
Med et stadigt ekspanderende udvalg af kvalitets-LST, kan man spørge, hvordan vi som undervisere af 
unge og voksne ordblinde, skal forholde os til den megen læse- og skriveteknologi, der viser sig som 
mulighed.

Hvordan kan denne kompleksitet gøres ’spiselig’ således, at både ordblinde – og især lærere tør give sig i 
kast med LST.

Hvordan kan LST anvendes og bygge ovenpå de i forvejen brugbare læse- og skrivestrategier, man som 
ordblind har opnået i sin skolegang eller arbejdsliv?

Hvordan anspores unge og voksne til at opdage kvaliteten ved at bruge LST i job og uddannelse, så de 
tager LST’en til sig og dermed bliver selvhjulpne vha. de mange muligheder, som findes?

Hvordan kan vi som ordblindelærer; læse- og SPS-vejledere være den ordblindes ressourceperson i søgen 
efter de gode LST-strategier?

Workshoppen, vil tage udgangspunkt i ovennævnte refleksioner og give et konkret bud på bl.a. apps og 
funktioner  som er brugbare for undervisere og ordblinde elever. Med et indhold med bl.a. forslag til 
konkrete apps, opfordres deltagerne til at medbringe egne tablets og smartphones.



LST 
i elevernes hverdag

Kamma Dencker 



Video: Ordblind og ismejeri (man er ikke dum) 
Mange måder at læse på. https://www.ordbl.dk/#kampagnevideo 

https://www.ordbl.dk/#kampagnevideo


Kamma Dencker
Arbejder på Farsø Efterskole.
Underviser bla. i Dansk og Naturfag.
Er studievejleder.
Har en PD med fokus på LST og læse- og 
skrivevanskeligheder 



Mit ø
nske, når I g

år ud af døren..

- at I t
ager én tin

g med hjem, som I tæ
nker -

 “DET vil je
g prøve af! D

et vil je
g have med i m

ine 

overvejelser, når je
g planlægger m

in undervisning”







"Er du også pjattet med din mobil?"

Billede af the Kardashians.

https://sway.office.com/RhHL1y5h3cKiHsHY?ref=email


Hvad vil det sige at være ordblind?

1. Hvordan opdagede du, at du var ordblind?

2. Hvordan har du oplevet det at være ordblind?

3. Hvilke udfordringer har du mødt mht. at være 

ordblind?

4. Hvilke kvaliteter giver det dig at være ordblind?



Læsning = Afkodning ∗ Forståelse ∗ Motivation

Kamma Dencker (2020)





1) Den blinde og blindskrift
2) Den handicappede i kørestol
3) Kassedamen
4) Briller
5) Taxachauffør og gps



Forståelsen sker i hjernen!

Læsning med læseteknologi 
(LST) sidder OGSÅ i 
hjernen!



Man lærer at læse for at lære!



Jeg læser med ørerne!



Hvor er du på LST-barometret? 
1) Jeg har først lige hørt om LST-programmer og skal til at 
lære det at kende. 

2) Jeg har selv LST-programmet og har afprøvet de fleste 
funktioner - uden selv at undervise/instruere i det.

3) Jeg underviser/instruerer til daglig elever i at bruge LST. 



Applister: IOS: kortlink.dk/2d6gk Android: kortlink.dk/2d6gd

IOS og Android

http://kortlink.dk/2d6gk
http://kortlink.dk/2d6gd
https://docs.google.com/document/d/1W30y-KD66C4FQhJeZMmZzZEvPRF8Q5n-1DT_ZGzaUwg/edit
https://docs.google.com/document/d/1oYRoX_budfP_fsEadzsSZzpU3v1OjkbZgFdXt78N5Kk/edit


Hent ‘LST-værktøjet. Hvad er behovet?’
CD-ORD/Intoword: kortlink.dk/2dp7c 
AppWriter: kortlink.dk/2dp7a 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1-mVCO5zjgJs2-TBv-HsVB67Py2HR5asFpeZuDbCodpU/edit
http://kortlink.dk/2dp7c
https://docs.google.com/document/u/0/d/1iprngpiBwv_OSx83ed_5OQisIi5tTxDcp9h62OFS5m4/edit
http://kortlink.dk/2dp7a


Fælles dokument til ideer med LST-indsats: kortlink.dk/2dp7e

http://kortlink.dk/2dp7e


1. Undersøg hvad 
platformen/appen/funktionen 
kan. 

2. Kvaliteten af 
oplæsningen/skrivestøtten. 

3. Hvad duer. Hvad duer ikke? 
4. Hvad er lige netop denne 

app/indstilling god til for den 
ordblinde?

5. Hvad hvis det var i engelsk, 
matematik eller naturfag?

6. Hvilke apps vil du bruge? 

Case 1

https://docs.google.com/document/d/1JlmhA5RudrFZeNFIUCexP6UA4n8LoXrKT_H7Mmgehl4/edit


Case 2

1. Undersøg hvad 
platformen/appen/funktionen 
kan. 

2. Kvaliteten af 
oplæsningen/skrivestøtten. 

3. Hvad duer. Hvad duer ikke? 
4. Hvad er lige netop denne 

app/indstilling god til for den 
ordblinde?

5. Hvad hvis det var i engelsk, 
matematik eller naturfag?

6. Hvilke apps vil du bruge? 

https://docs.google.com/document/d/1FyqLLuoFpWfdulclH-u8GAArpINHnEAp--zDI1OyLfA/edit


Dagens LST-tips

Oplæsning på snap/facebook/insta/kamerarulle...



Dagens LST-tips



Den bedste funktion på mobilen.. Hvad siger eleverne?

https://docs.google.com/file/d/1s0rlMdFrUwnNi7T5Nx9nHaFergdg0q6I/preview
https://docs.google.com/file/d/1f4Mh6uOe81ZiA1YaoTmvF3QOOcaCVpdk/preview




Tak for nu 😊 

Diktering og “finde vej-video”

https://www.ordbl.dk/#kampagnevideo

