
Læsesvage tager 
erhvervsuddannelser
Ordblindhed og svære læseproblemer – eller bøvl med matematikken – behøver 
ikke at forhindre unge i at få en erhvervsuddannelse.

AF THORKILD THEJSEN

»Jeg indrømmer gerne, at jeg helst undgår læsning. Det er ikke noget, jeg gider. Jeg har undgået det lige siden 
8. klasse«. Det fortæller Patrick Meyer i tv-udsendelsen ”Læsemagasinet 6: Erhvervsskole tackler læseproble-
mer”, som sendes på dk4 og også kan ses her på folkeskolen.dk og på videnomlaesning.dk

 
»Jeg har undgået læsning lige siden 8. klasse«,
siger Patrick Meyer. Han går på teknisk skole 
for at blive tømrer. 
Foto fra tv-udsendelsen ”Læsemagasinet 6”.

Patrick Meyer er ordblind, og efter grundskolen ønskede han at blive tømrer, derfor søgte han ind på Køben-
havns Tekniske Skole. Patrick glædede sig til at bruge hænderne og hovedet uden at skulle »boge« den alt for 
meget. Han er faldet godt til på skolen. 
»Jeg er blevet taget godt imod og får hjælp med de problemer, jeg har«, siger Patrick Meyer.

Unge med læseproblemer vælger erhvervsuddannelser
I 2011 gennemførte Epinion en undersøgelse om, hvilke planer for uddannelse unge ordblinde og unge med 
svære læseproblemer har. Mens 46 procent af tilfældigt udvalgte unge vil på gymnasiet efter grundskolen, 
er det 15 procent af de ordblinde og andre stærkt læsesvage, der har den slags planer. Yderligere syv procent 
af de ordblinde og læsesvage planlægger en gymnasieuddannelse efter et år på efterskole.
Tilsvarende viser undersøgelsen, at kun otte procent af alle i en ungdomsårgang går efter at få en uddan-
nelse på en erhvervsskole. Men i gruppen af ordblinde og unge med svære læseproblemer er der derimod 
hele 28 procent, der planlægger at fortsætte med en erhvervsfaglig uddannelse direkte efter grundskolen. 
Yderligere 12 procent vil ind på en erhvervsskole efter et efterskoleophold1.

1.  Tallene er fra Hjælpemidler og adgang til læring blandt børn og unge med ordblindhed/svære læsevanskeligheder, side 89. Resultaterne tager udgangspunkt i en 

telefonisk undersøgelse foretaget blandt 497 medlemmer af Nota i alderen 12 til 16 år. Samtidig har 200 tilfældigt udvalgte børn og unge i samme aldersgruppe 

besvaret samme spørgsmål. www.nota.nu/epinion-2011. Nota er et statsligt bibliotek under Kulturministeriet, der blandt andet producerer lydbøger til mennesker 

med svære læseproblemer, eller som ikke læser almindelig trykt tekst. Læs eller hør mere på www.nota.nu

  Det er gratis at være tilmeldt Nota, men man skal have et dokumenteret læsehandicap. Som indmeldt kan man for eksempel downloade lydbøger fra netbiblioteket 

E17 eller streame dem direkte fra nettet eller via Notas mobile afspiller, E17 Mobil.



Færre ønsker en erhvervsuddannelse – flere vil i gymnasiet
Færre og færre unge vælger en erhvervsuddannelse.
I 2001 ville næsten hver tredje (31,7 procent) have en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. I 
2012 er det kun hver femte (20,4 procent), der ønsker det. For gymnasieuddannelserne er tendensen 
derimod stigende: Mens næsten seks ud af ti unge (58,6 procent) i 2001 sigtede efter en studenter-
hue, er det i 2012 syv ud af ti (71,5 procent), der vil på gymnasiet2. 
For et par år siden viste beregninger, at mens faglærte dengang udgjorde 35 procent af arbejdsstyr-
ken, vil de faglærte i 2020 kun udgøre 27 procent3. Men ikke engang de tal holder, hvis antallet af 
unge, der søger en erhvervsuddannelse, bliver ved med at falde, advarer uddannelseschef i Dansk 
Erhverv Svend Berg.
»Det er rigtig skidt, for der vil stadig være behov for faglærte. Hvis vi står med et underskud af perso-
ner med den slags uddannelser, kommer arbejdsmarkedet i ubalance. Det vil ikke bare blive vanske-
ligere at få den type opgaver udført, det vil også blive dyrere«, siger han4.

Særlige forhold for ordblinde  - og andre, der har vanskeligt ved at læse eller stave
Der er altså stort behov for, at unge tager en erhvervsuddannelse. Og problemer med læsning eller matema-
tik behøver ikke være en hindring. På teknisk skole kan man tage et grundforløb på 30 uger, så der bliver tid 
til at klare de ekstra udfordringer – mens andre elever går der i 20 uger.

Det er en rigtig god ordning, synes Patrick Meyer, som skal være tømrer fra Københavns Tekniske Skoles 
afdeling på Nørrebro. 

Underviserne er hjælpsomme, fortæller han. Der er god tid til opgaverne, og hver uge kommer der lærere 
fra Hovedstadens Ordblindeskole og underviser. Der er også god hjælp at hente med Cd-Ord, fortæller han 
(se senere).

I UddannelsesGuiden, www.ug.dk, kan man læse om alle ungdomsuddannelser – om den hjælp, man kan få, 
og hvor og hvordan man kan få den. Man klikker på »Særlige forhold« og trykker så på »tilgængelighed og 
særlig støtte på ungdomsuddannelserne«.
Men faktisk skal man følge den almindelige procedure for optagelse, og i 9. eller 10. klasse i folkeskolen kan 
man få hjælp fra en lærer eller en UU-vejleder til at udfylde uddannelsesplan og optagelse på uddannelsen 
over www.optagelse.dk

Underviserne på teknisk skole er hjælpsomme, og der er god tid til opgaverne, fortæller tømrerlærling Patrick Meyer,  
som går på 30 ugers grundforløb. Foto fra tv-udsendelsen ”Læsemagasinet 6”. 

2. Databanken, Ministeriet for Børn og Undervisning. www.uvm.dk

3. Hansen, Morten Bjørn og David Elmer (2009): Faglærte på vej ud af arbejdsmarkedet. www.agenda.dk

4. Kirkebæk, Katrine (2012): Erhvervsskoler skal ud af ond cirkel. www.berlingske.dk
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lærere fra Hovedstadens Ordblindeskole og underviser. Der er også god hjælp at hente med Cd-Ord, 
fortæller han (se senere).

I UddannelsesGuiden, www.ug.dk, kan man læse om alle ungdomsuddannelser – om den hjælp, 
man kan få, og hvor og hvordan man kan få den. Man klikker på »Særlige forhold« og trykker så på 
»tilgængelighed og særlig støtte på ungdomsuddannelserne«.
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skolen kan man få hjælp fra en lærer eller en UU-vejleder til at udfylde uddannelsesplan og opta-
gelse på uddannelsen over www.optagelse.dk

Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse
I regeringsgrundlaget hedder det i punkt syv - i det regeringen selv kalder »ni ambitiøse mål for 
dansk økonomi« – at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, og at flere 
unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse. Senere står der:

»Det er regeringens mål, at 95 procent af alle unge gennemfører mindst en ungdomsuddan-
nelse. Det kræver nytænkning i ungdomsuddannelserne og ikke mindst i folkeskolen, hvor op 
mod hver sjette ikke får et tilfredsstillende udbytte af undervisningen.(…) Samtidig er det rege-
ringens mål, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse – gerne som et skridt på vejen til en 
videregående uddannelse. Indfrielse af regeringens målsætninger kræver, at der oprettes flere 
uddannelsespladser, og at kvaliteten af uddannelserne bliver bedre. (…) Regeringen vil forny 
det danske uddannelses- og forskningssystem:

•  En god skolegang grundlægges i daginstitutionerne. Derfor skal kvaliteten af daginstitutio-
nerne øges. Regeringen vil drøfte veje hertil med kommunerne – for eksempel minimumsnor-
meringer.

•  En bedre folkeskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et hø-
jere fagligt udbytte af undervisningen og giver børnene lyst til og forudsætninger for at  
gennemføre en ungdomsuddannelse.

•  Flere uddannelsespladser til unge og en uddannelsesgaranti på erhvervsuddannelserne – med 
sikkerhed for praktikpladser.« 5

Særlige hold til elever, der har læse- eller matematikproblemer
Man kan søge oplysninger om de forskellige hjælpemuligheder til læsesvage på de enkelte uddan-
nelser og uddannelsessteder. Alle skoler, der udbyder ungdomsuddannelser, kan findes på www.
elevplan.dk, og på www.eud-info.dk er der oplysninger om samtlige erhvervsuddannelser.
En erhvervsuddannelse har et grundforløb, der foregår på skolen, og et hovedforløb, der foregår 
som praktik i en virksomhed, men hvor man undervejs også er tilbage på skolen. For at kunne 
begynde på hovedforløbet skal man have en aftale med en virksomhed om en læreplads. Nogle ud-
dannelser har også skolepraktik, som kan erstatte en læreplads.

Grundforløbet er i de fleste uddannelser på 20 uger. Undtagelserne er for eksempel de merkantile 
uddannelser, hvor det er længere. Det samme gælder de særlige grundforløb på 30 uger for elever, 
som har særlige problemer.

Teknisk skole i København 
I tv-udsendelsen ”Læsemagasinet 6: Erhvervsskole tackler læseproblemer” besøges tømrer- og 
mureruddannelsen på Københavns Tekniske Skoles afdeling på Nørrebro. Her oprettes der hvert 
år hold for murer- og tømrerelever. Hvis der er behov for det, kan der også oprettes hold inden for 
maler-, snedker- og vvs-fagene.

5.   Regeringsgrundlaget, oktober 2011. Et Danmark, der står sammen, side 16. www.stm.dk 



Det særlige forløb for ordblinde og andre med læse-, stave- og matematikproblemer tilbydes på 
Nørrebro-afdelingen i samarbejde med Hovedstadens Ordblindeskole og Københavns Kommune. 
På hold, hvor der højst er 16 elever, sørger man for, at vanskeligheder med at tilegne sig teorien 
ikke bliver en hindring for at gennemføre uddannelsen. På danskholdene er der kun fire elever, og 
på matematikholdene er der højst otte. Et introduktionsforløb handler blandt andet om at lære at 
bruge it-hjælpeprogrammer til skrivning af opgaver og praktikrapporter, mens man i danskunder-
visningen for eksempel får hjælp til at tilegne sig de mange nye fagudtryk. Læs mere på www.kts.dk

Undervisningen i værkstedsfagene foregår på samme faglige niveau for alle elever. 
Foto fra tv-udsendelsen ”Læsemagasinet 6”. 

Særlige hjælpemidler
Når skolen vurderer, at en elev har brug for særlige hjælpemidler, søger den om en såkaldt it-start-
pakke, som blandt andet består af en bærbar computer, en digital diktafon og en C-pen, der kan 
scanne svære ord og sætninger, så de kan blive læst op med Cd-Ord6. 

fra mikrov.dk
Cd-Ord er et værktøj, der kan understøtte læsning og skrivning. Det bruges til oplæsning af 
tekst i Word og fra internettet. Cd-Ord kan også læse e-mail og pdf-filer og mange andre di-
gitale teksttyper. Cd-Ord kan omdanne en skreven tekst til en lydfil og hjælpe med at stave 
rigtigt. De ord, Cd-Ord foreslår, er baseret på den sammenhæng, de står i. Har man skrevet 
»Jeg ha…«, foreslår Cd-Ord ikke for eksempel harpun eller harpiks, men derimod har eller 
havde. Cd-Ord tager også højde for stavefejl, så den for eksempel ændrer tarase til terrasse, 
mens jærte bliver til hjerte og åndervesning til undervisning.  
Læs mere på www.mikrov.dk 

Thorkild Thejsen er journalist og lærer, exam.pæd. og PD i skoleudvikling, chefredaktør for 
fagbladet Folkeskolen/folkeskolen.dk 1987-2010. 

6.  Støtte søges gennem Kontoret for SPS og Handicap under Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Ministeriet for Børn og Undervisning. SPS står for Specialpædagogisk 

Støtte. Læs mere om ordningen på www.spsu.dk. En minivejledning om, hvordan man får støtten, kan findes på Ordblinde/Dysleksiforeningens hjemmeside: 

www.ordblindeforeningen.dk. Klik først på ”Uddannelser” og derefter på ”Erhvervsuddannelserne”. 



Se og læs mere på folkeskolen.dk

Se: Læsemagasinet 1: Læseleg med små børn
Læs: Læs med børn fra de er helt små. Af Kjeld Kjertmann og Thorkild Thejsen 
Læs: Børn elsker at se ord blive til. Af Thorkild Thejsen 

Se: Læsemagasinet 2: Læsning i børnehaven 
Læs: Leg med skrift og sprog, lær med leg. Af Helle Bylander 
Læs: Sådan kan du læse sammen med barnet. Af Caroline Sehested 

Se: Læsemagasinet 3: Sikre, hurtige og glade læsere 
Læs: ”Yes! Må vi prøve igen?” Når 2.a forvandles til en Læsemaskine. Af Dorte Kamstrup 
Læs: ”Det er li’som med Lynet McQueen!” At skabe strukturer for litteraturarbejdet i indskolingen.  
Af Dorte Kamstrup 
Læs: En fælles kommunal læseindsats i Slagelse. Af Thorkild Thejsen 

Se: Læsemagasinet 4: Læsning i fagene 
Læs: Sådan skaber vi et fælles sprog om læsning. Af Lia Sandfeld 
Læs: Begynd aldrig med at læse teksten. Af Dorte Kamstrup 

Se: Læsemagasinet 5: Sammen om læsning i 9. klasse 
Læs: Sammen om at læse litteratur. Af Dorte Kamstrup 
Læs: Læsemusklen skal trænes hver dag – også i udskolingen. Af Dorte Kamstrup 

Se: Læsemagasinet 6: Erhvervsskole tackler læseproblemer
Læs: Læsesvage tager erhvervsuddannelser. Af Thorkild Thejsen

Se: Læsemagasinet 7: Læsbare læremidler på teknisk skole?
Læs: Erhvervsskolernes læremidler bliver læsbare – og digitale. Af Thorkild Thejsen

Se: Læsemagasinet 8: Vi læser for livet
Læs: Sammen om stort læseprojekt. Af Thorkild Thejsen

Tv-serien ”Læsemagasinet” vises på dk4 og ligger permanent på 
www.videnomlaesning.dk og www.folkeskolen.dk 

”Læsemagasinet” produceres af dk4, 
Nationalt Videncenter for Læsning og fagbladet Folkeskolen

 


