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Indledning 

Dysleksi går på tværs af sociale klasser og kulturer og det estimeres, at omkring 400.000 danskere har dys-

leksi, hvilket svarer til cirka 8 procent af den danske befolkning (Dysleksiforeningen i Danmark, 2019). End-

videre peger forskning på, at omkring 16 % af danskere over femten år har vanskeligheder ved generelle 

læse-og-skrive færdigheder, hvilket har negativ indvirkning i deres evne til at deltage i samfundslivet på lige 

fod med andre (Nota, 2020) Elever med dysleksi kan generelt have det vanskeligt i skolen pga. deres læse- 

skrivevanskeligheder, men udfordres især i engelskundervisningen, da engelsk skriftsprog sammenlignet 

med andre sprog er mindre lydret (Nyrop, 2013). Samtidig viser en undersøgelse lavet af Danmarks Evalue-

ringsinstitut (2020), at engelsklærernes praksis halter gevaldigt efter dansklærernes i arbejdet med at skabe 

inkluderende undervisnings for elever med dysleksi. I undersøgelsen svarer 65% af de adspurgte læsevejle-

dere desuden, at kompetenceudvikling af bl.a. engelsklærere ville styrke læringsmulighederne for skolens 

elever med dysleksi (Danmarks Evalueringsinstitut, 2020) 

 

Folkeskolens formål er bl.a. at “udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virke-

lyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling 

og handle” (Børne- og undervisningsministeriet, 2020) Dette synes dog vanskeliggjort, hvis lærerne ikke er i 

stand til at tilrettelægge og gennemføre undervisning, der er inkluderende og støttende for elever med dys-

leksi. Derfor er det interessant for os som kommende engelsklærere, at have ekstra opmærksomhed på hvor-

dan vi tilrettelægger og gennemfører engelskundervisning således, at det tilgodeser elever med dysleksis 

deltagelsesmuligheder. 

 

Den danske folkeskole skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel gennem nødvendig støtte 

og hjælpemidler (Børne- og undervisningsministeriet, 2020). Hvis undervisningen ikke tilgodeser eleverne 

med dysleksis behov, risikerer eleven at føle sig ekskluderet.  

 

I vores praktikker har vi begge stået med udfordringer i tilrettelægningen og gennemførelsen af engelskun-

dervisning i klasser, hvori der var elever med dysleksi. Vi oplevede, at eleverne med dysleksi havde vanske-

ligheder med at deltage aktivt og værdifuldt i undervisningens aktiviteter, og at deres IT hjælpemidler blev 

brugt i ringe grad. Derudover fandt vi ikke, at elevernes engelsklærere kunne vejlede os i, hvorledes vi bedre 

kunne inkludere disse elever i undervisningens faglige indhold og aktiviteter. 
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Vi ønskede derfor at undersøge hvilke oplevelser elever med dysleksi i folkeskolen har i engelskundervisnin-

gen, og hvordan de tackler dem. Grundlaget for dette bachelorprojekt er en undersøgelse, som har til formål 

at belyse og udrede disse elevers oplevelser med henblik på at udvikle engelsklæreres professionelle praksis. 

Vi ønskede desuden at undersøge hvilken rolle relationen mellem lærer og elev spiller for elever med dysleksi 

og deres oplevelse af engelskundervisningen. Disse tanker om vores undersøgelse førte til følgende problem-

formulering samt undersøgelsesspørgsmål. 

Problemformulering 

Hvordan kan vi som lærere tilrettelægge engelskundervisning, der tilgodeser, inkluderer og motiverer udsko-

lingselever med dysleksi i den danske folkeskole med udgangspunkt i at fremme disse elevers tilegnelse af 

engelsk?  

 

Undersøgelsesspørgsmål:  

• Hvilken rolle spiller lærer-elev relationen for elever med dysleksis oplevelse og læring i engelskun-

dervisningen? 

• Hvordan forenes god sproglæringspraksis med god ordblindeundervisningspraksis? 

Læsevejledning 

I denne læsevejledning vil vi forsøge at beskrive projektets opbygning, og hvorledes projektets enkelte dele 

hænger sammen, og bidrager til at besvare den ovenstående problemformulering samt undersøgelses-

spørgsmålene.  

 

Indledningsvist har vi redegjort for og tematiseret afsættet for problemformulering. I forlængelse af pro-

blemformuleringen formulerede vi to undersøgelsesspørgsmål med udgangspunkt i den praktiske og teore-

tiske erfaring, vi allerede har med elever med dysleksi i engelskundervisningen.  

 

I det følgende metodeafsnit beskrives, begrundes og afgrænses projektets videnskabsteoretiske afsæt samt 

metodiske design. Metodeafsnittet indeholder derudover vores refleksioner over og begrundelser for valg af 

teorier. Formålet med metodeafsnittet er at give læseren af projektet indblik i, hvordan vi har indsamlet 

vores empiri, og hvorledes vi ønsker at behandle denne empiri i de efterfølgende dele af projektet samt 

begrundelser herfor. Metodeafsnittet afsluttes med en beskrivelse af projektets metodiske designs begræns-

ninger i forhold til besvarelse af problemformuleringen samt en kort præsentation af projektets empiriske 

grundlag.  
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Det efterfølgende afsnit kaldet Forskningsnedsalg har til formål at kvalificere dette projekts problemformu-

lering ved at gøre et par højaktuelle nedslag i forskningen og debatten omkring emnet.  

 

Dernæst følger en redegørelse af projektets teoretiske grundlag. Med udgangspunkt i §1 i bekendtgørelsen 

om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (Uddannelse- og forskningsministeriet, 

2015) er projektets teorikompleks udvalgt inden for faglige, pædagogiske og didaktiske områder. Formålet 

med projektet er dermed at belyse hvilke faktorer, indenfor nævnte områder, der kan fastholde en elev med 

dysleksi i en negativ læringssituation. Derfor inddrager vi Louise Klinges beskrivelser af lærerens relations-

kompetence og Rasmus Alenkærs definition af det kvalitative inklusionsbegreb, herunder fysisk, social og 

faglig inklusion fra IC3 modellen for at belyse vores problemformulering fra det pædagogiske perspektiv. 

Derudover inddrager vi udvalgte fagdidaktiske teorier omkring almen sprogtilegnelse; Merill Swain, Stephen 

Krashen og andre. Endvidere inddrager vi et kort sammenkog af diverse anbefalede og afprøvede indsatser 

og tiltag, der har værdi for elever med dysleksi i almen- og fremmedsprogsundervisningen fra bl.a. Anja Bols 

Slåttvik & Elise Dahl Krogh, Ordblindeforeningen, Nota og diverse danske kommuner. Ovenstående udgør det 

faglige og didaktiske perspektiv på problemformuleringen.  

 

I projektets analyseafsnit tager vi først udgangspunkt i Klinges relationskompetence og Alenkærs IC3 model, 

og belyser udvalgte citater fra vores interviews samt data fra vores spørgeskema gennem disse. Her beskriver 

vi hvorledes problemstillingerne, som kommer til udtryk i vores empiri, kan forklares og udbedres gennem 

brug af de teoretiske begreber, som Klinge og Alenkær definerer. Herefter følger en delkonklusion, som har 

til formål at samle op på ovenstående teoretiske nedslag, således at disse perspektiver løbende kan anvendes 

i analysens anden del.  

 

I anden del af analysen ønsker vi at anskueliggøre, hvorledes teorierne om god sprogtilegnelsespraksis kan 

forenes med teorierne om god ordblindeundervisningspraksis. Analysens anden del er opdelt med udgangs-

punkt i engelskfagets tre kompetenceområder; mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation og kultur 

og samfund (Børne- og undervisningsministeriet, 2019) for at favne om faget som helhed. Her danner ud-

valgte citater fra vores interviews samt data fra vores spørgeskema også grundlaget for analysen.  

 

Til slut følger projektets konklusion, hvori besvarelsen af problemformuleringen og undersøgelsesspørgsmå-

lene opsummeres, samt hvorledes besvarelsen af problemformuleringen giver anledning til udvikling af en-

gelsklæreres professionelle praksis.  
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Metode 

Projektsyn 

For at belyse den valgte problemstilling fandt vi det vigtigt at arbejde metodisk stringent og holde problem-

formuleringen tæt for øje hele vejen gennem projektet. Vi valgte derfor at skabe systematik og struktur i 

vores projekts disponering ved at tage afsæt i det angelsaksiske projektsyn (Pjengaard, 2019) 

Videnskabsteoretisk afsæt  

Projektet tager sit videnskabsteoretiske afsæt i et sammenspil mellem fænomenologien og hermeneutik-

ken. Dette sammenspil har gjort det muligt for os at indhente et empirisk materiale, som danner grundlaget 

for den meningsanalyse, som udgør projektets datasæt (Glasdam, 2016). Derudover giver projektets viden-

skabsteoretiske afsæt os mulighed for at belyse datasættet kritisk og refleksivt i analysen gennem udvalgte 

teorier i et forandringsorienteret perspektiv (Glasdam, 2016). 

 

I fænomenologien er man optaget af menneskers egne oplevelser og erfaringer med verden. Fænomenet, 

som betragtes, og betragteren (subjektet) kan i fænomenologien ikke adskilles, og bør opfattes og forstås 

afhængigt af hinanden (Jørgensen, 2020) Overføres denne fænomenologiske forståelse af verden til om-

drejningspunktet i vores projekt, som er dysleksi, bør diagnosen dysleksi og eleven med dysleksis egne op-

levelser altid fortolkes og analyseres i sammenhæng med hinanden.  

I hermeneutikken må fænomener altid ses som værende opfattet og forstået gennem ens forforståelse af 

fænomenet. Den hermeneutiske spiral beskriver, hvordan de enkelte dele af empiriske fund altid må forstås 

ud fra helheden og omvendt (Schmidt, 2020). I vores projekt betyder dette, at vores egen forforståelse samt 

de interviewede elevers forforståelse må opfattes som en styrende faktor for empiriens tilblivelse og retning.  

Afsættet i den fænomenologiske og hermenteutiske videnskabsteori kommer til udtryk i projektet i vores 

valg af teori, valg af empiriske undersøgelsesmetoder, udformningen og udførelsen af disse undersøgelser, 

samt i fortolkningen og analysen af den indsamlede data. 

Videnskabelige metoder 

Mixed methods; det indlejrede design 

Pædagogiske problemstillinger er ofte komplekse, og drager derfor ofte fordel af blive belyst med metodi-

ske greb som imødekommer denne kompleksitet (Engsig, 2017). Vi bruger et mixed methods metodisk de-

sign i vores projekt for at skabe triangulering herunder konvergens og konfirmation af resultaterne fra 
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vores hhv. kvalitative og kvantitative undersøgelser. Mixed methods bidrager ydermere til at skabe komple-

mentaritet herunder uddybning, kvalificering og præcisering af vores hhv. kvalitative og kvantitative under-

søgelser i mellem (Engsig, 2017). 

Det såkaldte indlejrede mixed methods design kommer til udtryk i projektet gennem vores proces med ind-

hentning af empirien. Efter vi havde foretaget fire semistrukturerede interviews af enkeltpersoner, fandt vi 

det relevant at inddrage en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, som tog udgangspunkt i vores interview-

guide for at skabe konfirmation og kvalificering af vores kvalitative empiriske fund. Da vores kvantitative 

spørgeskemaundersøgelse er indlejret i et overordnet kvalitativt metodisk design, og da vi arbejder ud fra en 

fænomenologisk og hermeneutisk forståelse, må vores kvantitative empiriske fund dermed også anskues 

som indlejret i den efterfølgende fortolkning og analyse heraf (Engsig, 2017). 

Kvalitative metoder 

Semistrukturerede interview af enkeltpersoner 

De fire semistrukturerede interviews som vi har foretaget, har til formål at belyse enkelte elever med dys-

leksis oplevelser og erfaringer med engelskundervisningen i folkeskolen. Interviewene skal bidrage til, at 

give indsigt i hvordan disse elever har oplevet bl.a. faglige, fysiske, sociale og relationelle aspekter af deres 

undervisning. Denne indsigt i elevernes opfattelser og udvalgte teoretiske perspektiver bidrager til at be-

svare vores problemstilling. 

I udformningen af interviewguiden har vi gjort brug af erfaringer fra vores to forgangne praktikperioder på 

læreruddannelsen samt litteratur og teorier omkring dysleksi for at sikre, at udbyttet af interviewene på 

bedst mulig vis kunne bidrage til besvarelsen af vores problemformulering samspil med de udvalgt teoretiske 

perspektiver (Bak, 2017) 

Kvantitative metoder 

Spørgeskemaundersøgelse 

Vi valgte at inddrage en spørgeskemaundersøgelse, da der opstod et behov for at skabe viden om mønstre 

og sammenhænge i en større skala, end vores overordnede kvalitative undersøgelsesdesign tillod (Høyen, 

2016). Som beskrevet er vores spørgeskemaundersøgelse udformet med afsæt i vores udvalgte teoretiske 

perspektiver og vores kvalitative interviews. Dette kommer tydeligt til udtryk i formuleringen af de spørgs-

mål, der udgør vores spørgeskema (se bilag 1). Alle spørgsmålene drejer sig om respondenternes meninger 

og holdninger baseret på deres egne oplevelser.  
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Svarmulighederne i spørgeskemaet er en vurderingsskala fra 1-10, hvor 1 repræsenterer i lav grad, og 10 

repræsenterer i høj grad. 

Et godt kendskab til respondentgruppen har en positiv betydning for et spørgeskemas overordnede kvalitet 

og svarprocenten (Høyen, 2016). Hvorfor vi fandt det vigtigt, at vores teoretiske og praktiske erfaring med 

elever med dysleksi kom tydeligt til udtryk i udformningen af spørgeskemaet. Derfor valgte vi at sende spør-

geskemaet ud elektronisk således, at respondenterne kunne besvare spørgeskemaet i vante omgivelser, ved 

egen computer, i deres eget tempo og eventuelt gøre brug af vante elektroniske hjælpemidler. Derudover 

indtalte vi spørgsmålene som lydfiler således, at respondenterne havde mulighed for at læse og lytte til 

spørgsmålene.

 

Fravalg af undersøgelser 

Et fravalg i vores undersøgelsesdesign er, at vi udelukkende har elever som respondenter i vores empiri og 

f.eks. ingen engelsklærere eller læsevejledere. Dette har vi valgt med udgangspunkt i bl.a. en undersøgelse 

fra Danmarks Evalueringsinstitut (2020) (EVA), hvori det fremgår, at engelsklæreres praksis med elever med 

dysleksi i folkeskolen halter. Derfor fandt vi, at det gav bedst mening for os. at fokusere på de elever med 

dysleksis erfaringer og oplevelser i engelskundervisningen. EVA undersøgelsens fund vil blive yderligere ud-

dybet i afsnittet Forskningsnedslag. Ligeledes fandt vi ikke, at et interview med f.eks. en læsevejleder eller 

ordblindelærer ville bidrage yderligere værdifuldt til besvarelsen af vores problemformulering, da vi i vores 

teori inddrager et sammenkog af diverse teoretiske og praktiske tiltag og strategier, som har værdi for elever 

med dysleksi.  

Metodekritik 

Kritik af interview som metode 

Vi valgte vores respondenter ud fra, om de opfyldte følgende kriterier, at de er udskolingselever i folkesko-

len, og er diagnosticeret med dysleksi. Udvælgelsen af respondenter kan have stor betydning for kvaliteten 

af interviews. (Glasdam, 2016) Derfor kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt vores tilgang til 
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indhentning af respondenter har haft betydning for, hvorvidt vores fund fra interviewene er de bedst eg-

nede til at besvare problemformuleringen.  

 

Kritik af spørgeskemaundersøgelse som metode 

Som beskrevet blev vores spørgeskema udformet med afsæt i vores interviewguide. Dette betyder, at 

spørgsmålene er meget menings- og holdningsbaserede, hvilket kan have en negativ betydning for respon-

denternes tilgang til besvarelsen af spørgeskemaet (Høyen, 2016)  

Ligeledes kan en svaghed ved vores spørgeskema være manglende definitioner af begreber i spørgsmålene, 

hvilket kan lede til forskellige semantiske forståelser af begreberne. Respondenter kan grundlæggende op-

fatte begreber som f.eks. ‘fordomme’ forskelligt, hvilket kan give et upræcist billede i resultaterne (Høyen, 

2016) 

Derudover er en svaghed ved udformningen af spørgeskemaet, at der i valgmulighederne ikke er et neutralt 

eller moderat valg i form af en median på vurderingsskalaen (se bilag 1) (Schlüntz, 2016). Dette kan give et 

upræcist billede af resultaterne, og kan ses når vi i analysen refererer til, at en given procentdel af respon-

denterne enten har svaret 5 eller derunder / derover (Schlüntz, 2016). 

Empiri 

Projektets empiriske grundlag er fire semistrukturerede interviews af enkeltpersoner og et digitalt spørge-

skema. Vores respondenter til det semistrukturerede interview er tre udskolingselever i folkeskolen ved navn 

Carla, Janni og Walter, fra henholdsvis 7. og 8. klasse og en HF-studerende ved navn Jonas, som afsluttede 

folkeskolen i sommeren 2020. Jonas er interviewet om sin tid i folkeskolen. Eleverne er anonyme, og det er 

ikke deres rigtige navne, som fremgår i projektet. Spørgeskemaet er besvaret af 21 folkeskoleelever fra 7.-

10. Klasse.  

 

Vedlagt som bilag findes vores interviewguide (se bilag 3), spørgsmål og svarmuligheder fra det digitale spør-

geskema (se bilag 1), udvalgte citater fra interviewene (se bilag 4.1 - 4.20) og spørgeskemadata (se bilag 2) 

som belyses i analysen.  

 

Interviewene er optaget med diktafon, transskriberet ved hjælp af Words diktafonfunktion og derefter rettet 

manuelt. I analysen hvor citater fra interviewene indgår er pauser, mumlen, lydord som ”øh”, gentagne ord 
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og lange unødvendige formuleringer hhv. slettet eller rettet til. Dette er gjort for at sørge for at fokusset 

forbliver på elevernes meninger og holdninger og ikke på deres sprogbrug. 

 

Sletning af lydord og gentagne ord er ikke angivet. Hvis længere dele er citatet er slettet angives det med (...) 

og hvis forklaring er nødvendig for at læser forstår citatet vil det også fremgå i en parentes efterfulgt af red. 

(forklaring. red) se eksempel: 

Øh det har ikke rigtig været sværest men men niveauet i engelsk har været ret lav i forhold til at de 

har troet at jeg var ordblind. Jeg er dårlig til dansk så må jeg også være dårlig til engelsk og jeg er 

næsten bedre til dansk nej, (...) jeg er næsten bedre til engelsk end jeg er til dansk i hvert fald i forhold 

til at skrive det (engelsk. red.) - Jonas (se bilag 4.1) 

Citater angives som i eksemplet med kursiv og med indrykning i teksten. Det vil fremgå af brødteksten, hvem 

citatet er af, og hvor i bilagene det fulde citat kan findes. 

Forskningsnedslag 

I 2020 udgav Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, et omfattende projekt om undervisningen af elever med 

dysleksi i folkeskolen. Projektet omfattede bl.a. et vidensnotat med opsamling af forskning på området samt 

flere undersøgelser af folkeskolens praksis i arbejdet med elever med dysleksi, herunder fokus på hvilken 

rolle bl.a. lærere, læsevejledere, skoleledere og forældre spiller for elever med dysleksis skolegang (Dan-

marks Evalueringsinstitut, 2020). Projektet giver bl.a. indblik i forskellene på, hvordan dansklærere kontra de 

resterende faglærere, herunder engelsklærere, arbejder med elever med dysleksi i folkeskolen. Undersøgel-

serne viser bl.a., at 84 % af læsevejledere vurderer, at dansklærere i høj eller nogen grad forbereder under-

visning, som understøtter elever med dysleksis muligheder for brug af IT hjælpemidler (Danmarks Evalue-

ringsinstitut, 2020). Tilsvarende vurderer kun 33% af læsevejlederne, at de øvrige faglærere, herunder en-

gelsklærere, i høj eller nogen grad gør det samme (Danmarks Evalueringsinstitut, 2020). 

Samme kontrast i læsevejledernes vurdering af dansklærere kontra de øvrige faglærere, herunder engelsk-

lærere, gør sig gældende i forhold til kompetenceudvikling af lærerne og differentiering i undervisningen 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2020). Vidensnotatet fremhæver derudover forskning fra bl.a. Košak-Babu-

der, Kormos, Ratajczak, & Pižorn (2018) og Pfenninger (2015), som peger på fremmedsprogsundervisningen 

som en af de fremtrædende udfordringer, som elever med dysleksi har i skolen (Danmarks Evalueringsinsti-

tut, 2020) Det kan f.eks. være problemer med at forstå sammenhængen mellem lyde og bogstaver, som 

bidrager til, at elever lærer at udtale og stave korrekt på engelsk (Danmarks Evalueringsinstitut, 2020). I slut-

ningen af 2019 udkom et nyt undervisningsmateriale til engelsk, som netop har fokus på bogstav-lyd-

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Læreruddannelsen  3. maj 2021 Mette M. D. Pedersen 
UCN Aalborg   Frederik S. Nygaard

  

11 
 

metoden i engelskundervisningen. Med undervisningsmaterialet WORDS kan elever med dysleksi blive bedre 

til at stave på engelsk ved at mestre de regelmæssige lyd-ord-forbindelser og reglerne for mange betingende 

stavemønstre og uregelmæssigheder, som sproget også indeholder. Materialet er inspireret af det svenske 

undervisningsmateriale HELP start fra 2013, som også tager en fonologisk indgangsvinkel til sprogtilegnelse 

(Gørtz, Nyrop & Jacobsen, 2019) 

Teori 

Dysleksi 

Ordblindhed og dysleksi bruges synonymt, og defineres på en og samme måde (Sehested, u.å) Ordet dysle-

xia’s etymologi er græsk hvoraf forstavelsen dys betyder mangel og lexia betyder evne til at læse (Fibiger & 

Jørgensen, 2016). Den anerkendte danske definition på dysleksi lyder således.  

Dysleksi (ordblindhed) er store vanskeligheder med at lære at læse og skrive, som kommer af langsom 

og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Personer med dysleksi har særlig 

svært ved at læse ord, som de ikke har set skrevet før. Læse- og stavefejlene er ofte i modstrid med 

almindelige forbindelser mellem bogstav og lyd. (Elbro, 2019). 

Ifølge Samuelson et. al (2012:18) skyldes dysleksi en uventet fejl i hjernen der gør genkendelse og afkodning 

af ord vanskeligt, samt medvirker til læse-skrivevanskeligheder. Dette kan betyde at elever med dysleksi har 

vanskeligheder ved at tilegne sig nye ord. Derudover læser personer med dysleksi langsomt og har mindre 

god artikulation. Endvidere er deres læseforståelse forringet og hæmmet. Dette vil ofte betyde at personer 

med dysleksi har færre læseerfaringer (Fra: Fibiger & Jørgensen, 2016). Dette betyder dog ikke at dysleksi er 

lig med eller skyldes lav intelligens, selvom denne fordom ifølge en undersøgelse udført af Nota viser at denne 

lever i bedste velgående (Nota, 2019). Det estimeres af Nota (2019) at omkring 60% af personer med dysleksi 

har oplevet fordomme om dysleksi. Dette påvirker elevens selvbillede og generelle trivsel i skolen (Sehested, 

u.å). 

 

Inklusion 

Den danske folkeskole skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel gennem nødvendig støtte 

og hjælpemidler (Børne- og undervisningsministeriet, 2020a) En lovændringen i 2012, populært kaldet in-

klusionsloven, betød, at flere elever skulle inkluderes i almene skoleklasser. Inklusionsloven og arbejdet 

med inklusion i den danske folkeskole har sine rødder i to int. aftaler; Salamanca-erklæringen fra 1994 og 

FN-konventionen for menneske med handicap fra 2009 (Børne- og undervisningsministeriet, 2020b). 
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Kvalitativ inklusion og IC3-modellen 

Cand. pæd. psych., ph.d., autoriseret psykolog og tidligere folkeskolelærer Rasmus Alenkær skelner i sin de-

finition af inklusion mellem den kvantitative og den kvalitative inklusion. Kvantitativ inklusion er et udtryk for 

antallet af elever, som går i en almen folkeskoleklasse, og derved beskrives som værende inkluderede. Alen-

kær tager afstand fra denne forståelse, hvor elevernes placering, er det primære succeskriterie for inklusion. 

Dvs. hvorvidt en elev går i en almindelig folkeskoleklasse eller ej. I stedet har Alenkær beskrevet den kvalita-

tive inklusion, hvor det er elevernes udbytte og kvaliteten af dette der er i fokus, uanset om eleven går i en 

almen folkeskoleklasse eller ej (Alenkær, 2014). 

I den kvalitative inklusion er det elevernes egen oplevelse af inklusion, der er omdrejningspunktet. Der er 

altså tale om succesfuld inklusion, når eleven selv har en oplevelse af at være inkluderet. Det vigtige er, at 

eleven føler sig godt fysisk tilpas i omgivelserne, oplever social anerkendelse og tilhørsforhold i det relatio-

nelle samspil, og at eleven har mulighed for at udvikle sine faglige kompetencer. Disse tre aspekter af den 

kvalitative inklusion kalder Alenkær fysisk inklusion, social inklusion og faglig (eller akademisk) inklusion 

(Alenkær, 2014) Som en del af sin definition af det kvalitative inklusionsbegreb har Alenkær på baggrund af 

sin forskning til sin ph.d. Arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel – i den inkluderende skole udviklet IC3-

modellen. 

IC3-modellen tager udgangspunkt i den kvalitative inklusions tre fundamentale forhold, og udpensler hvad 

disse udgør med tredive kortfattede udsagn om eleven (Alenkær, 2014). 

Fysisk inklusion 

De fysiske betingelser omhandler elevens omgivelser i skolen og hvorledes disse opleves af eleven. Herunder 

indgår elevens oplevelse af skolens lokaler og møbler f.eks. i forhold til temperatur, størrelse, belysning, støj 

osv. og i hvilken grad disse er afstemt med elevens fysiologiske behov i undervisningen og i pauserne. Der-

udover indgår skolens fysiske rammer og hvorvidt de faciliterer tryghed og mulighed for fordybelse og læring 

for eleven afhængigt af opgavetype, læringsstil og samarbejdsbehov. Den fysiske inklusion indebærer også 

elevens mulighed for at opbevare sine personlige genstande forsvarligt (Alenkær, 2014). 

Social inklusion 

Social deltagelse handler om elevens muligheder for at deltage socialt med sine jævnaldrende i hele skole-

dagens forløb herunder også ekstraordinære aktiviteter såsom udflugter, konkurrencer eller lignende. Lige-

ledes bør elevens forældre være involveret i relevante aktiviteter på skolen. Eleven bør have mulighed for at 
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deltage aktivt og værdifuldt i fællesskaber i og udenfor undervisningen. Elevens særlige behov, handicap eller 

diagnose bør omtales åbent og informativt elever og lærer imellem. Pædagoger og lærer arbejder med at 

opnå en anerkendende, respektfuld og venlig relation til eleven ligeledes behandles indsatser omhandlende 

eleven metodisk, målrettet og koordineret (Alenkær, 2014). 

Faglig inklusion 

Opgaveløsningen handler om de faglige aspekter af eleven skolegang. Det er vigtigt, at det faglige indhold er 

afstemt med elevens niveau og organiseret på en sådan måde, at eleven kan bidrage aktivt, værdifuldt og 

opleve faglig succes. Eleven bør opleve, at det faglige indhold er meningsfuldt og at læreren giver feedback 

(og evt. karakterer). Opgaver, beskeder og instruktioner er tilpasset elevens læringsstil, behov og forudsæt-

ninger. Spørgsmål, usikkerheder og fejl bør aldrig mødes med drillerier eller give anledning til stigmatisering 

af eleven fra klassen. Forudsigelighed og struktur præger gennemgående elevens hverdag i skolen og ligele-

des integreres elevens eventuelle hjælpemidler (f.eks. IT og pædagogiske strategier) i elevens skoledag. Hvis 

eleven modtager særlig målrettet støtte, f.eks. i form af ekstra undervisning eller lignende, er det vigtigt, at 

det så vidt muligt ikke ekskluderer eleven fra deltagelse i den almene undervisning (Alenkær, 2014). 

IC3-modellen kan bruges af pædagoger og lærere som et dialogredskab, hvor de professionelle iagttagelser 

og refleksioner af eleven bidrager til, at identificere opmærksomhedspunkter i forhold til elevens muligheder 

for oplevelsen af kvalitativ inklusion. Modellen kan også anvendes til direkte dialog med eleven (Alenkær, 

2014). 

Lærerens relationskompetence 

Relationen mellem lærer og elev og dennes betydning beskrives af skolekonsulent, ph.d. og tidligere er-

hvervsskolelærer Louise Klinge (2018) som værende altafgørende for elevers skolegang, både socialt, fagligt 

og for deres fremtid. Klinge (2018) har med afsæt i sin ph.d afhandling Lærerens relationskompetence bl.a. 

beskrevet to centrale karakteristika ved lærerens relationskompetence; omsorgsetiske handlinger og un-

derstøttelse af elevers tre psykologiske behov; selvbestemmelse, kompetence og samhørighed (Klinge, 

2018) 

 

Omsorgsetiske handlinger 

Omsorgsetiske handlinger handler grundlæggende om lærerens evne til at indgå i et fællesskab med ele-

verne, som tjener et fagligt, men også i høj grad et trivselsmæssigt formål. Lærerens omsorgsetiske 
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handlinger bidrager til elevens opfattelse af sig selv, og giver eleverne muligheder for at indgå i omsorgsfulde 

relationer i deres egne liv.  Læreren bør møde hver elev med udgangspunkt i deres unikhed og forsøge at 

undgå at betragte eleverne gennem en forudindtaget forståelse baseret på elevens køn, etnicitet eller diag-

nose. Undervisningen bør derfor, ifølge Klinge (2018), været præget af dialog og eleverne bør opleve, at de 

indgår værdifuldt i fællesskabet. Eleverne bør have mulighed for at opleve bekræftelse fra læreren, når de 

handler omsorgsetisk, og her bør læreren agere som rollemodel (Klinge, 2018). 

Elevernes behov for selvbestemmelse, kompetence og samhørighed 

Understøttelse af elevers tre psykologiske behov har en central betydning for deres udvikling og mentale 

sundhed (Klinge, 2018).  

Elevens behov for at opleve selvbestemmelse i skolen påvirker elevens villighed til at deltage i aktiviteter og 

fællesskaber. Synes undervisningen meningsfuld for eleven og i overensstemmelse med elevens selvopfat-

telse, påvirker det fællesskabet positivt. Ifølge Klinge (2018) er det dog vigtigt at understrege, at selvbestem-

melse ikke er ensbetydende med helt frie rammer uden retningslinjer. Regler, struktur og retningslinjer be-

høves ikke være hæmmende for elevers oplevelse af selvbestemmelse. Tilsidesættes elevernes perspektiver 

eller gives der ingen begrundelse for regler osv., vil disse fremstå som kontrollerende og derved hæmmende 

for elevens oplevelse af selvbestemmelse. Selvbestemmelse er en stor motivationsfaktor for elever og vil ofte 

bidrage til, at eleverne opfatter undervisningens indhold som værende meningsfuldt (Klinge, 2018). Når ele-

ven oplever undervisningen som meningsfuld, og samtidig føler sig motiveret for at deltage, vil læringsud-

byttet ifølge Klinge (2018) være langt større. 

Elevers kompetencebehov imødekommes, når eleven oplever undervisningens mål og opgaver som klare, 

realistiske og tilpasset deres niveau. Ifølge Klinge (2018) opnås dette bl.a. gennem undervisningsdifferentie-

ring, vejledning og forudsigelighedsskabende struktur. Desuden beskriver Klinge (2016), hvordan elever ofte 

tolker lærerens didaktiske valg som intenderede og dennes betydning for lærer-elev relationen. ”Et interes-

sant fund er, at elever tolker læreres didaktiske valg intentionelt – giver læreren sig fx god tid til at forklare 

en opgave, opfatter eleven, at dette skyldes, at læreren gerne vil have, eleverne lærer det og modsat” (Klinge, 

2016 s. 254) 

Samhørighedsbehovet dækker over elevers behov for at føle, at de er værdifulde i fællesskabet. Imødekom-

mes dette vil eleverne udvise langt større fagligt engagement og deltagelse i undervisningen. Derudover har 

dækning af elevers samhørighedsbehov positiv effekt på deres ydeevne, vedholdenhed, energi og trivsel. 

Elevens oplevelse af samhørighed kommer både fra læreren gennem imødekommenhed, venlighed, respekt 
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og opmærksomhed, men i høj grad også fra elevens kontakt med sine klassekammerater. Læreren kan imø-

dekomme elevernes behov for at opleve samhørighed eleverne imellem ved at skabe og stilladsere aktivite-

ter, hvor eleverne taler og har det sjovt med hinanden (Klinge, 2018).   

I forlængelse af de beskrevne dele af lærerens relationskompetence har Klinge (2018) desuden beskrevet 

hvilke betingelser, der er befordrende for, at læreren kan agere ud fra ovenstående beskrivelse af relations-

kompetencen. Udover at læreren skal besidde en generel viden om børn og unge, og at lærernes egne psy-

kologiske behov skal være dækkede, beskriver Klinge (2018) også begrebet receptiv rettethed og herunder 

mentaliseringsevnen som værende forudsætninger for, at læreren kan agere relationskompetent (Klinge, 

2018). 

Receptiv rettethed 

Forholdemåden receptiv rettethed som Klinge (2018) beskriver handler om lærerens evne til at forholde sig 

åben og modtagende overfor det, som hans eller hendes opmærksomhed er rettet imod. I undervisningen 

bør lærerens opmærksomhed være rettet mod eleverne, undervisningens indhold og lærerens eget samspil 

med disse. Dette betyder, at læreren altid bør betragte eleverne i den kontekst de indgår i. Det er vigtigt, at 

læreren er i stand til at agere sensitivt over for eleven på baggrund af viden om eleven og elevens udvikling. 

Ifølge Klinge (2018) kan undervisningens indhold kun påkalde sig elevernes opmærksomhed, hvis indholdet 

er i lærerens opmærksomhed og bevidsthed. Hvis læreren brænder for sit fag og dets indhold og viser sin 

rettethed mod undervisningen, vil denne smitte af på eleverne. Til sidst må læreren være opmærksom på sig 

selv, og hvorledes han eller hun indgår i samspillet med eleverne og undervisningen (Klinge, 2018). 

Mentaliseringsevnen 

Ifølge Klinge (2018) skal læreren være i stand til at mentalisere for, at han eller hun kan forholde sig receptivt 

rettet. Mentaliseringsevnen handler om lærerens evne til at betragte elevers adfærd og handlinger som me-

ningsfulde. Som voksen kan børns handlinger af og til synes enormt ulogiske. I sådanne situationer er det 

ifølge Klinge (2018) vigtigt, at læreren er opmærksom på, at det ikke er nødvendigt at kende eller forstå den 

specifikke årsag til elevernes handlinger, men det er vigtigt, at han eller hun tror på, at den er der. Læreren 

må agere nysgerrigt og åbent over for elevernes handlinger og kommunikation (Klinge, 2018).  

Sprogtilegnelse  

Input 

Steven Krashen beskriver i sin input hypotese, at sprogtilegnelse forekommer når eleven udsættes for com-

prehensible input. Comprehensible input er et input, som eleven er i stand til at forstå (Fra: Lightbrown & 
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Spada, 2013). Derudover beskriver Krashen også i+1, hvori i står for elevens nuværende niveau, mens +1 er 

en metafor for sprog, der udfordrer eleven, da det et niveau højere end elevernes nuværende niveau (Fra: 

Lightbrown & Spada, 2013). Dette er ikke ensbetydende med, at inputtet skal være forenklet. Pauline Gib-

bons, professor for Australiens nationale videncenter for læsning, har med udgangspunkt i Krashens hypo-

tese, beskrevet måder hvorpå input kan gøres forståeligt og tilgængeligt (Gibbons, 2015). Dette kan være 

brug af modersmålet til at introducere emner eller nye begreber, tage udgangspunkt i noget eleverne har 

oplevet eller tidligere har lært, bruge visuel støtte som f.eks. billeder og diagrammer, give elever tid til at 

forstå inputtet og forklare begreber og emner på mange forskellige måder, kaldet message abundancy, og 

give dem baggrundsviden ved læsning (Gibbons, 2015). 

 

Herudover beskriver Krashen det affektive filter, der er en metaforisk barriere, der omhandler forskellige 

variabler, der kan gøre, at eleven ikke kan tage imod forståelige input trods store mængder. Dette kan skyl-

des, at eleven har lav motivation, keder sig, er nervøs, anspændt eller lignende. Hermed vil et lavt affektivt 

filter befordre, at eleven indtager det forståelige input (Fra: Lightbrown & Spada, 2013). 

 

At læse og lytte til bøger 

At læse eller lytte til bøger er vigtigt, da vi i almindelige samtaler normalvis kun benytter 1000-2000 ord og 

endnu færre som nybegyndere i et sprog mens man gennem læsning møder langt flere ord. Her er der værdi 

i at læreren giver eleverne både fag- og skønlitterært materiale (Lightbrown & Spada, 2013). Dee Gardner's 

forskning demonstrerer vigtigheden af, at elever læser varierede tekster, da bestemte ord sjældent ses i 

skønlitteratur  (Fra: Lightbrown & Spada, 2013). Dermed vil elever der primært læser/hører skønlitteratur 

have lille chance for at se, høre og genkende ord der ofte ses i faglitteratur. Omvendt ses bestemte ord, der 

styrker ordforrådet til sociale interaktioner, ikke i faglitteratur. Eksponering af begge genre øger sandsynlig-

heden for, at elever tilegner sig et varieret ordforråd (Lightbrown & Spada, 2013). Ifølge Paul Nation er det 

frekvensen af hvor ofte man ser, hører og forstår ord, der har betydning for at lære nye ord. Nation estimerer, 

at et ord skal ses, høres og forstås op til seksten gange for at tilegne sig ordet, og flere endnu før et ord er 

integreret i en persons ordforråd (Fra: Lightbrown & Spada, 2013). Når elever skal læse bøger, er det vigtigt, 

at læreren giver dem bøger, der er tilpasset deres niveau, da man ifølge Marcella Hu og Paul Nation skal 

kunne omkring 95% af ordenene i en tekst for at undgå hyppige opbremsninger for at slå ord op i ordbo-

gen  (Fra: Lightbrown & Spada, 2013) På den anden side kan det, ifølge lzabella Kojic-Sabo and Patsy Light-

bown, være fordelagtigt for elevernes sprogtilegnelse, at de møder ukendte ord, som de må slå op og tager 

noter til  (Fra: Lightbrown & Spada, 2013). Derudover er det værdifuldt for elevernes sprogtilegnelse, når 

læreren opsummerer og gennemgår hvad eleverne har lært (Lightbrown & Spada, 2013). 
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At tale, lytte og konversere 

Ifølge Jim Lantolf, Richard Donato et. al har det værdi for elevers sprogtilegnelse, at samarbejde og interagere 

med hinanden på engelsk (Fra: Lightbrown & Spada, 2013). Traditionelt Vygotskiansk set befinder eleven sig 

i zonen for nærmest udvikling, når den mindre øvede elev samarbejder og interagerer med den mere øvede 

elev. Men ifølge Lantolf, Donarto et. al, som en videreudvikling af den traditionelle Vygotskianske teori, er 

der også værdi i, at mindre øvede elever samarbejder og interagerer med hinanden på engelsk  (Fra: Light-

brown & Spada, 2013). Modsat Krashens teori om vigtigheden af input i sprogtilegnelse har Merrill Swain 

beskrevet output hypotesen, som handler om verbal og skriftlig produktion af sprog. Her beskriver hun, i sin 

comprehensible output hypotese, at elever skal producere sprog, da dette bl.a. befordre, at eleven indser 

sine mangler i sit andetsprog, kaldet noticing function (Fra: Lightbrown & Spada, 2013). Når eleven produce-

rer et output, enten gennem tale eller skrift, tester eleven en implicit hypotese om sproget. Swain beskriver 

at stretched language, hvorved elever kommer ud af deres comfort zone, jf. Marianis four zones of teaching 

and learning (Fra: Gibbons, 2015), udfordrer eleven sig selv til at afprøve sin hypotese (Fra: Lightbrown & 

Spada, 2013). Dette befordre, at de opdager deres mangler gennem noticing function. Herefter får eleven, 

ifølge Swains hypothesis-testing function, feedback af sin samtalepartner, som hjælper eleven til at forbedre 

sin sproglige hypotese og ifølge Swains metalinguistic function, udvikler dette elevens sproglige viden og 

hjælper til tilegnelse af ny viden (Fra: Lightbrown & Spada, 2013). Elever skal dermed befinde sig i situationer 

med muligheder for producere sprog, da elevernes fokus på hvordan de taler engelsk, og ikke kun hvad de 

siger på engelsk, befordre at elever udvikler forståelig, sammenhængende og grammatisk forbedret diskurs 

(Gibbons, 2015) 

 

Grammatik  

Funktionel grammatik bidrager til elevers kommunikative kompetence, fordi viden om sprogets funktioner i 

konteksten giver elever mulighed for at udtrykke sig hensigtsmæssigt og forståeligt i kommunikation med 

andre mennesker (Børne- og undervisningsministeriet, 2019). Elevers grammatiske færdigheder kan forbed-

res gennem bl.a. den induktive og deduktive metode. Den deduktive metode betyder, at elever får eksplicitte 

grammatiske instruktioner og regler, hvorefter de får mulighed for at øve reglerne. Omvendt får eleverne 

gennem den induktive metode ikke grammatiske instruktioner eller regler at vide før aktiviteten. I stedet 

deltager de i aktiviteter, hvori de skal finde reglen og reproducere reglen. 

Et konkret eksempel på en tilgang til grammatik, kan være grammar translation tilgangen Dette indebærer 

typisk en aktivitet, hvor eleverne skal læse og oversætte en tekst til engelsk. Teksten bør bære præg af spe-

cifikke grammatiske regler. Herefter kan eleverne i en ny aktivitet, benytte og øve den grammatiske regel 
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eller svare på spørgsmål om deres forståelse af teksten (Lightbrown & Spada, 2013).  

 

Feedback 

I analyse af elevers intersprog, kaldet intersprogsanalyse, kan det vise sig at der er karakteristika fra elevernes 

modersmål eller andre lærte sprog. Det er, ifølge Larry Selinker, vigtigt at give feedback og rette fejl, da man-

gel herpå fra læreren kan lede til fossilization af fejl (Fra: Lightbrown & Spada, 2013). Fossilization betyder, 

at eleven stopper med at udvikle sig i nogle elementer i sit intersprog på trods af feedback og retning af fejl 

(Fra: Lightbrown & Spada, 2013). Ifølge Lightbrown & Spada (2013) er der evidens for at for meget fokus på 

nøjagtighed ofte får elever til at føle sig hæmmede og tilbageholdende af spontan dialog (Lightbrown & 

Spada, 2013). Feedback kan gives både formativt og summativt, og kan ifølge Lightbrown & Spada (2013) 

være på baggrund af elevens grammatik, udtale, ordvalg, forståelse og sprogbrug afhængigt af konteksten. 

Ved feedback med fokus på grammatik behøver formålet ikke at være, at eleven skal tilegne sig viden om 

grammatiske regler eller hvorfor det de siger er rigtigt eller forkert (Lightbrown & Spada, 2013).  

 

Interkulturel kompetence og eTwinning 

I formålet for faget engelsk fremgår det, at elever skal opnå forståelse for engelsktalende kulturer og sam-

fund. Dette opnås bl.a. ved, at eleverne får autentiske oplevelser med sproget, som det fremgår af faghæf-

tet for faget (Børne- og undervisningsministeriet, 2019). Dette kan f.eks. ske ved at facilitere et socialt sam-

arbejde mellem klasser enten på national eller international vis, og kan konkret gøres gennem eTwinning. 

eTwinning er en platform udviklet og finansieret af Europakommissionens e-Læringsprogram og Erasmus+, 

og giver mulighed for, at skoler og andre uddannelsesinstitutioner fra 44 lande i verden kan forbindes, kom-

munikere og samarbejde med hinanden (etwinning, u.å.). Gennem eTwinning kan der samarbejdes i kor-

tere eller længere projekter gennem kommunikation på skrift eller videoopkald. (Børne- og undervisnings-

ministeriet, 2019) Projekterne kan give eleverne viden om udvalgte emner, udvikle deres færdigheder i en-

gelsk, give dem erfaringer med samarbejde, give dem autentiske kulturmøder, udvikle deres interkulturelle 

kompetence samt viden og bevidsthed om egen og andres kultur. Endvidere kan eTwinning-platformen give 

lærere mulighed for at inspirere, videns-dele, rådgive og dele materiale med hinanden (eTwinning, u.å.). 

Udover autentiske læringssituationer kan autentiske materialer også have værdi i sprogundervisningen. I 

faghæftet for engelsk er autentiske materialer defineret som “En tekst, der ikke har sprogundervisning som 

sit formål”(Børne- og undervisningsministeriet, 2019). Autentisk materiale kan motivere elever, vække de-

res interesse og forberede dem på på autentisk sprog som de vil møde i den virkelige verden. Autentisk ma-

teriale udvikler elevers ordforråd, evne til at udtrykke sig samt deres lytte- og læsefærdigheder (Al Azri & 

Al-Rashdi, 2014) 
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Konkrete indsatser for elever med dysleksi 

Lærerens hjælp til elever med læse-skrivevanskeligheder 

Læreren kan sørge for at elevernes IT hjælpemidler bliver en integreret del af undervisningen således at de 

gør brug af og øver sig i at bruge IT hjælpemidlerne i hverdagen. Dette fordrer at teksterne, som eleverne 

skal arbejde med, findes på computeren (Nota, 2018). 

Læreren kan lave tydelig struktur i undervisningen, da dette aflaster elevers arbejdshukommelse, og kan 

konkret imødekommes ved, at læreren laver tidsangivelser for opgaver og fremlægger dagsorden for ele-

verne (Nota, 2018) Ydermere kan elevernes arbejdshukommelse blive aflastet ved, at læreren skaber struktur 

og overblik, når eleverne skal skrive tekster ved at give dem skriveskabeloner (Fredsø-Rauer & Tinggaard, 

2021). 

Læreren skal kende elevens styrker, have høje forventninger (Sorø Kommune; Børne- og undervisningsmini-

steriet, 2019) og give tilstrækkelig stilladsering der hvor de er udfordrede (Nota, 2018)  

Læreren skal give eleven mulighed for selvbestemmelse. Dette kan gøre ved, at eleven får mulighed for at 

vælge arbejdsformer der er fordelagtige. Endvidere kan læreren ved oplæsningsaktiviteter, give eleven mu-

lighed for at vælge eller fravælge højtlæsning. Hvis eleven gerne vil læse højt, kan læreren tilbyde at eleven 

får mere tid til at forberede sig, og evt. aftale specifikke linjer eller dele af teksten som eleven skal læse op 

(Nota, 2018). 

Læreren kan benytte multimodalitet i undervisningen ved præsentationer og forklaringer af opgaver og ind-

hold da dette befordrer at eleven forstår indholdet bedre (Nota, 2018). 

 

Konkrete hjælpeværktøjer til elever med læse-skrivevanskeligheder 

Som hjælp til elevers læsning, kan CD-ORD, Appwriter og IntoWords oplæse tekster på computere. Tekno-

logierne kan indstilles til at benytte forskellige læsestrategier for oplæsning, såsom oplæsning af hvert bog-

stav, bogstavlyd og bogstavnavn. Endvidere er der en integreret ordbog, der kan hjælpe elever under læs-

ning og skrivning. Heraf kan teknologierne, under elevens skriveprocess, give kontekstbaserede forslag til 

næste ord og rette stavefejl. CD-ORD kan bruges på windows-computere, IntoWords bruges på Mac, smart-

phone eller tablet og Appwriter kan bruges på windows-computere, Mac og smartphones (Vitec vertical 

software, u.å.; Wizkids, u.å.) 
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Signe Elmstrøm (2019) har udviklet otte teknologibaserede læsestrategier til elever med dysleksi. En af disse 

er delt skærm, hvilket kan aflaste elever med dysleksis arbejdshukommelse. Dette betyder, at eleven ikke 

skal navigere frem og tilbage i flere dokumenter, men i stedet have begge dokumenter åbne og synlige på 

samme tid. Endvidere beskriver Elmstrøm, (2019) Ctrl+f funktionen der gør, at elever hurtigt kan søge efter 

bestemte ord i tekster på computer. Som en alternativ måde at producere tekster, kan elever bruge en dik-

tafon, på computer, mobil eller andet til at transformere tale til skrift.  

 

Ekstraundervisning 

Elever med læse-skrivevanskeligheder bør få supplerende undervisning, da supplerende undervisning i de 

specifikke områder som eleven har vanskeligheder ved, befordrer at de udvikler deres skriftsprogskyndig-

hed (Undervisningsministeriet, 2019). 

 

I fremmedsprogsundervisningen 

Da elever med dysleksi ikke kan understøtte deres sprogtilegnelse gennem læsning på samme måde som 

deres klassekammerater uden læse- skrivevanskeligheder kan, er det vigtig at de tilegner sig andre sproglæ-

ringsstrategier til at fastholde ord, begreber og betydninger. Dette kan f.eks. gøres ved at læreren tilrette-

lægger undervisning, hvor der er fokus på at gøre abstrakte begreber og ord til håndgribelige erfaringer ved 

at koble disse med sanseindtryk (Slåttvik & Krogh, 2020). 

 

Tale til tekst værktøjer kan, i sær i engelskundervisningen, have værdi fordi denne type værktøj kun skriver 

det den hører og dermed kan eleven blive opmærksom på sine eventuelle feil i udtale eller ordvalg (Slåttvik 

& Krogh, 2020). 

 

Elever med dysleksi kan, især i engelskundervisningen, føle at de er til besvær, hvis de skal have hjælp fra 

klassekammerater til at læse, skrive, stave og udtale ord i gruppearbejde. Derfor er det vigtigt, at gruppear-

bejdsaktiviteter er organiseret således, at eleven har mulighed for at anvende sine hjælpemidler. På den 

måde vil eleven også træne selvstændighed i sin tilegnelse af sprog (Slåttvik & Krogh, 2020). 
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Analyse 

Lærerens relationskompetences betydning for elever med dysleksi 

Elevernes behov for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed i undervisningen, har ifølge 

Klinge stor betydning for elevernes udvikling, mentale sundhed og læringsudbytte. Et eksempel på hvordan 

disse behov kan være komplicerede at dække for læreren på samme tid, kan ses i vores interview med Janni, 

som går i 8. klasse, og som fortæller følgende om sine oplevelse af engelskundervisningen;  

... vi i har læst i en bog og sådan og så vores lærere hun scanner den så ind sådan jeg kan få den læst 

op via det. Også skal man så svare på spørgsmål og sådan. (se bilag 4.2). 

Jannis lærer understøtter hendes behov for at føle sig kompetent i undervisningen ved at sørge for, at Janni 

kan lytte til den bog som klassen arbejder med i engelsktimen. På den måde kan Janni deltage værdifuldt i 

de efterfølgende opgaver og spørgsmål til teksten med samme forudsætninger som sine klassekammerater, 

og derved understøttes Jannis behov for samhørighed også her. Behovet for at bidrage værdifuldt til fælles-

skabet kan også ses i det følgende, hvor Janni fortsætter således; 

Men hvis jeg har nogle opgaver for så hvis jeg siger til sådan er det for svært? eller noget i den stil så 

siger hun enten at jeg bare kan springe det over eller så kan jeg bare lave så meget jeg har lyst til. 

Hvor jeg er sådan lidt at så vil jeg hellere have udgangspunkt i at jeg kigger på de opgaver der er 

sværere og så få lidt længere tid til det end de andre fordi så får jeg det også med fordi jeg gider ikke 

sådan lave alt andet end de andre laver fordi så føler jeg mig mere sådan udenfor eller hvad man kan 

sige. (se bilag 4.2) 

Her giver Janni både udtryk for sit behov for at føle kompetence og samhørighed i engelskundervisningen. 

Janni har ikke lyst til at springe opgaverne over, da hun gerne vil have det hele med. Da opgaverne eller 

udformningen af opgaverne ikke er tilpasset Jannis niveau eller behov, foreslår hendes lærer, at hun bare 

springer dem over eller laver så meget som hun har lyst til. Dette kan være et eksempel på, at læreren forsø-

ger at imødekomme Jannis behov for selvbestemmelse i undervisningen. Ifølge Klinge ville dette kunne ka-

rakteriseres som dårlig mentalisering fra lærerens side. Læreren tolker muligvis Jannis spørgsmål omkring 

opgavens utilpassede niveau som et udtryk for, at Janni ikke ønsker at besvare opgaven. Janni ønsker at 

besvare opgaven således, at hun kan bidrage værdifuldt til fællesskabet i de efterfølgende opgaver omkring 

bogen, og da alternativet betyder, at hun vil føle sig uden for. Når Jannis lærer ikke har tilpasset en opgaves 

niveau eller udformning til Jannis behov, kan det af Janni, ifølge Klinge, tolkes som et udtryk for, at læreren 

ikke ønsker at eller er ligeglad med, om Janni lærer det sammen som sine klassekammerater. 
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Walter, som går i 8. klasse, beskriver ligeledes sin oplevelse af at have de samme muligheder for at deltage i 

engelskundervisningen som sine klassekammerater. 

Ja det synes jeg fordi at min lærer tilpasser meget af undervisningen efter os ordblinde. Så ja det synes 

jeg vi har meget mange muligheder (…) Det føles rart at man ikke bliver skubbet væk og på måde ikke 

bliver gemt væk nede bagerst i klassen (se bilag 4.3) 

 

Ifølge Klinge har denne understøttelse af elevers kompetence- og samhørighedsbehov en positiv effekt på 

elevers faglige engagement og deltagelse i undervisningen. Dette kan ses her hvor Walter fortsætter således 

 

Altså min engelsklærer og dansklærer er en og samme person. Så derfor har jeg jo et godt forhold til 

hende (...) Så altså hun kan altid komme med noget godt, hun kan altid komme med noget negativt, 

men inderst inde synes hun bare, og det synes jeg også, at hun gør det for at hjælpe os og for at gøre 

os bedre. (se bilag 4.5) 

 

Dette citat er ikke kun interessant fordi, at det fortæller os, at Walter og hans lærers forhold bliver positivt 

påvirket af de didaktiske valg som Walters lærer tager i undervisningen, hvilket understøttes af Klinges be-

skrivelse af elevernes opfattelse af lærerens didaktisk valg ses som intenderede. Men i citatet fortæller Wal-

ter også, at hans engelsklærer også er hans dansklærer og denne tendens kan vi også se i besvarelserne fra 

vores spørgeskema omhandlende dansklæreres kontra engelsklæreres praksis (se bilag 1 spg. 10-11). Her kan 

vi se at 95% af eleverne placerer deres oplevelse af, at deres dansklærer tager hensyn til deres dysleksi i 

undervisningen på 5 eller derover på vurderingsskalaen (se bilag 2.5 og 2.6). Ved tilsvarende spørgsmål om 

deres engelsklæreres praksis placerer kun 33% af eleverne deres oplevelse på 5 eller derover. Som beskrevet 

viser EVAs undersøgelse fra 2020 ligeledes denne tendens. Læsevejledernes vurdering, af læreres praksis 

med ordblinde, er at det i høj grad er dansklærerne, som formår at inkludere og tilgodese elever med dysleksi 

i undervisningen. Hvad der ligger til grund for, at engelsklærere generelt ikke er ligeså gode til fagligt at in-

kludere elever med dysleksi, kan ikke besvares ud fra ovenstående eksempler. Men vi kan se, at det påvirker 

vores respondenters oplevelse af at føle sig kompetente og som værdifulde i fællesskabet, når deres behov 

for disse imødekommes i undervisningen.   

 

I interviewet med Jonas, som er HF studerende og afsluttede folkeskolen i sommeren 2020, fortæller han 

følgende om sin oplevelse af en specifik opgave i engelskundervisningen; 
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Jeg gjorde som jeg altid har gjort jeg selvfølgelig jeg skrev ikke ordet. Jeg satte streger ned til der og 

jeg bliver hurtigere færdig (...) end alle andre og så fik jeg at vide at jeg skulle lave det om fordi jeg 

havde sprunget over hvor gærdet er lavest. (se bilag 4.6) 

Her bliver Jonas mødt med mistillid fra sin lærer, som ikke får praktiseret god mentalisering i situationen og 

tolker Jonas’ handling som et tegn på dovenskab. I engelskfaget vejer kompetenceområderne skriftlig og 

mundtlig kommunikation lige tungt (Børne- og undervisningsministeriet, 2019). Derfor kan og skal elever 

med dysleksi ikke fritages fra opgaver, hvor skriftlighed er i fokus. Hermed er det vigtigt at læreren, i situati-

oner som den Jonas beskriver, formår at imødekomme Jonas’ behov for at føle sig kompetent ved at ekspli-

citere sine forventninger. Hvorvidt formålet med opgaven bl.a. var træning af elevernes skriftlighed på en-

gelsk, kan vi ikke få svar på gennem interviewet med Jonas, men vi får at vide, at Jonas er uforstående over 

for lærerens reaktion på sin besvarelse af opgaven.  

Ifølge Klinge imødekommes elevernes behov for at føle sig kompetente bl.a. ved, at undervisningens mål er 

tydelige og klare for eleverne. Havde Jonas fået en eksplicit forklaring på, at opgavens formål bl.a. var træning 

af elevernes skriftlighed, må det antages, at han i værste fald have været mere forstående over for lærerens 

reaktion. I bedste fald havde Jonas fra start udført opgaven på den måde, som læreren havde tiltænkt det. 

Læreren reagerede ikke på Jonas’ opgaveløsning med udgangspunkt i god mentalisering, da læreren ikke 

forholdt sig åben og nysgerrig over for Jonas’ handlinger. Hos Klinge går denne evne til at mentalisere ind 

under lærerens evne til at forholde sig receptivt rettet mod eleverne i undervisningen. Dette betyder bl.a., at 

læreren skal være i stand til at agere sensitivt over for eleven med udgangspunkt i den viden, som læreren 

har om eleven. I Jonas’ tilfælde agerer læreren ikke sensitivt og åbent med udgangspunkt i, at Jonas’ har 

dysleksi, som han yderligere fortæller i interviewet gør, at han bliver enormt træt og negativt påvirket af når 

han skal skrive.  

Ifølge Klinge har lærerens omsorgsetiske handlinger betydning for elevens selvopfattelse og følelse af, at 

indgå værdifuldt i fællesskabet. Walter beskriver, hvordan hans tidligere lærer, ifølge ham, ikke handlede 

omsorgsetisk. 

(...) hun ville ikke rigtig acceptere at der var nogen i hendes klasse som ikke var perfekte, hvis man 

kan sige sådan. (se bilag 4.7) 

 

Ydermere beskriver han…  

 

Hun skar mig næsten bare fra. (se bilag 4.7) 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Læreruddannelsen  3. maj 2021 Mette M. D. Pedersen 
UCN Aalborg   Frederik S. Nygaard

  

24 
 

Ifølge Klinge kan Walters lærerens handlinger ikke beskrives som omsorgsetiske, hvilket kan bidrage til, at 

Walter får en negativ opfattelse af sig selv. Hvad end det skyldes, at læreren havde en forudindtaget forstå-

else baseret på Walters dysleksi eller misforståelser, vides ikke. Men heldigvis for Walter, beskriver han at 

det går meget godt efter han skiftede skole, og at hans oplevelser om sin tidligere lærere, som værende bump 

på vejen. Walters lærer burde, ifølge Klinge, agere som rollemodel, således at elever med dysleksi føler be-

kræftelse i at de er unikke og værdifulde. Ydermere bør Walters lærer, ifølge Klinge, rose Walters klassekam-

merater som han fortæller, er gode til at støtte ham og dermed handler omsorgsetisk.  

Kvalitativ inklusion af elever med dysleksi  

Fysisk inklusion 

For at elever med dysleksi kan føle sig fysisk inkluderet, er der værdi i at give dem lov til at benytte andre 

rum til at benytte kompenserende IT, jf. fysisk inklusion. Dette kan f.eks. gøre sig gældende ved prøver, 

hvor elever med dysleksi kan få kompensation for længere tid, og derved kan drage fordel af at sidde i et 

andet lokale end resten af klassen. I vores kvantitative spørgeskema om tilstrækkeligt fysisk plads i lærings-

miljøet til f.eks. at anvende IT hjælpemidler (se bilag 1 spg. 17), svarede 66,6 % 5 eller derunder på vurde-

ringsskalaen, hvilket kan tyde på at mange ikke føler sig fysisk inkluderet i undervisningen (se bilag 2.10). 

Janni beskriver i følgende citat, hvordan hun benytter ekstra fysisk plads, hvilket kan tyde på, at hun på dette 

punkt føler sig fysisk inkluderet. 

(…) vi går ud af klassen, fordi at ellers er der for meget uro når det er, at der er prøver, når de andre 

de er færdige (...) og vi har stadig knap 20 minutter tilbage af vores prøve (se bilag 4.8) 

Janni beskriver, at hun og andre får lov til at benytte andre rum til at færdiggøre deres prøver uden larm eller 

distraktioner. For Janni er det positivt, og hun beskriver det som værende dejligt at have mulighed for at 

sidde et sted, hvor hun kan benytte sine hjælpemidler og få ekstra tid. Mulighed for at benytte andre rum er 

dog ikke ensbetydende med, at alle elever med dysleksi føler sig socialt inkluderet, da de evt. kan føle sig 

ekskluderet fra fællesskabet både socialt og fagligt ved at sidde i et andet rum. Men om eleven er socialt 

inkluderet, kommer an på, hvad eleven selv føler, jf. IC3 om at elevens egen følelse af inklusion er afgørende 

for om eleven er kvalitativt inkluderet.  

Social inklusion 

Elever med dysleksis følelse af social inklusion kan mindskes hvis de bliver mødt af fordomme og uvidenhed 

om deres diagnose. Dette kan imødekommes ved, at der, jf. IC3 om social inklusion, tales åbent om elevens 

diagnose i klasserummet. I spørgsmålet i vores spørgeskema omhandlende fordomme (se bilag 1 spg. 1) ses 
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det, at 85,7 % af respondenterne placerede deres svar på 5 eller derover (se bilag 2.2). Endvidere i spørgs-

målet omhandlende deres klassekammeraters forståelse for, at de har dysleksi (se bilag 1 spg. 2), svarede 

66,7 % af respondenterne 5 eller derover (se bilag 2.3). Jonas beskriver i vores interview, at han ikke føler, 

at hans klassekammerater har forståelse for, at han har dysleksi. 

Jeg kan huske meget i de mindre klasser, der forstod folk ikke hvorfor det var, at jeg blev så træt af 

at skrive, eller hvorfor jeg f.eks. var dårlig til at læse. (se bilag 4.9). 

Ligeledes beskriver Walter… 

Der var nogen der begyndte at gøre meget grin med det og begyndte også at skære mig fra. (se bilag 

4.7). 

Når der ikke tales åbent om Walters og Jonas’ dysleksi i klassen, har det negativ betydning for drengens 

oplevelse af at være socialt inkluderet. Deres oplevelse af social inklusion kan befordres ved, at læreren, jf. 

IC3 modellen, faciliterer åben dialog om elevens dysleksi. 

Janni beskriver i det følgende citat, at hun oplever negative reaktioner fra sine klassekammerater, når hun 

får ekstra tid til prøver. 

Der er mange fra min klasse der synes det er lidt snyd (at få ekstra tid. red), men (…) de kan godt se 

at det er sådan at jeg har brug for det. (se bilag 4.8). 

Også her kan samtale om dysleksi have værdi, så klassekammeraterne bliver oplyste om dysleksi, hvilket kan 

minimere fordomme og give Janni mulighed for at føle sig som en værdifuld del af fællesskabet, selv når hun 

får yderligere hjælp eller tid.  

Faglig inklusion 

Ifølge Alenkærs IC3 model er det vigtigt, at organiseringen af undervisningens faglige indhold tager højde 

for elevernes forskellige forudsætninger og behov, f.eks. dysleksi, for at eleven kan opleve en følelse af fag-

lig inklusion.  

(…) hvis jeg skal skrive en tekst, så føler jeg eller så har de andre bare nemmere ved det end jeg har. 

(se bilag 4.10). 

 

Carla beskriver her de dele af engelskundervisningen, hvor hun oplever, at hun ikke har de samme mulighe-

der for at deltage aktivt og værdifuldt i undervisningens faglige indhold pga. den måde undervisningens 
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opgaver er organiseret på. En oplevelse af faglig succes på lige fod med sine klassekammerater har, ifølge 

Alenkær, betydning for elevens oplevelse af at være fagligt inkluderet. Som tidligere beskrevet kan og skal 

elever med dysleksi ikke fritages fra skriftlige opgaver jf. engelskfagets kompetenceområder (Børne- og un-

dervisningsministeriet, 2019). Men for at eleverne skal føle sig fagligt inkluderede i undervisningen, må læ-

reren have fokus på, hvorledes skriftlige opgaver organiseres og stilladseres. Besvarelserne fra vores spørge-

skema, angående elevernes oplevelse af lige deltagelsesmuligheder i engelskundervisningen, (se bilag 1 spg. 

15) viste at 52 % af eleverne vurderede deres deltagelsesmuligheder sammenlignet med deres klassekam-

meraters til at ligge på 5 eller derunder på vurderingsskalaen (se bilag 2.9). Ligeledes bør niveauet af det 

faglige indhold, ifølge Alenkær, være afstemt med elevens niveau. I interviewet med Jonas fortalte han føl-

gende om sin oplevelse af engelskundervisnings niveau; 

(…) men niveauet i engelsk har været ret lavt i forhold til at de har troet at jeg var ordblind. Jeg er 

dårlig til dansk så må jeg også være dårlig til engelsk men (...) jeg er næsten bedre til engelsk end jeg 

er til dansk i hvert fald i forhold til at skrive det. (se bilag 4.11). 

Jonas’ lærere har her, måske med gode intentioner, forsøgt at tilpasse niveauet med udgangspunkt i den 

viden de havde om Jonas’ forudsætninger i danskfaget. Desværre er det dog en fejlvurdering i Jonas’ tilfælde, 

og vil derfor, ifølge Alenkær, bidrage til, at Jonas føler sig mindre fagligt inkluderet i engelskundervisningen 

pga. det utilpassede niveau. Ligeledes har det negativ betydning for faglige inklusion, hvis niveauet er for højt 

i undervisningen, og eleven kun oplever, at det hele er svært, som Carla beskriver det her; 

Jeg kan ikke lide engelsk (...) Altså både fordi jeg ikke er så god til det, og så fordi at jeg føler at det 

er rigtig svært altså et svært sådan sprog (...) når det er at man har rigtig rigtig svært ved dansk så 

ved jeg slet ikke hvordan man skulle kunne engelsk. Og så føler jeg også, at det er sådan meget svært. 

(se bilag 4.12). 

 

Hvorvidt Carla oplever engelskundervisningen som svær fordi det faglige niveauet er for højt, i forhold hen-

des niveau eller fordi hendes forudsætninger og behov ikke imødekommes af hendes lærer, kommer inter-

viewet ikke nærmere ind på. Ifølge Alenkærs IC3 model er den følelse, som Carla beskriver her et tegn på, at 

hun ikke oplever en følelse af inklusion i engelskundervisningen. Ligesom Jonas og Carla har haft forskellige 

oplevelser med det faglige niveau (se bilag 1 spg. 14), kunne vi se, at 15 % af respondenterne til spørgeske-

maet svarede, at de oplevede niveauet for lavt, (4 eller under) og 45% svarede, at de oplevede niveauet for 

højt, (6 eller over) og de sidste 40% svarede, at de oplevede, at niveauet var passende (5). (se bilag 2.8) 
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I fagligt inkluderende undervisning er det vigtigt, at eleverne er trygge og har mulighed for at begå fejl uden 

at dette leder til drillerier eller stigmatisering fra klassekammerater. Carla fortalte følgende, da vi spurgte ind 

til, hvordan hun oplever det, når hendes læse- og skrivevanskeligheder kommer til udtryk i undervisningen, 

og hun f.eks. skal spørge om hjælp fra klassekammerater. 

 

Det kommer meget an på hvem det er. Hvis det er nogle af mine tætte veninder så har jeg det ok med 

det. Hvis det er nogle af dem jeg ikke er så tætte med, så synes jeg nogle gange godt at det kan være 

lidt pinligt (se bilag 4.13). 

 

Ligeledes beskriver Janni følgende følelse i forhold til, hvorfor hun foretrækker at arbejde alene frem for i 

grupper i engelskundervisningen: 

(...) så føler jeg ikke at folk de sådan kigger på hvor lang tid det tager for mig at skrive alting ned, 

eller at der måske er nogle af sætningerne, som måske ikke giver mening.(se bilag 4.14). 

Af de to citater fremgår det ikke, hvorvidt Carla og Janni har oplevet, at deres læse- og skrivevanskeligheder 

eller fejl har ført til drillerier eller stigmatisering fra klassekammerater, men de beskriver pigernes frygt for 

at opleve netop dette. Frygten for at opleve drillerier e.l. fra klassekammerater vil, ifølge Alenkær, have ne-

gativ betydning for Carlas og Jannis oplevelse af at være fagligt inkluderet i engelskundervisningen. 

 

Elevernes oplevelse af faglig inklusion øges, ifølge Alenkærs IC3 model, også hvis eleverne oplever det faglige 

indhold som værende meningsfuldt. 

Jeg var rigtig meget bagud ja, fordi jeg kunne ikke forstå, hvorfor det var jeg skulle lave mine lektier, 

hvis det f.eks. var at jeg enten godt kunne det, eller også så var det så svært, at jeg overhovedet ikke 

havde lavet det (se bilag 4.9) 

Jonas beskriver her hvordan han havde svært ved at se meningen med f.eks. sine lektier, hvorfor han ikke 

lavede dem og derfor kom bagud. Jonas’ oplevelse af opgaverne som meningsløse har her konsekvenser for 

hans engagement og hans videre deltagelse i engelskundervisningen og dette kan, ifølge Alenkær, lede til at 

Jonas vil føle sig yderligere fagligt ekskluderet.  

Elevers oplevelse af at føle sig fagligt inkluderet i undervisningen understøttes, ifølge Alenkær, ved, at ele-

vernes hjælpemidler integreres i undervisningen. I forhold til elever med dysleksi vil disse hjælpemidler oftest 

være en computer med forskellige apps, som kan hjælpe eleven med at læse og skrive. Som vi har set 
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eksempler på i nogle af de beskrevne citater, er det ofte de skriftlige opgaver, som elever med dysleksi ople-

ver som vanskelige og som kan indgyde en følelse af, at blive fagligt ekskluderet i engelskundervisningen. I 

det følgende beskriver Janni hvorfor de skriftlige opgaver i engelsk faktisk er hendes yndlingsopgaver: 

(...) altså de skriftlige på computer, fordi at der kan jeg få Appwriter til at skrive og jeg kan også 

indtale der så kan jeg snakke, så kan jeg sige nogle ting og så kan den så skrive det ned (se bilag 4.15) 

Jannis lærer formår at integrere Jannis IT hjælpemidler på en sådan måde, at hun holder af at lave skriftlige 

opgaver i engelskundervisningen. Integrationen af Jannis hjælpemidler i undervisningen betyder, at hun har 

mulighed for at bidrage værdifuldt og opleve faglig succes og dermed, ifølge Alenkær, opleve en følelse af at 

være fagligt inkluderet.  

Følgende citat fra Walter, der beskriver hvorfor han godt kan lide sin engelsklærer, er et godt eksempel på 

vigtigheden af feedback som et led i elevers oplevelse af at være fagligt inkludrede i undervigningen.  

hun er en der kan belønne dig, men samtidig kan hun pille alt ned og bede dig om at gøre det om. Så 

altså hun kan altid komme med noget godt, hun kan altid komme med noget negativt, men inderst 

inde synes hun bare og det synes jeg også, at hun gør det for at hjælpe os og for at gøre os bedre. (se 

bilag 4.5) 

 

Både positiv og negativ feedback, som Walter kommer ind på her, har, ifølge Alenkær, betydning for elevers 

oplevelse af at være fagligt inkluderet og i Walters tilfælde tilsyneladende også for hans relation til sin en-

gelsklærer.  

Delkonklusion 

I den ovenstående analyse har vi fået indblik i Carlas, Jonas’, Walters og Jannis oplevelser i engelskundervis-

ningen i folkeskolen og hvilken betydning deres læreres handlinger og generelle organisering og facilitering 

af undervisningen har haft for dem. Det fremgår hvordan de faglige, sociale og fysiske betingelser som Alen-

kærs IC3 model beskriver, havde betydning for vores respondenters oplevelse af at være kvalitativt inklude-

ret i engelskundervisningen. Ligeledes viser eksemplerne hvordan Carlas, Jonas’, Walters og Jannis læreres 

handlinger og didaktiske valg, har haft betydning for deres oplevelse af at føle kompetence, samhørighed og 

selvbestemmelse jf. Klinge i engelskundervisningen. Og hvorledes disse oplevelser har påvirket elevernes re-

lation til deres lærere.  
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Analyse 

Elever med dysleksi og mundtlig kommunikation i engelskundervisningen 

Gennem mundtlig kommunikation og interaktion skal elever udvikle demokratisk dannelse således at de 

kan interagere med andre mennesker, både nationalt og globalt (Børne- og undervisningsministeriet, 

2020). Læreren skal gennem sin undervisning forsøge at imødekomme kompetencemålet mundtlig kommu-

nikation i faget engelsk, så elever efter niende klasse har kompetencerne til at kunne deltage i ”længere, 

spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk”, jf. faghæftet for engelsk (Børne- og 

undervisningsministeriet, 2019). 

 

Lytning 

Læreren skal give elever med dysleksi kompetencer til at lytte til og forstå dialoger og  monologer på engelsk. 

Men det er vigtigt at læreren formår at stilladsere eleverne når de skal lytte så de forstår beskeder, opgaver 

osv. i engelskundervisningen.  

 

Jeg synes stadig at det er rigtigt rigtigt svært, også fordi læreren siger noget på engelsk og så har jeg 

nogle gange bedt læreren om at oversætte det fordi at jeg ikke forstod. (se bilag 4.16). 

Læreren kan skabe stilladseret men udfordrende undervisning, der træner disse kompetencer f.eks. ved at 

eleverne skal lytte til rigt og varieret sprog gennem variation af relevante emner og tekster om forskellige 

kulturer og samfund (Børne- og undervisningsministeriet, 2019). For at eleverne med dysleksi indtager så 

meget input som muligt, er det dog vigtigt at lærerens undervisning og gode relationer befordre, at ele-

verne har et lavt affektivt filter. Dette kan læreren f.eks. gøre ved, enten gennem kendskab til eller samtale 

med eleven, at niveauet er afstemt med elevens forudsætninger og at emnet er spændende og relevant for 

eleven. Ydermere skal det være forståeligt, jf. krashen.  

Samtale 

I spørgeskemaet svarer 56,6 % af respondenterne 5 eller derover, om hvor høj grad de føler at deres klasse-

kammerater kan hjælpe dem i undervisningen (se bilag 1 spg. 3 og 2.3). Walter beskriver her lignende fø-

lelse som lidt over halvdelen af respondenterne, da han beskriver Det går altid bedre for mig når vi er i 

grupper og at han rykker sig mere i gruppearbejde end når han arbejder individuelt. Hvis elever med dys-

leksi føler sig anerkendte og velsete blandt deres klassekammerater, kan læreren bruge dette som en res-

source ved at skabe undervisning med par- eller gruppearbejde således at undervisningen føles fagligt in-

kluderende for elever med dysleksi. Eleven med dysleksi kan få faste makkere eller grupper, som eleven 
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føler sig tryg hos. Grupperne kan sættes sammen, så eleverne har det samme eller højere niveau. Gennem 

samtale på engelsk får eleverne mulighed for at udvikle større bevidsthed om sproget, forskellige kommuni-

kationsstrategier og øve at tale præcist og nuanceret, således at de kan udtrykke sig flydende og forståeligt 

(Børne- og undervisningsministeriet, 2019). I trygge rammer vil eleven med dysleksi have gode muligheder 

for og motivation til at turde producere outputs. Dette vil befordre at eleven udvikler forståelig, sammen-

hængende og grammatisk forbedret diskurs, da eleven med dysleksi gennem afprøvning af sine hypoteser 

kan strække sit sprog, jf. Swain, og dermed give mulighed for, at eleven med dysleksi kan opdage mangler i 

sit eget sprog. Par- eller gruppedannelsen kan bære præg af, at læreren tager hensyn til elevens egne øn-

sker, således at eleven føler selvbestemmelse, jf. Klinges beskrivelse af elevens behov for at føle selvbe-

stemmelse. 

Præsentation 

Elever med dysleksi kan ligesom alle andre elever have vidt forskellige meninger om, hvad de føler er moti-

verende arbejdstyper f.eks. skriftligt eller mundtligt i engelsktimerne. Man kan antage, at det især er det 

skriftlige der volder elever med dysleksi besvær, jf. Elbro om elever med dysleksis læse-skrivevanskelighe-

der. Men også det mundtlige kan være vanskeligt for elever med dysleksi. F.eks. beskriver Janni, at hun 

hverken bryder sig om den mundtlige eller skriftlige del, hvilket hun i opfølgende spørgsmål om årsagen 

hertil, svarede følgende. 

Jeg tror det er fordi jeg har svært ved det (se bilag 4.17) 

Alt efter hvilke mundtlige opgaver, som læreren forbereder, kan læreren på forhånd og i god tid spørge ele-

ven med dysleksi, hvorvidt og hvad hun har lyst til at læse højt for klassen. Har eleven med dysleksi ikke lyst, 

bør læreren respektere dette ved at undlade at vælge hende ved tilfældig rækkefølge, af hvem der skal læse 

op i klassen. På denne måde undgår læreren at udstille eleven og ydermere kan det befordre elevens følelse 

af selvbestemmelse jf. Klinge. 

Det er vigtigt at have høje forventninger til elever med dysleksi jf. Nota. I interviewet beskrev Janni, at hun 

ikke oplevede, at hendes lærer havde de samme forventninger til hende som resten af klassen pga. hendes 

udfordringer, og tilføjede følgende tanker herom:  

Altså jeg føler det er lidt irriterende at hun ikke har så mange forventninger til mig fordi at jeg har 

nogle udfordringer (se bilag 4.18) 
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For at gøre præsentationer eller højtlæsning lettere og mere tilgængeligt, så eleven med dysleksi får lyst til 

at deltage, og får følelse af at forventningerne er afstemt med deres niveau, kan læreren give eleven med 

dysleksi mere tid til at forberede sig.  

I præsentationer skal elever formidle viden og informationer på engelsk til sine klassekammerater. I proces-

sen hertil skal eleven søge efter, udvælge og bearbejde informationer. Her kan samarbejde med andre elever 

være værdifuldt, så eleven med dysleksi kan få hjælp til at søge, udvælge og bearbejde viden. Omvendt kan 

individuelt arbejde med denne proces også være værdifuld, da eleven herigennem kan forbedre sine færdig-

heder af selvstændig brug af kompenserende IT samt sine sproglæringsstrategier. Eleven med dysleksi bør 

have erfaring med at anvende sine IT hjælpemidler for at kunne arbejde individuelt. Hvis ikke eleven har 

erfaring og kompetencer til at arbejde individuelt i processen, kan en hjælper, i form af klassekammerat eller 

lærer, være fordelagtigt indtil eleven kan arbejde individuelt i processen. Hvis eleven søger information på 

en hjemmeside, kan eleven med dysleksi benytte Ctrl+f til at søge efter nøgleord eller benytte Appwriter e.l. 

til at få oplæst teksten. For at aflaste sin arbejdshukommelse kan eleven med dysleksi dele skærmen i to. 

Eleven kan dermed notere på skrift eller gennem indtale på en fane, imens eleven læser eller får oplæst 

teksten på den anden fane. Læreren kan give skabeloner på computeren til at hjælpe eleven med at skabe 

struktur over sin præsentation. Hvis eleven skal lave en præsentation af f.eks. en nyhedsartikel, kan skabe-

lonen for præsentationen indeholde forslag til redegørelse af artiklens indhold, opbygning samt forslag til 

sætningsstartere. Strukturskabelse gennem skabeloner kan befordre at elevens arbejdshukommelse bliver 

aflastet. Endvidere kan deres arbejdshukommelse blive aflastet hvis skabelonen er på computeren, da ele-

verne dermed kan gøre brug af deres kompenserende IT strategier i skabelonen, hvis de f.eks. vil have oplæst 

forslagene til sætningsstartere eller andet. Med værdi for eleven med dysleksis motivation og selvbestem-

melse, kan eleven få lov til at sætte sit eget præg på præsentationen gennem udøvelse af egne kreative og 

IT baserede kundskaber. 

Sprogligt fokus 

 

Ved afslutningen af niende klasse skal elever have et ordforråd på engelsk, der indebærer de 3000 hyppigst 

benyttede ord i relevante kontekster (Børne- og undervisningsministeriet, 2019). For at befordre dette, kan 

læreren benytte sproglæringsstrategier som f.eks. at forklare ord og begreber på mange forskellige måder 

jf. message abundancy, eller lave undervisning der viser tydelig struktur i sproget og gentage ord ofte, så 

eleverne bliver bekendt med ord og bogstavers lyde, funktion og betydning. Læreren kan lave undervisning 

hvor eleverne med dysleksi lytter til podcasts eller ser videoer der både er skønlitterære og faglitterære. 

Læreren kan herefter lave aktiviteter hvor eleverne benytter det sprog de har hørt igennem de forskellige 
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medier. Her kan eleverne med dysleksi afprøve hypoteser om sproget, hvorefter de kan opdage deres 

mangler. Ydermere kan læreren enten formativt eller summativt give feedback til eleven for at undgå fossi-

lization af fejl. Et eksempel på en lærer som forebyggende fossilization var Walters lærer. Walter beskrev i 

interviewet sin engelsklærer som en der var god til at rose, men også til at rette fejl. Han beskrev, at det 

havde positiv effekt på ham fordi, at han godt vidste, at hun gjorde det for, at han skulle blive dygtigere. 

 

Elever med dysleksi og skriftlig kommunikation i engelskundervisningen 

Den skriftlige kommunikation i engelskundervisningen handler om, at eleverne skal kunne forstå og selvstæn-

digt producere engelsk skriftsprog i forskellige sammenhænge (Børne- og undervisningsministeriet, 2019). 

For udskolingselever gælder det desuden, at eleven må kunne kommunikere gennem mere kompleks og 

præcis skriftlighed. Skriftlige kommunikation handler både om læsning og skrivning og de respektive lærings-

strategier hertil (Børne- og undervisningsministeriet, 2019) Dysleksi er, som beskrevet, en diagnose, som be-

tyder, at mennesker har vanskeligheder med netop læsning og skrivning. For engelsklærere betyder dette, 

at tilrettelægning af undervisningen og kompetenceområdet må anskues med elever med dysleksis forud-

sætninger i mente. I interviewet med Janni fortæller hun følgende om, hvilke dele ved engelskundervisningen 

hun oplever som svære: 

Jamen altså jeg tror bare det er sådan skriftligt altså jeg kan jo godt sådan læse det og forstå 

det altså det meste altså jeg kan bedst forstå det og så læse skrivning det er sådan det er lidt 

sværere. Især skrivning. (se bilag 4.17). 

Skrivning 

Janni beskriver her, at læsning og skrivning er de elementer i engelskundervisningen som hun finder svæ-

rest. Der er mange måder hvorpå Jannis engelsklærer kan hjælpe og støtte en elev med dysleksi som Janni, 

som især har det svært med skrivningen. Som beskrevet af Swain er der stort potentiale for udvikling af 

sprog, når elever sættes i læringssituationer, hvor de skal producere forståeligt output. I den kommutative 

skrivning er det vigtigt, at et formål, en modtager og et medie altid danner rammen for elevers skriftlige 

produktion (Børne- og undervisningsministeriet, 2019). På den måde træner eleverne deres skriftlighed i 

kommunikative situationer, som skal afspejle autentiske kommunikationssituationer (Børne- og under-

visningsministeriet, 2019). Jannis lærer bør have et godt kendskab til Jannis specifikke forudsætninger og 

behov i engelskundervisningen, som er beskrevet af både Nota, Klinge og Alenkær. På den måde kan en-

gelsklæreren bedre tilrettelægge engelskundervisning med udgangspunkt i en elev som Janni, som især har 

brug for støtte til skrivningen. Det første vigtige skridt ville være at sørge for, at elevens IT hjælpemidler er 
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en almindelig og integreret del af undervisningen. Dette vil både have betydning for elevens oplevelse af at 

være fagligt inkluderet i engelskundervisningen jf. IC3 modellen, elevens relation til sin lærer jf. Klinge og 

eleven med dysleksis deltagelsesmuligheder i undervisningen jf. Nota. Dette vil også træne elevens selv-

stændighed i sprogtilengelsen og udviklingen af elevens egne sproglæringstrategier. Udvikling og træning af 

sproglæringsstrategier for elever med dysleksi må altså ske med elevens IT hjælpemidler som udgangs-

punkt for, at eleven kan drage fordel af disse og deltage i undervisningen på lige fod med sine klassekam-

merater (Børne- og undervisningsministeriet, 2019) 

Skrivning i engelskundervisningen bør foregå på skolen som en integreret del af undervisningen, og bør støt-

tes af f.eks. modeltekster, fællesskrivning, samskrivning eller brug af skriveskabeloner (Børne- og under-

visningsministeriet, 2019). Fredsø-Rauer & Tinggaard bl.a. beskrevet, hvordan elever med dysleksi kan an-

vende skriveskabeloner i engelskundervisningen som en strategi til at blive dygtigere til at kommunikere 

skriftligt. Et problem som elever med dysleksi ofte har i forbindelse med læsning og skrivning, og som Jonas 

bl.a. beskrev i interviewet (se bilag 4.9) var, at han blev hurtigt træt og negativt påvirket af at skrive. Som 

beskrevet har dysleksi betydning for menneskers arbejdshukommelse og dermed også for deres indlæring. 

Dette kan afhjælpes af engelsklæreren på flere forskellige måder f.eks. skriveskabeloner. Skriveskabeloner 

kan, som beskrevet, hjælpe elever med at få overblik over en større skriftlig opgave, og vil også, ifølge Fredsø-

Rauer & Tinggaard motivere eleven netop fordi skabelonen gør opgaven langt mere overskuelig for eleven. 

På den måde vil eleven opleve en følelse af faglig succes, og dette kan styrke elevens oplevelse af at være 

fagligt inkluderet, jf. Alenkær, og kompetence i undervisningen, jf. Klinges beskrivelse af kompetencebehovet. 

Derudover kan det også have værdi for elever som Janni og Jonas, at mål, formål og forventninger for en 

skriftlig opgave er helt klare og tydelige. Elever med dysleksi kan anvende tale til tekst eller diktafonværktøjer 

i undervisningen til deres skriftlige produktion for at aflaste deres arbejdshukommelse samt understøtte de-

res sproglæring som beskrevet af Slåttvik & Krogh. Denne type hjælpemidler har yderligere værdi, fordi de 

kan hjælpe elever til at blive opmærksomme på egne fejl hvilket, ifølge Swains noticing function hypotese, 

har værdi for elevernes generelle sprogtilegnelse. Ydermere kan elever med dysleksi bl.a. anvende funktio-

nen delt skærm, når de skal arbejde med en skriftlig opgave, og de evt har en modeltekst eller en opgavebe-

skrivelse ved siden af deres skrivedokument. På den måde aflastes deres arbejdshukommelse også i skrive-

processen. Delt skærm kan med fordel også anvendes af elever med dysleksi i læsning. 

Læsning 

Læsning, som Janni også beskriver det i det ovenstående citat, kan være vanskeligt for elever med dysleksi. 

Som beskrevet at Elbro i definitionen af dysleksi kan det især være koblingen mellem bogstaver og lyde, der 

volder elever med dysleksi problemer i læsningen. Ligeledes har elever med dysleksi ikke samme 
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muligheder for at støtte sig op ad deres modersmål i læsningen som elever uden dysleksi. Dette, har ifølge 

Slåttvik & Krogh, en negativ betydning for deres muligheder for at fastholde nye ord, begreber og betydnin-

ger. For elever med dysleksi som Janni, som har problemer med læsning, er det igen vigtigt at de IT hjælpe-

midler, som eleven har til rådighed til læsning, kontinuerligt integreres i engelskundervisningen. Dette er 

især vigtigt for at eleverne kan blive fortrolige med at læse og derigennem opnå en dybdeforståelse for den 

tekst de læser. Eleverne skal kunne forstå, genkende og redegøre for teksters virkemidler og formål for at 

opnå denne dybdeforståelse (Børne- og undervisningsministeriet, 2019). Forståeligt input har, som beskre-

vet af Krashen, stor betydning for elevers generelle sprogtilegnelse og derfor må engelsklæreren tilrette-

lægge undervisningen med eleverne med dysleksis forudsætninger og IT hjælpemidler i mente. Læreren må 

tilgængeliggøre tekster gennem stilladsering og ikke blot ved at simplificere sproget, da dette, ifølge Kra-

shen, ikke vil bidrage til elevernes tilegnelse af sproget. Jannis lærer kan f.eks. anvende visuel støtte til tesk-

ter i form af billeder og diagrammer for at underbygge og tydeliggøre tekstens formål og virkemidler. Det 

kan også have betydning for elever med dysleksis fastholdelse af svære ord og begreber, når disse kobles 

med sanseoplevelser ifølge Slåttvik & Krogh. Derudover beskriver Gibbons, hvordan det kan have værdi for 

elever som Janni, hvis hendes lærer giver eleverne god tid til at lytte til eller læse og indtage og forstå tek-

sten. Jannis lærer kan med fordel arbejde med at opbygge en god baggrundsviden hos eleverne f.eks. gen-

nem andre modaliteter end tekster for på den måde at gøre teksten mere forståelig og tilgængelig. Dette 

vil betyde, at eleverne får et større læringsudbytte af teksten, når de skal i gang med at læse den ifølge Gib-

bons. 

For elever som Janni, Jonas og Walter, som også beskrev i interviewet hvordan læsning forvoldte dem pro-

blemer kan der midlertidigt være andet på spil end teksternes forståelighed og tilgængelighed. Eleverne kan 

måske være påvirket af et højt affektivt filter, som Krashen beskriver det, og på den måde ikke være modta-

gelige overfor nogle mængder at input f.eks. gennem læsning. Et tydeligt eksempel på en elev som meget vel 

kunne være påvirket at denne usynlige sproglæringsbarriere er Jonas. Han fortalte følgende om sin oplevelse 

med dysleksi i undervisningen: 

jeg havde ret svært ved at stave og læse for den sags skyld og ikke nok med at jeg var dårlig til 

det men jeg gad ikke og blev også virkelig træt af det. Jeg begyndte at gabe hver gang jeg 

skulle skrive og jeg ville virkeligt jeg virkelig ikke ville det. (se bilag 4.19). 

Jonas’ lærer vil ifølge Krashen kunne give Jonas massere af forståelige og velstilladserede inputs i engelskun-

dervisningen uden at det ville have en positiv effekt på Jonas’ tilegnelse af sproget. 
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Elever med dysleksi og interkulturel kompetence i engelskundervisningen 

Undervisning, der faciliterer autentisk sprogbrug og arbejde med relevante emner, kan befordre, at elever 

føler sig motiverede og tilegner sig sprog. Ifølge spørgeskemaet om graden hvorpå eleverne oplever, at ind-

holdet i engelskundervisningen er motiverende for dem, svarede 42,8% 5 eller derunder. Ifølge Jonas kan 

følgende have værdi for hans motivation.  

(...) den eneste grund til, at jeg er blevet god til engelsk det er jo computerspil og film, og så kan jeg 

jo også snakke engelsk med folk fra Tyskland eller England for den sags skyld. Jeg spillede med en fra 

Frankrig, da du ringer til mig, og vi sidder også og snakker engelsk sammen. (se bilag 4.20). 

For Jonas var det motiverende at tale engelsk, da sproget tjente et formål om, at han kunne spille computer 

og kommunikere med personer fra andre lande. Da skoler ikke giver mulighed for mange autentiske møder 

med andre lande og kulturer gennem fysisk besøg, kan en lettere tilgang hertil være at benytte eTwinning. 

Hermed kan elever hurtigt og let komme i autentisk kontakt med elever fra andre lande og kulturer. Dette 

kan befordre, at elever med dysleksi føler, at undervisningen er relevant og spændende for dem, da det 

bidrager til at de kan forstå og kommunikere med personer fra forskellige lande. Da eTwinning, og kontakten 

til andre herigennem, enten kan være på skrift eller mundtligt, gør ovennævnte overvejelser og tiltag fra 

analysen sig fortsat gældende. F.eks. kan eleverne have samtaler med andre gennem eTwinning og dermed 

blive eksponeret for en stor variation af input. Da eleverne taler med elever fra andre lande, er det ikke muligt 

at slå over i dansk. Dermed kan de øve diverse kommunikationsstrategier for at gøre sig forståelige og jf. 

Swain kan de teste hypoteser, strække deres sprog, opdage sine mangler og give feedback til hinanden i 

autentiske situationer, hvilket befordre at de tilegner sig sprog og viden herom. Herefter kan læreren give 

feedback på elevernes sproglige kunnen samt deres holdninger til egen og andre kulturer. Her kan læreren 

agere som rollemodel, der taler fordomsfrit om pågældende kulturer og lande. Eleverne kan få en følelse af 

selvbestemmelse ved, at de får lov til at diskutere og aftale hvilke emner, som det tværnationale arbejde skal 

handle om. Emnerne kan med fordel tage udgangspunkt i hvad eleverne allerede ved, og kan f.eks. bestå af, 

at de taler om dem selv og deres interesser. Samtale gennem eTwinning kan have værdi for alle elevers al-

mene dannelse og forberede dem til fremtidige kulturmøder. Her kan undervisningen med eTwinning og 

autentiske materialer gøre, at de er forberedte til at kunne navigere og kommunikere i andre lande. Dette 

kan f.eks. gøres ved, at læreren laver undervisning hvor eleverne arbejder med autentiske materialer såsom 

radionyheder, tegneserier, sange, gadeskilte, postkort, nyhedsartikler, menuer fra restauranter eller tog - og 

busbilletter (Børne- og undervisningsministeriet, 2019). 
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Konklusion 

Forud for tilrettelægning af engelskundervisning der tilgodeser, inkluderer og motiverer udskolingselever 

med dysleksi i den danske folkeskole samt fremmer disse elevers tilegnelse af engelsk ligger der en masse 

arbejde for læreren. Læreren skal have kendskab til sine elevers diagnose, forudsætninger, interesser og fag-

lige niveau. Endvidere skal læreren have høje forventninger, forsøge at have en god relation til sine elever, 

evne til at mentalisere og imødekomme elevens tre psykologiske behov; selvbestemmelse, samhørighed og 

kompetence. Alle disse aspekter har betydning for lærerens evne til at tilrettelægge og gennemføre under-

visning.  

I tilrettelægningen og gennemførelsen af undervisningen skal læreren have øje for, at indhold og aktiviteter 

i undervisningen er tilpasset og afstemt med eleverne med dysleksis forudsætninger, behov og faglige niveau, 

og af at undervisningens mål er klare og tydelige for eleven, da elever opfatter didaktiske valgt intenderede, 

jf. Klinge. Dette har både betydning for elevernes relation til deres lærere, jf. Klinge. og for elevernes ople-

velse af at være fagligt inkluderede jf. Alenkær.  

Læreren skal sørge for at integrere elever med dysleksis hjælpemidler i engelskundervisningen for at befordre 

elevens deltagelsesmuligheder, elevens selvopfattelse, elevens mulighed for udvikling af selvstændighed i 

den skriftlige og mundtlige sprogproduktion samt elevens sociale deltagelsesmuligheder i fællesskab.  

Læreren bør have fokus på både mundtligt og skriftligt output for at befordre præcis og korrekt diskurs. Ele-

ven kan med fordel arbejde i par og grupper med udgangspunkt i sin relation til klassekammerater og deres 

niveau. Gennem mundtlig og skriftlig kommunikation og interaktion kan eleverne udvikle demokratisk dan-

nelse, præcision og nuancer i sproget, viden om forskellige kommunikationsstrategier og større sprogbe-

vidsthed, hvilket befordre at de kan begå sig i en global verden. I tilrettelæggelse af højtlæsning, bør læreren 

aftale med eleven med dysleksi i god tid, hvorvidt eleven har lyst til at læse højt for klassen. 

Ved skriftlig produktion skal elever med dysleksi have nødvendig og tilpasset støtte til skrivning, så de kan 

deltage på lige fod med deres klassekammerater. Dette kan støttes gennem hjælpeværktøjer, skriveskabelo-

ner, modeltekster og fællesskrivning og samskrivning.  

I undervisning med fokus på input skal inputtet være forståeligt, ikke simplificeret, jf. Krashen. Læreren kan 

give visuel støtte såsom billeder og diagrammer, hvilket ifølge Slåttvik & Krogh, befordre fastholdelse af 

svære ord. Undervisningen skal være velstilladseret, udfordrende og give mulighed for, at de kan lytte til il 
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rigt og varieret sprog og en variation af relevante emner og tekster om forskellige kulturer og samfund. Yder-

mere skal læreren tage sig god tid i tavleundervisningen til at forklare ord, begreber, og pointer.  

Læreren kan skabe undervisning med brug af eTwinning og autentiske materialer med værdi for elevernes 

med dysleksis motivation, sprogtilegnelse og interkulturelle kompetencer. Ydermere kan læreren give elever 

med dysleksi feedback eller karakterer på baggrund af elevers skriftlige og mundtlige produktioner og for 

deres sprogbrug for at undgå fossilization af fejl jf. Alenkær og Selinker 

Efter gennemførsel af undervisning må læreren stille sig undrende overfor om undervisningen befordre, at 

eleverne tilegner sig sprog, samt om læreren bør tilpasse sine didaktiske valg og relation til eleverne i efter-

stræbelsen af dette. Disse refleksioner må anvendes til, at læreren på ny kan udvikle sin egen praksis ift. 

bedst muligt at tilgodese, inkludere og motivere udskolingselever med dysleksi med henblik på at fremme 

disse elevers tilegnelse af engelsk.  

På baggrund af empirien og vores analyse heraf er det vores vurdering, at nogle engelsklærere i den danske 

folkeskole ikke formår at tilgodese, motivere og inkludere udskolingselever med dysleksi i faget engelsk. 

Hvorfor vi håber, at vores bachelorprojekt kan åbne op for en snak herom.  
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Bilag 
Bilag 1 - Spørgeskema spørgsmål og svarmuligheder 
 
Hvilket klassetrin går du på? Valgmuligheder: 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse 
 
 

1. I hvor høj grad har du oplevet fordomme om ordblindhed? 
 
 

2. I hvor høj grad føler du, at dine klassekammerater har forståelse for, at du er ordblind? 
 
 

3. I hvor høj grad føler du, at dine klassekammerater kan hjælpe dig i undervisningen? 
 
 

4. I hvor høj grad føler du, at du har nok hjælpemidler til rådighed i engelskundervisningen (Appwri-
ter, diktafon, tale til tekst, oplæsning af ord, CD-ORD, Nota) 
 
 

5. I hvor høj grad føler du, at de hjælpemidler, du har i engelskundervisningen, er gode nok? 
 
 

6. I hvor høj grad føler du, at din skole har givet dig tilstrækkelig hjælp med din ordblindhed? (F.eks. 
hjælpemidler, apps, ekstraundervisning, information om ordblindhed eller andet) 
 
 

7. I hvor høj grad føler du, at du er blevet tilstrækkeligt undervist i, hvordan dine hjælpemidler bru-
ges? 
 
 

8. I hvor høj grad oplever du, at dine lærere forstår, hvordan alle dine hjælpemidler bruges? 
 
 

9. I hvor høj grad føler du, at du har nogen på din skole, du kan spørge, hvis du har spørgsmål om ord-
blindhed? 
 
 

10. I hvor høj grad føler du, at din dansklærer tager hensyn til, at du er ordblind? 
 
 

11. I hvor høj grad føler du, at din engelsklærer tager hensyn til, at du er ordblind? 
 
 

12. I hvor høj grad oplever du, at indholdet i engelskundervisningen er motiverende for dig? 
 
 

13. Hvordan oplever du, at din engelsklærers forventninger er til dig? * Svarmuligheder 
 
 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Læreruddannelsen  3. maj 2021 Mette M. D. Pedersen 
UCN Aalborg   Frederik S. Nygaard

  

42 
 

14. Hvordan oplever du niveauet/sværhedsgraden i din engelskundervisning? Vælg (5) hvis du synes 
niveauet er passende * Svarmuligheder 
 
 

15. I hvor høj grad føler du, at du kan deltage i engelskundervisningen på lige fod med dine klassekam-
merater? 
 
 

16. I hvor høj grad har du oplevet, at dine klassekammerater bakker dig op om at bruge hjælpemidler 
(f.eks. Appwriter) i engelskundervisningen? 
 
 

17. I hvor høj grad føler du, at du har nok fysisk plads til at benytte dine hjælpemidler i engelskunder-
visningen? F.eks. om du har mulighed for at sidde et sted uden larm, hvis du skal lytte til en tekst. 
 
 

18. I hvor høj grad føler du, at du har nok tid til at benytte dine hjælpemidler i engelskundervisningen? 
 
 

19. I hvor høj grad spiller din ordblindhed en rolle i dine tanker om valg af fremtidige uddannelser eller 
jobs? 
 
 

20. I hvor høj grad spiller din ordblindhed en rolle i dine tanker om dit generelle fremtidige liv? 
 
Svarmuligheder for spørgsmål 1-12 og 15-20: 

 
 
Svarmuligheder for spørgsmål 13: 

 
 
Svarmuligheder for spørgsmål 14: 
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Bilag 2 - Spørgeskemadata 

Bilag 2.1 

 

Bilag 2.2 
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Bilag 2.3 

 

Bilag 2.4 
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Bilag 2.5 

Bilag 

2.6 
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Bilag 2.7 

 

Bilag 2.8 
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Bilag 2.9 

 

Bilag 2.10 
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Bilag 3 - Interviewguide 

 

Interview af folkeskoleelev 

Briefing Hej ____, tak fordi at vi må inter-

viewe dig.  

 

Præsentation af in-

terviewerne og in-

terviewets formål 

Hvem er vi? 
 

Gruppen består af Frederik Schmidt 

Nygaard og Mette Maria Ditlev Pe-

dersen. Vi læser til folkeskolelærere 

på 4. årgang på UCN Mylius Erich-

sensvej i Aalborg. 

Formålet med interviewet Formålet med interviewet er: At give 

indsigt om problemstillinger, ople-

velser og erfaringer mht informan-

tens dysleksi i engelskundervisnin-

gen i folkeskolen og på videregående 

uddannelse 

Rammerne for in-

terviewet 

Tidsramme Interviewet tager ca. 30-60 minutter. 
 

Dataindsamling Der gøres opmærksom på, at inter-

viewet optages 

Personsikkerhed? Interviewet er anonymt. Der fabrike-

res nye navne og steder  

Ordforklaring Dysleksi og ordblindhed bruges i 

flæng. 

 

Hvilket ord foretrækker du? hvor-

for?  
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Introduktion   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

Elev med ordblind-

hed i folkeskolen 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewet er opdelt i 3 dele: 

1. Din oplevelse med 

at have ordblindhed 

i folkeskolen 

 

 

2. Din oplevelse med 

at have ordblindhed 

i engelskundervis-

ningen i folkeskolen 

 

 

3. Hvilke tanker har du 

gjort dig om din vi-

dereuddannelse? 

 

Tak fordi du vil være med. Hvis du er 

interesseret i at læse det færdige 

projekt er du velkommen til det. 

 

Der er ingen forkerte svar det hele 

handler om hvad du synes og har 

oplevet 

 

___________ 

 

Hvor gammel er du? Hvilken klasse 

går du i? 

 

Fortæl kort om din egen oplevelse 

med ordblindhed i folkeskolen? 
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___________ 

 

Elev med ordblind-

hed i engelsk uv. i 

folkeskolen 

 

 

Sammenlign med 

dansk uv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hvornår blev du diagnostice-

ret? 

• Ordblindescore - grøn, gul 

eller rød?  

• Oplevelse i skolen? 

• Stigmatisering/Fordomme? 

• Tiltag/hjælp? (f.eks. hjælpe-

apps, strategier, notesbog, 

ordbog) 

o gruppearbejde? 

 

 

 

___________ 

 

Hvordan oplever du engelskunder-

visning i folkeskolen?  

 

Hvordan oplever du engelsk uv. som 

ordblind? 

• Kan du lide faget engelsk? 

hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Hvilke hjælpemidler/strategier har 

du i engelsk i folkeskolen? 

 

Hvordan synes du dine engelsk læ-

rer(e)s forventninger er til dig?  

• For høje / for lave? 
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___________ 

 

Tanker om uddan-

nelse efter folke-

skolen? 

 

 

 

 

  

Føler du dig fagligt inkluderet i en-

gelsk uv.? Kunne du deltage på lige 

fod med dine klassekammerater? 

• Arbejdsformer? f.eks. grup-

pearbejde, arbejde alene, 

pararbejde.  

• Arbejdsfordeling?  

• Typer af opgaver  

 

 

• Bestemte dele af engelskun-

dervisningen du godt kan 

lide 

• Bestemte dele af engelskun-

dervisningen du ikke kan 

lide 

 

Hvad kan være motiverende for dig i 

engelsk uv.? 

 

Hvordan er dit forhold til din en-

gelsklærer? 

• Hvilken betydning har det 

for dig at du har et godt for-

hold til din lærer? 

 

 

 

 

___________ 
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Hvad har du af planer efter 9. 

klasse?  

• Efterskole, 10.klasse, ung-

domsuddannelse, erhvervs-

uddannelse, job, osv? 

 

 

Har du gjort dig tanker om uddan-

nelse herefter? 

 

Hvilken rolle spiller din ordblindhed i 

de tanker du gør dig om fremtiden? i 

de to typer af job som du beskriver 

 

Hvilket job vil du gerne have? 
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Bilag 4 - Interview citater  

 
F: Frederik interviewer 

M: Mette interviewer 

 

JA: Janni 

JO: Jonas 

W: Walter 

C: Carla 

Bilag 4.1  

F: Ja, hvordan, kan du prøve at sætte nogle ord på hvordan engelskundervisningen var i din folkeskole? 

JO: Altså af hvad jeg kan huske, så har det aldrig rigtig været det sværeste engelsk i hvert fald. Det har 
egentlig det eneste jeg rigtig har brug for i engelsk, det har nok været at se ordene for mig, hvordan man 
staver dem, fordi jeg har godt kunne sige dem, men så kan det godt være, jeg har haft problemer med at 
stave dem eller hvordan de skulle bøjes eller et eller andet, for der jo regler ligesom på dansk for hvordan 
du bøje ordene. Og selvfølgelig at det er jo altid er fedt nok, at du kan få sat, hvad kan man sige, ord på 
hvordan de ser ud og sådan noget, men det er jeg har faktisk, Øh det har ikke rigtig været sværest men men 
niveauet i engelsk har været ret lav i forhold til at de har troet at jeg var ordblind. Jeg er dårlig til dansk så 
må jeg også være dårlig til engelsk og jeg er næsten bedre til dansk, nej jeg er næsten bedre til engelsk end 
jeg er til dansk i hvert fald i forhold til at skrive det og det forstår jeg ikke helt 

Bilag 4.2 

F: Okay fedt nok. Hvis vi prøver at gå videre din oplevelse af ordblindhed i engelskundervisningen, hvor-dan 
oplever du engelskundervisningen sådan helt generelt i folkeskolen? 

JA: Altså hvad hedder det, jeg synes, det er fint nok fordi, at vi i har læst i en bog og sådan og så vores læ-
rere hun scanner den så ind sådan jeg kan få den læst op via det. Også skal man så svare på spørgsmål og 
sådan. Men hvis jeg har nogle opgaver for så hvis jeg siger til sådan er det for svært? eller noget i den stil så 
siger hun enten at jeg bare kan springe det over eller så kan jeg bare lave så meget jeg har lyst til. Hvor jeg 
er sådan lidt at så vil jeg hellere have udgangspunkt i at jeg kigger på de opgaver der er sværere og så få lidt 
længere tid til det end de andre fordi så får jeg det også med fordi jeg gider ikke sådan lave alt andet end 
de andre laver fordi så føler jeg mig mere sådan udenfor eller hvad man kan sige. 

Bilag 4.3 

M: Hvis nu vi skal snakke om engelskundervisningen generelt, synes du så, at du har de samme mulighe-der 
for at deltage i opgaver og aktiviteter som dine klassekammerater? Som måske ikke er ordblinde. 

 

W: Ja det synes jeg fordi at min lærer tilpasser meget af undervisningen efter os ordblinde. Så ja det synes 
jeg vi har meget mange muligheder 

 

M: Og hvordan føles det? 
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W: Det føles rart at man ikke bliver skubbet væk og på måde ikke bliver gemt væk nede bagerst i klassen 

Bilag 4.5 

 

M: Hvis vi nu skal snakke om din engelsklærer. Hvad for et forhold har du til hende? 

 

W: Altså min engelsklærer og dansklærer er en og samme person. Så derfor har jeg jo et godt forhold til 
hende. Efter som om at hun både er en der kan give kritik, hun er en der kan belønne dig, men samtidig kan 
hun pille alt ned og bede dig om at gøre det om. Så altså hun kan altid komme med noget godt, hun kan 
altid komme med noget negativt, men inderst inde synes hun bare og det synes jeg også, at hun gør det for 
at hjælpe os og for at gøre os bedre..  

 

Bilag 4.6 

F: Du nævnte det her med, at du fik dine opgaver på et papir, så du heller ikke kunne bruge online hjæl-pe-
midler og apps, Appwriter og hvad der nu er? 

JO: Nej overhovedet ikke. Det synes jeg er lidt mærkeligt, fordi det med papir, så længe det ikke det svæ-
reste i hele verden, men jeg forstår ikke helt fordi, der er nok, der er nok nogen der har svært ved at læse. 
Og der var også en meget sjov ting på den på min skole, vi fik til engelsk, et stykke papir frem og så skulle vi 
putte ordene ned i en sætning hvor de ligesom hørte til, og så skal man finde ud, af hvilket ord det var, 
hvordan det skal bøjes og hvilken ordform det var, tror jeg, altså om det var navneord eller tillægsord, hvad 
det nu var. Jeg gjorde som jeg altid har gjort jeg selvfølgelig jeg skrev ikke ordet. Jeg satte streger ned til der 
og jeg bliver hurtigere færdig  jeg blev hurtigt svært jeg var dobbelt så hurtig end alle andre og så fik jeg at 
vide at jeg skulle lave det om fordi jeg havde sprunget over hvor gærdet er lavest også sad jeg lidt at tænke 
at jeg forstår ikke hvordan Det var at springe over hvor gærdet er lavest når jeg havde lavet opga-ven rig-
tigt. Jeg havde bare ikke skrevet ordet, jeg havde sat en streg ned det og du kunne sagtens se stre-gen, det 
var ikke fordi det gik igennem, eller var sløret, eller et eller andet, så jeg lavede det så om, så skrev jeg så to 
ord, og så blev jeg træt, og så lavede jeg ikke mere, så tænkte jeg, nå okay, så må hun få to ord i stedet for 
en helt færdig opgave, men det kan jeg jo ikke gøre noget ved hvis nu hun siger vi, jeg skal lave den på den 
måde, som hun beder mig om. 

Bilag 4.7 

M: Og hvad med i forhold til andre menneskers opfattelse af det, har du oplevet, at der er nogen der har 
haft stigmatiseret dig eller har haft fordomme omkring det? 

 

W: Nej ikke sådan rigtigt. Der selvfølgelig altid nogensinde gør grin med det eller driller med det.  

 

M: Kan du prøve at sætte nogle flere ord på det?  

 

W: Altså der har været nogen, der har været nogen. Jeg har haft nogle problemer med min gamle lærer, for 
hun ville ikke rigtig acceptere at der var nogen i hendes klasse som ikke var perfekte, hvis man kan sige 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Læreruddannelsen  3. maj 2021 Mette M. D. Pedersen 
UCN Aalborg   Frederik S. Nygaard

  

56 
 

sådan. Hun vil ikke acceptere, der var nogen der var dårlige i klassen og for hendes klasse var bare en 12-
tals klasse. 

 

M: Ok, og det, var det var så dig det gik ud over eller hvordan skal det forstås? 

 

W: Ja, hun skar mig næsten bare fra.  

 

M: Hvordan var det for dig ? 

 

W: Altså jeg tænkte, at det er hendes problem. Det er hende der taber noget på det her, det er ikke mig. 
Jeg skal nok finde ud af at komme videre. Det er kun et bump på vejen. 

 

M: Og hvordan, var dine klassekammerater en del af det eller?  

 

W: Altså der var nogen som begyndte til sidst, hvor jeg kom i 6, hvor der var nogen der begyndte at gøre 
meget grin med det og begyndte også at skære mig fra, men så fandt man meget hurtigt ud af, hvem der 
var ens rigtige venner. 

Bilag 4.8 

F: Ja, i forhold til det her med, at du får noget andet hjælp, og du får mere tid, oplever du nogle for-domme 
omkring det? 

JA: Altså der er mange fra min klasse der synes det er lidt snyd, men de kan egentlig godt se problemet i det 
fordi, at eller problemet, de kan godt se at det er sådan at jeg har brug for det. Og nu er jeg så ikke eneste i 
min klasse der er det så, men vi er sådan tre, fire som får lov til at gå ud, vi går ud af klassen, fordi at ellers 
er der for meget uro når det er, at der er prøver, når de andre de er færdige, og så mangler vi stadig, og vi 
har stadig knap 20 minutter tilbage af vores prøve 

Bilag 4.9 

F: Ja, hvordan sådan med dine klassekammerater igennem folkeskolen, har de haft samme tanker og for-
domme? 

JO: Det ved jeg faktisk ikke helt, jeg tror bare ikke helt, de har forstået altså, jeg kan huske meget i de min-
dre klasser, der forstod folk ikke hvorfor det var, at jeg blev så træt af at skrive, eller hvorfor jeg f.eks. var 
dårlig til at læse, fordi jeg forstod det jo heller ikke selv, så jeg kunne ikke lige forklare, hvorfor det var, og 
hvorfor jeg var så mega dårlig til at koncentrere mig i længere tid omkring de opgaver, vi ligesom lave-de og 
jeg lavede heller aldrig mine lektier. Jeg var rigtig meget bagud ja, fordi jeg kunne ikke forstå, hvor-for det 
var jeg skulle lave mine lektier, hvis det f.eks. var at jeg enten godt kunne det, eller også så var det så svært, 
at jeg overhovedet ikke havde lavet det fordi, det var et eller andet med, så skal du skrive a 20 gange eller 
sådan noget. Det kan jeg jo overhovedet ikke jeg bliver mega træt af det, og så kunne jeg virke-lig ikke, at 
jeg vil ikke, jeg blev jo ikke glad af at skrive det, fordi jeg vidste jo godt, at jeg var dårlig til det, så nok mere 
at jeg var dårlig til det, at jeg synes, men jeg kan jo godt se nu, at det var en dårlig måde at tæn-ke på, fordi 
den eneste måde at blive bedre til det på, det er ved at gøre det 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Læreruddannelsen  3. maj 2021 Mette M. D. Pedersen 
UCN Aalborg   Frederik S. Nygaard

  

57 
 

Bilag 4.10 

M: Og kan du prøve at sætte nogle ord på hvad for nogle type opgaver, hvor du føler, at du ikke kan del-
tage på lige fod med de andre? 

 

C: Det er sådan noget, hvis jeg skal skrive en tekst, så føler jeg eller så har de andre bare nemmere ved det 
end jeg har. Og også mundtligt, men igen hvis det er at jeg kan få øve det, så er jeg nogenlunde med. 

Bilag 4.11 

F: Ja, hvordan, kan du prøve at sætte nogle ord på hvordan engelskundervisningen var i din folkeskole? 

JO: Altså af hvad jeg kan huske, så har det aldrig rigtig været det sværeste engelsk i hvert fald. Det har 
egentlig det eneste jeg rigtig har brug for i engelsk, det har nok været at se ordene for mig, hvordan man 
staver dem, fordi jeg har godt kunne sige dem, men så kan det godt være, jeg har haft problemer med at 
stave dem eller hvordan de skulle bøjes eller et eller andet, for der jo regler ligesom på dansk for hvordan 
du bøje ordene. Og selvfølgelig at det er jo altid er fedt nok, at du kan få sat, hvad kan man sige, ord på 
hvordan de ser ud og sådan noget, men det er jeg har faktisk, Øh det har ikke rigtig været sværest men men 
niveauet i engelsk har været ret lavt i forhold til at de har troet at jeg var ordblind. Jeg er dårlig til dansk så 
må jeg også være dårlig til engelsk men jeg er næsten bedre til dansk, nej jeg er næsten bedre til engelsk 
end jeg er til dansk i hvert fald i forhold til at skrive det og det forstår jeg ikke helt, men det har jeg ikke 
særlig svært ved og det er der nogen der har lidt svært ved at forstå, specielt lærerne nogle gange, men det 
oplever jeg også stadigvæk på min HF, at de forstår ikke helt, at jeg godt kan engelsk fordi jeg kan ikke er 
særlig god dansk, men kan godt engelsk og det giver virkelig ikke mening, men sådan er det.  

Bilag 4.12 

M: Okay, så vil vi prøve at gå lidt videre til det her med engelskundervisningen, specifikt. Og der vil vi også 
starte sådan lidt generelt, hvordan oplever du det at have engelsk i folkeskolen? 

 

C: Jeg kan ikke lide engelsk, det er en af de, ja jeg kan ikke lide engelsk.  

 

M: Okay, hvorfor? 

 

C: Altså både fordi jeg ikke er så god til det, og så fordi at jeg føler at det er rigtig svært altså et svært så-dan 
sprog, eller det er det jo ikke men sådan, når det er at man har rigtig rigtig svært ved dansk så ved jeg slet 
ikke hvordan man skulle kunne engelsk. Og så føler jeg også, at det er sådan meget svært.  

Bilag 4.13 

 

M: Ok, hvordan har du det med, hvis du skal spørge nogen om hjælp som du er i gruppe med? 

 

C: Det kommer meget an på hvem det er. Hvis det er nogle af mine tætte veninder så har jeg det ok med 
det. Hvis det er nogle af dem jeg ikke er så tætte med, så synes jeg nogle gange godt at det kan være lidt 
pinligt 
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Bilag 4.14 

F: ja kan du prøve at sætte ord på det hvad er det Der er godt ved at arbejde alene? 

JA: altså så føler jeg ikke at folk de sådan kigger på hvor lang tid det tager for mig at skrive alting ned, eller 
at der måske er nogle af sætningerne, som måske ikke giver mening men jeg stadig ikke forstår hvad det er 
jeg har prøvet at formulerer mig frem til. 

Bilag 4.15 

F: Okay, fedt. Kan du prøve at sætte nogle ord på de typer opgaver i engelskundervisning du bedst kan lide? 

JA: Mmh, jeg tror det er de de skriftlige på en måde fordi, at altså de skriftlige på computer, fordi at der kan 
jeg få Appwriter til at skrive og jeg kan også indtale der så kan jeg snakke, så kan jeg sige nogle ting og så 
kan den så skrive det ned i stedet for jeg skal sidde og fumle i sådan 3 sider med at finde nogle ting. 

Bilag 4.16 

 

M: Er der nogle sådan specifikke hjælpemidler eller strategier som du bruger mere i engelskundervisnin-
gen?  

 

C: Altså jeg bruger AppWriter, som man også kan slå over på engelsk til engelskundervisningen, og så bru-
ger jeg også, vi får nogle engelske bøger og så bruger jeg Nota til at få dem. Men ellers bruger jeg ikke an-
dre. 

 

M: Okay, og hvordan synes du at det fungerer i engelsk? 

 

C: Jeg synes stadig at det er rigtigt rigtigt svært, også fordi læreren siger noget på engelsk og så har jeg 
nogle gange bedt læreren om at oversætte det fordi at jeg ikke forstod Igen det der med, at jeg ved godt at 
ordblindhed ikke er min skyld, og at jeg ikke kan kan gøre noget ved det. Men jeg føler bare, jeg kan ikke 
lide snakke engelsk foran andre, altså sådan, jeg har oplevet flere gange, hvor at læreren beder mig om at 
snakke engelsk og så. Det vil jeg ikke. Og så sagde hun "du kan godt bare prøve og det gør ikke noget hvis 
du laver fejl" men bare sådan Jeg kan overhovedet ikke lide at snakke engelsk blandt andre 

Bilag 4. 17 

F: ja, så vil vi spørge dig om du godt kan lide faget engelsk? 

JA: Øhm det er ikke lige mit yndlingsfag, nej 

F: Nej, hvad kan det skyldes? 

JA: Jeg tror det er fordi jeg har svært ved det 

F: Ja, kan du prøve at sætte nogle ord på hvad du synes er svært i engelsk? 

JA: Jamen altså jeg tror bare det er sådan skriftligt altså jeg kan jo godt sådan læse det og forstå det altså 
det meste altså jeg kan bedst forstå det og så læse skrivning det er sådan det er lidt sværere især skriv-ning. 
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Bilag 4.18 

F: okay hvordan vil du sige at din engelsklærers forventninger er til dig? 

J: altså det ved jeg ikke altså Jeg tror min engelsklærer hun hun forventer jo noget af mig men Jeg tror ikke 
hun forventer lige så meget som hun gør ved de andre fordi at hun ved godt, jeg har udfordringer 

F: okay hvordan føler du med? 

J: Altså jeg føler det er lidt irriterende at hun ikke har så mange forventninger til mig fordi at jeg har nogle 
udfordringer 

Bilag 4.19 

F: Super. Yes. Så hvis vi skal kigge her først på din oplevelse i folkeskolen med ordblindhed kan du prøve at 
fortælle lidt om det? 

JO: Ja altså min mor har været ret sikker på at jeg har været ordblind altså lige siden at ligesom hun fandt 
ud af i 2. klasse eller sådan noget at jeg havde ret svært ved at stave og læse for den sags skyld og ikke nok 
med at jeg var dårlig til det men jeg gad ikke og blev også virkelig træt af det. Jeg begyndte at gabe hver 
gang jeg skulle skrive og jeg ville virkeligt jeg virkelig ikke ville det så i tredje klasse tror jeg Det var faktisk 
det var først der jeg kunne blive testet så fik jeg at vide af min hende der testede mig det var sådan en 
gamle dame de havde at jeg ikke var ordblind og så Jeg tænkte jo sådan nå okay fair nok jeg tænkte ikke så 
meget over det og kan heller ikke huske meget af det 

Bilag 4.20 

F: Nu har du nævnt det her med at du gamer og taler engelsk og så videre over ja på computeren også vi-
dere 

J: mmh 

F: Ja nu nu vil jeg ikke lægge ord i munden på dig men 

J: Nej nej 

F: Men kunne det være en årsag? 

J: Ja 100% det er det jeg siger motivation er den bedste måde at få folk til at lærer ting på fordi at når jeg 
bliver motiveret til det så kan jeg sagtens gøre det men hvis jeg egentlig ikke bliver motiveret så er det det 
værste jeg kender det er også derfor jeg den eneste grund til jeg er blevet god til engelsk det er jo compu-
terspil og film og så kan jeg jo også snakke engelsk med folk fra Tyskland eller England for den sags skyld. 
Jeg spillede med en fra Frankrig, da du ringer til mig, og vi sidder også og snakker jo engelsk sammen.  
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