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Duo – Netværk for ordblinde 

studerende 

Afsluttende projektrapport  

Dette projekt er afstedkommet fra en mindre pilotundersøgelse i KBH-området af, hvordan 

netværksdannelse blandt ordblinde studerende fagligt og socialt kunne styrke deres vej gennem 

uddannelse. Netværket var tvedelt forstået på den måde, at det dels bestod af fællesmøder for 

alle de studerende i projektet, og dels bestod af en matching af studerende i makkerpar. 

Evalueringen af piloten var positiv, hvorfor vi valgte at søge Kulturstyrelsens Udviklingspulje om 

støtte til at afprøve netværkskonceptet i samarbejde med en række biblioteker rundt om i 

landet. 

Det bør nævnes, at vi, umiddelbart efter ansøgningen blev indsendt, fik bekræftet 

efterspørgslen på et netværk, idet vi i Notas Brugerundersøgelse 2015 fandt, at godt hver fjerde 

ordblind mellem 15 og 35 år ønsker at komme i kontakt med andre med læsevanskeligheder.  

Nota har i dag (august 2016) ca. 45.000 ordblinde medlemmer i netop denne aldersgruppe. 

Formålet med nærværende projekt var at give studerende mulighed for at møde andre i samme 

situation og dermed udveksle viden om samt erfaring og oplevelser med deres ordblindhed. 

Desuden skulle Duo udvide de studerendes kendskab til og brug af biblioteket og dermed øge 

deres handlekompetence. Med handlekompetence menes en udvikling af de studerendes viden 

om læse-/skriveteknologi og studiestrategier, selvforståelsen som ordblinde, accept og 

anerkendelse samt fællesskab og tryghed. På den måde skulle Duo styrke de studerendes vej 

gennem en ungdoms- eller videregående uddannelse. 

Et andet formål var at udforske, hvordan Nota og folkebiblioteker både er biblioteker og 

videncentre, som kan tilvejebringe viden og møder mellem mennesker med ordblindhed, og 

dermed også opnå en øget mulighed for at nå en borgergruppe, der ellers ikke kommer på 

folkebiblioteket. 

Denne rapport opsummerer forløbet samt de produkter, projektet har medført. Produkterne 

danner baggrund for Duo fremadrettet, da flere folkebiblioteker ønsker at arbejde 

netværksbaseret med ordblinde. Nota har også et stort ønske om at videreføre Duo konceptet, 

hvorfor der er ansøgt forskellige fonde om støtte til dette. 

Forarbejde 
Projektet blev etableret i et samarbejde mellem Nota, Odense Bibliotekerne, Vejle 

Bibliotekerne, Gentofte Bibliotekerne og Herning Bibliotekerne samt Københavns Hovedbibliotek 

og Aarhus Hovedbibliotek. Styrelsens bevilling var betinget af, at folkebibliotekerne var 

medskabere af projektet. Det blev bl.a. sikret ved at afholde en workshop samt et seminar i 

projektets opstartsfase samt ved at Gentofte Bibliotekerne var en del af styregruppen. En 

styregruppe blev etableret med repræsentanter fra Hovedstadens Ordblindeskole, Huset 



   

 2 

Jandorf, CUDiM – Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier – på Aarhus Universitet, 

Foreningen af læsevejledere ved gymnasiale og videregående uddannelser, UU Danmark – 

Ungdommens Uddannelsesvejledning og Nota. Styregruppen hjalp særligt med at guide projektet 

fagligt og konceptuelt. En del frivillige ordblinde studerende var løbende inddraget i projektet 

og kvalificerede Duo konceptet ud fra deres egen praksiserfaring. Det styrkede engagement og 

ejerskab fra de studerende side. 

 

Inden de konkrete Duo forløb blev igangsat fik projektet udviklet en tilmeldingsside målrettet de 

studerende. Desuden fik projektet designet markedsføringsmateriale heriblandt plakater og 

flyers. Rekrutteringen skete primært gennem Nota via målrettede mails til medlemmer såvel 

som Facebook boosts, men bibliotekerne rekrutterede også lokalt. 

Konceptpakker 
Projektet ønskede at gøre folkebibliotekerne til et attraktivt sted for en gruppe borgere – 

ordblinde studerende – som ellers ikke er engageret i bibliotekerne, ved at give bibliotekerne 

mulighed for at tilbyde et anderledes koncept, der taler ind i de unges behov i hverdagen.  For at 

indfri dette ønske er der udviklet to konceptpakker målrettet henholdsvis biblioteksledere og 

biblioteksansatte. Pakkerne giver et overblik over, hvad det kræver at facilitere et lokalt Duo 

netværk samt en beskrivelse af elementer i forløbet, som gør det nemt og overskueligt at gribe 

an. 

Samarbejde med folkebiblioteker 
De seks biblioteker i projektet har sammen med Nota skabt lokale Duo forløb bredt ud over 

landet. 

At planlægge og gennemføre et lokalt netværksforløb for ordblinde studerende er en meget 

forskelligartet proces afhængigt af det enkelte bibliotek, særligt i forhold til dets størrelse og 

lokalområdet. Det afspejles blandt andet i fordelingen af studerende i Duo, som ses nedenfor. 

 

 

http://www.duo.nota.dk/
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Derudover er en del folkebibliotekarer ikke vant til at servicere 

ordblinde, hvorfor det var nødvendigt at klæde dem på til 

dette i projektets indledende fase. Det skete via en workshop 

og et seminar såvel som via en Facebook gruppe (se billedt til 

venstre), hvor man som Duo facilitator løbende kunne 

erfaringsudveksle og styrke samarbejdet bibliotekerne imellem. 

Fremadrettet kan bibliotekerne bruges som ambassadører og 

sparringspartnere for nye biblioteker. 

På et afsluttende seminar blev evalueringen af projektet 

præsenteret. Overordnet viste evalueringen, at Duo var en 

succes, fordi bibliotekerne med Duo blev et frirum for de 

ordblinde studerende, hvor de indgik i et fællesskab og lærte 

af hinanden. Evalueringen viste også, makkerkonstellationen 

var usikker, hvorfor denne er blevet tilrettet i 

konceptpakkerne. 

At facilitere Duo passer godt ind i bibliotekernes rolle som et 

sted for videndeling og er et bud på, hvordan de kan udfylde 

deres formål i fremtiden og dermed komme i kontakt med en 

ny borgergruppe i lokalsamfundet. 

 

 

 

 

Interesse fra undervisere 
At facilitere netværk som Duo er noget, undervisere fra både grundskole, ungdoms- og 

videregående uddannelser har udvist stor interesse for. Der vil derfor også være et oplæg om 

Duo på ROAL1s konference i efteråret, hvor de fleste deltagere er fra uddannelsessektoren. Vi 

har opfordret folkebiblioteker såvel som uddannelsesinstitutioner til lokalt at samarbejde om 

netværksforløb for ordblinde studerende. 

Projektets produkter og omtale 

Produkter 

Se tilmeldingssiden samt to film med studerende fra Duo her 

Se konceptpakkerne samt en film med Duo facilitatorer her 

                                        
1 Rådet for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder.  

http://www.duo.nota.dk/
http://www.duo.nota.dk/
http://www.nota.dk/duofacilitator
http://www.roal.dk/
https://www.facebook.com/search/top/?q=Duo Projektgruppen
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Evaluering 

Læs evalueringen af projektet her 

Artikler 

Artikler om Duo er blevet bragt i nationale, regionale og lokale nyhedsmedier bl.a. DR, 

Berlingske og Stiften såvel som i fagblade bl.a. Danmarks Biblioteker, Perspektiv og Scandinavian 

Library Quarterly. 

Oplæg 

Oplæg om Duo er givet rundt om i landet på biblioteker, messer, konferencer mv. Udvalgte 

eksempler herpå er ORD15 og Notas egne konferencer ”Alle kan læse”. 

Afsluttende kommentar 
Duo bevirker, at bibliotekernes rolle for ordblinde studerende ændrer sig, idet de bliver en mere 

integreret del af studielivet for målgruppen. Forhåbningen er, at de erfaringer og de 

konceptpakker, projektet har medført, kan udvikle sig til en blivende del af bibliotekernes 

praksis rundt om i landet og dermed positionere bibliotekerne som udgangspunkt for lærende 

netværk, der giver studerende en faglig og social ballast. Vi har lagt op til, at konceptet driftes 

af biblioteker, men studerende, eksisterende netværk og uddannelsesinstitutioner kan også 

arbejde med konceptet i en justeret form – også tilrettet andre målgrupper. 

 

 

 

 

http://www.nota.dk/duoevaluering
http://www.nota.dk/duoevaluering
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/ordblindenetvaerk-letter-livet-studerende-ordblinde
http://www.b.dk/nationalt/ny-ordning-skal-hjaelpe-ordblinde-gennem-studiet
http://stiften.dk/indland/ny-ordning-skal-hjaelpe-ordblinde-gennem-studiet
http://www.db.dk/artikel/biblioteker-hj%C3%A6lper-ordblinde-gennem-studiet
http://bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/DelDinViden/Artikler/2015/10/HerningBibliotekerneHjaelperOrdblinde
http://slq.nu/?article=volume-48-no-3-2015-10
http://slq.nu/?article=volume-48-no-3-2015-10

