
Dorthe Borgkvist.



Dette kan medføre:

 stor frustration for eleven, 

forældrene og lærerne

 barnet får nedsat selvværd

 dårligere uddannelse

 større risiko for 

overførelsesindkomst 

Dyrt for samfundet 

både økonomisk og 

menneskeligt



Sund kost

Intelligenserne

▪ Symptombehandling

Læseløft, stavekurser, ekstra matematik,

ordbilledlæsning, helhedslæsning, lyderisklæsning eller tapping, kompenserende it 

løsninger.



 Baseret på  23 års 
videnskabelig tilgang

 Udnyttelse af 
hjerneforskningen

 Testning og træning af 
hjernens årsager til 
kropsuro, nedsat 
koncentration, læse-, stave-
eller matematikbesvær

 Træning af nedsat 
hukommelse og forståelse 
af det lærte 





Årsagsbehandling, frem for mere af det der er svært / symptombehandling 

 Vi tager fat i roden af problemet og skaber varige resultater

 Vi møder barnet hvor han/hun er og tilrettelægger et forløb individuelt. 



Privat klinik indehaver: 

 Dorthe Borgkvist forsket i hjernens årsager til koncentration og læringsbesvær i 23 
år /siden 1992; Dorthe er uddannet neurooptometrist og samhørelsesspecialist. 

Konsulenter, der hjælper med klienterne:

 Ulla Nicolajsen: Cand. Phil. i dansk, mange år erfaring i læringstile samt specialist 
i ordblindetræning.

 Ann Arndt: Optometrist og uddannet af Dorthe i samsynstræning og 
samhørelsetestning, Ann er også talepædagog/logopæd.

 Kirsten Ørum Nielsen, special pædagog , talepædagog og lydkonsulent.

 Ronni O. Fich: Koordinator. Cand. Mag. Oplevelsesøkonomi fra Århus universitet

Derudover: Rasmus Christensen og Ole Borgkvist: It-udvikler og daglig teknisk 
ansvarlig. 



Ved nedsat koncentration anbefales:

 Analyse af kroppen ved uro under indlæring.

 Analyse af hørelse for nedsat koncentration i 
baggrundsstøj. 

 Analyse af synet for nedsat koncentration i rum med 
bevægelser.

 Analyse af forhistorie: Langt sygdomsforløb? / Allergi?

 Anbefaler også: Stabilt blodsukker. 

 Stabilitet mellem det sympatiske- og parasympatiske 
nervesystem.

Se mere på www.synogindlaering.dk eller ring 40981500

http://www.synogindlaering.dk/


Analyse af kropsuro og nedsat koncentration

 Uro på stolen (Muskel eller led er for stramme eller for løse).

 Falder af stolen, kilden midt på ryggen/bagsiden af lår (Primitive 
reflekser )

 Sengevæder / ufrivillige afføringer. 

 Slåskamp eller føler sig altid udsat for slag (Nedsat følesans).

 Køre/søsyge / ubehag ved læsning i bil eller svimmelhed (Nedsat 
labyrintsans).

 Svært ved at gribe bolde, nedsat balance eller nedsat 
kropskoordination (huller i den motoriske udvikling).

 Nedsat håndskrift eller har svært ved at lære at skrive med 10 
fingre på pc (nedsat finmotorik).

Født før tid /fødselskomplikationer / huller i den motoriske udvikling.

Se mere på www.synogindlaering.dk eller ring 40 98 15 00

http://www.synogindlaering.dk/


Analyse af hørelsen: 

God hørelse i stille rum og nedsat hørelse. 

Fest- /cocktailparty-syndromet 

 Nedsat forståelse af fællesbeskeder.

 Nedsat højtlæsning.

 Nedsat stavning af lydrette ord.

 Svært ved endelser.

 Sprogbesvær.

 Svært ved engelsk / tysk. 

 Problemer med at huske tabeller

 Adopteret eller 2-sproget.

 Har haft smerter i øret ved forkølelse.

 Væske, betændelse eller dræn i mellemøret

















http://www.legogindlaering.dk/
http://www.legogindlaering.dk/


 Nedsat koncentration i rum med bevægelser (det perifere 

synsfelt)

 Nedsat hukommelse af tal/ bogstaver (visuel hukommelse)

 Nedsat ordgenkendelse (visuel hukommelse)

 Læsebesvær (hurtig ordgenkendelse)

 Nedsat stavning af ord, der ikke er lydrette 

-stumme bogstaver h, d, g(kugle), v(sølv),  p 

-vokalforvekslinger nemt/næmt,       

hende/hinne, tolv/tål

 Kløe, svie eller hovedpine

 Øjne, der løber i vand ved læsning

 Gaber og finder på små pauser (skal lige tisse… )



 Sløret syn ved læsning. (udholdende fokusering)

 Langsom til at skifte mellem tavle og bog. 

(fokuseringsskift)

 Svært ved linjeskift. (ydre øjenmuskler)

 Bytter om på ”b” og ”d”.

 Læser små ord bagfra ”ud” / ”du”.

 Springer ord over ved læsning.

 Skriver ord, men ombytter bogstaver fugl/fulg

(sekvenshukommelse via synet)























Træning





http://www.legogindlaering.dk/
http://www.legogindlaering.dk/




Der er tre fejlkategorier ved stavning

 Staver som det høres (nedsat hukommelse via 

synet)

 Staver endelser forkert eller ombytter bogstaver 

(nedsat lydering og nedsat sekvenshukommelse via 

hørelsen)

 En kombination af begge dele. 

Se mere på www.synogindlaering.dk eller

ring på 40 98 15 00

http://www.synogindlaering.dk/


 Kan ikke huske tal, der lyder ens som 70, 90.

 Kan ikke komme i gang med opgaven selv.

 Kan ikke huske det, der er gennemgået.

 Kan ikke se den logiske opbygning.

 Får ikke skrevet tal rigtigt under hinanden.

 Usikker i gange og division…….

 Forstår ikke brøker…….



Matematik er hovedsagelig en opgave for synet, med 
mindre det er hovedregning, der kan laves med lukkede 
øjne. 

Synets logiske forståelse skal optrænes fra ganske lille 
med rum- og retningslege, leg med væskefylde, 
vægtfylde, sekvensforståelse  m.m.

Dette skal leges ind, og uden disse lege opbygger synet  
ikke det grundlag, der skal til for at få matematik til at 
blive forstået og husket. Heldigvis kan et optrænet syn 
med god hukommelse optrænes til dette med de rette 
logiske tests og derefter de rette spil og lege.  



http://www.legogindlæring.dk/
http://www.legogindlæring.dk/


 Kompenserer for nedsat syns- eller 

hørelsesfunktion.

 Opstået efter uheld / piskesmæld.

 Ved skelen / ”dovent øje” (der optrænes uden 

aldersbegrænsning). 

 Besvær med læsning eller hovedpine efter 

hjerneblødning, hjerneoperation, stress…

Dette optrænes individuelt, og jeg har gode erfaringer 

med optræning af voksne som børn, studerende 

m.fl.




