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Hvem er jeg?
Jeg har læst moduler om bl.a. læse- 
og skrivevanskeligheder, 
skriveteknologi og afdækning og er 
ansat på Farsø Efterskole fra 2008.

Mine interesser indenfor dette felt 
er:

● Ordblindhed som en social 
vanskelighed

● Kompenserende IT
● Normalitetsbegrebet

Kamma Dencker Sennenvald



At være en del af et inkluderende fællesskab
“Den enkelte elev oplever at være en værdifuld 
deltager i det sociale og faglige fællesskab, og i 
uddannelsessammenhæng betyder det bl.a., at 
uddannelsesinstitutionen skal stille nogle rammer 
til rådighed, der gør, at eleverne på trods af 
eventuelle vanskeligheder i videst muligt omfang 
får mulighed for at deltage i den almindelige 
undervisning og de fællesskaber, der eksisterer på 
uddannelsesinstitutionen”

Grundbog i lektiologisk pædagogik, kap 17, 2016



Skabe fællesskaber der inviterer til læring
Det inkluderende: At skabe 
fællesskaber 

→ Hvordan laver vi en skole, 
hvor det som udgangspunkt ikke 
er et problem at være ordblind? 

Grundbog i lektiologisk pædagogik, kap 17, 
2016. Model efter Tetler



Inkluderende tiltag for ordblinde
● IT i alle fag 
● Digitalisering af alle 

læremidler 
● Forskellige måder at 

læse på
● Forskellige måder at 

skrive på
● Smartphones som 

værktøj 



It som åbent, kreativt værktøj
Læringsplatforme designet som spil 

Generelle IT-kompetencer → IT til 
selv at skabe noget

Danne bro mellem grundskole og 
ungdomsuddannelser 



Hestekræfter
L = A x F



Forskelle fra underviser i folkeskolen til nu...

Tror jeg ville have været en bedre underviser 
i folkeskolen, hvis jeg havde været tydeligere 
i min struktur... 

Når jeg laver opgaver til de tekster og 
billeder vi arbejder med, laver jeg i bund og 
grund de samme spørgsmål som jeg ville bruge i 
folkeskolen, men opretter dem som 
skriveskabeloner. 

...Ved overskrifterne skriver jeg ofte 
nøgleord (hjælpesætninger) i en parentes... 

Skaber struktur, hjælper med begreber, 
stilladserer. 



Tiltag i undervisningen
1. Struktur

2. Skabeloner

3. Modellering og 
stilladsering 



Det bevidste valg af LST
● Har skolen/udd. gjort et valg og er det en politik

○ Er valget på hardware - uden hensyn til LST?
● Hvad bruger de ordblinde elever?

○ Samme som alle andre eller en anden it-rygsæk?
○ Stigmatiseres ordblinde><redskab for alle?

● BYOD - Hvad har eleverne med sig -og anden LST?
○ Elevens valg - eller lærerens?

● Er lærerne uddannet til at anvende skolens valg? og kan 
de implementere det optimalt?

● Økonomi eller it-afdeling? 
○ Billig og let administration af hardware og LST



Dine overvejelser
SKriv 3 ord/sætninger på hver post-it, ud fra de to spørgsmål: 
1. Hvilke overvejelser gør du dig, 

over hvordan I inkluderer en 
ordblind? Hvilke hensyn tager I 
på skolen?

2. Hvilke udfordringer er der på 
din skole, til at kunne 
inkludere en ordblind?



“Se, du gjorde det…”
Kunne magte situationen 

Opleve succes i forskellige 
læringsfællesskaber

Selvprogrammerende læring 

Synliggørelse af 
læringsprocesserne 

Udvikler sin egen viden gennem 
en aktiv indsats 



Yderligere Litteratur
● http://f-e.dk/ 
● E17/Nota: http://www.e17.dk/

-hvor materialebasen er under nu

● Skabeloner
● Materialeplatformen 

(-med eksempler på afgangsprøven)

http://f-e.dk/
http://f-e.dk/
http://www.e17.dk/
http://www.margitgade.dk/index.php/undervisningsmateriale/skabeloner-fra-kompensatorisk-it/9-uncategorised/91-skabeloner-2
http://www.margitgade.dk/index.php/undervisningsmateriale/skabeloner-fra-kompensatorisk-it/9-uncategorised/91-skabeloner-2
https://materialeplatform.emu.dk/materialer/index.jsp
https://materialeplatform.emu.dk/materialer/index.jsp

