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Interesser

• Ordblindhed som en social vanskelighed

• Kompenserende IT

• At se, hvordan eleverne blomstrer, når de rette 
værktøjer tages i brug

• Normalitetsbegrebet



Workshop 2 
Støtte af elevens skriftsproglige udvikling

1. Hvordan kan vi få et indblik i, hvor eleven er i sin skriftsproglige 
udvikling, når udgangspunktet er på læse- og skriveteknologi?

2. Hvilke didaktiske tanker er væsentlige, når eleven dikterer og 
bruger andre former for læse- og skriveteknologi?



Læseforståelse på FE





Læsning. Hvad er 
det?

• LÆSNING = 

• AFKODNING * FORSTÅELSE * MOTIVATION



Optikken på eleven på Farsø Efterskole 
Forskellige og normaltbegavede



Manglende selvværd
Eksklusion  



Stigmatiseret



Tillært 
hjælpeløshed



Selvbillede



Positive og eksplicitte 
forventninger

At føle sig tilstrækkelig

Self-efficacy



Hvad får eleverne 
med fra et år på 

ordblindefterskole?





Motivation



Livsduelighed



Hvordan bliver talesprog til skriftsprog?

Hvilke didaktiske tanker er væsentlige 
at have med i forhold til at tage hensyn 

til elevens brug af LST (læse- og 
skriveteknologi) for at kunne stilladsere 

og modellere? 



Andre stavefejl ved tale-til-tekst 
Hvordan autokorrektur burde fungere…



Prøv selv



Hvordan kan vi i denne 
proces støtte eleven, når 
overvejelser om at aflaste 

arbejdshukommelsen 
medtages?



Tale-til-tekst

• At strukturere en tekst

https://www.youtube.com/watch?v=EmPeieUzkFc&feature=youtu.be


Hvordan kan 
korrekturmulighederne 

tilrettelægges? 



Genrekriterier for en argumenterende tekst

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BqbMXiFPE-1a6BrCpeCEobXSHVr1HvdxEW1dzSZnL3c/edit#gid=0


Korrektur på afsnits-, 
sætnings- og ordniveau

Øvelse i at rette! 

Stilladsering med fokus på 
tekst på mikro- og makroplan 
og retteprocedure

https://docs.google.com/document/d/1XFwiXNdJ4vSE2DLW3zIHz-d4sDZvKKAYlAt7-rBb8A0/edit


Elevers alternative strategier

• Kopiere ord fra spørgsmål ind i svar

• Googlesøgning på ord

• Diktere fremfor jokertegn



Hvordan kan vi få et indblik 
i, hvor eleven er i sin 

skriftsproglige udvikling, 
når fokus er på LST i de 

forskellige udviklingstrin?



Bevidstgørelse
af eleven om 
brugen af LST

• Hvorfor bruger jeg de hjælpemidler jeg gør?

https://docs.google.com/document/d/1980AYPR22SWYrG05FZvp6gKSKjVou6o77ub_ujUpxKk/edit#heading=h.7dcigyekhz5a


Elevens brug
og

bevidsthed
om LST 

https://docs.google.com/document/d/1jFC7VkbFbiFMxewgMvoSY6dpr_hSE_jxjj8Kffnz6vM/edit


Elevens 
udvikling i 

skriveprocessen 
med LST

• Hvor er eleven? 

• Hvad er næste skriftsproglige udviklingspunkt?

https://docs.google.com/document/d/1_6-CSh7dhbA6Xpw3bWr24bmKXpF5_qwyoLmXaBjHKVc/edit


Flipped 
individual
learning

https://drive.google.com/file/d/1pw4lBdaDD9VvfDibunGJtqaUv-hwb5xG/view


Træning af vedholdenhed



Skabeloner





Google drev

• Overskuelighed

• Synkronisering

• Samarbejde

• Kommentere

• Docs på både pc og mobil



Aflastning af arbejdshukommelsen



Links

• Viden om literacy - Perspektiver på 
læse- og skriveteknologi i klasseværelset

• www.f-e.dk

• https://www.dr.dk/ligetil

• https://ordblindelab.dk/#/

https://www.videnomlaesning.dk/media/2961/26-1.pdf
http://www.f-e.dk/
https://www.dr.dk/ligetil
https://ordblindelab.dk/#/

