start læser eleverne gennemsnitligt 70 ord pr. minut, og ved afslutning læser de gennemsnitligt 104 ord
pr. minut - en procentvis forbedring på 49 %. Det bemærkes desuden, at alle elever har forbedret deres
læsehastighed fra start til slut ved gentaget læsning (undtagen én elev, der fastholder samme niveau).
Test af ”Gentaget læsning” fortæller ikke, om eleven generelt er blevet bedre til at læse, f.eks. når eleven
præsenteres for en ny tekst. Men forbedringen af læsehastigheden med gentaget læsning viser, at eleverne
ved kontinuerlig træning af læsning på eget niveau – og ved tilegnelse af læsestrategier – kan forbedre
deres læseniveau, og det kan højne motivationen for at læsetræne generelt, når eleverne oplever målbar og
mærkbar læseudvikling.
Ifølge forskningen understøtter ”Gentaget læsning” både læsestrategier, flydende læsning og læseforståelse,
når metoden bruges kontinuerligt.
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Elevernes vurdering
I perioden marts – maj 2022 har eleverne ved afslutning af kurserne været inddraget i en evaluering, hvor de
har svaret på et spørgeskema. Spørgeskemaet er gennemgået på klassen – spørgsmål for spørgsmål – og
eleverne har svaret anonymt fa deres egen computer. Der undersøges dels på elevernes oplevelse af at
deltage på kurserne sammen med andre elever med ordblindhed/matematikvanskeligheder, dels elevernes
egen oplevelse af, hvad de tager med sig hjem.
Ordblinde elever
Der deltager 151 elever fra ordblindekurset i spørgeskemaundersøgelsen, og de er fordelt på tre omtrent lige
store grupper fra starthold i 4./5. klasse, opfølgningshold i 5. klasse og opfølgning i 7. klasse.
Eleverne har besvaret 13 spørgsmål på en skala fra 1 til 7.

I figuren nedenfor er svarene gengivet som gennemsnit. De fleste vurderinger ligger i spændet mellem 5 og
6 – dvs. de grønne farver på skalaen. Mange elever oplever, at de er blevet bedre til at bruge deres
hjælpemidler, og at de kan bruge de ting, de har lært i deres hverdag på deres egen skole. Mange synes
også, det har været en god oplevelse af være sammen med andre ordblinde og har fået nye venner. Det er
til gengæld mere spredt, om elever er blevet mere glade for at læse. Eleverne på det intensive kursus i 4./5.
klasse besvarer dette spørgsmål lidt mere positivt end eleverne i 5. og 7. klasse.

Evalueringsresultater elever - ordblindhed
0

1

2

3

4

5

6

1. Har det været en god oplevelse at blive undervist med
andre ordblinde elever?

5,7

2. Har du fået nye venner på kurset?

5,3

3. Er du blevet bedre til at bruge AppWriter?

5,0

4. Er du blevet bedre til at bruge din mobiltelefon som
hjælpemiddel?
5. Er du blevet bedre til at bruge computerens funktioner som
hjælpemiddel?

5,2
5,5

6. Er du blevet bedre til at læse (med øjnene)?

4,7

7. Er du blevet bedre til at lyttelæse (med ørerne)?

5,2

8. Har du fået større viden om ordblindhed?
9. Er du blevet mere glad for at læse?
10. Har du fået det bedre med at være ordblind?
11. Kan du bruge de ting, du har lært, i din hverdag på din
egen skole?
12. Har du fået mere viden om dine muligheder om f.eks.
prøver på særlige vilkår som ordblind? (7. klasse)
13. Vil du anbefale kurset til andre ordblinde elever?

7

5,0
4,0
5,1
5,7
5,1
6,2
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I spørgeskemaet har eleverne også haft mulighed for med egne ord at formulere, hvad der har været det
bedste ved kurset, og hvad der kunne være bedre. I nedenstående tabel er elevernes åbne besvarelser
opsummeret i de mest typiske temaer og med eksempler på citater fra eleverne.
I de åbne besvarelser er det særligt tydeligt, at det har været betydningsfuldt for eleverne at møde andre
børn med ordblindhed og rigtig mange fortæller, at de har fået nye venner. Der er også mange elever, der i
beskrivelserne lægger vægt på den faglige læring, de har tilegnet sig og brugen af hjælpemidler.
Eleverne peger i mindre grad på områder, der kunne være bedre ved kurset. Der er dog forskellige forslag til
andre aktiviteter og ønsker om mere eller mindre læsning. En del elever efterlyser også flere dage afsted på
kursus og med kortere dage.
ÅBNE KOMMENTARER - elever med ordblindhed
Hvad har været det bedste ved
kurset? Temaer






At få nye venner/møde andre
ordblinde børn (61)
Lært nyt om at være ordblind og
brug af hjælpemidler (34)
Der har været gode pauser (12)
Det hele har bare været godt (9)
Gode voksne på kurset (6)

Eksempler på citater
Det bedste ved at være på det her kursus er at jeg har fået en ny
ven
Det er nok at være sammen med en masse andre ordblinde børn
Man har fået nye funktioner på computerne og man er blevet
bedre
Har fundet ud af hvordan man bruger AppWriter og blevet bedre til
at bruge programmerne
Det bedste var de voksne og der var plads til at kunne få en pause
når der var brug for det
At der er folk der forstår hvad der er dobbelt så svært i ens
hverdag
Det var mega fedt

Hvad kunne være bedre ved kurset?
Temaer
 Ingenting kunne være bedre (22)
 Forslag til andet indhold/ andre
aktiviteter – (f.eks. læse
mere/mindre, mere bevægelse, mere
sjov) (22)





Flere dage på kursus (18)
Ønske om kortere dage (7)
Ønske om flere/ længere pauser
(7)

Eksempler på citater
Jeg syntes det var en god oplevelse så jeg syntes ikke der er
noget der kunne blive bedre
Dagene var ret lange med meget viden. Så måske flere dage så
der ikke var så meget på samme dag
Jeg vil meget gerne have at ordblinde kursus havde varet i 2 uger
Vi læste noget mere

Elever med matematikvanskeligheder
Der deltager 22 elever fra matematikkurset i spørgeskemaundersøgelsen (i alt har der været plads til 40
elever på matematikkurset i 2021/22, og de resterende hold har ikke ligget i undersøgelsesperioden martsmaj).
Resultaterne af elevernes vurderinger er gengivet i figuren nedenfor som gennemsnit. Resultaterne skal
læses med forbehold for det relativt lave antal elever i undersøgelsen.
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Gennemsnittene ligger forholdsvist højt for denne gruppe elever – typisk mellem 5,5 og 6,5 og i de grønne
farver på skalaen med smileys.

Evalueringsresultater elever - matematik
0

1

2

3

4

5

6

1. Har det været en god oplevelse at blive undervist med
andre elever, der har svært ved matematik?
2. Har du fået nye venner på kurset?

6,2
5,5

3. Har du fået nye metoder til at løse matematikopgaver?

6,0

4. Er du blevet bedre til at lægge tal sammen?
5. Er du blevet bedre til at trække tal fra hinanden?
6. Er du blevet bedre til at veksle?

6,2
5,6
5,6

7. Er du blevet bedre til at huske tallenes navne?

6,2

8. Har du fået en større forståelse af tallenes opbygning positionssystem?
9. Er du blevet mere modig i undervisningen (f.eks. tør sige
noget, række hånden op)?

6,2
6,0

10. Har du på kurset oplevet succes med matematik?
11. Er du blevet mere glad for matematik?
12. Kan du bruge de ting, du har lært, i din hverdag på din
egen skole?
13. Vil du anbefale kurset til andre elever, der har svært ved
matematik?

7

6,1
5,3
6,2
6,5

Neden for er samlet elevernes kommentarer, som de har formuleret med egne ord i spørgeskemaet. De
skriver især om den faglige læring fra kurset og det sociale fællesskab med de andre elever.
ÅBNE KOMMENTARER - elever med matematikvanskeligheder
Hvad har været det bedste ved kurset?
Eksempler på citater
Temaer
Jeg synes at det var fedt at kunne have en succes ved at
 Nye måder at lære matematik på og
lave det. Og jeg har fået nye venner. Synes læreren var god
gode opgaver (13)
til at forklare. Og vi også skulle lege med ting og bevæge os.
 Nye venskaber (9)
At man får mange nye venner og at man laver matematik på
 Oplevelsen af at blive bedre til
matematik (7)
en helt anden måde end jeg plejer i min rigtige klasse. Og så
 Tidligt fri (2)
kan jeg virkelig godt lide alle de spil vi har spillet.
At ikke kun skal regne men også at lege med matematikken
og at man kan få nye venner.
Hvad kunne være bedre ved kurset?
Temaer


Eksempler på citater

Mere matematik, f.eks. mere gange og
division (5)
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Længere kursus (5)
Ingenting/ kurset var godt (3)

Det kunne hver fedt hvis at man kunne se mere på division
og gange og man spiller for mange spil
Mere en 5 dage ellers mega godt

Hvad drømmer ordblinde elever om?

”

Jeg vil gerne respekteres omkring min ordblindhed. Jeg har ikke selv valgt det.

At lærerne kunne vide at man er ordblind så man ikke skulle læse højt for klassen.

Jeg ville ønske, at alle lærere vidste noget mere om ordblindhed og hvad der er svært.
Jeg kunne ønske, at vikaren vidste, at jeg var ordblind!
At ordblinde børn ikke skal aflevere deres mobiler i kassen om morgenen.

Der er ikke noget der er snyd når jeg bruger hjælpemidler i timerne.
Jeg vil gerne have mulighed for at bruge hjælpemidler i alle fag.
Det fungerer godt når mine materialer er scannet ind.
Det fungerer godt når min lærer minder mig om at bruge hjælpemidler.
Jeg vil gerne have mulighed for at sidde i et rum ’for ordblinde’, hvor vi har ro
til at bruge f.eks. tale-til-tekst.
Kammerater skal have forståelse for hvorfor vi har brug for at bruge computeren.
Jeg vil ikke fremhæves eller fravælges pga. min ordblindhed.
Jeg vil ikke drilles med min ordblindhed.
Jeg kunne ønske mig at jeg fik mere tid til at lave opgaver, og få dem
brudt op i overskuelige dele.
Jeg kunne godt tænke mig, at min klasse fik mere viden om ordblindhed.

”
Elever i 5. klasse på kursus – skriver om deres drømme som ordblind
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Forældrenes vurdering
Der er løbende gennemført evaluering med forældre til ordblinde elever i 4. og 5. klasse, der har udfyldt et
spørgeskema på de dage, hvor forældrene har besøgt ordblindekurset. Undersøgelsen er gennemført
sideløbende med elevernes undersøgelse fra marts til maj 2022. 71 forældre deltager i undersøgelsen.
I figuren herunder er vist forældrenes vurdering på skalaen fra 1-7 (gennemsnit). Forældrenes vurderinger er
meget høje og ligger typisk i spændet fra 5,5 - 6,5. Faktisk er forældrene den gruppe i evalueringen, der har
afgivet de højeste vurderinger.

Evalueringsresultater forældre
0

1

2

3

4

5

6

7

1. Har det været en god oplevelse for dit barn at blive
undervist med andre ordblinde elever?
2. Har dit barn fået nye venner på kurset?

6,4
5,8

3. Har dit barn fået mere viden om ordblindhed?
4. Er dit barn blevet bedre til at lyttelæse?

6,3
5,7

5. Er dit barn blevet bedre til at bruge sin mobiltelefon
som hjælpemiddel?

6,2

6. Er dit barn blevet bedre til at bruge computerens
funktioner som hjælpemiddel?
7. Har du som forælder fået mere viden om ordblindhed
og it-værktøjer, så du bedre kan støtte dit barn?
8. Vil du anbefale andre forældre til ordblinde børn at tage
imod kurset, hvis deres barn får muligheden?

6,3
5,5
6,8

På næste side er opsummeret de væsentligste input fra forældrenes, som de har formuleret med egne ord i
spørgeskemaet. Forældrene lægger især vægt på, at deres børn har fået et godt tilbud i forhold til at lære
mere om det at være ordblind, at bruge deres hjælpemidler og ikke mindst at møde andre børn i samme
situation. Flere forældre fortæller, at det har haft stor positiv betydning for deres barns trivsel at komme på
kurset.
Nogle forældre efterlyser flere dage på kursus for børnene, mens andre fortæller, at det har været svært for
barnet at være på kursus i lang tid væk fra egen skole. Der er også forældre, der selv ønsker mere
undervisning og viden, så de bedre kan støtte deres børn.
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ÅBNE KOMMENTARER
Hvad har været det bedste ved kurset?
Temaer

Eksempler på citater



At min datter ikke føler sig alene om at være ordblind, at der er
skabt nye vigtige venskaber






God hjælp, der giver forståelse for
ordblindhed og selvtillid (19)
Barnet er sammen med andre
ordblinde/ får nye venner (17)
Barnet lærer at bruge hjælpemidler
(17)
Der gives viden til skolerne (4)
Små hold (2)

Vi har haft en rigtig glad dreng som vi ikke har haft i meget
langtid. Og han ikke har følt sig alene og at han dur til noget
Nye hjælpemidler, bedre til de hjælpemidler som han havde og
længere tid med bøger på biblioteket
Min søn har fået flere muligheder omkring hjælpemidler og mere
åben for snak om ordblindhed. Godt med mindre hold
Fokus på at bringe mere viden om ordblindhed til lærerne
At vi som forældre får følelsen af barnet ikke er tabt i samfundet

Hvad kunne være bedre ved kurset?
Temaer
 Kurset er godt, som det er (4)
 Flere dage med kursus (4)
 Svært at være væk fra egen skole i
længere tid (4)
 Undervisning og mere viden til
forældre (2)

Eksempler på citater
Det har krævet lidt for meget energi at være sammen med så
mange nye børn, nye lokaler, nye voksne, dårlige forhold til
frikvarter m.m. Det har været svært at være væk fra egen klasse
så mange dage. Evt. flere mindre moduler fordelt over en
længere periode. Mere individuel fokus og mere individuel
tilbagemelding til barn og forældre
Vi oplever, at ud over alt det tekniske, er der brug for et øget
fokus på motivation og mestring af det at være ordblind. Vores
barn er voldsomt ked af at skulle afsted på kurset - føler at gå
glip af alt det andet på egen skole, og føler sig meget
anderledes. […] Vi ‘slås’ ikke med AppWriter og lign., men med
et barn, der føler sig forkert.
Mere direkte deltagelse af lærerne fra skolen, da vi er i tvivl om,
hvorvidt de har samme tilgang til støtte til ordblindhed. Vores
erfaring indtil videre er, at dansklæreren opmuntre vores søn til
at læse med øjne og roser ham, når han vælger det i stedet for
at lyttelæse. Lærernes krav særligt i dansk synes heller ikke at
blive forholdt den ekstra opgave det er for ham eksempelvis at
lære et kapitel i en bog, skrive en stil ol.
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Skolernes vurdering
I maj måned 2022 er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de 48 folkeskoler i Aalborg
Kommune. Der er udsendt ens spørgeskema til 1) skolens leder med kontakt til DMI og 2)
læsevejledere/ordblindelærere samt matematikvejledere/lærere med kontakt til DMI.
I alt har 98 personer deltaget i undersøgelsen ud af 131, der var inviteret til undersøgelsen, svarende til
75%. Af deltagerne er 41 ledere og 57 vejledere/lærere.
I figuren nedenfor ses resultaterne af undersøgelsen som gennemsnit på en skala fra 1-7. Det er kun
matematikvejlederne/lærerne, der har svaret på spørgsmålene om matematik, da mange skoler ikke har haft
elever i denne indsats.
Ledernes vurderinger er på alle spørgsmål højere end vejledernes/lærernes – ikke mindst på spørgsmålene
om skolen er rustet til at varetage opfølgningskurserne og forældrenetværksmøderne i DMI-modellen.

Evalueringsresultater ledere og vejledere/lærere
0

1

2

3

4

5

6
5,7
5,6

1. Er du tilfreds med skolens samarbejde med DMI?
2. Har eleverne fået et godt udbytte af kursusforløbet?

5,5

3. Har eleverne fået bedre forudsætninger for at blive
inkluderet i den daglige undervisning?

5,4
5,2

4. Bidrager DMI til at personalet på skolen får mere viden om
ordblindhed og IT-værktøjer?

5,9

5,3
5,0

5. Støtter DMI læsevejleder- /ordblindelærerfunktionen på
skolen?

5,4
5,3

6. Har personalet på skolen tilstrækkelige kompetencer på
ordblindeområdet?

5,1

4,5

7. Er skolen rustet til at varetage opfølgningskurserne for
ordblinde i 5., 6. og 8. klasse?

5,0

8. Er skolen rustet til at varetage de halvårlige
forældrenetværksmøder med forældre, der har børn…

5,4
5,5

4,7

6,3
6,2

9. Vil du anbefale DMI til ordblinde elever?
10. Støtter DMI matematikvejlederfunktionen på skolen?

5,1

11. Har personalet på skolen tilstrækkelige kompetencer
vedr. matematikvanskeligheder?

4,1

12. Vil du anbefale DMI til elever med
matematikvanskeligheder?
Ledere

7

6,1
Vejledere/lærere

På næste side er opsummeret de væsentligste input fra de åbne besvarelser. Lederne og vejlederne/lærerne
på skolerne lægger især vægt på, at DMI har bidraget til mere systematik i ordblindeindsatsen og været et
godt tilbud til eleverne med henblik på faglig læring og fællesskab med andre ordblinde elever.
Der er et ønske om et tættere samarbejde om indsatsen, mere kompetenceudvikling/vejledning til skolerne
samt bedre løsning på de logiske udfordringer omkring transport mv., herunder f.eks. at kurserne afholdes
på den enkelte skole. Der er også forslag om at lade DMI stå for alle opfølgninger samt forældrenetværk.
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ÅBNE KOMMENTARER
Hvilken betydning har DMI for
ordblinde - eller matematikindsatsen
på skolen? Temaer
Ledere
 Øget fokus på systematisk
ordblindeindsats (7)
 Elever får tillært færdigheder og brug
af hjælpemidler (6)
 God sparring og støtte til skole/lærere
(4)
 Udfordringer i overgangen mellem
DMI-indsats og skole (4)
Vejledere/lærere
 Øget fokus på systematisk
ordblindeindsats (14)
 Elever møder andre med samme
udfordringer (12)
 Eleverne bliver rustet til at bruge
deres hjælpemidler (11)
 Godt med fokuseret, intensiv indsats
(4)
Har du forslag til forbedringer af
indsatsen? Temaer
Ledere
 Tydelig projektstyring ift. tidsforbrug,
praktik og koordinering (6)
 DMI-indsatsen placeres lokalt på
skolerne (6)
 Fleksible ordninger mht. elevers
opstart (5)
 Kompetenceudvikling til alle lærere
(4)

Vejledere/lærere
 Et tættere samarbejde mellem DMIvejledere og skole (11)
 Kompetenceudvikling af skolens
personale (8)
 Mulighed for justering og tilpasning af
indsatsen til den enkelte elev herunder at flere kan få den intensive
indsats (6)
 DMI varetager alle kurser for
ordblinde på de forskellige årgange
(6)
 Undervisning på egen skole af kendte
voksne /transport (3)

Eksempler på citater
Ledere
Eleverne får en god forståelse for deres vanskeligheder og
hvordan de konkret kan benytte sig af kompenserende
hjælpemidler i dagligdagen. Desuden bliver de mere bevidste om
at det at være ordblind ikke er så forkert eller "farligt" og at de har
samme muligheder som deres klassekammerater.
Vejledere/lærere
Det har givet et boost for vores elever at komme på kurset. De har
nydt at være sammen med andre jævnaldrene ordblinde. Det at
blive mødt af andre end skolens egne lærere, tror jeg, har betydet
meget. Det har også givet mig et større netværk omkring
ordblindeindsatsen, fordi jeg var med til at arrangere temadagen
for 5. årgang i én af klyngerne.
De har øget elevernes viden om deres vanskeligheder og de har
bidraget til, at den enkelte elev er blevet mere selvhjulpen i forhold
til brugen af LST. De har ligeledes åbnet elevernes øjne for, at der
er mange andre børn i deres nærområde, som har samme
vanskeligheder som dem selv. De har været en støtte for vejleder
og faglærerne på skolen
Eksempler på citater
Ledere
Det kræver mange ressourcer af skolen og sikre at eleverne
kommer afsted til DMI, når det ikke er placeret på eget skole. Det
kunne være en ide at placere DMI lokalt på skolerne, så kunne
skolens vejleder stå for undervisningen med støtte fra DMI.
Lærerne skal klædes bedre på til at modtage eleverne efter
kurset. Kommunikationen mellem DMI lærerne og skolen skal
foregå direkte til elevernes lærer i stedet for gennem
læsevejlederen.
Alle nytestede elever skal have mulighed for at deltage. Det
gælder alle årgange. forløbet bør rykkes længere frem, så alle,
der ønsker det, kan få tilbuddet det år de testes.
Vejledere/lærere
Ønsker man fortsat, at læsevejledere og ordblindelærere skal
være en del af DMI, skal der være nogle mere klare retningslinjer
for, hvilken undervisning, de skal varetage. Pt. er det op til de
enkelte undervisere og dermed ingen struktur på, hvad eleverne
tidligere er blevet undervist i og fremadrettet skal undervises i.
Opfølgning - transfer til skole. Tættere samarbejde DMI og skole.
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DMI teamets vurdering
Der er afholdt et fokusgruppeinterview med DMI-teamet og teamets leder. Teamets vigtigste erfaringer og
budskaber efter 3 års arbejde er samlet her.
Indsatsen for eleverne
DMI-teamets erfaring er, at det i meget høj grad giver mening at samle ordblinde elever omkring fælles
kurser. Det har været betydningsfuldt for eleverne at opdage, at andre har det på samme måde som dem
selv. Nogle elever har måske følt sig alene om deres udfordringer, og det hjælper at møde andre børn i
samme situation, og som forstår én.
Teamet fortæller, at de fleste elever finder sig godt til rette på holdene, og der er en rigtig god stemning. Når
de ses igen – f.eks. året efter – er gensynsglæden ofte stor. Der opstår mange nye venskaber på tværs af
klasser og skoler, og det ses, at der er elever, der laver legeaftaler med hinanden.
Der er ikke iværksat egentlige Buddies ordninger, som oprindeligt tiltænkt. På nogle skoler er der
velfungerende ordblindenetværk, hvor der er anvendt ældre elever som mentorer for de yngre elever, og
hvor der snakkes om dét at være ordblind, nyttige værktøjer mv. DMI’s opfølgning med vejlederne efter
kursus har flere steder givet anledning til, at skolerne har etableret et ordblindenetværk på skolen.
Mange elever tilmeldt
Efter 3 år kan konstateres, at efterspørgslen efter DMI teamet er meget stor, og deltagerantallet har været
stigende for hvert år. Dette kan bl.a. skyldes det fokus på ordblindhed, som DMI har været med til at styrke
på skolerne samt mere udbredt brug af tests.
Det er i sig selv utrolig positivt, at de ordblinde elever testes og identificeres, så de kan få den rette indsats
tidligt og igennem hele deres skoleliv med den rette undervisning og hjælpermidler. Dermed højner vi
chanceligheden for de ordblinde elever og øger sandsynligheden for, at de kommer godt igennem
folkeskolen, og derefter fortsætter på og kan gennemføre en ungdomsuddannelse.
Udfordringen består i, at DMI-teamet ikke har ressourcerne til at varetage opgaven som oprindeligt tænkt –
med teamets 4 normeringer er der ganske enkelt ikke konsulenter nok til at varetage kurserne. Til
sammenligning er der i Århus Kommune ansat 18 konsulenter i et set-up med langt færre elever og tættere
individuel indsats og opfølgning. I Esbjerg Kommune er der ca. 500 ordblinde elever, og der er ansat 8
konsulenter.
Konsekvenserne af de mange elever og relativt få DMI-konsulenter ses bl.a. ved:






Holdene har været langt større end 13 elever pr. hold
Timer fra ordblindeindsatsen er omfordelt for at kunne varetage matematikindsatsen (politisk
besluttet juni 2021)
Matematikkurserne kan ikke gennemføres for alle skoler med det nuværende antal konsulenter –
det har i indeværende skoleår ikke engang været muligt at dække behovet blandt den ¼ af skoler,
der har tilmeldt elever
Al teamets tid går til drift med kursusafholdelse. Der er ikke tid til udviklingsarbejde som f.eks.
opkvalificering af skolernes personale og rådgivning og vejledning til forældrene
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Teamets leder understreger, at der er tale om 4 fagligt meget kompetente, målrettede og dedikerede
konsulenter, som gør hvad der skal til, for at løse opgaven, og som går meget langt for at få tingene til at
hænge sammen - herunder et stort antal overarbejdstimer, meget lidt sygdom og manglende ferieafholdelse.
Men i længden er det uholdbart, at timerne ikke matcher indsatsens omfang.
Afvikling af kurser
DMI teamet anerkender tanken om at afholde kurserne på værtsskoler i hver ’klynge’, fordi det er tæt på
praksis og elevernes hverdag. Helt lavpraktisk har det dog vist sig at give nogle udfordringer:






Skolerne står typisk ikke i kø for at være værtsskole
Skolerne har ikke nødvendigvis ledige lokaler til indsatsen, eller lokalerne ligger i hver sin ende
af skolen
Der er ikke altid det nødvendige udstyr: stole, borde, projektor, internetforbindelse mv.
Da der er forskellige værtsskoler, har teamet alt materiale og udstyr med rundt, og som skal
pakkes til hver gang
Transport af elever varetages af hver skole og kan give store logistiske udfordringer. Skolerne
har anvendt mange forskellige løsninger med cykel, bus, taxa, en medarbejder/leder kører,
forældrekørsel mv. Det har vist sig at være en tidstung opgave for både skole og DMI-team

Teamet foreslår for både skolernes og undervisningens skyld, at der indrettes et fysisk center for ord- og
talblinde, hvor al undervisning foregår, og hvor det rette udstyr, hjælpemidler mv. er til stede. Der laves en
fælles kørselsordning, så der er styr på transport af eleverne frem og tilbage, uden der går for meget tid til
koordinering heraf ude på skolerne.
DMI-indsatsen har været organiseret i klynger, og da disse nu er erstattet af 10 Børn- og Ungeområder, vil
der også være behov for at justere organiseringen i afvikling af kurser.
Tid på dagen
I konceptet udgør DMI-kurset en hel skoledag kl. 8-14. Men erfaringen har været, at eleverne bruger mange
ressourcer på at ’være på’, tilegne sig ny viden, lære nye børn og voksne at kende osv. Dette perspektiv
finder vi også i eleverne og forældrenes besvarelser. Teamet lægger mærke til, at eleverne mangler energi
og fokus efter middag. Den sidste del af dagen kan derfor sjældent bruges til et fagligt indhold, og det er
svært at udnytte timerne med egentlig undervisning.
DMI teamet foreslår derfor, at tidspunktet på dagen afkortes til 4 timer kl. 8-12.
Opkvalificering på skolerne
DMI teamet peger på vigtigheden af, at der er sammenhæng mellem den intensive indsats i DMI og
elevernes undervisning på hjemskolen. Det er vigtigt med overførsel af viden og indsats, så eleven ikke blot
havner samme sted efter det intensive forløb i DMI. Det kræver et tæt samarbejde mellem DMI og
læsevejledere, ordblindelærere, matematikvejledere og lærere på skolerne. DMI aflægger besøg på skolerne
i forbindelse med elevernes intensive forløb i 4. – 5. klasse, ligesom der er mulighed for oplæg og råd og
vejledning fra teamet. Derudover er der etableret netværk for læsevejledere og ordblindelærere.
I de 3 år teamet har eksisteret, oplever de en mærkbar positiv udvikling i lærernes viden om ordblindhed og
hjælpemidler på skolerne. Som eksempler herpå ses en større opmærksomhed på at få testet eleverne og
på det rigtige tidspunkt. Generelt synes der også at være mere udbredt forståelse og anvendelse af LST
(Læse- og SkriveTeknologi) som f.eks. AppWriter på skolerne. Det betyder, at eleverne i højere grad har fået
en basisviden, som der kan arbejdes videre med på kurset, særligt ift. elevernes strategier for praktisk
anvendelse af de tilgængelige hjælpemidler. Teamet bemærker også, at eleverne nu i langt højere grad er
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tilmeldt Nota, når de starter op på kurset, end det var tilfældet tidligere (Nota er et elektronisk bibliotek med
lydbøger, e-bøger og punktbøger for mennesker med ordblindhed, synshandicap mv.).
DMI teamet peger på, at der behov for mere ensretning i forhold til, hvilke digitale hjælpemidler skolerne
indkøber. Når eleverne ikke har adgang til de samme hjælpemidler (f.eks. computere, TxtAnalyser,
MatSolver mv.), stilles eleverne ikke ens, og det er ikke muligt at undervise med udgangspunkt i disse
hjælpemidler.
DMI teamet ser et stort potentiale i yderligere at opkvalificere personalet på skolerne og klæde dem godt på
til at varetage indsatsen tæt på elevernes hverdag (i alle fag) og understøtte eleverne i at anvende deres
strategier. Det kan også handle om en forståelse for at give ordblinde elever tid til pauser, mere tid til at løse
opgaverne og øve sig i at lyttelæse. Denne fortsatte opkvalificering er helt i overensstemmelse med mange
af tilbagemeldingerne fra skolerne i denne evaluering.
Samarbejde med forældrene
Forældrene er vigtige aktører, der kan være med til at understøtte elevernes strategier og brug af
hjælpemidler i hverdagen, herunder også i forbindelse med lektielæsning i hjemmet. DMI teamet oplever et
fint samarbejde med forældrene, som typisk er rigtig glade for indsatsen (som vi også så af forældrenes
spørgeskemabesvarelser). Forældrene efterspørger ofte også mere – bl.a. vedvarende støtte på skolen.
Der etableres forældrenetværksmøder i DMI ved 4./5. klassetrin, og som skal videreføres på skolerne med
halvårlige møder. DMI-teamet har indtryk af, at forældrenetværksmøderne afholdes mere sporadisk og ikke
på alle skoler.
Blandt de yngste elever er der mulighed for, at lærerne og forældrene kommer på kurset, hvor eleverne
fortæller, hvad de har arbejdet med. Det er lidt svingende, hvor mange lærere, der møder op denne dag.
DMI teamet vurderer, at det fagligt kunne ruste indsatsen omkring eleven, hvis forældrene også fik tilbud om
deltagelse på kursus – evt. som led i det gode samarbejde med Aalborg Bibliotekerne. Der kunne f.eks. også
laves informationsvideoer til forældrene.
Matematikindsatsen
DMI teamet har lavet et koncept for matematikindsatsen, hvor erfaringerne fra de to første år har været
positive. I skoleåret 2021/22 var der plads til 40 elever, og som tidligere beskrevet var efterspørgslen det
dobbelte – og endda kun på baggrund af tilmeldinger fra ¼ af skolerne. DMI kan altså pt. ikke
tilnærmelsesvist dække behovet på matematikområdet.
DMI teamet fortæller, at mens der på ordblindeområdet er kommet meget ny viden både nationalt,
forskningsmæssigt og i Aalborg Kommune, så er elever med matematikvanskeligheder markant dårligere
stillet. Som led i at forebygge, at elever udvikler matematikangst, er der behov for en tidlig indsats målrettet
elever i målgruppen.
DMI teamet vurderer på denne baggrund, at fokus og indsatsen for elever med matematikvanskeligheder
bør styrkes væsentligt både i DMI og på skolerne.
Organisatorisk og fysisk placering af DMI
DMI teamet er organisatorisk forankret i afdelingen Sammenhæng & Kvalitet - Special & Tværgående.
Teamet har været placeret tre forskellige steder – først på Seminarieskolen, siden i Godthåbsgade under
PPR og nu med kontor i Nygade, hvor langt størstedelen af tiden dog bruges ude på skolerne med
kursusafholdelse og besøg. Teamet er meget tilfredse med den nuværende placering både organisatorisk,
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fysisk og ledelsesmæssigt, som de meget gerne vil fastholde. Det giver bl.a. også anledning til en
begyndende dialog med sprogmedarbejderne, som ligeledes er placeret i Nygade.
Specialundervisning
I det oprindelige koncept er indskrevet vejledning til specialundervisningstilbuddene, men der er ikke blevet
etableret et samarbejde. De nationale anbefalinger går på ikke at teste for ordblindhed blandt elever i
specialundervisning, og der deltager heller ikke elever fra specialskoler eller –klasser på DMI kursus.
Andre elever
DMI teamet peger på, at der også kan være andre elever, der ikke kan testes med den nationale
ordblindetest, eller at de ikke via testen kan påvises ordblinde. Disse elever har pt. ikke adgang til DMI
kurset, og det kan potentielt betyde mange flere elever, hvis de kom med. Men mange af eleverne kunne
profitere godt af at få tilbuddet, er vurderingen fra både DMI teamet og mange af skolerne.
DMI teamet får også henvendelser fra privatskolerne og forældre til elever på privatskoler, hvor eleverne pt.
heller ikke har adgang til kurserne.
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