
UNG-UNG- FORMIDLING 
 
Godt 28.000 unge vælger hvert år at tage på efterskole. Af disse elever er ca. 8 - 10 % i 
læse-stavevanskeligheder, og en del af dem er konstateret ordblinde. Nogle af de 
ordblinde unge vælger at tage på ordblindeefterskole, men lige så mange vælger at tage 
deres efterskoleår på en almen efterskole.  
Der er elever, der kommer på efterskole med en IT-rygsæk uden egentlig at være i stand 
til at bruge den. Andre elevers læse-stavevanskeligheder opdages først på efterskolen. 
Det kan ud over de faglige udfordringer komme til at påvirke elevens trivsel og samlede 
udbytte af efterskoleopholdet. 
 
På baggrund af dette er vi blevet opmærksomme på, at der rundt på landets skoler kan 
være et behov for mere viden om ordblindhed og det, der følger med.  
 
Hvem er vi: 
Kragelund Efterskole er en efterskole for knap 100 ordblinde elever. Skolen blev 
oprettet i 1990 og er beliggende i Hedensted Kommune.  
Vi oplever hvert år, at vores elever kommer med meget forskellige baggrunde i forhold 
til erkendelse af deres læse- og stavevanskeligheder. Ligeledes oplever vi, at der er stor 
forskel på, hvor meget eleverne anvender deres hjælpemidler.  
 
Hvad tilbyder vi: 
Vi tilbyder et forløb, hvor et team af Kragelund Efterskoles lærere og elever kommer ud 
på jeres skole og formidler viden og erfaring om ordblindhed både i teori og praksis.  
Kragelund Efterskoles elever bruges som “eksperter” i formidlingen til jeres elever 

ogpersonale. 
Hvis I har andre ønsker eller forslag end nedenstående, er I meget velkomne til at               

henvende jer. 
 

 
1. Oplæg for skolens ansatte  

2 lektioner 
Oplæg for alle undervisere om ordblindhed og det, der følger med. Dette kan 
foregå på jeres skole eller på Kragelund Efterskole. Vi vil fortælle om de 
udfordringer, som ordblinde elever står i. Det gælder både faglige udfordringer 
og de medfølgende vanskeligheder, som ofte fylder lige så meget. Det handler 
bl.a. om arbejdshukommelse, koncentrationsvanskeligheder, lavt selvværd o.a. 
Det er vigtigt, at alle lærere kender til dette felt, da ordblindevanskelighederne er 
udtalte i alle fag, og måske lidt oversete i andre fag end dansk. 
På dette møde deltager også en gruppe af vores elever, der vil fortælle om deres 
personlige oplevelser med at være ordblinde. Desuden vil de demonstrere, 
hvordan de bruger deres it-hjælpemidler. Det foregår som en elev-lærer 
instruktion, hvor der bliver mulighed for at afprøve og se, hvad de forskellige 
programmer og apps kan (PC, Mac, IPads og smartphones).  
 

 
 
 



2. Ung-ung undervisning 
2 lektioner 

 
Vores team af lærere og elever mødes med jeres ordblinde elever. Vores elever 
vil fortælle om deres personlige oplevelser med at være ordblind. 
Derefter vil de lave en elev-elev undervisning for skolens ordblinde elever, hvor 
de sammen med jeres elever viser og afprøver relevante programmer og apps. 
 
Det vil samtidig give jeres elever mulighed for at få øje på de andre elever i  
læse-stavevanskeligheder, så de efterfølgende vil kunne hjælpe og støtte  
hinanden. 

 
Vores elever er ikke professionelle undervisere og har meget på spil, så det er 
vigtigt, at de får en god oplevelse. Vi forventer derfor, at jeres elever/voksne er 
forberedte på mødet med vores elever og at deltagernes hardware er opdateret 
og i orden. 

 
 
 
Vi tænker, at det optimale vil være, hvis I benytter jer af begge de ovenstående 
muligheder, så både voksne og elever bliver gjort bekendt med udfordringer og 
hjælpemidler. 

 
 

3. Vejledning i forbindelse med afdækning 
Vi  har oplevet, at nogle efterskoler modtager elever, hvor der opstår mistanke 
om ordblindhed. Hvis der er behov for hjælp i forbindelse med afdækning og 
efterfølgende introduktion til it-hjælpemidler, kan vi tilbyde at vejlede skolens 
læsevejleder/testperson. 

 
4. Vejledning i forbindelse med prøveafholdelse 

I forbindelse med prøveafholdelse er der særlige gældende vilkår for ordblinde 
elever.  
Vi kan tilbyde at hjælpe med at skabe overblik og erfaringsudveksle i forhold til 
de praktiske og tekniske udfordringer, der er inden for dette område. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Henvendelse: Kragelund Efterskole, Skolesvinget 1, 8723 Løsning. Tlf. 
75893522 

mail: kontoret@kragelund-efterskole.dk 

mailto:kontoret@kragelund-efterskole.dk

