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Dagens program
Tid til at snakke om det at være ordblind
Vigtige emner – at kende sig selv og det jeg bøvler med
Øve med computeren - gode arbejdsvaner 
At arbejde for sit mål.

Hvad er ordblindhed?

At hjernen har svært ved at omsætte lyd til bogstaver og ord pæcist og 
hurtigt

- ikke andet

Ordblinde er forskellige
Ordblindhed

Ord

Huske

Andre ved 
mere end mig

Det kan jeg 
ikke lige se for 

mig

Tal

Træt

0rden og 
overblik

Humør

Koncentration
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• https://www.youtube.com/watc
h?v=T-avhGakURM

• https://www.youtube.com/watc
h?v=5fiWKMnOWeQ

Jeg vil …

1. 3. 2.

Fik du fortalt
om kurset til

en lærer?

Hvordan gik
det? 

Fik du fortalt om kurset til
en derhjemme?

Hvordan gik det? 
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Hvordan går det 
med orden?

Hvordan går 
det med 
orden?

Øve: Vi laver mapper

• Lav 3 mapper
Giv dem navne og farve

Test 1

Test 2

Test 3

• Når jeres lærer har set dem – sletter i dem

• Herefter hjælper i kammerater ved jeres bord, som ikke er færdige.
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Lav mappe i Drev

1.
Højreklik og vælg: Ny mappe

2.
Skriv mappens navn og klik på: Opret

3. 
Højreklik på mappen og vælg: 
Skift farve
Klik på den farve du ønsker

Fx

Hvordan gør I 
med jeres 
gode tekster?

Er du i mål ?

Brug de samme 
mapper gennem 
hele udskolingen
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Skraldespands-
mappe

Ordforslag 
Tænd appwriter og Google Docs 

Hvad ved vi om ordforslag og hvordan 
det virker?

Fif?

Skriv et digt

Frygt Musik
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Skriv et digt - Regler

• I skal arbejde i par

• I må vælge mellem Frygt og Musik

• I skal bruge ordforslag mest muligt

• I skal tælle hvor mange gange I taster 
bogstaver

• Digtet skal have 3 linjer

• Hold øje med fif vi ikke har været inde på
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Det er svært at vende 
sig til ordforslag!

Hvor mange 
gange rørte I 
bogstaver på
tastaturet?

Har vi flere fif til
ordforslag?

Læsning 
med 
AppWriter

Arbejd parvis

Hvordan læser man 
matematikstykker

Lav 5 gode råd
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Læsning uden AppWriter

1. Træt ved læsning

2. Læser langsomt

3.   Kommer til at tænke på noget andet

4.   Forstår ikke helt

Vis

Eksperiment med tale-til-tekst
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Skriv en tekst - Regler

• Du skal arbejde alene

• I skal skrive en tekst ud fra billederne

• I skal bruge tale-til-tekst mest muligt

• I skal tælle hvor mange gange I taster 
bogstaver

• Hold øje med fif, vi ikke har snakket om
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Hunden der forsvandt

Når man starter på en ny helsætning, skal der 
være stort begyndelsesbogstav

B

.
?
!
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Helsætningernes længde skal
være forskellige.

TxT Analyser

Start
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TxT Analyser

Helt sikkert en fejl

Måske en fejl

TxT Analyzer

Fejl

Er det dette ord du vil
skrive?

___________
Skriveproces

Planlæg teksten

Første 
gennemskrivning

Læs din tekst

Rediger

Læs din tekst

Rette

Gennemlæse
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Ordbog

W
W

W
.

M
A

R
G

I
T

G
A

D
E

.
D

K
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Split Screen

Ctrl F  (find ord) 
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___________
Skriveproces

Planlæg teksten

Første 
gennemskrivning

Læs din tekst

Rediger

Læs din tekst

Rette

Gennemlæse

Sådan 
redigerer du 

din tekst

Din skriveproces
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App´en google translate

Brug den til at tage et billed af tekst og få læst op

- eller brug den til at oversætte og lytte

- eller indtal – oversæt og lyt

Men husk – den må ikke bruges til prøverne.

1 
Åbn app
Og tryk på kamera

2
Klik på Scan
Klik på grå knap

3.
Klik på Marker alt
Eller tegn over det du vil 
have læst med finger

4. Få læst op på dansk 
eller engelsk

Kronik

Skriveskabeloner
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• https://www.youtube.com/watch?v=W37tKgrViSg

• https://www.youtube.com/watch?v=5Ps3EILizE4

Hvor synes du at ordblindhed står i vejen for dit 
liv?

Hvad vil du gerne i fremtiden?
(fx i din fritid, uddannelse, venner, familie)
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Jeg vil …

1. 3. 2.

Kendte ordblinde

• Komiker og tv-vært Christian Fuhlendorff.

• Digter og forfatter H.C. Andersen

• X-factor dommer Thomas Blachman

• Kok og kogebogsforfatter Jamie Oliver

• Skuespiller Ghita Nørby

• Skuespiller Orlando Bloom primært kendt for rollerne i ”Ringenes Herre” og 
”Pirates of the Caribbean”

• Steve Jobs kendt som stifter af Apple

• Skuespiller Jennifer Aniston – kendt for rollen som Rachel i tv-serien 
”venner”
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