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Ordblindhed 
på FGU

• SPS tildelt på grund af ordblindhed
• 2020: 2354

• 2021: 2230

• Nogle skoler søger muligvis ikke, hvis 
de fx har licensaftaler med LST-
udbydere

• En rundringning til 9 FGU-
institutioner
• 30 til 40% ordblinde elever

• Ca. 70% med læsevanskeligheder



I Bekendtgørelsen står:

• §28, stk. 4: Undervisningen af elever med 
ordblindhed og elever med andre behov for 
særlig hensyntagen eller støtte skal være 
helhedsorienteret og så vidt muligt ske gennem 
det inkluderende læringsmiljø.

• og videre: Undervisningen skal understøtte og 
motivere til anvendelse af kompenserende 
hjælpemidler efter §33.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/606

Ordblindevenlig 
undervisning er 
skabelsen af en 
ny læringskultur

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/606


Alle lærere i FGU skal have 
basal viden om ordblindhed, 
kompenserende læse- og 
skriveteknologi, […], og 
ordblindevenlige læringsmiljøer.

Det ordblindevenlige 
læringsmiljø i FGU skal have 
fokus på læring og trivsel hos 
elever med ordblindhed.

Skolens personale skal have 
viden om specialpædagogisk 
støtte.

Der skal på alle hold være 
åbenhed om, hvad 
ordblindhed betyder for den 
enkelte elev og holdet. Ordblindheden bør således ikke 

ses som et individuelt problem 
for eleven, men som et forhold 
der skal håndteres i det 
samlede læringsmiljø.

https://emu.dk/fgu/saerlige-elevgrupper/ordblindhed/fgus-ordblindevenlige-
laeringsmiljoe

Ordblindevenlig 
undervisning er 
skabelsen af en 
ny læringskultur



Når intentionerne 
møder virkeligheden 
på FGU

En FGU faglærer fortæller:

”Nogle elever ved ikke, hvad de vil efter 
grundskolen. Nogle har haft en svær tid i 
skolen og nogle har angst. Der kan have været 
mobning. Halvdelen har skolevægring og 
meget fravær, og halvdelen er ordblinde – de 
fleste har en eller anden form for læse-
skrivevanskelighed.”



Fra fokus på individ til læring i fællesskab 
(inklusion) – en ny læringskultur

OBU
IUP

Individuel 
undervisningsplan

FGU
FGU-PLAN

Ordblindevenligt læringsmiljø



Summeøvelse - Ræk hånden op find 
en makker du ikke kender – tag hånden ned 

Hvad er status hos jer i forhold til skabelsen af en ny 
ordblindevenlig læringskultur?

Hvad drømmer du om? 

4 min.



Mangfoldigt
Ungevenligt
Inkluderende 
Ordblindevenligt

• Skal de ordblinde være de særlige -
eller er de særlige de almindelige?

• Skal det ordblindevenlige være 
venligt for alle elever?

En refleksion



Deltagelsesmuligheder
for alle i et 

uforudsigeligt
læringsmiljø



Når den faglige 
palet skal udvides

Faglærer:

Jeg arbejder meget ordblindevenligt, jeg læser 
op for mine elever.

En anden faglærer:

Nu glæder jeg mig til min nye danskkollega 
bliver ansat, så han eller hun rigtig kan gå i 
gang med alt det her.

En tredje faglærer:

De har jo kæmpet med læsning og skrivning 
hele deres skoleliv – nu skal de altså have en 
pause fra ord og bogstaver.



Ordblindelæreren som didaktisk fyrtårn

• Klæde fagkollegerne på til at undervise 
ordblindevenligt
• Basal viden om ordblindhed

• Basal viden om LST; hvad er det basale for den enkelte?

• Ordblindevenlig didaktik
• Sprogligt fokus i faget – før et skriftsprogligt

• Tydelige mål for opgaven, timen, dagen

• Aflaste arbejdshukommelsen

• Mulighed for mange gentagelser i forskellige faglige 
sammenhænge

• Undervise som den gode rollemodel, fx med brug af LST

• Mulighed for SPS i fagene

https://emu.dk/fgu/motor-og-mekanik/inspiration-til-undervisningen/instruerende-tekster-i-motor-og-mekanik?b=t435-t1883-t2485

https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/sproglig-
opmaerksomhed/graazonesprog-og-klar-tale

https://emu.dk/fgu/motor-og-mekanik/inspiration-til-undervisningen/instruerende-tekster-i-motor-og-mekanik?b=t435-t1883-t2485
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/sproglig-opmaerksomhed/graazonesprog-og-klar-tale


FGU Hovedstaden 
og Krith Film

• Projekt Ordblindevenlig 
værkstedsundervisning

• Bl.a. finansieret af Børne- og 
Undervisningsministeriets 
udlodningsmidler

• Udarbejdelse af læseguides, 
materialer til sproglig 
opmærksomhed i fagene, 
bevidstgørelse af hensigtsmæssige 
LST-strategier, undervisningsfilm 
mv.









FGU 
Bornholm

• Projekt NFC-tags

• Bl.a. finansieret af Børne- og 
Undervisningsministeriets 
udlodningsmidler

• Udarbejdelse af didaktiserede
materialer (fx læseguides, 
opgaver, instruktioner mv.) på 
NFC-tags til værkstederne





Deltagelsesmuligheder

Være kreativ, 
male, tegne, 

drama

Se
Fx film

Lytte
lydbog, podcast

Læse -
oplæsning

Skrive -
indtale

Anvende teknologi
computer/mobil

lave video 

Spille spil Handlemulig-
heder



Forløb formidles interaktivt via padlet og 
co-teaching med ordblindelærer og faglærer 

Læreren har 
indtalt hvad 

eleverne skal, 
og hvordan 
padletten

bruges 

Video hvor 
kunstneren 

fortæller om sin 
kunst 

Opgaven 
formidles via 

skrift 

Ordblinde-
læreren 

fortæller, 
hvordan 

teksten kan 
læses op 
med App 

Writer

1) Eleverne uploader padlet på mobilen
2) Video om spørgsmålstyper

3) Eleverne skriver spørgsmål ned om kunst 

Ny viden ind i 
læringsrummet
via co-teaching



Hvad kan padletten?
En del af studietube https://www.studietube.dk/

Brug muligheder 
for lydoptagelser 
og video fx LST

Kombination af 
lyd og video 

styrker læring og 
hukommelsen

https://www.studietube.dk/


FGU FYN
padletten som 
stilladserende
redskab 

• https://padlet.com/GFMFGU/yxltel2avpb8nt
yc

• Padlet co teaching på FGU faglærer og 
Ordblindevejleder 

Stilladserende og 
inkluderende redskab

Kontrakt til co-teaching:
https://docs.google.com/document/d/1gBkMaE6WmyYt26m7KwZG
9mebxvYIfdAkWrVrO9ES_iA/edit

https://padlet.com/GFMFGU/yxltel2avpb8ntyc
https://padlet.com/GFMFGU/yxltel2avpb8ntyc
https://docs.google.com/document/d/1gBkMaE6WmyYt26m7KwZG9mebxvYIfdAkWrVrO9ES_iA/edit


Ordblindelæreren som didaktisk fyrtårn

Viden Demonstration af 
færdigheder

Ændring i praksis

Teori og diskussion 10% 5% 0%

+ demonstration og 
træning

30% 20% 0%

+ øvelse og feedback i 
træningssessions

60% 60% 5% (evt. 10%)

Coaching i praksis 95% 95% 95%

Peter Wick (2013): Implementering – fra forskning i pædagogik til 
forandret praksis. Fra Metoder i pædagogers praksis.



Co-teaching som en 
transformativ lærings-
model ind i det 
ordblindevenlige 
læringsmiljø.

Co-teaching er en specifik 
samarbejdsmodel, der er udviklet 
med henblik på at kombinere almen-
og specialpædagogik på en 
transformativ måde.

Hvorfor co-teaching? 

Padletten som et co-
teaching

kollaborativt redskab 

Hvorfor co-teaching?
Hvorfor Padlet? 

Kilde: Janne 
Hedegaard Hansen

Co-teaching
Aarhus uni. 2019



:

• Planlægge

• Gennemføre &

• Evaluere 

OBS:

Hvis man ikke planlægger, 
gennemfører og evaluerer sammen, 
er det ikke co-teaching

Hvis det ikke er to forskellige 
professioner – er det ikke co-teaching

Fagprofessionelle:
lærer 

og ressourceperson
arbejder sammen om 

at

CO-TEACHING



Viden og Kompetencer sidestilles

Fag-lærer

• Har viden om faget og fagets 
didaktik

Ressourceperson har viden om: 

• Ordblindhed

• Specialpædagogik

• Elevers individuelle situation og 
behov

• LST 

Co-teaching:
Lærer og ressourceperson har fælles og 

lige ansvar for elevers læring



Fem forskellige organiseringsformer 

En underviser 
en assisterer/ 
observerer

(måske være 1. 
gang) 

Alternativ undervisning

• En lille gruppe og en 
stor gruppe

• Fx i 15 min - adskilt

• Aldrig samme grupper

Parallelundervisning i 
samme lokale

• To lige store hold

• Lærerne underviser de 
to hold på samme 
måde eller forskelligt

Stationsundervisning

• Forskellige 
arbejdsstationer med 
forskellige aktiviteter

• 3-5 arbejdsstationer og 
det samme antal grupper

Teamundervisning

• Der undervises sammen og lærer 
og ordblindelærer deler scenen

• Den ene forklarer noget og den 
anden visualiserer



Erfaringer med co-
teaching
• Det tager længst tid i starten

• Skoleledelsen spiller en vigtig rolle i 
organiseringen

• Der skal være tid til planlægning -
sammen

• De to som co-teacher skal måske 
fritages fra andre opgaver i opstarten



Hvordan implementeres ordblindelærernes 
viden ind i en organisation? Workshop via en 

interaktiv padlet 
og besøg på alle 

skoler  



Dagens program workshop for 
alle lærere, vejledere og ledere

Program for dagen:

8.00 – 9.00 hvad er ordblindhed

9.00 – 12.00 2 workshops: 
Der arbejdes med LST/appWriter & 
Ordlab i to grupper: 
1) Ledere og almen lærere
2) Vejledere og faglærere 

Frokost

12.45 oplæg og arbejde med 
Stilladsering

Skriveskabeloner
Læseguides og interaktive padlets
med brug af indtaling og video 

13.45 afslutning og tak for en 
dejligt dag



Opsamling

• Fra individorienteret (OBU) undervisning til læring i fællesskaber 

• Udvikling af ny inkluderende læringskultur i en kompleks og 
uforudsigelig hverdag – ordblindelæreren som didaktisk fyrtårn

• CO-teaching er en måde at arbejde med implementering

• CO-teaching kræver planlægning, en vis forforståelse og tid til 
samarbejde  



Hvis vi har det – så får vi 

Love og god karma på FGU 
og alle ungdomsuddannelser 

i DK 

Alle
med



Vores ønsker og 
anbefalinger

Flere uddannede ordblindelærere/vejledere på 
alle FGU’er

• Behov for klare funktionsbeskrivelser for 
ordblindelærere/vejledere

Relevant efter/videreuddannelse til FGU-
ordblindelærer (PD)

• Ordblindelærer for voksne
• Læsevejleder i ungdomsuddannelserne
• FVU-dansklærer
• Læse-skriveteknologi

Relevant efter/videreuddannelse til øvrige FGU-
lærere

• Et nyt akademimodul om ordblindhed og LST?
• Et nyt diplommodul i erhvervspædagogik (DEP) om 

ordblindhed og LST?



Tak for 
opmærksomheden –

og fortsat rigtig god 
konference!


