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Popsmarte bemærkninger

Det er en fordel at være ordblind!
Ordblinde er mere kreative! 

Se evt. youtube om den ordblinde hjerne



Læsning

• Det fonematiske princip (kan kun i begrænset omfang trænes)
• Det morfematiske princip (kan trænes) Under-vis-ning
• Logografisk læsning (anvendes allerede)

Logografisk: for at lagres i langtidshukommelsen kræves i gennemsnit 70 ganges gentagelse. Ordblinde må huske 
ord som billeder og huske lyden til hvert et billede.

Ved stavning kan mnemoteknik anvendes (nivea-u), ellers er det ‘byg et ordbillede’

SKOLE SKÅLE SKROLE

BRAIN OVERLOAD… 



Studiestøtte

Hvad gør man så med ord som staphylococcus aureus samt kaliumpermanganat?



Studiestøtte

Sproglig og strukturel støtte
Kræver en varig funktionsnedsættelse
IKKE lektiehjælp eller faglig støtte
Overblik over studie, kalenderføring, studiets forventninger, planlægning af opgaver
Studiestrategier/teknikker
IT strategier (apps, strengsøgning, synonymer, google oversæt) 
Appwriter/CDORD repetition, tilpasning, fagordlister
Opgavetekster: hvad skal du kunne her?
Læsepædagogisk bearbejdning af fagtekst (problem med læseuvanthed)
Opfylde sprogkravene
Struktur og skelet i opgaver
Konkret støtte til skrivning: syntaks, kohærens, logik og præcision
Træning af fagbegreber (AW lydfil, video af index)
NOTA
Mundtlig formidling, strukturer
Tryghed. Du har mig i baghånden. 
…



Kommunen har også taget udgaspunge i 2 tordener Wolfgang Klafki og Per Schultz Jørgensen da kommune drøfte selv
og med bestemmelse samt mester sit egnet liv og begå sig socialt i fællesskaber og der ved være solidarisk og ha
respekt samt tage ansvar dette r for at gøre dem antaster i egnet liv

Samarbejdspartner
Jeg ville skrive som det tvære professionelt samarbejde vi som pædagoger indgår i her på sfo men det gik hurtigt op
for mig at vi primært samarbejder dem andre pædagog i andre stendiger og der for har et andet ansvar. Derfor har jeg
prøvet at lave et overblik over dem jeg arbejder sammen med, for at få et indblik deres arbejder og hvor meget jeg
enlige indgår i og hvordan men samarbejder med de på glæde personer. Ud fra hvilken samarbejd form jeg ser vil være
Best for et godt samarbejder og det arbejdet vi skal udføre sammen men jeg skiver også let om hvordan det enige er
Det er 5 måder man kan samarbejdet på hvis men der det ud fra Hans Reitzel synes punget det er nemlig
Den kollektiv enhed et samarbejdede hvor man samarbejder i øjeblikke og målet er det at nå over en meget kort tids
lomme med fælles retningslinjer og normer for affære og målgruppen […]
(uden noget)

Den sociale identitet for et barn er at finde sin rolle forstå samfundets værdier og normer. Det er en lang læringsproces 
men så bliver nødvendigt i arbejdet livet, som kun kan kun overleve. Ved hjælp af socialisering da vi mennesker vi helt 
naturligt mødes og videns deler selv det forskellige kulturer og opdragelsesmetoder blive vist forklarer og drøftet. Man 
på to måder den primære socialisering som er familien og den sekunder som er institutioner […]
(Diktering i Google Docs)

Problem formaling
Hvorfor er der ikke nok tillid mellem os og de unge i forhold til at de ikke snakker om deres online problemer med at
sende personale.
Nyt niveau (Appwriter)



En tekst skrevet af en ordblind på lang videregående uddannelse. Der er brugt en kombination af Appwriter og 
indtaling

I denne opgave vil jeg argumentere for sammenhængen mellem forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål fra 
vores interviewguide og refleksioner af den, derudover vil jeg uddybe hvad der udgør en god interviewguide samt 
komme med eksempler fra interviewguiden. Hvilket interviewsituationer har betydning for de kundskaber og 
indsigter, der opnås gennem vores interview. Til slut vil jeg komme ind på hvorfor og hvornår det er relevant at 
inddrage andre menneskers erfaringsverdener i en humanistisk forskning og hvilke udfordringer der kan være 
forbundet med det. Det er meget vigtigt at man sikrer sammenhængen mellem det man vil undersøge og det man 
vil spørger om, det er det man kalder for et forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål. Med det sagt vil jeg komme 
med et citat fra bogen interviewet: samtalen som forskningsmetoder, der beskriver hvor forskellen ligger i et 
forskningsspørgsmål og et interviewspørgsmål ” (…) forskningsspørgsmål ofte forklaringer på bestemte fænomener, 
processer og sammenhæng, mens interviewspørgsmålene derimod typisk søger konkrete beskrivelser af disse.” 
(Tanggaard og Brinkman 2015:40)

Den giver umiddelbart mening, men … karakter gives for indholdet, men også for sproget, herunder akademisk 
ræsonnement, syntaks og struktur. 



En tekst med iPhone talegenkendelse, automatisk overførsel i Word via Anydesk. Ikke redigeret, first take.
- Af Martin Richardt

I denne besvarelse vil jeg redegøre for, hvordan reformationen trækker tråde til det post moderne samfund. Jeg vil 
fremlægge de karakteristika, der gør sig gældende, og som har forbindelse til de nutidige sociologiske elementer, som 
førende sociologer så som Giddens og Thomas sige her beskrevet.

Jeg vil derfor først beskrive, hvordan Martin Luther græd vist fik fods feste i den hvis det er jo piske verden for dernæst 
at inddrage bogtrykkerkunsten og den teknologiske udvikling, der gjorde menigmand i stand til at få adgang til de 
religiøse tekster.

Hvad kræver god diktering?
(Facit: Kendskab til skriftsproglig syntaks, en vis arbejdshukommelse + …)



Læseteknik, en guide til at blive en dygtigere læser

1. Hvilken type tekst?
2. Læs indholdsfortegnelsen (hvis bog eller kapitel i bog)
3. Gennemgå en indholdsfortegnelse og tal om indholdsforståelsen blot ud fra denne (metakognitiv tilgang)
4. Scroll igennem teksten og læs alle overskrifter (nogle står ikke nævnt i en evt. indholdsfortegnelse)
5. Undersøg teksten for særligt markerede sætninger (fed, kursiv punktopstillinger), bokse, figurer osv.
6. Forklar, at disse typisk er nogle, som forfatteren finder særligt vigtige. Kan være relevant at læse disse før man 

nærlæser resten
7. Hvis der findes en indledning og konklusion af en art, så læs dem først. Her fortæller du, at der, ligesom med 

overskrifter, også her findes de væsentligste nøgleord og begreber
8. Gå så i gang med den egentlige læsning



Læseteknik, en guide til at blive en dygtigere læser 
(frit efter Therese Vilmar, HF&VUC Roskilde)

Eller en tegning



Læseteknik: hvordan man husker indholdet

Religionstekst, HF

Buddhisme
Hinduisme
Islam
Jødedom
Konfucianisme
Kristendom
Taoisme



Læseteknik: hvordan man husker indholdet





Den studerende optager en 
video, mens jeg læser hvert 
enkelt ord og flytter fingeren
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