
Biblioteker	  skal	  hjælpe	  ordblinde	  godt	  gennem	  studiet	  
Seks	  af	  landets	  biblioteker	  skal	  sikre,	  at	  ordblinde	  får	  bedre	  mulighed	  for	  at	  gennemføre	  
en	  uddannelse.	  Det	  sker,	  når	  Danmarks	  første	  landsdækkende	  netværk	  for	  ordblinde	  
studerende	  udfoldes	  i	  et	  nyt	  projekt	  fra	  Nota	  –	  Nationalbiblioteket	  for	  mennesker	  med	  
læsevanskeligheder.	  	  
	  
At	  være	  ordblind	  og	  tage	  en	  uddannelse	  kan	  være	  en	  hård	  cocktail.	  Både	  praktisk	  og	  
følelsesmæssigt.	  Foruden	  den	  daglige	  kamp	  med	  at	  komme	  igennem	  bøgerne	  føler	  mange	  
sig	  ladt	  alene	  med	  deres	  udfordringer,	  tanker	  og	  oplevelser.	  
På	  Nota,	  som	  både	  er	  et	  bibliotek	  og	  et	  videncenter	  for	  mennesker	  med	  læsevanskeligheder,	  
oplever	  man	  en	  stor	  efterspørgsel	  fra	  ordblinde	  studerende,	  der	  gerne	  vil	  møde	  andre	  i	  
samme	  situation.	  
Michael	  Wright,	  der	  er	  direktør	  i	  Nota,	  tager	  efterspørgslen	  alvorligt.	  	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  
ordblinde	  støttes	  i	  at	  få	  mulighed	  for	  at	  gennemføre	  en	  uddannelse	  som	  alle	  andre	  -‐	  ikke	  kun	  
for	  den	  enkelte	  ordblinde,	  men	  for	  hele	  samfundet,	  siger	  Michael	  Wright.	  	  
Det	  får	  de	  ordblinde	  studerende	  nu	  mulighed	  for	  gennem	  Danmarks	  første	  landsdækkende	  
netværk	  for	  ordblinde	  studerende	  på	  ungdoms-‐	  og	  videregående	  uddannelser.	  	  
Duo,	  som	  er	  navnet	  på	  projektet,	  giver	  de	  studerende	  mulighed	  for	  to	  og	  to	  at	  dele	  faglige	  
og	  personlige	  erfaringer	  med	  andre	  ordblinde.	  

Bibliotekernes	  nye	  rolle	  	  
Projektet	  er	  et	  samarbejde	  med	  fire	  central-‐	  og	  to	  hovedbiblioteker;	  Gentofte,	  Odense,	  
Vejle,	  Herning,	  Aarhus	  og	  København.	  På	  bibliotekerne	  bliver	  de	  ordblinde	  studerende	  sat	  
sammen	  med	  en	  makker,	  som	  de	  kan	  bruge	  til	  sparring,	  støtte	  og	  videndeling.	  Henover	  
efteråret	  bliver	  der	  desuden	  afholdt	  arrangementer,	  der	  skal	  give	  de	  studerende	  viden	  om	  
studiestrategier,	  det	  at	  tage	  noter,	  læse-‐	  og	  skriveprogrammer	  herunder	  apps,	  
gruppearbejde	  og	  jobansøgningsprocesser	  til	  studiejob.	  Alt	  sammen	  noget	  som	  i	  sidste	  ende	  
skal	  hjælpe	  dem	  bedre	  gennem	  uddannelsen.	  
På	  Købehavns	  Hovedbibliotek	  har	  man	  taget	  de	  ordblinde	  studerende	  til	  sig	  med	  begejstring.	  
-‐	  Biblioteker	  kan	  mere	  end	  at	  udlåne	  bøger.	  Det	  har	  vi	  med	  dette	  projekt	  fået	  muligheden	  
for	  at	  vise.	  Vi	  er	  glade	  for	  at	  kunne	  fungere	  som	  en	  ressource	  for	  de	  ordblinde	  ved	  at	  være	  
en	  mere	  integreret	  del	  af	  deres	  studieliv,	  siger	  kulturformidler	  på	  Københavns	  
Hovedbibliotek	  Morten	  Maegaard	  Astrup.	  	  
-‐	  Vi	  skal	  som	  biblioteker	  tænke	  os	  selv	  i	  en	  ny	  rolle	  og	  møde	  brugerne	  på	  en	  anden	  måde.	  
Det	  er	  dér,	  vores	  store	  potentiale	  ligger,	  siger	  han.	  	  	  

To	  skal	  der	  til	  
Oplevelsen	  af	  at	  være	  sat	  sammen	  med	  en	  makker	  har	  vist	  sig	  at	  være	  værdifuld	  fra	  det	  
tidligere	  pilotprojekt,	  hvori	  24	  studerende	  fra	  Københavnsområdet	  deltog.	  Det	  fællesskab,	  
som	  Duo	  tilvejebringer,	  hjælper	  og	  motiverer	  de	  studerende	  i	  deres	  uddannelse	  såvel	  som	  
hverdag.	  Makkerparret	  Amalie	  Hertel	  på	  22	  år	  og	  Nynne	  Svensson	  på	  25	  år,	  der	  har	  deltaget	  
i	  projektet,	  beskriver	  begge	  Duo	  som	  en	  øjenåbner.	  	  
	  
-‐	  Det	  gør	  en	  forskel	  at	  vide,	  at	  der	  er	  andre,	  der	  har	  det	  på	  samme	  måde.	  Vi	  genkender	  
mange	  af	  hinandens	  oplevelser	  og	  frustrationer,	  siger	  Nynne,	  der	  læser	  mejeriingeniør.	  
Amalie,	  der	  læser	  veterinærmedicin,	  supplerer:	  	  
-‐	  	  Også	  praktisk	  kan	  vi	  dele	  erfaringer	  om	  tekniske	  hjælpemidler,	  der	  hjælper	  os	  lettere	  
gennem	  den	  store	  læsebyrde.	  	  



Begge	  forklarer	  desuden,	  at	  de	  er	  blevet	  mere	  åbne	  omkring	  deres	  ordblindhed	  og	  nu,	  hvor	  
de	  ikke	  længere	  føler,	  at	  de	  skal	  skjule	  deres	  ordblindhed,	  kan	  de	  i	  stedet	  bruge	  energien	  på	  
at	  studere.	  	  
	  
Nota	  og	  de	  seks	  biblioteker	  er	  netop	  nu	  ved	  at	  finde	  de	  180	  studerende,	  som	  får	  mulighed	  
for	  at	  være	  med	  i	  projektet.	  Forløbet	  strækker	  sig	  fra	  september	  2015	  til	  og	  med	  februar	  
2016.	  	  

FAKTA	  OM	  DUO-‐PROJEKTET	  	  
• Duo	  giver	  ordblinde	  studerende	  mulighed	  for	  at	  møde	  andre	  i	  samme	  situation.	  

Projektet	  gennemføres	  med	  tilskud	  fra	  Udviklingspuljen	  for	  folke-‐	  og	  pædagogiske	  
læringscentre	  under	  Kulturstyrelsen.	  

• 42	  procent	  af	  alle	  ordblinde	  i	  Danmark	  har	  folkeskolen	  som	  højeste	  
uddannelsesniveau	  mod	  16	  procent	  i	  befolkningen	  som	  helhed.	  Der	  er	  en	  væsentlig	  
samfundsøkonomisk	  gevinst	  i	  at	  forbedre	  læsefærdigheder	  for	  ordblinde:	  For	  30-‐39-‐
årige	  er	  cirka	  82	  procent	  på	  arbejdsmarkedet,	  mens	  det	  kun	  gælder	  for	  godt	  60	  
procent	  af	  de	  ordblinde.	  Der	  er	  cirka	  dobbelt	  så	  mange	  ordblinde	  på	  
overførselsindkomst	  som	  for	  aldersgruppen	  som	  helhed	  (CEDI	  2011)	  

• Nota	  er	  et	  nationalbibliotek	  og	  videncenter	  for	  mennesker	  med	  læsevanskeligheder	  
under	  Kulturministeriet.	  Nota	  producerer	  desuden	  studiemateriale	  til	  studerende	  på	  
ungdoms-‐	  og	  videregående	  uddannelser.	  
	  

	  
For	  yderligere	  info	  kontakt:	  
	  
Antropolog	  og	  projektleder	  Bolette	  Willemann	  Jensen.	  
Mail:	  bwj@nota.dk	  
Tlf.:	  39	  13	  46	  22	  
	  
	  
Kulturformidler	  på	  Københavns	  Hovedbibliotek	  Morten	  Maegaard	  Astrup.	  	  
Mail:	  bp4e@kff.kk.dk	  
Tlf.:	  23	  61	  51	  90	  
	  
Pressekontakt	  og	  journalist	  Miriam	  Lykke	  Schultz.	  
Mail:	  ms@stickelberg.dk	  	  
Tlf.:	  41	  26	  77	  87	  	  


