
Tale-til-tekst i et 
didaktisk 
perspektiv.



Dagens program

• kl. 13.00-15.00 

• Præsentation af mig selv

• Vores elever og deres egne udsagn

• Odblindhed og følgevanskeligheder

• Sådan griber vi det an

• Skriftlig dansk med tale til tekst – hvorfor skriver de så ikke?

• Skriverammer til forskellige opgavetyper

• Inklusion – fælles debat og erfaringsudveksling.



Thea Ebdrup Nørgaard

- Uddannet 2003
- Ansat i folkeskolen mellem 2003 og 2014
- Praktiklæreruddannelsen 2009
- Læsevejlederuddannelsen 2013
- Farsø Efterskole siden 2014
- PD  modul i undersøgelse af pædagogisk praksis 2016 
- PD modul i pædagogisk viden og forskning 2017



Vores elever



Elevtype



Elevtype



Grad af handicap



Tidligere oplevelser



Stigmatiseret



Deres udsagn















Ordblindhed



Hvad sker der i hjernen















Følgevanskeligheder



Arbejdshukkommelse



Arbejdshukkommelse
hos ordblinde



Arbejdshukommelsen



Self-efficacy



Self efficacy



Selvbillede



Tillært hjælpeløshed



What to do?



Undervisningen på FE



Det sociale aspekt





Hjalpemidler til skriftlig 
fremstilling



Ordforslag



Diktering lige ved hånden







Skyen



Delte mapper





Skriftlig fremstilling



BigBrother is watching



Nu må de diktere – Hvorfor 
skriver de så ikke bare….?



Hvorfor skriver de så ikke?



Dikterings-udfordringer







Genrekendskab



Skriftsprog, variation
og tema-rema



Hvordan kan vi aflaste?











Modellering



Struktur og starthjælp

https://drive.google.com/ope
n?id=0B8EwiYjx63zDejlFRjVh
VlJyNlE

http://www.videnomlaesning.dk/media/2026/idekatalog-metoder-til-bedre-laesning.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B8EwiYjx63zDejlFRjVhVlJyNlE


Tid til læsning og opgaver





Inklusion af ordblinde
- erfaringsudveksling og debat



Links
• www.f-e.dk

• www.margitgade.dk

• https://www.youtube.com/watch?v=TEVZUpJdhNs

• http://www.videnomlaesning.dk/media/2026/idekatalog-metoder-til-bedre-laesning.pdf

• http://www.videnomlaesning.dk

• www.Indidansk.dk

• www.genrekogebogen.dk

• link til skriverammer

Jeg vil rigtig gerne at I downloader mappen med skriveskabeloner til jeres egen pc, så der ikke er nogen der ved en fejl kommer til at skrive i originalerne. 
På forhånd tak.

Har I spørgsmål til mig så skriv på te@f-e.dk

Bog: 

Dysleksi og andre vanskeligheder med skriftsproget, Stefan Samuelsson m.fl., Dansk psykologisk forlag, 2012

Den visuelle lærer: http://www.toolsforschools.dk/den-visuelle-laeligrer.html kan downloades gratis eller bestilles for 199 kr.

Mine illustrationer er tegnet med inspiration fra grafisk facilitering og med udgangspunkt i systemet Bikablo.

http://www.f-e.dk/
http://www.margitgade.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=TEVZUpJdhNs
http://www.videnomlaesning.dk/media/2026/idekatalog-metoder-til-bedre-laesning.pdf
http://www.videnomlaesning.dk/
http://www.indidansk.dk/
http://www.genrekogebogen.dk/
https://drive.google.com/drive/folders/0B7rVveH175ZLSWI5UXdtX0xRX0U?usp=sharing
mailto:te@f-e.dk
http://www.toolsforschools.dk/den-visuelle-laeligrer.html




Tid til teknisk support??


