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Forord

Som 18-årig nyudklækket student oplevede jeg for første
gang bevidst, hvor forskelligt vi mennesker opfatter verden.
Jeg havde fået job i en institution for handicappede børn og
arbejdede med Claudia på fem og Stefan på fire år. De
havde stærke autistiske træk. Efter få dage måtte jeg droppe
de forestillinger, jeg havde om indlæring. 

Claudia sad i timevis i et hjørne med en klods i hånden.
Klodsen bankede hun ind mod væggen. Det var umuligt at
få øjenkontakt med hende. Hun skar tænder og udstødte
uhyggelige lyde. 

Stefan løb rastløst omkring med fokus på en dinglende
genstand, han havde i hånden. Begge børn var uden sprog.
Jeg vuggede dem og sang for dem, indtil der var kontakt.
Det var vidunderligt, når de pludselig åbnede et lille vindue
ind til deres verden og bød mig ind. Det var der, jeg kunne
lære dem noget. 

Efter et år var det ikke kun børnene, der havde flyttet sig.
Det var, som om jeg havde vugget og sunget mig ind i en ny
verden. Hjertet åbnede sig i den fine og skrøbelige kontakt,
børnene tilbød mig i glimt. Min evne til at indleve mig i an-
dre blev skærpet, og det skulle komme mig til gode i mit se-
nere arbejde med ordblinde.
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O r d b l i n d h e d

I de 20 år, der nu er gået, har jeg mødt mange mennesker
med forskellige evner og vanskeligheder og interesseret mig
for sammenhængen mellem indlæring og kropsarbejde. Jeg
udviklede min egen indlæringsmetode, som dog aldrig kan
præsenteres uden at nævne de dygtige læremestre, der har
beredt mig vejen hertil.

Maria Summer, en østrigsk talepædagog, viste mig sam-
menhængen mellem krop, rytme, vejrtrækning og sprog. I
flere år underviste jeg stammere, ordblinde og elever med
andre vanskeligheder under Maria Summers kyndige vej-
ledning. Hun lærte mig altid at betragte hele mennesket
og rette på kropsholdning og vejrtrækning, hvis det var
hensigtsmæssigt – selv om det jo egentlig handlede om
sprogproblemer. Jeg føler stadig, at hun er til stede inden i
mig, uanset hvad jeg underviser i. 

Rosmarie Guggenmos, en tysk børnehaveleder og pædagog,
har udviklet et koncept til børn med psykiske vanskelighe-
der, metoden kalder hun for “Gestaltpædagogik”. Den har
spillet en stor rolle i mit arbejde med ordblinde. 

Jeg arbejdede under hendes ledelse som konsulent for
børn med talevanskeligheder, gik ind i et tæt samarbejde
omkring hendes pædagogiske målsætninger og studerede
gestaltpædagogikken. 

Rosmarie Guggenmos er mester i at møde børn gennem
billeder og eventyr, og formår at møde det enkelte barn,
netop hvor det er. – Først efter mange års bekendtskab for-
talte hun mig, hvor stort besvær hun selv har haft med at
læse og skrive som barn, fordi hun var ordblind. 

Jeg flyttede til Danmark og kunne hverken tale eller skrive
dansk. Nu kan jeg se, hvor vigtig en erfaring det har været at
opleve ikke at kunne udtrykke sig.
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