
Inspirationsdag
Farsø Efterskole

Onsdag d. 8/11 - 2017



Dagens program 13.00-15.00:

13.00 - 13.10 Velkommen til. 
Hvem er jeg?
Hvem er i?

13.10 - 13.20 Kort om FE 
13.20 - 14.00   Oplæsning
14.00 - 14.10 Pause
14.10 - 14.50 Skrivning

PDF + OCR
Skabeloner
(Ordbogen) 
Fordele/ulemper

14.50-15.00 Afslutning og spørgsmål



Hvem er jeg?
Rikke Kirk
Uddannet lærer i 2004

Lærer på Aars skole ½ år

Lærer på Nørholm Skole i 11 år

Lærer på FE i 3 år 

Underviser i dansk, matematik, idræt, tysk, 
madkundskab og håndbold

Jeg brænder begge for:
- At skabe succes for vores elever
- At give eleverne et FEDT efterskoleophold
- At se eleverne som normale, men med brug for 

hjælpemidler
- At få eleverne til at se sig selv som medspillere i 

vores verden i stedet for iagttagere



Elevudtalelser - hvordan tænker den ordblinde
- For første gang føler jeg mig som en del af et fællesskab

- For første gang er jeg sammen med nogen, der har samme 
udfordringer som mig selv

- For første gang føler jeg at jeg hører til

- For første gang har jeg fået venner

- For første gang føler jeg at jeg duer til noget

- For første gang er der nogen der ser mig som jeg er - ikke dum bare 
ordblind

- For første gang føler jeg mig ikke stresset



Ordblindeefterskolerne

Isbil: https://www.youtube.com/watch?v=h3wfvYKXe20 
Isbutik: https://www.youtube.com/watch?v=agwb6ZqhXWE 

https://www.youtube.com/watch?v=h3wfvYKXe20
https://www.youtube.com/watch?v=agwb6ZqhXWE


Hvordan er det at være ordblind?

- Tillært hjælpeløshed
- Føler sig 

utilstrækkelige
- Har brug for ekstra tid
- Føler sig anderledes 

og dumme
- Er gode til at være 

stille bagerst i lokalet



Læseforståelse på F-E
- Specifik indlæringsvanskelighed, der har neurologisk årsag. Sammenhæng mellem 

bogstav og lyd. jf. stedsans, rytme, farveblindhed = neurologisk karakteristika.

- Indlæringsvanskelighed. Det er ikke umuligt at lære. At træne er ok – men man kan 

spørge sig selv hvor lang tid det er rimeligt at bruge på at træne afkodning med 

øjnene?

- Ordblindhed handler ikke om intelligens! Alle er testet normalbegavet for at komme 

her. Har samme muligheder for at opleve verden, blive klogere på verden.. 

IT-hjælpemidler er for ordblinde som:
- Briller er for synssvage
- Kasseapperatet er for 

kassedamen
- Krykker er for handicappede
- GPS for taxichauffør
- Blindskrift for den blinde

OSV…..



Google drev

- Vores platform
- Elevernes “skoletaske”
- Overskuelighed
- Samarbejde
- Kommentere
- Docs på både pc og mobil



Mindset er vigtigt
Et growth mindset kan lære og aflæres.

- Hjernen er en muskel, der skal trænes
- Ros for proces og indsats
- Rollemodeller er vigtige
- Italesætte, at det er vigtigt at “øve” sig - egne erfaringer.
- “Hvad har du lært, mens du arbejdede?”
- “Hvad kan du nu, som du ikke kunne før?”
- “Vil du se godt ud, eller vil du blive bedre?”
- “Hvilke fejl har du begået i dag, som du kan lære af?”
- “Hvad gør du næste gang, du står i denne situation?”

Inspiration: Marianne Jørgensen, N. Kochs skole



Intowords



IntoWords til Google Chrome



Læse- og skrivefunktioner IntoWords 



IntoWords - værktøjslinjen 



Stemmer i IntoWords 



Oplæsning i IntoWords
1. Åbn Intowords og log in
2. Marker noget tekst du vil have læst op
3. Tryk på den grønne playknap

4. Under oplæsningen vil Læs-knappen ændre sig til en Pause-knap



5. Til justering af stemmehastigheden, kan du bruge slidere til højre. Denne kan                      
trækkes til venstre for at skrue ned, og til højre for at skrue op. Tekst vil angive hvor 
mange ord i minuttet der oplæses

Oplæsning i IntoWords



Øvelse i oplæsning
1. Åbn Intowords og log in
2. Klik ind på følgende link  
3. http://politiken.dk/indland/art5619576/Mareridt-p%C3%A5-drengehjemmet 
4. Marker det du gerne vil have læst op. 
5. Klik på den grønne læs-knap

http://politiken.dk/indland/art5619576/Mareridt-p%C3%A5-drengehjemmet


Apps - “Skriv”





Hvilken strategi?  “Læs side” eller “Læs sætning”



Hvilken strategi? Oplæsning



Tid til afprøvning og 
refleksion  

Hvornår og hvordan kan jeg bruge oplæsning 
i min undervisning?

Hvad kræver det af mig og min måde at 
tilrettelægge undervisningen på?



Pause



Skriv i intowords



Strategi - Skriv



Ordforslag IntoWords 
Stavehjælp
Foreslå næste ord
Fagord

Stjerne * = ingen, et eller flere bogstaver
Hashtag # = ordets slutning



Ordforslag IntoWords 

*  = ingen, et eller flere bogstaver
# = ordets slutning



Øvelse - ordforslag i IntoWords
1. Åbn Skriv i Apps eller opret et nyt doc
1. Slå ordforslag til
2. Gør brug af * og #. Prøv at stave til:
- huskeseddel
- madlavning



Genvejstaster - label til computer



1. Åbn (altid først) Intowords og log in
2. Åbn PDF i Apps

IntoWords vil nu åbne sig i et nyt vindue

3. Vælg Åbn

Øvelse i oplæsning i PDF - IntoWords 



4. Du kan nu vælge imellem Mine dokumenter eller Google drev

5. Åbn en PDF. Hvis du vælger Google Drev, kan du søge på navnet på din PDF  

Øvelse i oplæsning i PDF - IntoWords 



Hvad er OCR – og hvorfor er det vigtigt?
 

OCR står for ’Optical Character Recognition’ (optisk tegngenkendelse). 

Med OCR ’låses teksten op’, så de enkelte tegn kan genkendes – og dermed både 

markeres, læses op og redigeres med CD-ORD og IntoWords. 

OCR sikrer med andre ord, at børn og voksne i læsevanskeligheder kan få adgang til 

al skriftlig information.



OCR behandling 



Øvelse 

Åbn pdf: Ondt i sulet
 kortlink.dk/rsg3

http://kortlink.dk/rsg3


Margit Gades skabeloner  - via Intowords 

Skabeloner til undervisningen 



Tid til afprøvning



Egne skabeloner til undervisningen 



Ordbogen i IntoWords #1 
1. Åbn Intowords og log in
2. Vælg Ordbog i Apps
IntoWords vil nu åbne sig i et nyt vindue

3. Skriv flagstang. Bemærk at du også her 
kan bruge * og #

4. Her kan du både se bøjning og betydning



Ordbogen i IntoWords #2 
1. Åbn Intowords og log in
2. Åbn Skriv i Apps eller opret et nyt doc

IntoWords vil nu åbne sig i et nyt vindue

3. Skriv flagstang. Bemærk at du også her 
kan bruge * og #



Ordbogen i IntoWords #2 
4. Tryk på forstørrelsesglasset

5. Nu vil ordbogen vise ordet bøjning og betydning  

6. Ligeledes vil man kunne lave en googlesøgning 
på billedet



Gendan IntoWords 



Ulemper
- Arbejder ikke sammen med Word - dog kan man gemme som en wordfil og 

efterfølgende åbne den (læs Matematik - Wordmat) Arbejder dog sammen 
med office 365.

- Har ingen billedlæser (endnu)
- Er afhængig af internetforbindelse (Det er CD-ord også blevet)
- Kan ikke ændre skriftstørrelse eller type i funktionen/appen “skriv”
- Når man skal gemme på fx drev, kan man ikke benytte sig af “skrivehjælp”



Fordele
- Lækkert design
- Overskueligt for eleverne
- Kan OCR behandle
- Direkte adgang til skabeloner herunder analysemodeller
- Arbejder sammen med google drev
- Oplæsningsfunktion ved værktøjerne



Andre links og gode ideer….



Hvad skal jeg som lærer nu?



Tak for i dag



Hvordan installerer jeg Intowords til Google Chrome



Installér IntoWords til Google Chrome





Login …...tjek når du installerer på Magnus





Eller det kan gøres på denne måde



Installér IntoWords til Google Chrome
1. Tryk på de 3 små prikker i højre hjørne
2. Vælg Flere værktøjer
3. Vælg Udvidelser



4. Vælg Hent flere udvidelser nederst på siden

5. Skriv IntoWords i søgefeltet øverst til venstre. IntoWords vil nu komme frem. Vælg IntoWords. 



6. Vælg Føj til Crome

7. IntoWords vil nu ligge i bjælken ved siden af adresselinjen 



8. Når du klikker på ikonet for IntoWords, vil nedenstående bjælke komme frem

9. Log derefter ind med dit uni login


