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Den individuelle elev
Underviserne
Klassefællesskabet



Konkret om projektet
• Arbejdsgruppe, elevinvolvering
• Oplysning om ordblindhed – undervisere OG elever
• Kendskab til de grundlæggende funktioner i LST
• En række instruktive videoer a 3-5 min varighed om 

ordblindevenlige metodikker i humanistiske og 
naturvidenskabelige fag, samt notat-teknik og ordblindevenligt 
gruppearbejde på gymnasiet

• Skriftlige Guidelines
• PodCast
• Læringskonference april 2023



KUnTiltag i projektet lige nu

• Fra mundtlighed til skriftlighed

• Farvekoder i sprogfag

• Feedback med screencast i dansk

• Faglige begreber og naturvidenskabeligt sprog

• Ordblindevenlig notat-teknik

• Ordblindevenligt gruppearbejde



Klassefællesskabet
- Sociale dynamikker

- Viden om dysleksi – Nice to know
- Forståelse – Need to know
- Undervisernes rolle





Lærere / dominerende 

fortællinger

Klassens historie / de dominerende 

fortællinger

Forældre

Fysiske rammer 

Sociale medier

Den personlige historie / de 

dominerende fortællinger

Ledelse

Kilde og inspiration: D. M. Søndergaard, 2009

Vores 
Klasse Kærester

parallelklassen

Intra-agerende kræfter – Uddannelsesrelevante relationer



Ordblindhed er en individuel 
problematik, men en kollektiv udfordring

• Værdighed eller foragt

• Alle er selvfølgelige deltagere i klassen?

• ”At fejle er den største chance for succes”

• ”Ingen bliver student alene”

Hvor ofte bliver følgende temaer problematiseret?

• Mundtlig deltagelse

• Gruppedannelsesprocesser, gruppearbejde

• Sidsel Stenbak, ucrs



At lære noget - læringsforholdet
• Læring er en relationel proces. For at du kan lære noget af mig, er jeg nødt til at have din 

anerkendelse som lærer, ligesom jeg skal anerkende dig som lærende. Du lærer noget, når du har

betydning for den du bliver undervist af.

• Læreren har fokus på sagsforholdet, og træder ind i elevens livsverden, påvirker elevens 

selvforståelse og forhold til omverdenen.

• Lærerens respons på eleverne bliver altid tolket intentionelt og omvendt – bidrager til

grundstemningen i klassen

Sidsel Stenbak, ucrs



Konkret - Undervisere

• OCR-behandling / Adobe Pro m.m.

• At tage ansvaret for undervisningens materialer

• At kende LST funktioner og anvende dem i sin 
undervisning

• At planlægge med ekstra tid

• At være bevidst om sit sprog ifht ordblinde

• At pege på og udnytte ordblindes ressourcer

• At tænke tid, teknologi og socialitet ind i sin didaktik og 
sit fag



Vi ses april 2023 til 
Læringskonference om ordblinde gymnasieelever 

Sidsel Stenbak, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern



Spørgsmål til break-out room

• Hvad er den væsentligste positive erfaring med åbenhed om 
ordblindhed fra din praksis?

• Hvad skal der til for at underviserne inkluderer de ordblinde elever på 
din skole / gym / institution?

• Hvad forhindrer dem i det?


