
Hesten vil gerne 
drikke

Men hvordan får vi den hen til 
truget?





Præsentation

• Marie Wolter Bertelsen

• Hf  og VUC Roskilde
• Roskilde-Køge-Greve

• Uddannelsesleder for 
• Ordblindeundervisning (34 årskursister)

• Driftsoverenskomstparter (8 institutioner)

• VEU-samarbejde



OBU og FVU virker

• Mange eksempler på effekt
• For den enkelte – personlig udvikling

• For firmaet – effektivitet, fleksibilitet, bundlinje

• For samfundet – job i stedet for overførselsindk.

• Når de først er startet, er de begejstrede
• De får effekt fra den første uge (IT)

• De går hjem og reklamerer i virksomheden





Hvorfor vælter det ikke ind 
med kursister til OBU og 

FVU?

Hvor bliver de af ?



Mennesker og adfærd

• Den sejeste myte om adfærd (især andres):

• Vi tror at: 
• Vi gør noget, fordi vi kan se mening med det

• Vi gør noget, fordi det er det rette at gøre

MYTE: Jeg har forstået det + jeg vil det = jeg gør det

• Hvis det var sandt, så verden nok anderledes ud!!



Gør vi det, når vi ved, det er det 
rette?

• Motion?

• Madvaner?

• Genbrug?

• Vi ved det godt 

• MEN VI GØR DET JO IKKE



Hvad gør vi i øjeblikket
for at få folk til at ændre adfærd?

1. Giver viden
• Vi tror på, at hvis vi bare informerer nok, så vil de forstå, 

at det giver mening at gå til undervisning

1. Tror på deres vilje
• Vi tror på, at hvis de bare har forstået budskabet og har 

viljen, så skal de nok begynde til undervisning



Virker det?





Hvor består barrieren så i?

• Hvorfor taber jeg mig ikke?
• Jeg ved godt, hvad jeg skal gøre + jeg vil gerne.

• Hvad er min modstand/min barriere?
• Det er besværligt at lægge min kost om – kræver overskud

• Det er ubehageligt at træne – jeg hader at svede

• Jeg skal lide afsavn overfor mine elskede kager og chips



Eksempel

• Virksomhed i Roskilde
• 100 blev screenet
• 30 var i FVU-målgruppen
• 18 var i ordblinde-målgruppen

• 8 takker ja til OBU – 6 ender med at komme
• 7 takker ja til FVU (3 af  dem er ordblinde…)

• Hvorfor har vi ikke 18 på OBU og 30 på FVU?



Hvilke barrierer har vores potentielle 
kursister?

•Kom med jeres bud
• Andre:

• Tidligere dårlige oplevelser (angst/frygt)

• Andre skal ikke vide, at jeg har svært ved det

• Det er pinligt

• Jeg klarer mig jo fint – føler ikke behov

• Det er besværligt - jeg vil ikke bruge min dyrebare fritid

• Hvem skal vikariere for mig?



Løsninger
• Definer barrierer – og gå efter dem

• Andre tilrettelæggelser?

• Gør det konkret og synligt, hvad de får
• Sælg palmer i stedet for flyrejser

• Gør det ufarligt!
• Demonstrere undervisningen inden test
• Brug rollemodeller (han tør godt)

• Gør det nemt!
• I arbejdstid – giv frokosten med





Hvad virker hos os?

• Stærkt organisatorisk fokus (faglig ledelse)

• Første møde er altid med en fagperson (værdighed)

• Høje krav til lærere – især til it (det skal virke nu)

• Kursister er kunder, der skal være tilfredse
• Forskellige tilrettelæggelser af  holdtyper

• Hvis de ikke er tilfredse, er de her ikke



ETU foråret 2019

0 10 20 30 40 50 60

Via min skole/studie/uddannelse

Ordblindeaften på biblioteket eller på VUC

Venner og/eller familie

På internettet, fx via Google og Facebook

Via mit arbejde

Via kommunen/jobcenteret/SCR

Avisen (Køge og Roskilde)

Andet (messe, så det på gaden)

Hvordan fandt du frem til OBU hos os? 





Tak for i dag

Gå hjem og 

sælg nogle 

palmer
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