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Indledning
Undersøgelser viser, at ordblinde klarer sig dårligere end andre unge i uddannelses- 
systemet. De får lavere karakterer og færre gennemfører en uddannelse. Netop 
den problematik er omdrejningspunktet i projektet ”OrdEkspressen - når ord giver  
mening”. Det er et projekt, der giver ordblinde unge en større chance for at lykkes 
i uddannelsessystemet. Projektet kan ses som endnu en vogn, der kobles på  
Ungdomsskoleforeningens tidligere intensive læringsprojekter ”Lærings- 
lokomotivet” og ”Forældrekupeen”. De 4 ungdomsskoler der har afviklet forløbet er; 
Guldborgsund, Frederikshavn, Skanderborg og Slagelse. 

Projektet har haft fokus på dobbeltudfordrede elever. Med det menes der elever, som 
er testet ordblinde, og som har en svag social baggrund. Forskning viser nemlig, at 
denne målgruppe dels er i risiko for ikke at modtage tilstrækkelige støtteindsatser ift. 
deres ordblindhed og dels er i risiko for ikke at påbegynde og gennemføre en ungdoms- 
uddannelse. 

Vi vil i denne rapport evaluere OrdEkspressen og samle op på nogle af de centrale 
resultater, der er kommet ud af projektet. 

Først gennemgås de metodiske overvejelser bag projektet samt en gennemgang af 
de metoder, vi har valgt at anvende for at kunne evaluere projektet. I evalueringen af 
projektet har vi valgt at have tre ting i fokus. Vi har fokus på elevernes faglige og 
personlige udvikling, vi har fokus på forældrene og til sidst har vi fokus på implemente-
ringen af selve indsatsen. Det vil derfor også være eleverne, forældrene og implemen-
teringen, som resultaterne er centeret omkring. Til sidst opsamles alle resultater i en 
samlet konklusion. 



Metode
 
I det følgende afsnit vil projektets overordnede metodiske overvejelser blive gennem-
gået. Helt overordnet er de metodiske overvejelser centreret om tre forskellige dele af 
projektet, eleverne, forældrene og implementeringen. 

En generel metodisk overvejelse som gælder på tværs af de tre aspekter, er betydningen 
af evalueringen. Det kan have en betydning, hvordan man svarer på et spørgeskema, 
når man ved at det er før- og efterforløb. Det er meget tydeligt, at vi måler på en mulig 
fremgang og det kan have en betydning for hvordan man vælger at svare på et spørge-
skema. Det er en vigtig overvejelse at have i baghovedet, når projektet evalueres. 
 

Eleverne
Til at undersøge eleverne er der et todelt fokus. Der er dels fokus på elevernes faglige 
udvikling og dels elevernes personlige udvikling. I OrdEkspressen har vi valgt, at den 
primære målgruppe af elever er dobbeltudfordrede elever (ordblinde elever med social 
svag baggrund). Derudover går eleverne i 6.-8. klasse, da det er den tidligste målgruppe, 
der også falder ind under ungdomsskolernes primære målgruppe. Ønsket har med 
andre ord været at lave den rigtige indsats for de rigtige elever så tidligt som muligt.
 
Formålet med de faglige test er at undersøge elevernes faglige udvikling og udbytte af 
forløbet. Den faglige test består af Elbros ordlister til læsning og DVO stavetest. Den 
faglige test måler altså både elevernes læse- og staveevner. 

Da vi gerne vil se effekten af forløbet, bliver de faglige test både udført i starten af  
forløbet og udført igen efter forløbet er afsluttet. På den måde er vi i stand til at se elevernes 
faglige udgangspunkt, men også få et indblik i den faglige effekt af forløbet. 

Formålet med de nonkognitive test er at undersøge elevernes personlige udvikling og 
udbytte af forløbet. De nonkognitive test bestod af et spørgeskema, hvor eleverne 
bliver spurgt ind til deres personlige og sociale kompetencer. Modsat den faglige test 
måler man ikke objektivt på elevernes kompetencer, men i stedet på hvordan eleverne 
vurderer deres egne kompetencer og hvordan de har udviklet sig. 

Da vi også her gerne vil måle effekten af forløbet, blev de nonkognitive test udført i 
starten af forløbet og udført igen efter forløbet er afsluttet. Det gør os i stand til at følge 
elevernes personlige udvikling under forløbet. 
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Forældrene 
Forældrene til eleverne har et stort fokus i vores undersøgelse, da man ved at elever 
har brug for støtte og opbakning i hjemmet for at klare sig bedre. Derfor har vi valgt 
at have fokus på forældrenes evner til at løfte barnet, og hvordan disse evner har 
udviklet sig i løbet af forløbet. Forældreindsatsen blev målt gennem et spørgeskema, 
hvor forældrene blev spurgt ind til deres børns skolegang og hvordan de vurderede deres  
egne evner til støtte deres barn. Da vi gerne vil se effekten af forløbet, så skulle forældrene 
både svare på spørgeskemaet i starten af forløbet og igen efter forløbet er afsluttet. På 
den måde bliver vi i stand til at se, hvordan forældrenes kompetencer har ændret sig i 
løbet af forløbet. 

Implementeringsindsatsen
Implementeringsindsatsen indbefatter spørgeskemaundersøgelser af projektledere 
og undervisere. Formålet med implementeringsindsatsen er at undersøge, hvordan 
undervisere og projektledere har oplevet forløbet og at få vigtige erfaringer, vi kan 
tage med videre. Både projektlederne og underviserne er derfor umiddelbart ef-
ter forløbets afslutning blevet bedt om at svare på en spørgeskemaundersøgelse, 
hvor projektets opstart og implementering lokalt er blevet evalueret. Desuden indgår  
Ungdomsskoleforeningens projektleders vurdering af indsatsen, der løbende igennem 
projektperioden er blevet fulgt tæt.

Resultater
Eleverne 
Eleverne har overordnet set været igennem to typer af test, en faglig test og en nonkog-
nitiv test. Den faglige test kan yderligere deles op i tre: læsning af rigtige ord, læsning 
af nonsensord og en stavetest. Testresultaterne bliver i dette afsnit gennemgået hver 
især, men bliver løbende sammenlignet. 
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Læsning af rigtige ord Antal rigtige 
Gennemsnit i %

Ungdomsskole FØR EFTER DIFF

Frederikshavn 73,3 84,7 11,4

Guldborgsund 76 80 4

Skanderborg 88,4 90,6 2,2

Slagelse 79,2 86,6 7,4

Samlet 76,1 82,7 6,25
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Resultaterne for læsning viser, at eleverne i alle kommuner samlet set opnår 
en fremgang i deres læsefærdigheder. Progressionen svinger mellem 2,2 og 11,4% point. 
Det er kendetegnene for alle kommuner, at elevernes udgangspunkt er relativt højt, 
men der opnås alligevel en fremgang.
 
Vi kan se at, eleverne på tværs af de fire deltagerskoler i gennemsnit har forbedret deres 
læsning af rigtige ord med 6,6% point efter forløbet. Alle de fire deltagerskoler har 
oplevet en positiv fremgang og Frederikshavn har den største progression fra før til efter med  
en forbedring på 11,4% point. De skoler der har oplevet en lidt mindre fremgang, men 
stadig positiv fremgang havde elever, der havde et højt udgangspunkt og det kunne 
 være en forklaring på, at forløbet ikke resulterer i markant bedre resultater for dem. 

I læsetesten indgår også læsehastigheden, der dog ikke præsenteres her. Men ligesom 
ovenstående gør det sig gældende for eleverne i alle kommuner, at de oplever en pro-
gression fra før- til efter-testen. Forventningen inden projektets start kunne godt have 
været at netop læsehastigheden ville falde, da det er et udtryk for at eleverne tager sig 
tid til at bruge de nye læsestrategier, der er blevet undervist i på forløbet. Men at der 
opleves en højere læsehastighed, samtidig med at eleverne læser flere ord korrekt, er 
overraskende.

Når vi ser på elevernes udvikling af læsning af nonsensord, ser vi en samlet gennem-
snitlig positiv fremgang på 11,8 % point. 

Man kan se, at eleverne i gennemsnit klarer sig dårligere på tværs af alle fire skoler, når 
det kommer til nonsensord sammenlignet med rigtige ord. Til gengæld ser vi den største 
gennemsnitlige procentvise fremgang hos eleverne, når det kommer til nonsens ord. 
Særligt Frederikshavn skiller sig ud, hvor eleverne har forbedret deres læsning af 
nonsensord med 29,2 % point fra forløbets start til slut.

Hvis man ser på, hvordan eleverne klarer sig i stavetesten, ser man også en positiv 
udvikling hos alle fire deltagerskoler. Eleverne har i gennemsnit forbedret deres 
stavning med 10,8 % point. 

Læsning af nonsensord Antal rigtige 
Gennemsnit i %

Ungdomsskole FØR EFTER DIFF

Frederikshavn 37,2 66,4 29,2

Guldborgsund 53,4 63,7 10,3

Skanderborg 67,1 65 -2,1

Slagelse 51,6 61,3 9,7

Samlet 52,3 64,1 11,8
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Det giver ikke mening at sammenligne resultaterne fra læsetesten med resultaterne 
fra stavetesten, da forholdet mellem de to kun siger noget om, hvilket type udfordring  
man har som ordblind. Man kan dog stadig konkludere, at eleverne samlet set har ryk-
ket sig markant fagligt. Der kan ses en positiv udvikling på alle de tre dele af de faglige 
test. 

De nonkognitive test har fokus på elevernes personlige udvikling i forløbet. Eleverne har 
hver især gennem en række spørgsmål angivet en værdi fra 1 til 5, højere tal indikerer 
en øget egenoplevelse af kompetencer. Man ved fra forskningen, at en positiv udvikling 
i de personlige kompetencer understøtter den faglige udvikling, samt understøtter at 
denne fremgang kan fastholdes videre frem i børnenes og de unges uddannelse. Derfor 
har der også i OrdEkspressen været fokus på dette, ikke kun i evalueringen men også 
som en del af tilrettelæggelsen og gennemførslen af indsatserne.

På tværs af kategorierne ser vi generelt en positiv udvikling af elevernes nonkognitive 
færdigheder, hvor de samlet set på tværs af alle kategorier har en forbedring på 0,3. De 
er gået fra en samlet score på 3 til en samlet score på 3,3.

Nonkognitive test Samlet resultat 
Gennemsnit

Kategori FØR EFTER DIFF

Nysgerrighed og optimisme 3,3 3,4 0,1

Selvtillid 3,4 3,7 0,3

Vedholdenhed og selvkontrol 2,8 3,1 0,3

Selvindsigt og engagement 3 3,3 0,3

Samarbejdsevne 3,5 3,8 0,3

Læsning og skrivning 3 3,3 0,3

Stavestest(DVO) 25 ord Antal rigtige 
Gennemsnit i %

Ungdomsskole FØR EFTER DIFF

Frederikshavn 63,3 77,8 14,5

Guldborgsund 56 68 12

Skanderborg 77 86 9

Slagelse 60,4 68,2 7,8

Samlet 64,2 75 10,8
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Det er i forbindelse med de nonkognitive test vigtigt at nævne den målgruppe, som 
OrdEkspressen har brugt. I projektet har man valgt at indsatsen skal rette sig imod 
dobbeltudfordrede elever. Det betyder altså, at de både er ordblinde og har en social 
svag baggrund. Underviserne beretter, at de ofte mere end planlagt har brugt 
ressourcer på at skulle understøtte elevernes tilstedeværelse i klassen. De har med  
andre ord nogle gange arbejdet mere med elevernes personlige og sociale kompetencer 
end de har arbejdet med det faglige. 

En anden vigtig pointe når man ser på resultaterne, der umiddelbart ligner en ret lille 
fremgang på kun 0,3 samlet, kan skyldes flere ting.En del af forklaringen kan være, at 
eleverne har overvurderet deres egne evner i første omgang. 

Ofte oplever man, at eleverne når de får kendskab til deres egne kompetencer og de 
redskaber, der kan hjælpe dem til at udvikle sig positivt bliver mere bevidste om deres 
udfordringer. Dette er en vigtig pointe, både i evalueringen men også rent didaktisk i 
afviklingen af forløbene.

Forældreindsatsen
I følgende afsnit bliver resultaterne af forældreindsatsen gennemgået. Resultaterne 
bliver gennemgået ud fra to parametre, som afspejler de hovedgrupper af spørgsmål, 
som forældrene har svaret på. Først gennemgås forældrenes vurdering af deres barns 
skolegang og derefter gennemgås forældrenes vurdering af den hjælp barnet får i hver-
dagen af forældrene selv.

Første del af undersøgelsen handlede om forældrenes vurdering af deres barns skole-
gang. Her var der primært tre ting der var i fokus: hjælpemidler, faglighed og socialt.

Når det kommer til hjælpemidler, ser vi overordnet set en positiv udvikling. Forældrene 
tilkendegiver i højere grad efter forløbet, at de har fået et langt større kendskab til hjælpe- 
midler. Når det kommer til skolens og forældrenes mulighed for at støtte børnene ser 
vi faktisk en negativ udvikling, hvor forældrene har fået en øget bevidsthed om deres 
børns behov. Det kan skyldes flere ting, men en mulig forklaring kunne hænge sam-
men med det større kendskab til hjælpemidler. Forældrene er undervejs i forløbet 
blevet mere oplyste omkring, hvad det vil sige at være ordblind og hvilke redskaber, 
man kan bruge til at hjælpe, og måske også blevet mere klar over deres egne begræns-
ninger. Disse resultater understøtter, at der bør indtænkes information og decideret 
uddannelse til forældre til ordblinde børn og unge, når man laver indsatser. Man kan 
med f.eks. en række forældremøder, som er metoden, der er anvendt i OrdEkspressen, 
give forældrene bedre forudsætninger for at hjælpe deres børn.
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Forældrenes vurdering af deres børn faglighed viser på tværs af alle spørgsmålene en 
positiv udvikling. Forældrene vurderer, at deres børn klarer sig bedre fagligt og at deres 
børn ikke er lige så begrænsede af deres ordblindhed i skolen, som de var før forløbet. 
Det tyder derfor på, at de faglige fremskridt, som vi har set ud fra de faglige test, også 
er smittet af på forældrenes oplevelse af deres børns faglige udvikling, hvilket jo er 
positivt. 

Forældrene er også blevet spurgt ind til, hvordan de oplever deres børns sociale evner 
i skolen og der ser man også en rigtig positiv udvikling. Forældrene vurderer, at deres 
børn klarer sig bedre socialt i skolen efter forløbet, de oplever, at deres børn har en 
højere tiltro til egne evner og er blevet væsentligt gladere for at gå i skole. 

Samlet set når man ser på den del af forældreundersøgelsen, der handlede om barnets 
skolegang, ser vi, at forældrene vurderer, at børnene har udviklet sig meget både fagligt 
og socialt. De eneste to ting forældrene har vurderet er blevet dårligere efter forløbet, er 
dels deres egen evne til at hjælpe børnene med eksempelvis lektier og dels skolerne, som 
forældrene nu føler,er blevet dårligere til at understøtte børnenes behov.

Anden del af undersøgelsen handlede om forældrenes vurdering af den hjælp, barnet får 
i hverdagen af forældrene selv. Her var der primært fokus på to ting: hvorvidt forældrene 
kan hjælpe fagligt og hvorvidt forældrene kan hjælpe personligt. 

I den faglige støtte ser vi en positiv udvikling, hvor forældrene i højere grad føler, at de 
efter forløbet er blevet i stand til at støtte deres børn, både når det kommer til læring 
og faglighed. Det strider en smule imod den tendens, man kunne se i den første del af 
undersøgelsen, hvor forældrene faktisk angav, at det var blevet sværere for dem at 
støtte deres børn efter forløbet. Derfor tyder noget på, at forældrene har svært ved at 
vurdere hvor godt i stand til at hjælpe deres børn de er.

I den personlig støtte ser vi et lidt mere blandet billede. Generelt ser vi en positiv 
udvikling, hvor forældrene vurderer ,at de er blevet bedre til at støtte deres børn 
personligt,men når det kommer til at give ros samt understøtte børnene i at indgå i 
sociale sammenhænge, så vurderer forældrene faktisk, at de var gået tilbage på den 
del. Det er dog ikke tale om en voldsom tilbagegang.

Når det kommer til forældrenes vurdering af deres egne evner til at støtte børnene ser 
vi især en stor udvikling, når det kommer til den faglige støtte. Her vurderer forældrene 
på alle parametre, at de er blevet bedre i stand til at understøtte deres børns faglige 
udvikling og skolegang. 

 



 
 
Implementering
I følgende afsnit vil resultaterne af implementeringen blive gennemgået. Det er struk-
tureret ud fra tre parametre med fokus på henholdsvis Ungdomsskoleforeningen,  
projektlederne og underviserne. 

Ungdomsskoleforeningen
De lokale projektledere har spillet en afgørende rolle i at få indsatserne til at virke 
lokalt. Det fremgår tydeligt af evalueringen og af den lokale gennemførsel, at netop 
projektlederne står som nøglepersoner i den succesfulde implementering. 

Men også Ungdomsskoleforeningens projektleder har løbende understøttet dette 
arbejde. Foruden den indledende projektudvikling, beskrivelser af indsatsen lokalt og 
uddannelsesdage for de lokale undervisere har Ungdomsskoleforeningen også under-
støttet de lokale projektledere med sparring, administrativ hjælp og meget andet. 

Ungdomsskoleforeningen har i samspil med projektlederne bidraget med betragtninger 
og lavet en løbende opfølgning på projektets virksomme elementer og lavet de nødven-
dige tilpasninger undervejs. Dette tætte samarbejde mellem projektejeren og de lokale 
projektledere vurderes positivt fra alle parter.

Overordnet set vurderer Ungdomsskoleforeningen, at ungdomsskolerne under særdeles 
vanskelige omstændigheder grundet mange coronarestriktioner i projektperioden, 
i overvejende grad har implementeret indsatserne i overensstemmelse med de  
beskrivelser og rammer, der er udarbejdet. Det har undervejs i projektperioden 
været nødvendigt at justere indsatserne i alle kommuner. Alle kommuner har flyttet 
afviklingen af aktiviteter undervejs, herunder også de tre campuger for eleverne. Det 
har betydet, at eleverne har fået undervisningen med et andet tidsforløb end oprinde-
ligt planlagt. Det kan have haft betydning for elevernes progression, men overordnet 
set vurderes det stadig at indsatserne har haft den ønskede effekt.

Ungdomsskoleforeningen har, på baggrund af ungdomsskolernes registreringer, 
løbende fulgt elevernes deltagelse i camp, forældrenes deltagelse i aktiviteter og sikret 
at de fornødne test er blevet gennemført. Det har især været en udfordring at gennem-
føre forældreaktiviteterne i den form og det omfang, der var tænkt fra projektets start, 
men dette vurderes i høj grad at skyldes omstændighederne omkring corona.
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Projektledere
Gennemførsel af aktiviteter
Gennemførslen af aktiviteter svinger utrolig meget både på tværs af ungdomsskolerne 
og på tværs af aktiviteterne. Det har ikke været muligt for alle ungdomsskolerne at gen-
nemføre alle aktiviteter, da blandt andet corona har gjort det vanskeligt at gennemføre 
som tiltænkt. 

Til gengæld oplever projektlederne, at eleverne i høj grad er blevet fastholdt gennem 
projektperioden og langt de fleste har gennemført hele forløbet. De samme gælder for 
forældrenes deltagelse i opstarten af forældrekupeen, hvor næsten alle mødte op til 
det første møde. Ved de efterfølgende møder har det været sværere at engagere alle 
forældrene til at deltage, men dette kan også være påvirket af de omstændigheder, 
forløbet har været ramt af. 

Rekruttering af undervisere og elever
Generelt har projektlederne haft nemt ved at rekruttere både elever og undervisere til 
OrdEkspressen. Udfordringer med corona har gjort det sværere særligt at få undervi-
sere med, men samlet set vurderer projektlederne, at der har været stor opbakning til 
projektet både blandt elever og undervisere. Her har samarbejdet med den/de lokal(e) 
folkeskole(r) fra projektets begyndelse været helt afgørende. Det er en klar anbefaling 
til fremtidige indsatser, at man, ligesom det har været gjort i OrdEkspressen, etablerer 
et tæt samarbejde med de skoler, der afgiver elever til indsatsen så tidligt som muligt 
i projektperioden. Kun ved at tæt samarbejde mellem ungdomsskole og folkeskole(r) 
kan man sikre, at elevernes deltagelse i de tre campuger forløber gnidningsfrit. Sam-
tidig understøtter det tætte samarbejde overførbarheden mellem ordblinde-camps og 
undervisning i stamklassen.

Forankring af OrdEkspressen 
Projektlederne oplever, at der har været stor opbakning og positive reaktioner på pro-
jektet, hvilket blandt andet har ført til, at Skanderborg Kommune har implementeret 
OrdEkspressen i næste skoleår. Hvor andre skoler ikke har fået det direkte implemente-
ret, er erfaringerne stadig taget med videre til ungdomsskolens egen heltidsundervis-
ningen. 

Samlet set kan man konkludere, at særligt corona har besværliggjort gennemførslen 
af OrdEkspressen, men at det alle steder er blevet gennemført i fuld omgang eller med 
fokus på at gennemføre alle de virksomme elementer i indsatsen på lidt kortere tid. Det 
betyder, at indsatserne i sidste ende er gennemført forskelligt i de fire deltagende kom-
muner, men både projektledere og Ungdomsskoleforeningens projektleder vurderer, at 
indsatserne har været succesfuldt gennemført.
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 Undervisere
Samarbejde mellem undervisere og planlægning/forberedelse
Generelt kan man se, at underviserne vurderer deres samarbejde til at være rigtig godt. 
Alle har angivet, at de enten finder det godt eller rigtig godt. Det underviserne særligt 
fremhæver er, at samarbejdet har fungeret som det skal og at det var dejligt at kunne 
dele både kompetencer og erfaringer med andre. Når underviserne bliver bedt om at 
fremhæve, hvad der så har fungeret mindre godt, så er det primært logistisk og tid, hvor 
flere undervisere oplever, at de har svært ved at få deres skemaer til at gå op. 

Undervisningsmiljø, udvikling af kompetencer og udfordringer ved undervisningen
Underviserne har oplevet, at der har været et godt undervisningsmiljø, hvor de har op-
levet et sammenhold blandt eleverne og en følelse af at man var sammen om en fæl-
les udfordring. En stor udfordring ved undervisningen og undervisningsmiljøet har dog 
været, at mange elever har personlige udfordringer, der bl.a. bevirker at de meget lange 
dage godt kan være hårde for dem. Derudover så har corona fyldt meget og har vanske-
liggjort rammerne for undervisningen. 

Underviserne oplever at elevernes personlige og faglige kompetencer har udviklet sig 
på en positiv måde og når de bliver bedt om at uddybe hvilke værktøjer de har brugt, 
så fremhæver de, at de digitale hjælpemidler har understøttet den faglige udvikling og 
at de 7 karaktertræk har udviklet den personlige udvikling hos eleverne. Begge dele er 
eksempler på de virksomme elementer, der fra projektets start har været tænkt ind i 
indsatserne. Det er positivt, at underviserne har knyttet an til disse elementer og vur-
derer dem positivt.

Aktiviteter på OrdEkspressen
Underviserne har et meget positivt indtryk af elevsamtalerne, da man på den måde 
har haft tid til den enkelte elev og har haft mulighed for feedback. En udfordring har 
dog været, at eleverne blandt andet på grund af deres personlige problemer kan have 
svært ved at udtrykke sig og reflektere over forløbet. Derudover har corona igen skabt  
usikkerhed omkring afholdelsen af elevsamtalerne.
 
Udover elevsamtaler har der også været afholdt samtaler både med elever og forældre. 
Her er der nogle undervisere, der ikke har haft afholdt dem inden spørgeskemaet blev 
indsamlet, men de skoler, der har afholdt det inden, oplever, at både forældre og elever 
er meget positive og glade for samtalerne. 

Underviserne har særligt vurderet, at campholdene har været rigtig positivt. Det har 
givet eleverne mulighed for at blive rystet sammen og det generelle indtryk har været, 
at eleverne har været rigtig glade. 
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Her påpeger underviserne igen, at udover corona har skabt nogle problemer, så kan 
elevernes personlige problemer godt spænde lidt ben for deres oplevelse af aktiviteterne. 
 
Forældrekupeen har givet et meget blandet indtryk hos underviserne. De er enige om at 
det er en rigtig god ide, men grundet corona har det været svært at få afholdt ordenligt 
og flere skoler har været nødt til at aflyse. 

Samlet set har underviserne haft positive erfaringer med OrdEkspressen, hvor de har 
oplevet glade elever og udvikling af elevernes kompetencer. Corona har fyldt negativt 
for underviserne, når de har skulle planlægge forløbet og en del ting er ikke blevet af-
holdt, som det var tiltænkt, hvilket selvfølgelig ikke er optimalt. Derudover peger flere 
på, at elevernes personlige problemer kan være begrænsende og at det derfor skal tæn-
kes mere ind i forløbet næste gang. 

Konklusion
OrdEkspressen har haft til formål at hjælpe dobbeltudfordrede ordblinde elever til at 
udvikle sig fagligt og personligt. Evalueringen har tre primære fokusområder: eleverne, 
forældreindsatsen og implementeringsindsatsen. 

Med udgangspunkt i eleverne ser vi, at forløbet har medført, at eleverne har udviklet 
sig markant fagligt. På baggrund af de faglige test ser vi generelt, at eleverne klarer sig 
bedre i både stave- og læsetesten. De deltagende elever forbedrer i gennemsnit deres 
stavetest med 10,8 procentpoint efter forløbet, ligesom de forbedrer deres stavning af 
nonsens ord med 11,8 procentpoint. Det tyder derfor på, at eleverne har haft et stort 
fagligt udbytte af OrdEkspressen. Udover en stor faglige udvikling hos eleverne ser vi 
også en personlig udvikling. De nonkognitive test viser, at eleverne på tværs af alle pa-
rametre forbedrer sig efter forløbet. 

Indtrykket af at eleverne både har udviklet sig fagligt og personligt skinner også igen-
nem resultaterne fra forældrene. Forældrene oplever, at deres børn har det bedre socialt 
i skolen, at de er blevet gladere for at gå i skole og at de ikke længere føler sig lige så be-
grænsede af deres ordblindhed mere. Samtidig har forældrene fået et større kendskab 
til hjælpemidler. Når det kommer til at hjælpe sine børn, har forældrene lidt sværere ved 
at vurdere om forløbet har gjort dem bedre. Samlet set peger forældres svar på, at de 
har haft stort udbytte af forløbet.
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Både Ungdomsskoleforeningen, projektlederne og underviserne har overordnet set haft 
positive oplevelser af OrdEkspressen. Samarbejdet mellem undervisere og projekt- 
ledere har fungeret godt og de oplever også positive reaktioner på forløbet, hvor de 
særligt lægger vægt på det store udbytte de føler eleverne har fået. Corona har dog haft 
en negativ rolle i forløbet, da det har skabt stor usikkerhed og gjort det svært at plan-
lægge. 
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 Appendix 
Beskrivelse af projektet
OrdEkspressen, er en helhedsorienteret indsats for dobbeltudfordrede elever fra  
6.- 8. klasse og deres forældre. Med dobbeltudfordrede menes der elever, der er diagno-
sticerede ordblinde, og som har en svag social baggrund. Den helhedsorienteret indsats 
indebærer, at der arbejdes med personlige og sociale kompetencer som supplement og 
løftestang i den faglige ordblindeundervisning.  

Indsatsen skete i et samarbejde mellem Ungdomsskoleforeningen, fire udvalgte kom-
munale ungdomsskoler, som havde afviklet Læringslokomotivet og Forældrekupeen 
2019, deres forvaltninger og udvalgte grundskoler.  

Det blev struktureret som tre ugers intensive læringscamps, som fordeles over skole-
året 20/21 i henholdsvis oktober 2020, januar 2021 og april 2021. Til indsatsen tilknyttes 
fire forældreaftener – en lige før første camp og de tre andre under elevernes lærings-
camps. Desuden gennemføres elevsamtaler og elev- og forældresamtale.  

I hver kommune var der tilknyttet en projektleder og to undervisere fra ungdomsskolen 
samt to læsevejledere/dansklærere fra grundskolen. På hvert hold rekrutteredes 18 
elever gennem en visitationsproces.  

For at sikre kvalitet og ensartethed i ordblindeundervisningen, inddrages eksterne 
konsulenter med ordblindeundervisningsekspertise til at varetage dele af undervisnin-
gen på uddannelsesdage for de tilknyttede undervisere og projektledere fra ungdoms-
skolerne og fra grundskolerne. 
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Projektperiode februar 2020 til juni 2021 

• Visitation af elever (holdstørrelse: 18 elever) 
 Kickoff + før-test 
 
• 1. Læringscampuge + Forældreaften (efterår 2020) 
 Elevsamtale 
 Camphold 
 
• 2. Læringscampuge + Forældreaften (vinter 2021) 
 Elevsamtale 
 Camphold 
 
• 3. Læringscampuge + Forældreaften (forår 2021) 
 Elev- og forældresamtale 
 Camphold 
 Eftertest



16 • EVALUERINGSRAPPORT • ORDEKSPRESSEN 

Læse og stavetest Samlet 
Gennemsnit i %

Frederikshavn 
Gennemsnit i %

Guldborgsund 
Gennemsnit i %

Skanderborg 
Gennemsnit i %

Slagelse 
Gennemsnit i %

Test FØR EFTER DIFF FØR EFTER DIFF FØR EFTER DIFF FØR EFTER DIFF FØR EFTER DIFF

Læsning af rigtige ord - antal rigtige 76,1 82,7 6,25 73,3 84,7 11,4 76 80 4 88,4 90,6 2,2 79,2 86,6 7,4

Læsning af nonsensord - antal rigtige 52,3 64,1 11,8 37,2 66,4 29,2 53,4 63,7 10,3 67,1 65 -2,1 51,6 61,3 9,7

Stavetest (DVO) 25 ord - antal rigtige 64,2 75 10,8 63,3 77,8 14,5 56 68 12 77 86 9 60,4 68,2 7,8

Resultater af de nonkognitive test Samlet 
Gennemsnit

Frederikshavn 
Gennemsnit

Guldborgsund 
Gennemsnit

Skanderborg 
Gennemsnit

Slagelse 
Gennemsnit

Spørgsmål FØR EFTER DIFF FØR EFTER DIFF FØR EFTER DIFF FØR EFTER DIFF FØR EFTER DIFF

Jeg tror på, at jeg kan lære nyt 3,6 4,2 0,6 3,7 4,3 0,6 3,5 4,8 1,3 4,1 4,1 0 3,4 3,7 0,3

Jeg synes, at det er sjovt at lære nyt 3,4 3,6 0,1 3,4 3,6 0,1 3,4 4,4 1,0 3,6 3,3 -0,3 3,2 3,1 -0.1

Jeg har mange interesser 3,6 3,8 0,2 3,7 3,6 -0,1 3,4 4,3 0,9 4,1 3,7 -0,4 3,5 3,7 0,2

Jeg har det bedst med ting, om jeg kender 2,5 2,8 0,3 4,2 1,9 -2,3 1,8 2,3 0,5 2,6 2,7 -0,1 1,7 4,3 2,6

Jeg er for det meste tilfreds med mig selv 3,3 3,8 0,5 3,3 3,3 0 3,5 4,6 1,1 3,5 3,6 0,1 3,2 3,5 0,3

Der er mange ting, jeg er god til 3,4 3,7 0,3 3,7 3,7 0,0 3,2 4,2 1,0 3,8 3,5 -0,3 2,9 3,3 0,4

Jeg kan koncentrere mig i længere tid ad gangen 2,8 3,4 0,6 2,6 3,3 0,7 3,1 4,2 1,1 2,8 3,3 0,5 2,8 2,8 0

Jeg begynder selv på nye opgaver, hvis jeg ikke har noget at lave 2,5 2,8 0,3 2,8 3,1 0,3 2,6 3,1 0,5 2,8 2,8 0 2,1 2,3 0,2

Jeg bliver ved, indtil jeg har løst mine opgaver 3,1 3,4 0,3 3,1 3,6 0,5 3,2 4,1 0,9 3,4 3,3 -0,1 2,8 2,5 -0,3

Jeg bliver frustreret eller opgivende, hvis en opgave er for svær for mig 3 3 0 4,1 2,0 -2,1 2,4 2,6 1,2 3,7 3,3 -0,4 1,9 4,1 2,2

Jeg kan godt opstille mål for mig selv 3,2 3,5 0,3 3,6 3,6 0 3,6 4,3 0,7 2,6 2,9 0,3 2,8 3,5 0,7

Jeg er god til at opnå mine mål 3,2 3,4 0,2 3,0 3,3 0,3 3,4 3,9 0,5 3,7 3,3 -0,4 2,8 2,9 0,1

Jeg når sjældent mine mål 2,9 3,4 0,5 2,7 3,3 0,7 2,8 3,7 0,9 3,4 3,5 0,1 2,9 3,2 0,3

Jeg har det godt med at række hånden op i timerne 2,7 3,1 0,4 2,6 3,3 0,8 2,7 3,4 0,7 3,4 3,4 0 2,4 2,4 0

Hvis læreren spørger mig, uden at jeg har rakt hånden op, kan jeg for det meste godt svare på spørgsmålet 2,8 3,2 0,4 2,7 3,3 0,7 2,7 4,0 1,3 3,3 3,4 0,1 1,8 2,6 0,8

Min ordblindhed er et problem for mig i forhold til fagene i skolen 3,1 3,1 0 3,7 2,8 -0,9 2,4 3,1 0,7 3,5 3,4 -0,1 2,9 3,3 0,4

Min ordblindhed er et problem for mig, når jeg er sammen med kammerater i skolen 3 3,4 0,4 2,8 3,9 1,1 3,4 4,4 1,0 2,7 3,1 0,4 3,4 2,5 -0,9

Jeg kan godt lide at arbejde i grupper 3,7 4 0,3 3,5 3,5 0 3,9 4,7 0,8 4,2 4,1 -0,1 3,5 3,8 0,3

Jeg arbejder bedst alene 3,2 3,6 0,4 2,8 3,1 0,3 3,2 4,1 0,9 4,2 4,2 0 2,7 3 0,3

Jeg er god til at hjælpe og tale med mine venner 3,6 3,7 0,1 3,7 3,8 0,1 3,5 4,3 0,8 3,7 3,3 0,3 3,3 3,4 0,1

Jeg er god til at bede om hjælp ved mine klassekammerater eller min lærer, hvis jeg har brug for det 3,5 3,9 0,4 3,5 3,6 0,1 3,5 4,5 1,0 4,2 3,9 -0,3 2,7 3,5 0,8

Jeg kan få hjælp af mine forældre med mine lektier 3,9 4,2 0,3 4,1 4,1 0,1 3,8 4,8 1,0 4,1 4,2 0,1 3,3 3,7 0,4

Jeg er god til at sige, hvis der er nogen eller noget, som har gjort mig ked af det, eller generer mig 2,9 3,2 0,3 2,8 2,7 -0,1 2,8 3,7 0,9 3,9 3,9 0 2,2 2,4 0,2

Jeg arbejder ofte med CD-ord, IntoWords eller App-Writer 3,1 3,3 0,2 4,0 4,3 0,3 2,4 3,3 0,9 3,0 3,2 0,2 3,0 2,7 -0,3

Jeg lyttelæser tit 3 3,3 0,3 3,6 3,7 0,1 2,2 2,5 0,2 3,0 4,0 1,0 3,0 3,1 0,1

Jeg læser tit (uden hjælpemidler) 3 3,3 0,3 2,8 3,1 0,3 3,4 3,9 0,5 2,9 3,2 0,3 3,1 3 -0,1

SAMLET 3,9 4,0 0,1 3,9 4,0 0,1 3,6 4,6 1,0 4,1 4,1 0 3,3 3,7 0,5
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Læse og stavetest Samlet 
Gennemsnit i %

Frederikshavn 
Gennemsnit i %

Guldborgsund 
Gennemsnit i %

Skanderborg 
Gennemsnit i %

Slagelse 
Gennemsnit i %

Test FØR EFTER DIFF FØR EFTER DIFF FØR EFTER DIFF FØR EFTER DIFF FØR EFTER DIFF

Læsning af rigtige ord - antal rigtige 76,1 82,7 6,25 73,3 84,7 11,4 76 80 4 88,4 90,6 2,2 79,2 86,6 7,4

Læsning af nonsensord - antal rigtige 52,3 64,1 11,8 37,2 66,4 29,2 53,4 63,7 10,3 67,1 65 -2,1 51,6 61,3 9,7

Stavetest (DVO) 25 ord - antal rigtige 64,2 75 10,8 63,3 77,8 14,5 56 68 12 77 86 9 60,4 68,2 7,8

Resultater af de nonkognitive test Samlet 
Gennemsnit

Frederikshavn 
Gennemsnit

Guldborgsund 
Gennemsnit

Skanderborg 
Gennemsnit

Slagelse 
Gennemsnit

Spørgsmål FØR EFTER DIFF FØR EFTER DIFF FØR EFTER DIFF FØR EFTER DIFF FØR EFTER DIFF

Jeg tror på, at jeg kan lære nyt 3,6 4,2 0,6 3,7 4,3 0,6 3,5 4,8 1,3 4,1 4,1 0 3,4 3,7 0,3

Jeg synes, at det er sjovt at lære nyt 3,4 3,6 0,1 3,4 3,6 0,1 3,4 4,4 1,0 3,6 3,3 -0,3 3,2 3,1 -0.1

Jeg har mange interesser 3,6 3,8 0,2 3,7 3,6 -0,1 3,4 4,3 0,9 4,1 3,7 -0,4 3,5 3,7 0,2

Jeg har det bedst med ting, om jeg kender 2,5 2,8 0,3 4,2 1,9 -2,3 1,8 2,3 0,5 2,6 2,7 -0,1 1,7 4,3 2,6

Jeg er for det meste tilfreds med mig selv 3,3 3,8 0,5 3,3 3,3 0 3,5 4,6 1,1 3,5 3,6 0,1 3,2 3,5 0,3

Der er mange ting, jeg er god til 3,4 3,7 0,3 3,7 3,7 0,0 3,2 4,2 1,0 3,8 3,5 -0,3 2,9 3,3 0,4

Jeg kan koncentrere mig i længere tid ad gangen 2,8 3,4 0,6 2,6 3,3 0,7 3,1 4,2 1,1 2,8 3,3 0,5 2,8 2,8 0

Jeg begynder selv på nye opgaver, hvis jeg ikke har noget at lave 2,5 2,8 0,3 2,8 3,1 0,3 2,6 3,1 0,5 2,8 2,8 0 2,1 2,3 0,2

Jeg bliver ved, indtil jeg har løst mine opgaver 3,1 3,4 0,3 3,1 3,6 0,5 3,2 4,1 0,9 3,4 3,3 -0,1 2,8 2,5 -0,3

Jeg bliver frustreret eller opgivende, hvis en opgave er for svær for mig 3 3 0 4,1 2,0 -2,1 2,4 2,6 1,2 3,7 3,3 -0,4 1,9 4,1 2,2

Jeg kan godt opstille mål for mig selv 3,2 3,5 0,3 3,6 3,6 0 3,6 4,3 0,7 2,6 2,9 0,3 2,8 3,5 0,7

Jeg er god til at opnå mine mål 3,2 3,4 0,2 3,0 3,3 0,3 3,4 3,9 0,5 3,7 3,3 -0,4 2,8 2,9 0,1

Jeg når sjældent mine mål 2,9 3,4 0,5 2,7 3,3 0,7 2,8 3,7 0,9 3,4 3,5 0,1 2,9 3,2 0,3

Jeg har det godt med at række hånden op i timerne 2,7 3,1 0,4 2,6 3,3 0,8 2,7 3,4 0,7 3,4 3,4 0 2,4 2,4 0

Hvis læreren spørger mig, uden at jeg har rakt hånden op, kan jeg for det meste godt svare på spørgsmålet 2,8 3,2 0,4 2,7 3,3 0,7 2,7 4,0 1,3 3,3 3,4 0,1 1,8 2,6 0,8

Min ordblindhed er et problem for mig i forhold til fagene i skolen 3,1 3,1 0 3,7 2,8 -0,9 2,4 3,1 0,7 3,5 3,4 -0,1 2,9 3,3 0,4

Min ordblindhed er et problem for mig, når jeg er sammen med kammerater i skolen 3 3,4 0,4 2,8 3,9 1,1 3,4 4,4 1,0 2,7 3,1 0,4 3,4 2,5 -0,9

Jeg kan godt lide at arbejde i grupper 3,7 4 0,3 3,5 3,5 0 3,9 4,7 0,8 4,2 4,1 -0,1 3,5 3,8 0,3

Jeg arbejder bedst alene 3,2 3,6 0,4 2,8 3,1 0,3 3,2 4,1 0,9 4,2 4,2 0 2,7 3 0,3

Jeg er god til at hjælpe og tale med mine venner 3,6 3,7 0,1 3,7 3,8 0,1 3,5 4,3 0,8 3,7 3,3 0,3 3,3 3,4 0,1

Jeg er god til at bede om hjælp ved mine klassekammerater eller min lærer, hvis jeg har brug for det 3,5 3,9 0,4 3,5 3,6 0,1 3,5 4,5 1,0 4,2 3,9 -0,3 2,7 3,5 0,8

Jeg kan få hjælp af mine forældre med mine lektier 3,9 4,2 0,3 4,1 4,1 0,1 3,8 4,8 1,0 4,1 4,2 0,1 3,3 3,7 0,4

Jeg er god til at sige, hvis der er nogen eller noget, som har gjort mig ked af det, eller generer mig 2,9 3,2 0,3 2,8 2,7 -0,1 2,8 3,7 0,9 3,9 3,9 0 2,2 2,4 0,2

Jeg arbejder ofte med CD-ord, IntoWords eller App-Writer 3,1 3,3 0,2 4,0 4,3 0,3 2,4 3,3 0,9 3,0 3,2 0,2 3,0 2,7 -0,3

Jeg lyttelæser tit 3 3,3 0,3 3,6 3,7 0,1 2,2 2,5 0,2 3,0 4,0 1,0 3,0 3,1 0,1

Jeg læser tit (uden hjælpemidler) 3 3,3 0,3 2,8 3,1 0,3 3,4 3,9 0,5 2,9 3,2 0,3 3,1 3 -0,1

SAMLET 3,9 4,0 0,1 3,9 4,0 0,1 3,6 4,6 1,0 4,1 4,1 0 3,3 3,7 0,5
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Jeg kan støtte og give opbakning til, at mit barn er vedholdende i sin læringsproces

Hvor godt vil du vurdere dit eget kendskab til kompenserende hjælpemidler?

Jeg kan støtte mit barne i at udvilke sig fagligt

Note: Svaret er angivet ud fra en skala fra 1-10, hvor 10 indikerer et stort kendskab

Resultater for forældreindsatsen
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Resultater for forældreindsatsen
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Jeg oplever ofte at lektier giver anledning til konflikt mellem mit barn og jeg

Jeg oplever at mit barn synes at han/hun klarer sig lige så godt som sine klassekammerater

Jeg oplever at mit barn har tiltro til egne evner




