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1.	FORORD	

Denne	rapport	præsenterer	resultaterne	af	Als	Researchs	evaluering	af	metodeudviklings-
projektet	’Ordblindevenlig	didaktik	og	coaching’.	Projektet	er	gennemført	i	perioden	august	
2018	–	januar	2020	i	Fredensborg	og	Solrød	kommuner	med	støtte	fra	A.P	Møller	Fonden	og	
i	samarbejde	med	Huset	Jandorf,	Inga	T.	Thomsen,	Københavns	Professionshøjskole	og	
konsulent	Elisabeth	Arnbak.	Evalueringen	er	gennemført	på	opdrag	fra	projektejerne	
Fredensborg	kommune	og	Solrød	kommune.	
	
Evalueringen	tager	afsæt	i	hovedsageligt	kvalitative	data,	herunder	interview	og	
deltagerobservationer.	Hertil	er	der	gennemført	to	mindre	surveys	(en	før-	og	eftermåling)	
blandt	de	deltagende	læsevejledere.	Als	Research	vil	gerne	takke	alle	de	informanter,	der	
har	ladet	sig	interviewe	og	som	har	besvaret	spørgeskemaerne	i	forbindelse	med	
evalueringen.	Jeres	faglige	viden,	personlige	oplevelser	og	vurderinger	af	projektets	
metoder,	virkemidler	og	effekter	danner	grundlag	for	denne	rapport.	
	
Evalueringen	er	gennemført	af	chefkonsulent	Bjarke	Følner	og	konsulent	Mia	Kathrine	
Jensen.	Konsulent	Ida	Kvist	Sommer	og	universitetspraktikant	Sofie	Haxthausen	Doreng	har	
bistået	evalueringen	i	relation	til	efterbehandling	af	data.	Ansvar	for	resultater	og	
konklusioner	påhviler	alene	Als	Research.	
	
København,	marts	2020.	
	
	
	
Bjarke	Følner	
Chefkonsulent	og	partner	
Als	Research	
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2.	INDLEDNING	

2.1	Om	’Ordblindevenlig	didaktik	og	coaching’		

Projektets	målsætninger	

’Ordblindevenlig	didaktik	og	coaching’	er	et	metodeudviklingsprojekt,	der	har	haft	som	sit	
overordnede	mål	at	øge	mulighederne	for	læringsudbytte	og	skriftsproglig	handle-
kompetence	hos	elever	med	ordblindhed.	For	at	opnå	dette	har	projektet	haft	som	
målsætning	at	kvalificere	læsevejlederes	viden	om,	hvordan	undervisningen	kan	organiseres	
og	tilrettelægges	blandt	andet	med	inddragelse	af	læse-skrive-teknologi	(herefter	LST),	så̊	
elever	med	ordblindhed	får	øgede	muligheder	for	læring	i	almenundervisningen.	Ligeledes	
har	projektet	sigtet	mod	at	kvalificere	læsevejledernes	coachingpraksis,	så	de	i	højere	grad	
kan	coache	faglærere	i	at	tilrettelægge	ordblindevenlig	almenundervisning.	Projektet	er	
gennemført	i	Fredensborg	og	Solrød	kommuner	i	perioden	august	2018	til	januar	2020.		

Projektets	primære	målgruppe	er	læsevejledere,	UU-vejledere	og	læsekonsulenter,	der	
deltager	i	projektets	kursusaktiviteter,	mens	den	sekundære	målgruppe	er	de	lærere,	
pædagoger	og	eventuelle	afdelings-	og	skoleledere,	der	deltager	i	indsatsen.	

Der	er	opstillet	følgende	generelle	målsætninger	for	projektet:	 

• At	styrke	kvaliteten	af	almenundervisningen,	så	alle	elever	med	ordblindhed	(i	3.-9.	
klassetrin)	i	højere	grad	kompenseres	med	LST,	så	de	kan	tilegne	sig	viden	i	fagene	og	
dermed	også	opnår	tilstrækkelige	funktionelle	læse-	og	skrivefærdigheder	samt	
kompenserende	strategier	til	at	kunne	starte	på	den	ungdomsuddannelse,	som	de	
ønsker.		
	

• At	skabe	en	ordblindevenlig	didaktik	i	almenklasser,	hvor	læringsmulighederne	hos	
elever	med	ordblindhed	i	alle	fag	understøttes	ved	hjælp	af	inddragelse	af	LST.		
	

• At	generere	en	skoleguide	om	ordblindevenlig	didaktik	med	inddragelse	af	LST,	som	
kan	komme	andre	kommuner	og	skoler	til	gavn.	Guiden	skal	indeholde	både	tekst	og	
video	med	praksiseksempler.		
	

• At	UU-vejlederne	skal	have	større	viden	om	ordblindhed	og	LST,	så	de	i	højere	grad	
kan	sikre,	at	elever	med	ordblindhed	får	en	vellykket	overgang	til	deres	
ungdomsuddannelse.		
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Foruden	de	generelle	målsætninger	er	der	opstillet	mere	specifikke	forventede	resultater	for	
projektets	respektive	målgrupper.	De	er	som	følger:		

• De	deltagende	læsevejledere	forventes	at:	
-	få	større	kompetence	til	at	vejlede	lærerteams	i	læse-skrive-teknologier	i	fagene	
-	få	større	kompetence	til	at	vejlede	lærerteams	i	ordblindevenlig	undervisning	
-	få	et	fælles	sprog	om	ordblindevenlig	undervisning	internt	og	på	tværs	af	skolerne		
-	opleve,	at	kulturen	på	skolerne	har	ændret	sig	i	forhold	til	handlinger,	værdier	og	
tilgange	i	forhold	til	elever	med	ordblindhed		
	

• De	deltagende	UU-vejledere	forventes	at:	
-	være	på	vej	til	at	ændre	vejledningspraksis	i	en	mere	ordblindevenlig	retning		
-	få	viden	om,	hvad	der	sikrer	smidige	overgange	for	elever	med	ordblindhed		
	

• De	deltagende	lærere	i	projektet	forventes	at:	
-	få	viden	om	og	metoder	til	at	udvikle	ordblindevenlig	undervisning	med	inddragelse	
af	LST	
-	have	didaktiske	overvejelser	om	organisering,	materialer	og	metoder	i	forhold	til,	
hvordan	den	ordblinde	elev	får	størst	muligt	udbytte	af	undervisningen	
-	få	praksisudvikling	gennem	kollegacoaching	og	en	lettilgængelig	sparringspartner		
	

• De	deltagende	læsekonsulenter	forventes	at:	
-	få	sparring	og	vidensdeling	på	tværs	af	kommunerne	
-	få	ny	specialpædagogisk	viden	og	metoder	om	ordblindevenlig	undervisning	
-	få	et	tæt	og	struktureret	samarbejde	omkring	ordblindevenlig	undervisning	internt	
og	på	tværs	af	skolerne	
		

• De	deltagende	pædagoger	i	projektet	forventes	at:	
-	få	viden	om	LST	
-	få	viden	om,	hvordan	de	kan	styrke	anvendelsen	af	LST	hos	elever	med	ordblindhed	
	

• De	deltagende	skole-/afdelingsledere	forventes	at:	
-	få	større	viden	om	tilrettelæggelsen	af	ordblindevenlig	undervisning	
-	opnå,	at	indsatsen	omkring	ordblinde	elever	får	et	struktureret	fokus	internt	på	
skolen	og	på	tværs	af	skolerne	i	kommunen	
-	få	en	medarbejdergruppe,	der	opkvalificeres	og	får	et	fælles	sprog	
-	få	en	kultur	på	skolen,	hvor	ordblindvenlig	undervisning	er	en	integreret	del	af	
lærernes	didaktiske	overvejelser	
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Projektets	aktiviteter	
Projektet	har	bestået	af	følgende	aktiviteter:	

• Et	indledende	kursusforløb	på	5	undervisningsgange	(10	timer)	med	oplæg	om	
ordblindhed	og	ordblindevenlig	undervisning,	om	kollegacoaching	som	redskab	til	
opkvalificering	af	praksis	samt	om	LST	i	fagene.	Kurserne	har	fundet	sted	i	både	
Solrød	og	Fredensborg	Kommune	med	deltagelse	af	læse-	og	uu-vejlederne,	
læsekonsulenterne	samt	interesserede	afdelingsledere.		
	

• Et	kombineret	kursus-	og	praksisforløb	på	5	måneder,	hvor	den	tilegnede	teori	er	
blevet	omsat	i	praksisnære	coachingaktiviteter	og	i	samarbejde	mellem	
læsevejlederne	og	almenlærerne.	I	forlængelse	heraf	4	sparringsmøder	med	
undervisere	ved	Københavns	Professionshøjskole,	hvor	der	i	en	dialogisk	form	med	
læsevejledere	og	læsekonsulenter	forberedes	og	samles	op	på	coachingforløb.		
	

• Afholdelse	af	11	IT-café-arrangementer	(hhv.	6	i	Fredensborg	kommune	og	5	i	Solrød	
kommune),	hvor	der	er	blevet	tilbudt	hjælp	til	smart	håndtering	af	LST	i	konkrete	
læringssituationer.	It-caféerne	havde	forskellige	elementer	målrettet	de	deltagende	
målgrupper	af	lærere,	skolepædagoger,	afdelingsledere,	læse-	og	UU-vejledere.	
	

• Opsamling	og	efterbearbejdning	på	en	skole	i	Solrød	og	Fredensborg	Kommune,	hvor	
der	i	en	dialogisk	form	med	læsekonsulenter	og	læsevejledere	blev	foretaget	en	
opsamling	i	forhold	til	kollegacoaching	og	ordblindevenlig	didaktik.		
	

• Generering	af	skoleguide	med	afsæt	i	kick-out	workshop,	hvor	der	på	baggrund	af	
resultaterne	fra	opsamling	og	efterbearbejdning	blev	påbegyndt	en	udpegning	af	
velegnede	ordblindevenlige	strategier	i	et	skoleforløb.	

2.2	Evalueringens	formål	og	datagrundlag	

Evalueringen	har	som	sit	overordnede	formål	at	dokumentere	og	vurdere	resultaterne	af	
projektet	Ordblindevenlig	didaktik	og	coaching.	Mere	specifikt	er	formålet	at	vurdere,	
hvorvidt	projektets	målsætninger	og	forventede	resultater	for	de	enkelte	målgrupper	er	
nået.		

Datagrundlaget	udgøres	primært	af	kvalitative	data,	herunder	interviews	med	projektholdere	
og	deltagere	i	projektet	samt	observationer	ved	projektets	kerneaktiviteter.	Herudover	er	der	
gennemført	en	før-	og	eftermåling	blandt	den	primære	målgruppe	af	læsevejledere.		
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Konkret	er	der	som	led	i	evalueringen	gennemført	følgende	aktiviteter:		

Kvalitative	interview	
Der	er	gennemført	i	alt	15	interview	fordelt	på:	

• 4	gruppeinterview	med	læsevejledere	(2	før	og	2	efter	projektforløbet)	
• 3	individuelle	interview	med	læsevejledere	(efter	projektforløbet)	
• 2	interview	med	læsekonsulenter	(før	projektforløbet)	
• 2	gruppeinterview	med	projektledere,	projektholdere,	læsekonsulenter	og	

leverandører	(før	og	efter	projektforløb)	
• 2	gruppeinterview	med	skoleledere	og	afdelingsledere	(efter	projektforløb)	
• 2	gruppeinterview	med	lærere	(efter	projektforløb)		

Observationer	

Der	er	gennemført	i	alt	5	observationer	á	to	timers	varighed	fordelt	på	følgende	aktiviteter:	

• 1.	kursusgang	i	Fredensborg	kommune.	Om	ordblindhed	og	ordblindevenlig	

undervisning	
• Praksisforløbet,	1.	sparringsmøde.	Solrød	kommune	
• Praksisforløbet,	4.	sparringsmøde.	Fredensborg	kommune		
• Opsamling	og	bearbejdning	(kick-out	workshop),	Fredensborg	kommune	
• Opsamling	og	bearbejdning	(kick-out	workshop),	Solrød	kommune	

	
Surveys	

Der	er	gennemført	to	surveys	blandt	kursistmålgruppen	(læse-	og	UU-vejledere).	Der	har	
været	tale	om	elektroniske	surveys,	der	er	udsendt	pr.	mail	til	læse-	og	UU-vejledere	før	
projektopstart	i	september	2018	og	igen	efter	endt	forløb	i	maj/juni	2019.	Bortset	fra	enkelte	
spørgsmål	i	eftermålingen	vedrørende	respondenternes	vurdering	af	delelementer	i	kursus-	
og	praksisforløbet,	har	de	to	surveys	været	identiske	med	henblik	på	at	måle	eventuel	
progression	i	deltagernes	vurdering	af	status	på	forskellige	områder	relateret	til	
ordblindevenlig	undervisning,	brug	af	LST,	samt	sprog	og	kultur	i	forhold	til	ordblindhed	på	
deres	skoler	mv.	

Der	er	tale	om	et	mindre	kvantitativt	datasæt,	hvor	17	læsevejledere	har	besvaret	både	før	
og	eftermålingen.	De	øvrige	respondenter	er	frasorteret	i	de	tabeller,	som	belyser	
udviklingen	i	svarfordelingen	mellem	hhv.	før-	og	eftermåling.	De	spørgsmål,	der	omhandler	
læsevejledernes	oplevelse	af	de	forskellige	elementer	i	projektet,	indgår	kun	i	eftermålingen.	
Her	svarede	19	læsevejledere.	Før-	og	eftermålingen	blev	blot	besvaret	af	henholdsvis	3	og	4	
UU-vejledere.	Herudover	deltog	kun	én	UU-vejleder	ved	et	enkelt	gruppeinterview.	Det	er	
således	evaluators	vurdering,	at	der	ikke	er	tilstrækkeligt	datamateriale	til	at	sige	noget	
håndfast	om	projektets	oplevede	effekter	blandt	UU-vejledere.	Der	vises	således	heller	ikke	
tabeller	for	denne	gruppes	svarfordelinger.	 	
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3.	HOVEDKONKLUSIONER	

Evalueringens	datagrundlag	gør	det	ikke	muligt	præcist	at	fastslå	den	nøjagtige	grad	af	
målopnåelse	i	relation	til	de	opstillede	målsætninger.	I	stedet	belyser	data	de	oplevede	
effekter	blandt	informantgrupperne	–	herunder	særligt	blandt	de	deltagende	læsevejledere.		

Med	forbehold	herfor	indikerer	evalueringens	datagrundlag	i	relation	til	de	overordnede	
målsætninger:	

• at	projektet	på	flere	punkter	har	bidraget	positivt	til	at	styrke	rammerne	for	at	øge	
kvaliteten	af	almenundervisningen	på	de	deltagende	skoler,	så	den	i	højere	grad	

tilgodeser	behov	og	færdigheder	blandt	elever	med	ordblindhed.	Ligeledes	har	

projektet	bidraget	positivt	til	at	sikre	en	højere	grad	af	understøttelse	af	elever	med	

ordblindhed	ved	hjælp	af	læse-skrive-teknologi	(LST)	på	de	deltagende	skoler.	

• at	projektet	er	lykkedes	bedst	med	de	dele,	der	har	omhandlet	målene	om	at	styrke	
opkvalificeringen	og	erfaringsudvekslingen	blandt	læsevejledere,	samarbejdet	mellem	

læsekonsulenter	og	læsevejledere,	samt	oplevelsen	af	at	have	et	fælles	sprog	omkring	

brug	af	LST	og	ordblindevenlig	didaktik	på	de	deltagende	skoler.	

• at	projektet	i	mindre	grad	er	lykkedes	med	at	nå	sine	målsætninger	i	de	dele,	der	har	

omhandlet	kollegacoaching	og	samarbejdet	mellem	læsevejledere	og	lærere,	

herunder	ikke	mindst	målsætningen	om	at	etablere	en	ordblindevenlig	didaktik	i	alle	
fag.	På	en	række	af	de	deltagende	skoler	er	det	dog	lykkedes	at	gennemføre	

vellykkede	coachingforløb	–	herunder	fortrinsvis	med	kultur-	og	sprogfagslærere.	

Ligeledes	vurderes	det	fra	flere	af	skoleledernes	side,	at	projektet	har	bidraget	til	at	

styrke	læsevejledernes	vejledende	rolle	på	de	deltagende	skoler	mere	generelt.	

• at	projektet	til	fulde	har	opnået	målet	om	at	indsamle,	efterbearbejde	og	formidle	

relevante	praksiserfaringer	og	viden	fra	projektet	i	en	række	afsluttende	skoleguide-

materialer.	Da	der	er	tale	om	et	metodeudviklingsprojekt,	som	bl.a.	har	haft	til	formål	

at	viderebringe	erfaringer	og	inspiration	til	brug	for	andre	skoler	og	kommuner,	er	
dette	–	set	med	evaluators	øjne	–	en	central	og	positiv	hovedkonklusion.	Projektet	har	

således	både	indsamlet	positive	og	negative	erfaringer,	herunder	både	viden,	som	

giver	inspiration	til	best	practice	på	området,	og	viden	som	belyser	en	række	af	de	

mulige	barrierer	og	udfordringer,	som	der	skal	tages	højde	for,	hvis	man	ønsker	at	

etablere	en	mere	ordblindevenlig	didaktik	i	grundskolen.		

• at	projektet	har	givet	læsevejlederne	relativt	stor	metodefrihed	i	forhold	til	hvilke	

typer	af	konkrete	metoder,	forløb	og	tilgange,	de	har	kunnet	anvende	i	forhold	til	at	

styrke	ordblindevenlig	didaktik	lokalt	på	deres	skoler.	På	positivsiden	har	dette	

medvirket	til,	at	der	som	et	led	i	projektet	er	blevet	indsamlet	og	gjort	erfaringer	med	
en	vifte	af	forskellige	tilgange	og	tiltag,	ligesom	det	i	høj	grad	har	været	muligt	for	

læsevejlederne	at	tilpasse	deres	indsats	til	de	lokale	forhold	på	netop	deres	skole.		

På	negativsiden	har	det	dog	også	gjort	de	lokale	indsatser	forholdsvis	afhængige	af	

de	enkelte	læsevejlederes	engagement	og	ressourcer,	hvilket	givetvis	har	medvirket	

til,	at	der	har	været	relativt	stor	forskel	på	omfanget	og	karakteren	af	de	aktiviteter,	

der	er	blevet	gennemført	på	de	enkelte	skoler.	
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I	relation	til	projektets	mere	specifikke	målsætninger	og	forventede	resultater	for	de	
respektive	målgrupper	skal	det	fremhæves,	at	evalueringens	datagrundlag	særligt	belyser	de	
oplevede	effekter	blandt	kernemålgruppen	af	læsevejledere.	Datagrundlaget	giver	dog	også	
en	række	indikationer	på	graden	af	målopnåelse	i	relation	til	de	øvrige	målgrupper.		

På	baggrund	heraf	kan	det	samlet	set	konkluderes:	

• At	projektet	særligt	synes	at	have	haft	positiv	effekt	i	forhold	til	målsætningerne	
om:	

o at	etablere	et	fælles	sprog	omkring	ordblindevenlig	didaktik	på	de	deltagende	

skoler	

o at	etablere	et	fælles	sprog	omkring	brug	af	LST	på	de	deltagende	skoler	

o at	styrke	lærernes	kendskab	til	de	muligheder	som	LST	giver	

o at	etablere	et	fælles	sprog	omkring	ordblindevenlig	didaktik	på	tværs	af	de	
deltagende	skoler	i	de	deltagende	kommuner	

• At	der	endvidere	ses	indikationer	på	en	mulig	positiv	udvikling	i	relation	til:	

o at	styrke	den	lokale	ansvarsstruktur	i	relation	til	at	løse	eventuelle	tekniske	

problemer	med	de	LST-løsninger,	som	anvendes	på	de	deltagende	skoler	

o at	styrke	skoleledernes	bevidsthed	om	vigtigheden	af	at	tildele	tilstrækkelige	

ressourcer	til	ordblindevenlig	undervisning	på	de	deltagende	skoler	

• At	der	i	forvejen	var	et	positivt	udgangspunkt	på	de	deltagende	skoler,	som	projektet	
har	bidraget	til	at	fastholde/yderligere	styrke	i	relation	til:	

o at	have	et	velfungerende	og	struktureret	samarbejde	omkring	

ordblindevenlig	undervisning	mellem	læsevejledere	og	læsekonsulent(er)	i	de	

deltagende	kommuner.	

o at	have	en	overordnet	positiv	kultur	på	skolerne	i	forhold	til	handlinger,	

værdier	og	tilgange	i	forhold	til	elever	med	ordblindhed.	Der	synes	dog	stadig	

at	være	behov	for	at	styrke	nogle	af	lærernes	grundlæggende	viden	på	

området	mhp.	at	modvirke	fordomme/misforståelser	omkring	ordblindhed.	

• At	der	ikke	umiddelbart	ses	indikationer	på	effekt	når	det	gælder	målsætningen	om:	

o at	styrke	den	ordblindevenlige	didaktik	i	alle	fag.	Flertallet	af	læsevejlederne	

og	de	øvrige	informanter	vurderer	således	fortsat,	at	det	primært	er	dansk-	

og	sproglærerne,	som	reelt	gør	brug	af	LST	og	gennemfører	ordblindevenlig	

undervisning	på	de	deltagende	skoler.	

Evalueringens	datagrundlag	gør	det	ikke	muligt	med	sikkerhed	at	vurdere	målopfyldelsen	i	
relation	til	de	specifikke	målsætninger,	der	er	opsat	i	relation	til	pædagoger	og	UU-vejledere.	
Med	forbehold	for	det	begrænsede	datagrundlag	er	der	ikke	umiddelbart	indikationer	på,	at	
projektet	har	haft	væsentlige	effekter	i	relation	til	disse	målgrupper.		

I	de	følgende	to	kapitler	uddybes	evalueringens	konklusioner	–	og	grundlaget	herfor	–	i	
relation	til	hhv.	informanternes	vurdering	af	proces	og	aktiviteter	(kapitel	4)	samt	vurderinger	
af	effekt	og	målopnåelse	(kapitel	5).	
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3.1	Fremadrettede	perspektiver	
	
Det	har	ikke	været	evalueringens	formål	at	komme	med	fremadrettede	anbefalinger	–	
ligesom	datamaterialet	kun	i	begrænset	omfang	giver	tilstrækkeligt	grundlag	herfor.	I	det	
opsamlende	efterinterview	med	projektets	tovholdere	og	faglige	leverandører	fremkom	der	
dog	en	række	overvejelser	omkring	de	overordnede	erfaringer	og	læringspunkter	fra	
projektet	–	og	de	fremadrettede	perspektiver	heri	–	som	kan	være	relevante	kort	at	
opsummere	i	forlængelse	af	evalueringens	konklusioner.	

For	det	første	står	det	klart,	at	projektets	tovholdere	og	faglige	indholdsleverandører	
overordnet	set	kan	genkende	det	ovenstående	billede	af	de	oplevede	effekter.	Der	er	således	
udbredt	enighed	om,	hvilke	målsætninger	metodeudviklingsprojektet	i	særlig	grad	har	
formået	at	indfri,	samt	hvilke	målsætninger	projektet	kun	delvist	er	nået	i	mål	med	–	og	
billedet	stemmer	overordnet	set	godt	overens	med	de	konklusioner,	der	er	draget	i	denne	
evaluering.	Endvidere	fremhæver	tovholdere	og	indholdsleverandører	særligt	følgende	
erfaringer	med	relevans	for	en	eventuel	videreførelse	af	projektet	og/eller	for	lignende	
fremadrettede	initiativer:	

• Det	kræver	tid	og	prioritering	at	tilvejebringe	et	solidt	grundlag	for	anvendelse	af	
kollegacoaching	og	etablering	af	ordblindevenlig	didaktik	ude	på	de	enkelte	skoler.	
Øget	uddannelse	og	inspiration	til	læsevejlederne	kan	ikke	stå	alene.	Der	er	også	
behov	for	i	højere	grad	at	medtænke	og	forpligte	skolernes	ledelsesgrupper	med	
henblik	på	at	opnå	tilstrækkelig	ledelsesmæssig	prioritering,	herunder	tid	og	timer	til	
læsevejledere	og	lærere	mv.	
	

• Praksisforløbet	kunne	med	fordel	have	været	længere	og	mere	intensivt.	Særligt	kan	
forløbet	for	læsevejlederne	med	fordel	suppleres	af	en	mere	praksisnær,	løbende	og	
lokalt	forankret	supervision	og	sparring	ude	på	de	enkelte	skoler.	
	

• Projektets	relativt	høje	grad	af	metodefrihed	tilbød	nogle	rammer,	som	en	række	af	
de	dygtigste	og	mest	engagerede	læsevejledere	formåede	at	udfylde	og	tilpasse	til	
deres	lokale	kontekst.	Omvendt	var	der	dog	også	en	række	læsevejledere,	som	ikke	
formåede	at	løfte	opgaven	selvstændigt	og	som	havde	besvær	med	at	overvinde	
”coaching-barrieren”.	Fremadrettet	kan	det	derfor	overvejes	at	opstille	nogle	mere	
tydelige	forventninger	og	krav	til	de	deltagende	læsevejledere	og	skoler,	idet	man	
dog	fortsat	skal	være	opmærksom	på	at	skabe	rum	for	fleksibilitet	og	mulighed	for	
lokal	tilpasning.	Det	kunne	fx	ske	ved	at	gøre	det	obligatorisk	for	alle	læsevejledere/	
skoler,	at	vælge	mellem	et	antal	overordnede	og	fastlagte	metodiske	tilgange	og	så	
herefter	følge	med	i	implementeringen	og	tilpasningen	af	den	specifikt	valgte	tilgang	
ude	på	hver	enkelt	skole.	
	

• Projektet	har	vist,	at	der	fortsat	er	et	betydeligt	behov	og	potentiale	for	at	styrke	den	
ordblindevenlige	almenundervisning	og	didaktik	i	grundskolen.	Fremtidige	indsatser	
på	området	kan	derfor	med	fordel	bygge	videre	på	erfaringerne	fra	dette	projekt.	 	
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4.	INFORMANTERNES	VURDERING	AF	PROCES	OG	AKTIVITETER	

Evalueringen	har	primært	haft	til	formål	at	vurdere	projektets	effekter	og	graden	af	
målopnåelse	i	relation	til	de	opstillede	målsætninger	for	de	forskellige	målgrupper.	Det	har	
således	ikke	været	evaluators	opgave	at	levere	en	samlet	vurdering	af	projektets	processer	
og	aktiviteter.		

Imidlertid	er	der	som	et	led	i	evalueringen	også	indsamlet	data,	som	belyser	informanternes	
vurdering	af	projektets	processer,	elementer	og	aktiviteter,	og	da	der	er	tale	om	et	
metodeudviklingsprojekt,	vurderes	det,	at	en	gennemgang	heraf	kan	bidrage	til	relevant	
erfaringsopsamling	og	læring	med	henblik	på	eventuelle	fremtidige	indsatser	med	lignende	
formål.	Dette	kapitel	indeholder	derfor	en	gennemgang	af	de	væsentligste	tilbagemeldinger	
fra	informanterne	omkring	projektets	tilgange,	elementer	og	aktiviteter.	

	
4.1	Informanternes	overordnede	vurdering	af	projektets	relevans	
	
Først	og	fremmest	skal	det	fremhæves,	at	ikke	blot	projektlederne,	læsekonsulenterne	og	de	
involverede	fagpersoner/undervisere	mv.	vurderer	projektets	formål	og	fokuspunkter	som	
relevante.	Også	blandt	de	interviewede	læsevejledere,	lærere	og	skoleledere	er	der	således	
udbredt	enighed	om,	at	projektets	formål	og	fokuspunkter	er	særdeles	relevante,	da	der	er	
behov	for	at	arbejde	med	at	styrke	ordblindevenlig	didaktik	i	almenundervisningen,	herunder	
blandt	andet	gennem	øget	brug	af	kollegacoaching	og	LST.	Der	er	således	ikke	tvivl	om,	at	
projektet	har	identificeret	et	relevant	behov	–	og	når	informanterne	spørges	til	deres	
overordnede	vurdering	af	projektet,	er	der	overvejende	særdeles	positiv	feedback.	

I	det	omfang	der	er	informanter,	som	forholder	sig	kritisk	eller	mindre	positivt	til	forskellige	
dele	eller	aktiviteter	i	projektet,	går	den	kritiske	feedback	således	ikke	på	projektets	
overordnede	formål	eller	fokuspunkter.	I	stedet	er	der	snarere	tale	om	konstruktiv	feedback	
med	fokus	på	mulighederne	for	at	forbedre	eller	styrke	dele	af	den	tilgang	eller	det	indhold,	
der	mere	konkret	har	været	anvendt	eller	er	blevet	bragt	i	spil	i	forbindelse	med	de	
forskellige	dele	af	projektet.		
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4.2	Læsevejledernes	overordnede	grad	af	tilfredshed	med	projektets	dele	
	
I	eftermålingen	er	læsevejlederne	blevet	bedt	om	at	vurdere	deres	overordnede	tilfredshed	
med	de	forskellige	elementer	i	kursus-	og	praksisforløbet.	Svarfordelingerne	fremgår	af	Tabel	
4.1	nedenfor:	

	
TabeI	4.1:	Du	bedes	her	vurdere	din	overordnede	tilfredshed	med	følgende	delelementer	i	kursus-	
og	praksisforløbet?	(n	=	19)			

		
Meget	
tilfreds		 Tilfreds	

Hverken	
tilfreds	
eller	

utilfreds	 Utilfreds	
Meget	
utilfreds	 Ved	ikke	

…	Om	ordblindhed	og	
ordblindevenlig	undervisning		

11	%	
(2)	

32	%	
(6)	

32	%	
(6)	

16	%	
(3)	

0	%	
(0)	

11	%	
(2)	

…	Om	kollegacoaching	 16	%	
(3)	

42	%	
(8)	

21	%	
(4)	

5	%	
(1)	

0	%	
(0)	

16	%	
(3)	

…	Om	læse-	og	skriveteknologi		
(LST)	i	fagene	

37	%	
(7)	

11	%	
(2)	

21	%	
(4)	

11	%	
(2)	

0	%	
(0)	

21	%	
(4)	

…	Praksisforløb		
(4	x	2	sparringstimer)	

5	%	
(1)	

21	%	
(4)	

53	%	
(10)	

5	%	
(1)	

0	%	
(0)	

16	%	
(3)	

…	IT-caféer	 32	%	
(6)	

26	%	
(5)	

16	%	
(3)	

5	%	
(1)	

5	%	
(1)	

16	%	
(3)	

…	Opsamling	og		
efterbearbejdning	

26	%	
(5)	

21	%	
(4)	

26	%	
(5)	

0	%	
(0)	

0	%	
(0)	

26	%	
(5)	

	

Med	forbehold	for	det	forholdsvis	lave	antal	respondenter	og	den	relativt	store	statistiske	
usikkerhed	viser	Tabel	4.1,	at	læsevejlederne	særligt	har	været	tilfredse	med	undervisningen	
omkring	brug	af	LST	i	fagene,	med	IT-caféerne	og	med	den	afsluttende	opsamling	og	
efterbearbejdning.	Her	er	der	således	hhv.	37	%,	32	%	og	26	%,	der	erklærer	sig	”meget	

tilfredse”.	

Det	er	samtidig	positivt	at	bemærke,	at	der	i	relation	til	alle	delelementer	er	forholdsvis	få	
læsevejledere,	der	direkte	erklærer	sig	utilfredse.	Imidlertid	må	det	på	den	mindre	positive	
side	konstateres,	at	der	–	ligeledes	i	forhold	til	alle	delelementer	–	er	en	forholdsvis	stor	
andel	af	læsevejlederne,	der	enten	svarer	”ved	ikke”	eller	erklærer	sig	”hverken	tilfreds	eller	
utilfreds”.	

Den	manglende	tilfredshed	gør	sig	særligt	gældende	i	relation	til	praksisforløbet,	hvor	mere	
end	halvdelen	af	læsevejlederne	(53	%	-	svarende	til	10	ud	af	19	læsevejledere)	svarer	
”hverken	tilfreds	eller	utilfreds”,	ligesom	kun	hver	fjerde	læsevejleder	samlet	set	(26	%)	
erklærer	sig	enten	”meget	tilfreds”	(5	%)	eller	”tilfreds”	(21	%)	med	praksisforløbet.	

Nedenfor	gennemgås	indtryk	fra	de	gennemførte	interview	og	observationer	i	relation	til	de	
enkelte	dele	af	kursus-	og	praksisforløbet	med	henblik	på	yderligere	nuancering	af	de	
ovenstående	hovedindtryk.	
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4.2	Vurdering	af	det	indledende	kursusforløb	
	
Det	indledende	kursusforløb	blev	gennemført	i	to	sideløbende	forløb	(ét	i	hver	kommune)	og	
havde	en	varighed	på	i	alt	10	timer	fordelt	over	5	undervisningsgange.	Kursusforløbet	bestod	
af	oplæg	om	ordblindhed	og	ordblindevenlig	undervisning,	om	kollegacoaching	som	redskab	
til	opkvalificering	af	praksis,	samt	om	brug	af	LST	i	fagene.		

På	kursusforløbet	deltog	foruden	alle	læsevejlederne	også	UU-vejledere,	de	kommunale	
læsekonsulenter	samt	interesserede	afdelingsledere.	Som	vist	i	Tabel	4.1	ovenfor	er	omkring	
halvdelen	af	læsevejlederne	samlet	set	enten	”meget	tilfredse”	eller	”tilfredse”	med	de	dele	
af	kursusforløbet,	der	handlede	om	hhv.	ordblindhed	og	ordblindevenlig	undervisning	(43	%),	
om	kollegacoaching	(58	%)	og	om	brug	af	LST	i	fagene	(48	%).		
	
I	forbindelse	med	de	gennemførte	interview	og	observationer	fremgik	det,	at	deltagerne	på	
kursusforløbene	overordnet	set	fandt	kursusforløbets	temaer	relevante,	men	også	at	der	–	
særligt	i	relation	til	den	indledende	kursusgang	om	ordblindevenlig	undervisning	–	var	
elementer,	som	ifølge	kursisterne	kunne	forbedres.	Her	efterspurgte	flere	læsevejledere	bl.a.	
en	mere	klar	og	overordnet	introduktion	til	både	det	samlede	projekt	og	kursusgangens	
formål,	samt	en	mere	tydelig	facilitering	og	rammesætning	omkring	formålet	med	de	
gennemførte	workshopøvelser.	Ligeledes	oplevede	enkelte	læsevejledere,	at	undervisningen	
ikke	i	tilstrækkelig	grad	tog	udgangspunkt	i	den	viden	og	de	praksiserfaringer	på	området,	
som	de	allerede	havde	erhvervet	sig	gennem	deres	virke	som	læsevejledere	og/eller	på	deres	
studie.	Dette	kan	være	nogle	af	årsagerne	til,	at	næsten	halvdelen	af	læsevejlederne	i	
eftermålingen	(samlet	set	48	%)	vurderede,	at	de	enten	var	”hverken	tilfredse	eller	utilfredse”	
(32	%)	eller	”utilfredse”	(16	%)	med	den	del	af	kursusforløbet,	der	handlede	om	ordblindhed	
og	ordblindevenlig	undervisning.	

Fremadrettet	kunne	dette	indikere,	at	det	vil	være	hensigtsmæssigt	at	fokusere	mere	på	
indledningsvist	at	indhente	viden	om	læsevejledernes	eksisterende	viden	og	praksiserfaringer	
med	henblik	på	i	højere	grad	at	lade	dette	danne	afsæt	for	den	efterfølgende	undervisnings	
fokuspunkter,	form	og	niveau.	

	

4.3	Vurdering	af	praksisforløbet	
	

Praksisforløbet	bestod	af	et	kombineret	kursus-	og	praksisforløb	på	5	måneder,	hvor	den	
tilegnede	teori	skulle	omsættes	i	praksisnære	coachingaktiviteter	og	i	et	samarbejde	mellem	
læsevejledere	og	almenlærere	ude	på	de	enkelte	skoler.	I	forlængelse	heraf	blev	der	
gennemført	4	sparringsmøder	med	undervisere	fra	Københavns	Professionshøjskole,	hvor	
der	i	samarbejde	med	læsevejledere	og	læsekonsulenter	blev	forberedt	og	samlet	op	på	
coachingforløb.	

I	forbindelse	med	praksisforløbet	har	evaluator	deltaget	som	observatør	ved	det	indledende	
sparringsmøde	i	Solrød	kommune,	samt	ved	det	afsluttende	sparringsmøde	i	Fredensborg	
kommune,	ligesom	læsevejlederne	har	givet	udtryk	for	deres	overordnede	vurdering	af	
praksisforløbet	i	eftermålingen	samt	i	de	gruppeinterview,	der	blev	gennemført	efter	
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projektets	afslutning.	Endvidere	har	også	lærere,	læsekonsulenter	og	projektledere	mv.	givet	
udtryk	for	deres	opfattelser	af	praksisforløbet	i	forbindelse	med	de	afsluttende	interview.	

Som	beskrevet	ovenfor	udtrykker	i	alt	blot	hver	fjerde	læsevejleder	(i	alt	26	%)	tilfredshed	
med	praksisforløbet	i	eftermålingen,	mens	mere	end	halvdelen	(53	%)	svarer	”hverken	
tilfreds	eller	utilfreds”	(se	Tabel	4.1).	En	af	årsagerne	hertil	kan	være,	at	en	del	af	
læsevejlederne	oplevede,	at	sparringstimerne	ikke	fungerede	optimalt,	samt	at	der	var	både	
for	lidt	tid	og	for	lidt	støtte	til	at	gennemføre	tilstrækkelige	coachingforløb	ude	på	de	enkelte	
skoler.	Én	af	de	interviewede	læsevejledere	siger	fx:	

”Jeg	er	ikke	tilfreds	med	sparringstimerne.	Der	blev	brugt	alt	for	meget	tid	på	snublemetoden	

og	elevatormetoden,	som	vi	kendte	i	forvejen.	Og	tiden	blev	ikke	brugt	effektivt.	De	snakke,	

der	var	i	rundkreds,	hvor	vi	skulle	høre,	hvad	hver	enkelt	læsevejleder	havde	lavet	siden	sidst	

tog	alt	for	lang	tid,	og	jeg	fik	ikke	så	meget	ud	af	det,	fordi	læsevejlederne	på	nogle	af	de	

andre	skoler	havde	haft	vanskeligt	ved	overhovedet	at	komme	i	gang	med	projektet.	Så	da	

det	blev	min	tur,	var	tiden	ligesom	gået.	Så	tiden	ville	været	udnyttet	mere	effektivt,	hvis	

sparringen	var	foregået	på	skoleniveau	og	ikke	på	tværs	[af	skolerne]	i	kommunen.	For	når	

der	er	så	kort	tid,	så	skal	man	altså	være	helt	sikker	på,	at	det	er	mega-relevant,	og	at	man	

går	derfra	med	ny	viden	hver	gang.	Sådan	var	det	ikke.”		

Samtidig	oplevede	flere	af	læsevejlederne,	at	de	til	tider	”stod	meget	alene”	i	forhold	til	at	
implementere	coachingforløbene	ude	på	skolerne,	og	at	det	var	en	udfordring	at	sikre	
deltagelse	i	de	forskellige	coachingaktiviteter	fra	ikke	bare	dansk-	og	sproglærernes	side,	men	
også	fra	de	øvrige	faglæreres	side.	På	en	af	de	deltagende	skoler	blev	alle	faglærerne	
eksempelvis	opfordret	til	at	deltage	i	coachingforløb,	som	der	også	blev	afsat	timer	til.	Ikke	
desto	mindre	var	erfaringen,	at	det	primært	var	dansk-	og	sproglærerne	–	”der	allerede	har	
forståelsen”	–	som	deltog,	mens	en	del	af	de	øvrige	faglærere	–	”der	ellers	havde	allermest	

brug	for	det”	–	ikke	deltog.		

At	en	række	af	læsevejlederne	oplevede	de	ovenstående	udfordringer	og	barrierer	skal	ikke	
nødvendigvis	tilskrives	en	forfejlet	tilgang	til	praksisforløbene	i	selve	projektet.	Eksempelvis	
var	udfordringerne	med	at	nå	ud	til	de	øvrige	faglærere	således	også	kendte	og	tilstede	før	
projektet	gik	i	gang,	og	i	forbindelse	med	sparringstimerne	blev	der	derfor	også	arbejdet	med	
en	række	øvelser,	som	netop	havde	til	formål	at	styrke	læsevejlederne	og	give	dem	
redskaber	til	at	håndtere	dialogen	med	de	lærere,	som	umiddelbart	havde	svært	ved	at	se	
relevansen	af	at	inddrage	ordblindevenlig	didaktik	og/eller	brug	af	LST	i	deres	undervisning.	

Samtidig	blev	læsevejlederne	givet	en	forholdsvis	stor	grad	af	metodefrihed	i	praksis,	
hvorved	der	også	blev	indhentet	relevante	praksiserfaringer	af	relativt	forskellig	karakter	fra	
de	forskellige	skoler.	Dette	forhold	er	grundlæggende	positivt,	da	projektet	blandt	andet	
havde	til	formål	at	indsamle	erfaringer,	som	kunne	bidrage	til	at	udvikle	metoder	på	området.		

Ikke	desto	mindre	må	det	nok	samtidig	konstateres,	at	projektet	med	fordel	kunne	have	
opstillet	nogle	mere	faste	rammer	og	nogle	mere	specifikke	og	tydelige	forventninger	til	
karakteren	af	de	konkrete	coachingforløb,	der	skulle	gennemføres	ude	på	de	enkelte	skoler.	
Såfremt	alle	læsevejlederne	eksempelvis	var	blevet	bedt	om	at	gennemføre	mere	specifikke	
former	for	coachingforløb,	så	havde	læsevejlederne	formentligt	også	oplevet	at	få	større	
udbytte	af	de	fælles	sparringstimer	på	tværs	af	skolerne.	Alternativt	kunne	sparringstimerne	i	
den	eksisterende	model	med	mere	metodefrihed	nok	med	fordel	være	blevet	afholdt	lokalt	
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ude	på	enkelte	skoler,	sådan	at	sparringen	kunne	blive	mere	praksisnær	og	tage	
udgangspunkt	i	netop	de	specifikke	tiltag,	der	blev	gennemført	på	de	enkelte	skoler.	

Endelig	oplevede	flere	af	læsevejlederne	i	forbindelse	med	praksisforløbet,	at	de	havde	
nemmere	ved	at	give	kultur-	og	sprogfagslærerne	konkret	vejledning	i	brug	af	LST,	mens	de	
på	baggrund	af	deres	mindre	indgående	kendskab	til	fag	som	fx	fysik	og	matematik	havde	
sværere	ved	at	give	specifik	og	praksisnær	vejledning	til	en	række	af	de	øvrige	faglærere.	En	
erfaring	fra	praksisforløbene	var	dermed	også,	at	det	indledende	kursusforløb	med	fordel	
havde	kunnet	fokusere	endnu	mere	på	at	klæde	læsevejlederne	på	til	at	give	praksisnær	
sparring	og	coaching	til	netop	denne	type	af	faglærere.	Endvidere	kunne	det	overvejes	om	
praksisforløbet	i	sig	selv	kunne	rumme	flere	faste	elementer,	hvor	der	forventes	deltagelse	af	
både	skole-/afdelingsledelse	og	af	et	bredt	udsnit	af	forskellige	faglærere.	Som	beskrevet	
nedenfor	var	det	således	en	positiv	erfaring	fra	IT-caféerne,	at	både	repræsentanter	fra	
skolens	ledelse	og	en	bred	kreds	af	skolens	faglærere	m.fl.	deltog	heri.	

Selvom	flere	af	informanterne	således	oplevede	forskellige	udfordringer	og	barrierer	i	
forbindelse	med	praksisforløbene,	skal	det	samtidig	understreges,	at	en	del	af	de	
interviewede	læsevejledere	samtidig	oplever,	at	de	har	høstet	mange	værdifulde	erfaringer	
undervejs.	Samtidig	fremgår	det	tydeligt	af	de	gennemførte	interview,	at	der	på	nogle	af	
skolerne	blev	gennemført	vellykkede	coachingforløb,	hvor	både	de	deltagende	læsevejledere	
og	lærere	oplevede	et	betydeligt	udbytte.	Her	nogle	eksempler	på	positive	udsagn	fra	en	
række	af	de	lærere,	der	blev	interviewet	efter	projektets	afslutning:	

”Jeg	synes,	det	har	været	super	godt	hele	tiden	at	kunne	se	læsevejlederens	måde	at	gribe	det	

an	på,	og	også	hele	tiden	at	få	aktiveret:	’Hvorfor	er	det,	vi	gør	det	her?’…	Læsevejlederne	er	

kommet	ind	med	nogle	forløb	og	har	sagt:	’Vi	viser	lige	vejen,	og	så	kan	du	overtage’,	og	hvor	
de	så	samtidig	lige	var	der	til	at	støtte	op	i	den	der	overtagelsesproces…	Så	jeg	synes,	det	har	

virket	rigtig	godt.”	

”Det	er	jo	meget	få	gange	som	lærer,	at	man	har	fornøjelsen	af	at	se	nogle	andre	undervise,	

så	det	med,	at	der	kommer	én	og	sætter	undervisningen	i	gang	og	rammesætter	det,	det	

inspirerer	én	til:	’Gud	ja,	det	var	da	en	god	måde	at	formulere	det	på!’	eller:	’Det	var	en	god	

måde	at	samle	op	på!’...	Der	var	bare	rigtigt	mange,	sådan	rent	didaktiske	gode	måder	og	

processer	i	undervisningen.”	

”Også	det	med,	at	man	fik	lov	til	at	observere	sin	egen	klasse…	Det	var	mega-fedt	at	se,	at	

hvis	man	gør	det	rigtigt,	så	får	vi	dem	også	med.	Og	man	gør	jo	altid	sit	bedste,	men	lige	at	få	

standset	op	og	set:	’Nåh,	ja!’.”	

	

4.4	Vurdering	af	IT-caféerne	
	
Blandt	de	interviewede	og	adspurgte	læsevejledere,	ledere	og	lærere	er	der	bred	enighed	om	
en	positiv	bedømmelse	af	de	gennemførte	IT-caféer.	Som	beskrevet	i	afsnit	4.2	(se	Tabel	4.1)	
erklærer	et	flertal	på	i	alt	58	%	af	de	adspurgte	læsevejledere	sig	således	også	enten	”meget	
tilfredse”	(32	%)	eller	”tilfredse”	(26	%)	med	IT-caféerne,	ligesom	der	tilsvarende	er	et	flertal	
af	de	interviewede	lærere	og	ledere,	som	giver	udtryk	for	tilfredshed	med	caféerne.	
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Evalueringens	datamateriale	belyser	kun	i	begrænset	omfang	årsagerne	til	de	overvejende	
positive	vurderinger.	Det	er	dog	tydeligt	og	gennemgående,	at	både	læsevejledere,	lærere	og	
ledere	fremhæver,	at	caféerne	imødekom	et	konkret	behov	for	et	styrket	fokus	på	–	og	en	
bedre	vidensdeling	omkring	–	brug	af	LST	i	konkrete	læringssituationer.		

Samtidig	fremhæves	det	på	tværs	af	informantgrupperne	som	positivt,	at	caféerne	havde	
fokus	på	helt	konkrete	metoder	til	relevant	og	øget	anvendelse	af	LST	i	undervisningen,	
ligesom	det	blev	gjort	klart,	hvordan	LST	kan	anvendes	på	måder,	som	er	til	glæde	for	alle	
klassens	elever	og	dermed	også	kan	bidrage	til	at	styrke	undervisningen	generelt	samt	til	at	
inkludere	elever	med	ordblindhed	på	en	positiv	måde.		

Endelig	er	det	evaluators	vurdering,	at	de	vellykkede	IT-caféer	formentlig	har	været	en	
central	medvirkende	årsag	til	en	række	af	de	positive	oplevede	effekter	i	projektet,	som	–	
med	forbehold	for	det	begrænsede	antal	respondenter	–	fremgår	af	før-	og	eftermålingen	
blandt	læsevejlederne	(se	kapitel	5).		

I	forbindelse	med	IT-caféerne	lykkedes	det	således	at	samle	både	læsevejledere,	
ledelsesrepræsentanter,	et	bredt	udsnit	af	forskellige	faglærere,	samt	relevant	TAP-
personale,	hvilket	skabte	et	godt	grundlag	for	ikke	blot	at	inspirere	og	styrke	faglærerne	
specifikt	i	relation	til	brug	af	LST,	men	også	til	mere	bredt	at	påvirke	skolens	fælles	sprog	og	
kultur/tilgang/værdier	i	relation	til	elever	med	ordblindhed	mere	generelt.		

Som	beskrevet	i	kapitel	5	ses	der	således	positive	oplevede	effekter	af	projektet	i	relation	til	
at	styrke	faglærernes	kendskab	til	de	muligheder	som	LST	giver,	i	relation	til	at	etablere	et	
fælles	sprog	omkring	anvendelse	af	LST,	samt	i	relation	til	at	etablere	et	fælles	sprog	omkring	
anvendelse	af	ordblindevenlig	undervisning	på	skolen	mere	generelt	(se	Tabel	5.1).	Endelig	
ses	der	også	–	mere	lavpraktisk	–	en	positiv	tendens	til,	at	færre	læsevejledere	efter	projektet	
oplever,	at	der	er	uklarhed	omkring,	hvem	der	har	ansvaret	for	at	løse	eventuelle	tekniske	
problemer	med	de	LST-løsninger,	der	anvendes	på	skolen	(se	Tabel	5.4).		

På	baggrund	af	de	positive	tilbagemeldinger	omkring	IT-caféerne	kan	det	således	antages,	at	
de	afholdte	IT-caféer	har	medvirket	betydeligt	til	disse	oplevede	effekter	af	projektet.	

	

4.5	Vurdering	af	den	afsluttende	opsamling	og	kick-out	workshop	
	

Evaluator	deltog	som	observatør	på	begge	de	afsluttende	opsamlinger	(kick-out	workshops)	i	
hhv.	Solrød	og	Fredensborg	kommune,	og	vurderer	–	i	lighed	med	læsevejlederne	selv	–	at	
der	generelt	var	udbredt	tilfredshed	med	både	indholdet	og	format.	Som	vist	i	eftermålingen	
(se	Tabel	4.1)	var	der	således	ingen	af	de	deltagende	læsevejledere,	som	angav	utilfredshed	
med	den	fælles	opsamling	og	efterbearbejdning	(0	%).	Endvidere	er	det	–	også	på	baggrund	
af	de	gennemførte	observationer	og	efterinterview	–	evaluators	klare	indtryk,	at	der	
overordnet	set	var	stor	tilfredshed	med	den	afsluttende	opsamling	blandt	de	deltagende	
læsevejledere.	

Det	skal	dog	samtidig	nævnes,	at	hver	fjerde	læsevejleder	i	eftermålingen	erklærede	sig	
”hverken	tilfreds	eller	utilfreds”	(26	%),	ligesom	yderligere	end	fjerdedel	svarede	”ved	ikke”.		
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En	del	af	”ved	ikke”	svarene	kan	muligvis	skyldes,	at	der	desværre	var	enkelte	læsevejledere,	
som	ikke	deltog	i	den	afsluttende	opsamling.	Der	er	således	nærliggende	at	antage,	at	disse	
læsevejledere	har	svaret	”ved	ikke”.		

Det	er	til	gengæld	mindre	oplagt,	hvad	der	kan	ligge	til	grund	for	det	forhold,	at	en	fjerdedel	
af	læsevejledere	svarer	”hverken	tilfreds	eller	utilfreds”,	da	de	fleste	læsevejledere	i	de	
afsluttende	interview	fremhævede	deres	tilfredshed	med	opsamlingsworkshoppen.	En	mulig	
delforklaring	kan	dog	være,	at	enkelte	læsevejledere	i	de	afsluttende	interview	gav	udtryk	for	
en	vis	skuffelse	over,	at	det	ikke	var	lykkedes	at	gennemføre	flere	aktiviteter	ude	på	de	
enkelte	skoler	i	forbindelse	med	praksisforløbene,	hvorfor	opsamlingen	heller	ikke	gav	dem	
så	meget	ny	viden	og	inspiration,	som	de	havde	håbet.	Dette	forhold	berører	imidlertid	
snarere	kvaliteten	af	praksisforløbene	end	kvaliteten	af	de	afholdte	kick-out	workshops.	

Samlet	set	er	det	således	evaluators	indtryk,	at	disse	workshops	overordnet	set	var	
vellykkede.	Formatet	virkede	klart,	velstruktureret	og	engagerende	–	ligesom	den	klare	
opdeling	i	fire	temaer	med	understøttende	”stående	erfaringsudveksling”,	fælles	plancher	og	
et	underholdende	element	–	sikrede,	at	alle	læsevejlederne	kom	på	banen	og	undervejs	fik	
bidraget	med	deres	erfaringer	fra	projektet	og	med	deres	input	til	fremadrettet	forankring.	
Erfaringerne	blev	således	indsamlet	og	struktureret	under	de	fire	temaer	”kollegacoaching”,	
”LST	og	IT-caféer”,	”ordblindevenlig	undervisning	og	strategier”,	samt	”skolens	beredskab	og	
organisering”.		

Det	er	samtidig	evaluators	indtryk,	at	projektholderne	og	læsekonsulenterne	herigennem	fik	
et	godt	indtryk	af	læsevejledernes	samlede	erfaringer,	anvendte	metoder	og	læringspunkter,	
hvilket	bidrog	til	at	understøtte	den	efterfølgende	bearbejdning	og	formidling	af	de	
forskellige	erfaringer	i	skoleguiden	(se	afsnit	4.6	nedenfor).	Det	forholdsvis	vellykkede	format	
for	den	afsluttende	opsamling	bidrog	dermed	væsentligt	til	at	sikre	en	god	og	relevant	
erfaringsopsamling	i	projektet.	Dette	er	naturligvis	ikke	mindst	centralt	i	betragtning	af	at	
projektet	er	et	metodeudviklingsprojekt,	der	har	haft	fokus	på	at	generere	erfaringsbaseret	
viden	om	ordblindevenlig	didaktik	i	grundskolen,	som	også	kan	komme	andre	kommuner	og	
skoler	til	gavn.	
	

	
4.6	Vurdering	af	efterbearbejdning	og	skoleguide	
	
Målsætningen	for	efterbearbejdningen	og	formidlingen	af	erfaringerne	fra	projektet	har	
været	”generering	af	skoleguide	med	afsæt	i	kick-out	workshoppen,	hvor	der	på	baggrund	af	
resultaterne	fra	opsamling	og	efterbearbejdning	påbegyndes	en	udpegning	af	velegnede	

ordblindevenlige	strategier	i	et	skoleforløb”.	

	

Konkret	har	projektholderne	valgt	at	lade	skoleguiden	tage	form	af	en	række	praksisrettede	
artikler	og	inspirationsfilm,	som	er	lagt	frem	til	åben	afbenyttelse	via	emu.dk.		
	
Samlet	set	er	det	evaluators	vurdering,	at	skoleguidematerialerne	både	er	præget	af	en	høj	
faglighed	og	samtidig	formår	at	være	forholdsvis	lettilgængelige,	eksplicit	praksisrettede	og	
direkte	handlingsanvisende	for	de	forskellige	relevante	målgrupper,	herunder	for	både	
skoleledere,	læsevejledere,	UU-vejledere,	lærere	og	andre	relevante	aktører.	
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Eksempelvis	indgår	der	på	artikelsiden	både	artikler	om	god	skoleledelse	i	relation	til	
ordblindevenlighed,	om	hvordan	man	kan	sikre	en	god	overleveringsprocedure	og	overgang	
for	elever	med	ordblindhed,	om	forskellige	strategier	til	at	implementere	ordblindevenlig	
didaktik	på	skolen	og	om	ordblindevenlige	læringsmiljøer	mere	generelt,	samt	om	hvordan	
man	kan	afholde	temamøder	om	emnet,	som	involverer	hele	skolen	mv.	
	
Ligeledes	vurderes	det	som	positivt,	at	der	er	udviklet	syv	formidlingsvenlige	film,	som	ikke	
blot	inddrager	relevante	erfaringer	gennem	baggrundsspeak	og	perspektiver	fra	
læsevejledere,	lærere,	skoleledere	og	andre	relevante	fagpersoner,	men	som	også	inddrager	
perspektiver	fra	elever	med	ordblindhed,	der	selv	sætter	ord	på	en	række	af	deres	behov	og	
erfaringer.	Filmene	understreger	blandt	andet	vigtigheden	af	at	inddrage	hele	skolen	og	at	
samarbejde	med	kommunens	læsekonsulenter,	samt	at	kombinere	relevante	top-down-
strategier	(fx	styrket	ledelsesmæssig	prioritering)	med	bottom-up-strategier	(fx	styrket	
samarbejde	blandt	lærerne).		
	
Foruden	at	filmene	beskæftiger	sig	med	forskellige	relevante	deltemaer,	som	fx	fælles	
temamøder,	kollegacoaching,	brug	af	LST	og	ordblindevenlig	didaktik	i	klasserummet,	indgår	
der	også	konkrete	relevante	tip	til	brug	af	forskellige	redskaber	samt	til	at	tackle	
genkendelige	udfordringer	på	området.	Eksempelvis	er	der	udviklet	et	”barometer”,	som	kan	
bruges	til	løbende	at	tage	temperaturen	på	skolens	indsats	for	at	styrke	den	ordblindevenlige	
didaktik,	herunder	gode	procedurer	for	at	tackle	evt.	tekniske	problemer	ved	brug	af	LST	mv.	
	
Evalueringen	rummer	ikke	data	omkring	brugen	af	de	artikler	og	film,	som	nu	er	stillet	til	
rådighed	via	emu.dk,	og	det	vides	derfor	ikke,	i	hvilken	grad	–	eller	hvordan	–	materialet	vil	
blive	brugt	eller	opfattet	af	de	målgrupper,	som	det	henvender	sig	til.	Det	kan	dog	med	
sikkerhed	fastslås,	at	projektet	har	levet	fuldt	op	til	målsætningen	om	at	udarbejde	en	
skoleguide,	som	udpeger	relevante	og	velegnede	ordblindestrategier	i	et	skoleforløb,	og	som	
dermed	har	potentiale	til	at	komme	andre	skoler	og	kommuner	til	gavn.	
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5.	VURDERINGER	AF	EFFEKT	OG	MÅLOPNÅELSE		

	
Dette	kapitel	belyser	den	oplevede	effekt	af	projektet	i	relation	til	de	fleste	af	de	
målsætninger	og	forventede	resultater,	som	projektet	har	haft	til	formål	at	opnå.		

Evalueringens	datagrundlag	indeholder	i	særlig	grad	data,	som	gør	det	muligt	at	belyse	de	
oplevede	effekter	blandt	kernemålgruppen	af	læsevejledere	med	udgangspunkt	i	den	
gennemførte	før-	og	eftermåling.	Hertil	kommer	indtryk	fra	de	gennemførte	interview,	som	
giver	indikationer	på	oplevede	effekter	blandt	repræsentanter	fra	en	række	af	de	øvrige	
målgrupper	i	projektet.	

Resultaterne	af	før-	og	eftermålingen	skal	læses	med	forbehold	for,	at	antallet	af	
læsevejledere,	som	både	har	besvaret	før-	og	eftermålingen	er	forholdsvist	lavt	(n	=	17).		

Det	betyder,	at	der	er	forholdsvis	høj	statistisk	usikkerhed	forbundet	med	resultaterne,	og	at	
der	kan	ske	betydelige	udsving	i	procentpoint,	når	blot	ganske	få	respondenter	svarer	
forskelligt	i	de	to	målinger.		

Resultaterne	skal	derfor	fortolkes	med	forsigtighed	og	i	rapporten	kommenteres	der	derfor	
også	primært	på	de	overordnede	indikationer	på	udvikling.	Målingerne	giver	med	andre	ord	
kun	overordnede	indikationer	af	læsevejledernes	oplevelse	af	projektets	effekter,	som	
desuden	suppleres	med	indtryk	fra	de	gennemførte	interview.	

	
Nedenfor	gennemgås	de	oplevede	effekter	mere	specifikt	i	relation	til	hhv.:	
	
a)	samarbejdet	omkring	ordblindevenlig	didaktik	på	de	enkelte	skoler,	herunder	udvikling	af	
et	fælles	sprog	og	samarbejdet	mellem	læsevejledere	og	lærere	mv.	

	
b)	samarbejdet	omkring	ordblindevenlig	didaktik	i	kommunen,	herunder	samarbejdet	
mellem	læsekonsulenter	og	læsevejledere	samt	overlevering	af	viden	på	tværs	af	skoler	mv.	

	
c)	påvirkning	af	værdier	og	tilgange	til	elever	med	ordblindhed,	herunder	opfattelser	af	
ordblindhed	blandt	lærere	og	ledelse	samt	påvirkning	af	skolernes	”kultur”	på	området.	

	
d)	påvirkning	af	ansvarsfordeling	og	ressourcetildeling,	herunder	ansvarsfordeling	i	relation	
til	LST,	samt	prioritering	af	ordblindevenlig	didaktik	blandt	lærere	og	ledelse	mere	generelt.	
	
Hvert	afsnit	tager	udgangspunkt	i	resultaterne	fra	før-	og	eftermålingen	blandt	læsevejledere	
og	supplerer	herefter	med	relevante	indtryk	fra	de	gennemførte	interview	og	observationer.	
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5.1	Oplevet	effekt	ift.	samarbejdet	på	de	enkelte	skoler	

I	før-	og	eftermålingen	er	læsevejlederne	blandt	andet	blevet	spurgt	om	deres	oplevelse	af	
samarbejdet	omkring	elever	med	ordblindhed	og	brug	af	LST	internt	på	deres	skole.	I	Tabel	
5.1	ses	det,	hvordan	læsevejlederne	har	vurderet	en	række	udsagn	herom	i	henholdsvis	før-	
og	eftermålingen:	

	

TabeI	5.1:	I	hvilken	grad	er	du	enig	eller	uenig	i	følgende	udsagn?	(n	=	17)			

		
	

		
Helt	/	

overvejende	
enig	

Hverken	enig	
eller	uenig	

Helt	/	
overvejende	

uenig	

Der	er	etableret	et	fælles	sprog	omkring	
ordblindevenlig	undervisning	på	den	

skole,	hvor	jeg	er	læsevejleder	

Før	 		
29	%	

		
24	%	

		
47	%	

Efter	 		
75	%	

		
25	%	

		
0	%	

Der	er	etableret	et	fælles	sprog	omkring	
brugen	af	LST	på	den	skole,	hvor	jeg	er	

læsevejleder	

Før	 		
35	%	

		
29	%	

		
35	%	

Efter	 		
75	%	

		
25	%	

		
0	%	

Der	er	etableret	et	velfungerende	
samarbejde	mellem	læsevejleder(e)	og	
faglærere	om	elever	med	ordblindhed	
på	den	skole,	hvor	jeg	er	læsevejleder	

	

Før	 		
35	%	

		
18	%	

		
47	%	

Efter	 		
41	%	

		
47	%	

		
12	%	

Det	er	kun	dansk-	og	sproglærerne,	som	
reelt	gør	brug	af	LST	og	gennemfører	

ordblindevenlig	undervisning	

Før	 		
59	%	

		
29	%	

		
12	%	

Efter	 		
59	%	

		
18	%	

		
24	%	

På	den	skole,	hvor	jeg	er	læsevejleder,	
er	der	blandt	lærerne	et	godt	kendskab	
til	de	muligheder	som	LST	giver	(på	

tværs	af	faggrænser)	
	

Før	 		
12	%	

		
35	%	

		
53	%	

Efter	 		
56	%	

		
44	%	

		
0	%	

	
Med	forbehold	for	det	forholdsvis	lave	antal	respondenter	og	den	relativt	store	statistiske	
usikkerhed	viser	Tabel	5.1,	at	projektet	særligt	synes	at	have	haft	en	positiv	effekt	i	relation	
til	at	etablere	et	fælles	sprog	omkring	ordblindevenlig	undervisning	og	at	etablere	et	fælles	

sprog	omkring	brugen	af	LST	internt	på	de	deltagende	skoler.		
	
I	eftermålingen	svarer	et	flertal	på	3	ud	af	4	læsevejledere	(75	%)	således,	at	de	er	helt	eller	
overvejende	enige	i,	at	der	er	etableret	et	fælles	sprog	omkring	både	ordblindevenlig	
undervisning	og	LST	på	deres	skole,	mens	der	blot	var	omkring	en	tredjedel	af	
læsevejlederne,	der	svarede	det	samme	i	førmålingen	(hhv.	29	%	og	35	%).	
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Ligeledes	er	det	positivt	at	bemærke,	at	mere	end	halvdelen	af	læsevejlederne	(56	%)	i	
eftermålingen	vurderer,	at	lærerne	på	deres	skole	har	et	godt	kendskab	til	de	muligheder	
som	LST	giver,	da	blot	2	ud	af	17	læsevejledere	svarede	det	samme	i	førmålingen	(12	%).	

I	de	gennemførte	interview	bekræftes	de	ovenstående	vurderinger	ligeledes	af	de	fleste	
informanter.	Også	i	flere	af	de	gennemførte	interview	nævner	informanterne	således,	at	
projektets	effekter	i	relation	til	de	enkelte	skoler	særligt	har	vist	sig	ved,	at	der	er	kommet	et	
øget	fælles	fokus	og	sprog	omkring	ordblindevenlig	undervisning	og	brug	af	LST,	samt	at	
lærernes	kendskab	til	relevante	muligheder	for	brug	af	LST	i	almenundervisningen	er	øget.		

Dette	forhold	kan	hænge	sammen	med,	at	IT-caféerne	ifølge	hovedparten	af	informanterne	
overordnet	set	var	vellykkede,	og	at	der	i	forbindelse	med	caféerne	blev	inddraget	et	bredt	
spektrum	af	forskellige	faglærere,	ligesom	også	repræsentanter	fra	skole-/afdelingsledelsen	
deltog	i	IT-caféen	på	de	fleste	af	de	deltagende	skoler	(se	også	afsnit	4.4).		

Én	af	de	interviewede	skoleledere	fremhæver	eksempelvis:	

”Det	gode	ved	IT-caféerne	har	været,	at	de	har	sået	frø	hos	forskellige	lærere	i	forhold	til	at	

bruge	LST	i	alle	slags	timer	–	og	ikke	kun	de	sproglige”	

Ser	man	på	projektets	effekter	i	relation	til	at	styrke	samarbejdet	mellem	læsevejledere	og	
faglærere	ude	på	enkelte	skoler	er	billedet	mere	sammensat.	Som	vist	i	Tabel	5.1	er	der	
således	ikke	den	store	forskel	på	andelen	af	læsevejledere	i	før-	og	eftermålingen,	som	
erklærer	sig	helt	eller	overvejende	enige	i,	at	der	er	etableret	velfungerende	samarbejde	
mellem	læsevejledere	og	faglærere	omkring	elever	med	ordblindhed	på	deres	skole	(fra	35	%	
til	41	%).	Det	er	dog	omvendt	positivt	at	bemærke,	at	andelen	som	erklærer	sig	”helt	eller	
overvejende	uenige”	heri	er	faldet	en	del	(fra	47	%	til	12	%).	Dette	synes	at	indikere,	at	
projektet	på	den	ene	side	har	bidraget	til	at	forbedre	samarbejdet,	men	også	at	der	stadig	er	
et	stykke	vej	tilbage,	førend	samarbejdet	kan	karakteriseres	som	”velfungerende”	på	alle	de	
deltagende	skoler.	

En	del	af	dette	kan	måske	skyldes,	at	projektet	kun	i	begrænset	omfang	synes	at	være	
lykkedes	med	at	styrke	samarbejdet	mellem	læsevejlederne	og	de	faglærere,	som	ikke	er	
dansk-	eller	sproglærere.	Som	beskrevet	i	kapitel	4	har	en	del	af	læsevejlederne	således	
oplevet	visse	udfordringer	netop	i	relation	til	kollegacoaching	–	og	som	vist	i	Tabel	5.1	er	der	
således	også	både	i	før-	og	eftermålingen	et	flertal	på	59	%	(10	ud	af	17	læsevejledere),	som	
erklærer	sig	”helt	eller	overvejende	enige”	i,	at	det	reelt	kun	er	dansk-	og	sproglærerne	på	
deres	skole,	som	gør	brug	af	LST	og	gennemfører	ordblindevenlig	undervisning.	

I	de	gennemførte	efterinterview	med	skoleledere	i	begge	kommuner	fremhæves	det	dog	som	
et	fælles	og	positivt	indtryk,	at	en	stor	del	af	læsevejlederne	–	ifølge	lederne	–	er	gået	fra	at	
udfylde	en	rolle,	hvor	de	primært	havde	fokus	på	at	gennemføre	læse-	og	ordblindetests	med	
eleverne,	til	at	de	nu	indtager	en	mere	almen	og	opsøgende	rådgivende	rolle	over	for	skolens	
lærere	på	læse-	og	ordblindeområdet.	Det	er	således	ledernes	oplevelse,	at	læsevejledernes	
vejledende	rolle	er	blevet	styrket,	ligesom	læsevejlederne	er	blevet	mere	selvstændigt	
opsøgende	i	relation	til	at	give	lærerne	vejledning	og	sparring.		

I	relation	til	projektets	effekter	ude	på	de	enkelte	skoler	kan	det	dermed	opsummerende	
konkluderes,	at	projektet	synes	at	have	haft	en	positiv	effekt	i	relation	til	at	etablere	et	fælles	
sprog	omkring	ordblindevenlig	undervisning	og	brug	af	LST,	ligesom	lærernes	kendskab	til	
relevant	brug	af	LST	i	almenundervisningen	generelt	er	styrket.	Omvendt	er	det	kun	delvist	
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lykkedes	at	styrke	samarbejdet	mellem	læsevejledere	og	faglærere	generelt.	Ikke	desto	
mindre	vurderer	skolelederne	i	begge	kommuner,	at	en	stor	del	af	læsevejlederne	gennem	
projektet	har	fået	styrket	deres	vejledende	rolle	på	skolen.	

Endelig	skal	det	fremhæves,	at	der	synes	at	være	betydelig	forskel	på	den	oplevede	effekt	af	
projektet	fra	skole	til	skole.	På	baggrund	af	de	gennemførte	interview	og	observationer	er	
det	således	evaluators	indtryk,	at	der	på	nogle	skoler	har	været	særligt	engagerede	
læsevejledere,	som	har	gennemført	mange	aktiviteter	i	projektet,	mens	omfanget	og	
karakteren	af	de	gennemførte	aktiviteter	synes	at	have	været	markant	mindre	på	en	række	
andre	skoler.	Det	samlede	billede	kan	således	også	dække	over	betydelige	forskelle	internt	
mellem	de	enkelte	deltagende	skoler.	

Et	eksempel	herpå	ses	i	relation	til	coachingforløbene	ude	på	de	enkelte	skoler.	Mens	det	
vurderes,	at	projektet	samlet	set	kun	delvist	er	lykkedes	med	at	overvinde	”coaching-
barrieren”,	så	er	der	ifølge	flere	informanter	også	eksempler	på	vellykkede	forløb	lokalt	på	
udvalgte	skoler	(se	også	afsnit	4.3).		

I	de	gennemførte	interview	med	læsevejledere	og	lærere	er	der	således	flere,	der	fremhæver	
eksempler	på	vellykkede	coaching-	og	supervisionsforløb	lokalt	på	en	række	af	skolerne,	
selvom	det	ikke	generelt	er	lykkedes	at	overvinde	”coaching-barrieren”.	

Her	nogle	eksempler	på	positive	udsagn	fra	de	interviewede	lærere:	

”Jeg	kan	godt	mærke,	jeg	har	fået	rykket	ved	nogle	af	de	der	antagelser	hos	mig	selv,	som	der	

lå	omkring	de	ordblinde	elevers	begrænsninger.	For	de	kan	dæleme	meget	med	deres	

hjælpemidler!”	

”Det	som	jeg	føler,	jeg	har	fået	ud	af	forløbet,	det	er	det	her	med:	’Hvordan	kan	jeg	egentlig	

generelt	bare	tilrettelægge	min	undervisning	ud	fra	de	forudsætninger,	som	jeg	ligesom	har	

fået	med	mig	nu?’.	For	det	er	jo	noget,	som	alle	eleverne	profiterer	af.”		

	

5.2	Oplevet	effekt	ift.	samarbejdet	i	kommunen	og	på	tværs	af	skolerne	

I	før-	og	eftermålingen	er	læsevejlederne	blandt	andet	blevet	spurgt	om	deres	oplevelse	af	
samarbejdet	mellem	læsekonsulenter	og	læsevejledere	i	kommunen,	om	overlevering	af	
viden	vedrørende	elever	med	ordblindhed	på	tværs	af	skoler/uddannelser	og	om	hvorvidt	de	
oplever,	at	der	er	etableret	et	fælles	sprog	omkring	ordblindevenlig	undervisning	på	tværs	af	
de	enkelte	skoler	i	kommunen.	

I	Tabel	5.2	på	næste	side	fremgår	det,	hvorledes	læsevejlederne	har	vurderet	en	række	
udsagn	herom	i	hhv.	før-	og	eftermålingen.	
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Tabel	5.2:	I	hvilken	grad	er	du	enig	eller	uenig	i	følgende	udsagn?	(n	=	17)	

		 		

		
Helt	/	

overvejende	
enig	

Hverken	enig	
eller	uenig	

Helt	/	
overvejende	

uenig	

Der	er	etableret	et	velfungerende	samarbejde	
mellem	læsevejledere	og	læsekonsulent(er)	i	min	

kommune	

Før	 		
94	%	

		
6	%	

		
0	%	

Efter	 		
94	%	

		
0	%	

		
6	%	

I	den	kommune,	hvor	jeg	arbejder,	er	der	blandt	
læsevejledere	og	andre	fagpersoner	etableret	et	

fælles	sprog	omkring	ordblindevenlig	undervisning,	
som	går	på	tværs	af	de	enkelte	skoler	

Før	 		
29	%	

		
47	%	

		
24	%	

Efter	 		
69	%	

		
19	%	

		
13	%	

I	den	kommune,	hvor	jeg	arbejder,	overleverer	vi	
viden	om	ordblinde	elever	mellem	skoler	og	andre	

samarbejdspartnere	fx.	støttecentre	eller	
modtagende	skoler/	ungdomsuddannelser	

Før	 		
41	%	

		
41	%	

		
18	%	

Efter	 		
44	%	

		
31	%	

		
25	%	

	

Med	forbehold	for	det	forholdsvis	lave	antal	respondenter	og	den	relativt	store	statistiske	
usikkerhed	viser	Tabel	5.2,	at	projektet	særligt	synes	at	have	haft	en	positiv	effekt	i	relation	
til	at	etablere	et	fælles	sprog	omkring	ordblindevenlig	undervisning	blandt	læsevejledere	og	

andre	fagpersoner	i	de	to	deltagende	kommuner.		

I	de	gennemførte	interview	med	læsevejledere	går	det	således	også	igen,	at	en	stor	del	at	
læsevejlederne	oplever	at	projektet	har	styrket	deres	netværk	og	relationer	til	de	øvrige	
læsevejledere	og	fagpersoner	i	kommunen.	
	
Samtidig	ses	det,	at	næsten	samtlige	læsevejledere	(94	%	svarende	til	16	ud	af	17)	–	både	i	
før-	og	efter-målingen	erklærer	sig	helt	eller	overvejende	enige	i,	at	der	er	etableret	et	
velfungerende	samarbejde	mellem	læsevejledere	og	læserkonsulent(er)	i	deres	kommune.	På	
dette	område	vurderer	læsevejlederne	således,	at	der	fra	starten	har	været	et	særdeles	
velfungerende	samarbejde	–	og	i	de	gennemførte	interview	bekræftes	det,	at	samarbejdet	
fortsat	vurderes	som	særdeles	velfungerende.	I	begge	de	gennemførte	efter-interview	med	
læsevejledere	fremhæver	de	eksempelvis,	at	læsekonsulenten/læsekonsulenterne	i	deres	
kommune	har	været	gode	til	at	holde	kontakten	undervejs	i	projektet,	til	at	stå	til	rådighed	
for	hjælp	og	sparring,	ligesom	læsevejlederne	har	oplevet	at	læsekonsulenterne	værdsætter	
dem	og	stoler	på	deres	kunne,	hvilket	har	givet	dem	ekstra	motivation.	

Til	gengæld	tegner	der	sig	et	mindre	entydigt	billede,	når	der	ses	på	projektets	effekt	i	
relation	til	at	styrke	samarbejdet	om	at	overlevere	viden	om	elever	med	ordblindhed	fra	
skole	til	skole	og	fra	grundskole	til	ungdomsuddannelse.		

Her	er	det	således	både	i	før-	og	eftermålingen	kun	knap	halvdelen	af	læsevejlederne,	der	
oplever,	at	samarbejdet	herom	fungerer	godt	i	kommunen	(hhv.	41	%	og	44	%).	Dette	kan	
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muligvis	hænge	sammen	med	at	projektet	kun	delvist	synes	at	være	lykkedes	med	at	
inddrage	og	styrke	samarbejdet	mellem	kommunens	læsevejledere	og	UU-vejledere.	Det	skal	
dog	samtidig	nævnes,	at	flere	af	projektholderne	oplever,	at	projektet	blandt	andet	har	
styrket	grundlaget	for	et	tættere	samarbejde	mellem	læsevejledere	og	UU-vejledere	ved	at	
tydeliggøre	de	to	faggruppers	forskellige	ansvarsområder	og	snitflader.	

Før-	og	efter-målingen	indeholder	kun	3	besvarelser	fra	UU-vejledere	og	det	lader	sig	derfor	
ikke	gøre	at	uddrage	generelle	tendenser	på	baggrund	heraf.	
	

5.3	Oplevet	effekt	ift.	værdier	og	tilgange	til	elever	med	ordblindhed	
	
En	delmålsætning	i	projektet	har	været,	at	læsevejlederne	efter	projektet	oplever,	at	
kulturen	på	skolerne	har	ændret	sig	ift.	handlinger,	værdier	og	tilgange	i	forhold	til	elever	
med	ordblindhed.	Dette	er	i	før-	og	eftermålingen	blevet	belyst	ved	hjælp	af	tre	udsagn,	som	
læsevejlederne	har	kunnet	angive	deres	grad	af	enighed	i.	Svarfordelingerne	fremgår	af	Tabel	
5.3	nedenfor:	

	
Tabel	5.3:	I	hvilken	grad	er	du	enig	eller	uenig	i	følgende	udsagn?	(n	=	17)	

		
	

Helt	/	
overvejende	

enig	
hverken	enig	
eller	uenig	

Helt	/	
overvejende	

uenig	

På	den	skole,	hvor	jeg	er	læsevejleder,	er	der	
generelt	en	positiv	kultur	ift.	handlinger,	værdier	

og	tilgange	til	elever	med	ordblindhed	

Før	 71	%	 29	%	 0	%	

Efter	 81	%	 13	%	 6	%	

Nogle	af	lærerne	forbinder	ordblindhed	med	
manglende	kognitive	funktioner/nedsat	

intelligens	hos	de	ordblinde	elever	

Før	 18	%	 35	%	 47	%	

Efter	 12	%	 47	%	 41	%	

Jeg	oplever	manglende	forståelse	for	værdien	af	
LST	og	ordblindevenlig	undervisning	fra	

skoleledelsens	side	

Før	 12	%	 12	%	 76	%	

Efter	 6	%	 12	%	 82	%	

	
	
Som	vist	i	tabellen	har	et	betydeligt	flertal	af	læsevejlederne	–	både	i	før-	og	eftermålingen	
tilkendegivet,	at	de	generelt	oplever	en	positiv	kultur	ift.	handlinger,	værdier	og	tilgange	til	

elever	med	ordblindhed	på	deres	skole	(hhv.	71	%	og	81	%).	Ligeledes	positivt	har	et	
betydeligt	flertal	–	i	begge	målinger	–	erklæret	sig	helt	eller	overvejende	uenige	i,	at	de	
oplever	manglende	forståelse	for	værdien	af	LST	og	ordblindevenlig	undervisning	fra	
skoleledelsens	side	(hhv.	76	%	og	82	%).	På	disse	områder	synes	der	således	kun	i	begrænset	
omfang	at	have	været	behov	for	en	markant	ændring	af	handlinger,	værdier	og	tilgange.		
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Til	gengæld	ses	det,	at	kun	knap	halvdelen	af	læsevejlederne	i	både	før-	og	eftermålingen	
(hhv.	47	%	og	41	%)	har	erklæret	sig	”helt	eller	overvejende	uenige”	i,	at	nogle	af	lærerne	på	
deres	skole	forbinder	ordblindhed	med	manglende	kognitive	funktioner	eller	nedsat	
intelligens.	Projektet	synes	således	kun	i	mindre	grad	at	have	haft	effekt	i	forhold	til	at	ændre	
på	de	fordomsfulde	eller	fejlagtige	opfattelser	af	ordblindhed,	som	en	del	af	læsevejlederne	
tilsyneladende	fortsat	oplever	at	møde	blandt	enkelte	lærere.	Det	skal	dog	samtidig	nævnes,	
at	det	heldigvis	kun	er	et	mindretal	af	læsevejlederne	–	i	både	før-	og	eftermålingen	–	som	
erklærer	sig	”helt	eller	overvejende	enige”	i	det	negativt	ladede	udsagn	(henholdsvis	18	%	og	
12	%).	Samtidig	er	det	bemærkelsesværdigt,	at	mellem	en	tredjedel	og	halvdelen	af	
læsevejlederne	svarer	”hverken	enig	eller	uenig”	i	de	to	målinger	(hhv.	35	%	og	47	%).	

Årsagen	hertil	kendes	ikke,	men	det	kan	muligvis	skyldes,	at	de	fleste	læsevejledere	kun	
sjældent	oplever	at	møde	direkte	fordomsfulde	opfattelser	af	ordblindhed	blandt	lærerne,	
men	omvendt	har	svært	ved	entydigt	at	erklære,	at	der	ikke	findes	negative	eller	fejlagtige	
opfattelser	af	ordblindhed	blandt	nogle	af	lærerne.	Uanset	årsagen	synes	svarfordelingerne	
på	dette	udsagn	i	hvert	fald	at	indikere,	at	der	fortsat	er	behov	for	at	arbejde	med	at	styrke	
en	række	af	faglærernes	viden	om	ordblindhed	ude	på	de	deltagende	skoler.		
	
I	relation	til	målsætningen	om	at	ændre	kulturen	på	skolerne	ift.	handlinger,	værdier	og	
tilgange	i	forhold	til	elever	med	ordblindhed	kan	det	opsummerende	konkluderes,	at	der	ikke	
kan	aflæses	en	tydelig	eller	direkte	effekt	af	projektet	i	relation	hertil.	Det	må	dog	samtidig	
antages,	at	de	positive	resultater,	som	projektet	har	skabt	i	forhold	til	at	etablere	og	styrke	et	
fælles	sprog	omkring	ordblindevenlig	undervisning	og	LST	ude	på	skolerne	(se	afsnit	5.1),	
givetvis	vil	bidrage	til	at	fastholde	og	styrke	den	overvejende	positive	kultur,	som	også	synes	
at	have	været	tilstede	på	skolerne	inden	projektet	gik	i	gang.	
	

	

5.4	Oplevet	effekt	ift.	ansvarsfordeling	og	ressourcetildeling		
	
Projektet	har	ikke	haft	en	selvstændig	målsætning	om	at	styrke	ansvarsfordelingen	og	
ressourcetildelingen	i	relation	til	ordblindevenlig	undervisning	og	LST.	Det	fremgår	dog,	at	
projektet	blandt	andet	har	haft	til	formål,	at	skolelederne	og	afdelingslederne	opnår	at	give	
indsatsen	omkring	ordblinde	elever	et	struktureret	fokus	–	både	internt	på	de	enkelte	skoler	
og	på	tværs	af	skolerne	i	kommunen.		

Ligeledes	er	det	oplagt,	at	en	forbedret	ansvarsfordeling	og	en	styrket	ressourcetildeling	på	
området	vil	kunne	bidrage	til	at	videreføre	og	forankre	en	række	af	de	positive	effekter,	som	
projektet	har	haft.	I	før-	og	eftermålingen	er	læsevejlederne	derfor	blevet	bedt	om	at	vurdere	
en	række	udsagn	omkring	ansvarsfordelingen	og	ressourcetildelingen	på	deres	skoler.		
	
I	Tabel	5.4	på	næste	side	ses	svarfordelingerne	i	relation	hertil.	
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Tabel	5.4:	I	hvilken	grad	er	du	enig	eller	uenig	i	følgende	udsagn?	(n	=	17)		

		
	

	
Helt	/	

overvejende	
enig	

Hverken	enig	
eller	uenig	

Helt	/	
overvejende	

uenig	

Det	står	ikke	helt	klart,	hvem	der	har	ansvaret	for	at	løse	
eventuelle	tekniske	problemer	med	de	LST-løsninger,	

som	anvendes	på	skolen	

Før	 53	%	 12	%	 35	%	

Efter	 29	%	 24	%	 47	%	

Ledelsen	tildeler	ikke	tilstrækkelige	ressourcer	til	
ordblindevenlig	undervisning	på	den	skole,	hvor	jeg	er	

læsevejleder	

Før	 41	%	 29	%	 29	%	

Efter	 24	%	 29	%	 47	%	

Mange	lærere	på	skolen	vil	gerne	arbejde	mere	med	
ordblindevenlig	undervisning	og	LST,	men	har	svært	ved	

at	indpasse	det	i	deres	daglige	virke	fx	fordi	der	er	
mange	andre	opgaver	eller	andre	elever	med	særlige	

behov	i	klassen	

Før	 65	%	 24	%	 12	%	

Efter	 71	%	 18	%	 12	%	

	
Med	forbehold	for	det	forholdsvis	lave	antal	respondenter	og	den	relativt	store	statistiske	
usikkerhed	indikerer	svarfordelingerne	i	Tabel	5.4,	at	projektet	særligt	synes	at	have	bidraget	
positivt	til	at	styrke	ansvarsfordelingen	omkring	håndtering	af	tekniske	udfordringer	i	forhold	

til	LST.	Andelen	af	læsevejledere,	der	oplever	mangel	på	tydelig	ansvarsfordeling	i	relation	
hertil,	er	således	faldet	fra	53	%	i	førmålingen	(9	ud	af	17	læsevejledere)	til	29	%	i	
eftermålingen	(5	ud	af	17	læsevejledere).		

Ligeledes	er	det	positivt,	at	andelen	af	læsevejledere,	der	er	utilfredse	med	skoleledelsens	
ressourcetildeling	på	området,	er	faldet	fra	41	%	i	førmålingen	(7	ud	af	17	læsevejledere)	til	
24	%	i	eftermålingen	(4	ud	af	17	læsevejledere).	På	baggrund	af	de	gennemførte	interview	
med	skoleledere	er	det	ikke	muligt	entydigt	at	vurdere,	om	skolelederne	fremover	påtænker	
at	allokere	flere	ressourcer	til	området	fremadrettet.	Flere	af	lederne	giver	dog	udtryk	for,	at	
projektet	har	bidraget	til	af	fastholde	og	styrke	deres	bevidsthed	om	vigtigheden	af	
ordblindevenlig	didaktik	i	almenundervisningen,	herunder	brug	af	LST.	Endvidere	nævner	
flere,	at	de	er	glade	for,	at	kommunens	læsekonsulent	og/eller	PPR-konsulent	løbende	
”holder	dem	i	øret”	på	området.	

Et	større	statistisk	datamateriale	med	flere	besvarelser	havde	med	sikkerhed	kunnet	afgøre,	
om	de	ovenstående	tendenser	er	udtryk	for	statistiske	tilfældigheder	eller	ej,	hvilket	ikke	
lader	sig	gøre	her.	Med	forbehold	herfor	synes	”pilen”	dog	at	pege	i	den	rigtige	retning,	både	
når	det	gælder	en	bedre	ansvarsfordeling	i	relation	til	at	løse	tekniske	problemer	med	LST	og	
i	forhold	til	at	sikre	tilstrækkelige	ressourcer	til	læsevejlederne.	

Omvendt	ses	der	ikke	umiddelbart	en	tendens	til	udvikling	i	relation	til	udsagnet	”Mange	

lærere	på	skolen	vil	gerne	arbejde	mere	med	ordblindevenlig	undervisning	og	LST,	men	har	

svært	ved	at	indpasse	det	i	deres	daglige	virke”.	Her	er	der	både	i	før-	og	eftermålingen	et	
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flertal	af	læsevejlederne	(hhv.	65	%	og	71	%),	der	erklærer	sig	”helt	eller	overvejende	enige”,	
mens	blot	12	%	er	”helt	eller	overvejende	uenige”.	

Dette	forhold	er	ikke	umiddelbart	overraskende,	da	flere	af	læsevejlederne	–	ligesom	en	
række	af	de	øvrige	informanter	–	også	i	de	gennemførte	interview	fremhæver,	at	mange	af	
lærerne	fortsat	oplever	det	som	vanskeligt	at	finde	tid	og	ressourcer	til	at	prioritere	
ordblindevenlig	undervisning	og	LST	højere	i	deres	daglige	virke.		

Samtidig	nævner	enkelte	informanter	mere	kritisk,	at	nogle	af	lærerne	i	projektperioden	har	
haft	tendens	til	”automatisk”	at	bruge	”manglende	tid	og	ressourcer”	som	forklaring	på,	at	de	
ikke	i	højere	grad	har	anvendt	de	redskaber	eller	den	viden	om	ordblindevenlig	undervisning,	
som	de	har	haft	adgang	til	og	er	blevet	opfordret	til	at	benytte	i	forbindelse	med	projektet.	
En	del	af	disse	redskaber	og	viden	kan	således	implementeres	forholdsvis	simpelt	og	uden	at	
det	behøver	at	kræve	mange	ressourcer	af	den	enkelte	lærer.	Hertil	kommer,	at	også	en	del	
af	læsevejlederne	selv	har	haft	vanskeligt	ved	at	gennemføre	kollegacoaching	i	det	omfang,	
som	de	har	ønsket	(se	kapitel	4).		
	
Uanset	den	nærmere	årsag	kan	det	i	hvert	fald	konstateres,	at	et	flertal	af	læsevejlederne	
fortsat	oplever,	at	den	ovennævnte	”ressourcebarriere”	er	tilstede	blandt	mange	af	lærerne	
på	deres	skole	–	også	efter	projektets	afslutning.	Der	er	dog	samtidig	enighed	om,	at	
lærernes	bevidsthed	omkring	mulighederne	for	at	gennemføre	ordblindevenlig	undervisning	
og	brug	af	LST	er	blevet	styrket.	


