
Forslag til undervisningsdatoer, 30 timers praksisorienteret kursus for 
læsevejledere i forbindelse med dysleksindsats i Esbjerg kommune 
 

Underviser: Charlotte Christiansen 
Undervisningsdag: torsdag kl. 8.30 – 15.00 
Undervisningssted: campus Esbjerg, Degnevej 
Antal deltager. Ca 45 
Opstartsmøde: torsdag den 20. september, kl-. 15.00 – 17.00?  Deltagere og deres nærmeste leder deltager 

Undervisningen er placeres på følgende dage: 

Uge 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

undervisning 

Tors. den 25. okt  

    Tors. den 29. nov. 

   Juleferie 

 Tors. den 10. jan. 

    Vinterferie 

Tors. den 21. februar 

    Tors. den 28. m
arts 

 

Undervisningsplan 

Undervisningsgang 1: Ordblindhed og de forebyggende indsatser i 0.-2. klasse 
At forudsige en elevs læseudvikling: 

- den obligatoriske sprogvurdering. 
- Ordblinderisikotesten 
- andre former for afdækning end test. 
- indhentning af oplysninger fra dagtilbud 
- tilrettelæggelse af formaliseret samarbejde med dagtilbud omkring oplysninger af relevans for 
- børns skriftsprogsindlæring. 

 

At bruge forudsigelser om problematisk læseudvikling i tilrettelæggelsen af den første læse- og 
skriveundervisning. 

- introduktion til metoder og didaktiske greb der foregriber forskellige slags problematisk 
- læseudvikling. 
- implementering og tilpasning af disse metoder og didaktiske greb til en skoles praksis. 

  

Mellem undervisning: 
- Afprøv en metode eller et didaktisk greb sammen med en kollega på din skole. – Videoundervisning 

 
 

 

 



Undervisningsgang 2: Ordblinde elever i 3.-4. klasse 
At følge op på DVO med den digitale ordblindetest. 
At følge yderligere op på den digitale ordblindetest med test og anden afdækning af:  

- elevens slags ordblindhed 
- delkomponenter elevens ord-læsning 
- delkomponenter i elevens tekst-læsning 
- stavning 
- den ordblinde elev i et udviklingsperspektiv 

 

At bruge resultaterne fra ordblindetesten og den opfølgende afdækning i tilrettelæggelse af 
læseundervisning i dansk: 

- metoder og didaktiske greb i undervisning i skriftlig fremstilling 
- metoder og didaktiske greb i staveundervisning 
- metoder og didaktiske greb i læseforståelsesundervisning - metoder og didaktiske greb til øget ord-

kundskab 
 

At bruge resultaterne fra ordblindetesten og den opfølgende afdækning i tilrettelæggelse af undervisning i 
alle fag: 

- metoder og didaktiske greb 
- stilladsering af elevens brug af læse- og skrivekompenserende IT i undervisningen i alle fag 

  

Mellem undervisning: 
- Afprøv en metode eller et didaktisk greb sammen med en kollega på din skole. - Videoundervisning 

 

Undervisningsgang 3: Ordblinde elever i undervisningen i 4-6 klasse 
Ordblinde der opdages i 4-6 klasse: 
At følge op på den nationale læsetest med den digitale ordblindetest. 
At følge op på den digitale ordblindetest med test og anden afdækning af den ordblinde elevs: 

- slags ordblindhed 
- delkomponenter elevens ord-læsning 
- delkomponenter i elevens tekst-læsning 
- faglige læsning 
- stavning 
- læsehastighed 
- den ordblinde elev set i et udviklingsperspektiv. 

 

At bruge resultaterne fra ordblindetesten og den opfølgende afdækning i tilrettelæggelse af 
læseundervisningen i dansk: 

- metoder og didaktiske greb i undervisning i skriftlig fremstilling. 
- metoder og didaktiske greb i staveundervisning. 
- metoder og didaktiske greb i læseforståelsesundervisning. - metoder og didaktiske greb til øget 

ordkundskab. 
 



At bruge resultaterne fra ordblindetesten og den opfølgende afdækning i tilrettelæggelse af undervisning i 
alle fag: 

- metoder og didaktiske greb i den fortsatte læseundervisning af ordblinde elever 
- elevens fortsatte brug af læse- kompenserende IT i alle fag 
- elevens brug af skrivekompenserende IT i skriftlige fremstilling i dansk og andre fag. 

 

 Mellem undervisning: 
- Afprøv en metode eller et didaktisk greb sammen med en kollega på din skole. - Videoundervisning 

    

Undervisningsgang 4: Ordblinde elever i undervisningen i 7-9 klasse 
Ordblinde der opdages i 7-9 klasse: 
At følge op på den nationale læsetest med den digitale ordblindetest. 
At følge op på den digitale ordblindetest med passende individuelle test af: 

- den ordblinde elevs faglige læsning 
- den ordblinde elevs stavning 
- den ordblinde elevs læsehastighed 
- den ordblinde elevs type af ordblindhed 

 

At bruge resultaterne fra ordblindetesten og den opfølgende testning i tilrettelæggelse af 
læseundervisningen i dansk: 

- metoder og didaktiske greb i undervisning i skriftlig fremstilling. 
- metoder og didaktiske greb i staveundervisning. 

 

At bruge resultaterne fra ordblindetesten og den opfølgende testning i tilrettelæggelse af undervisning af 
ordblinde elever i alle fag: 

- metoder og didaktiske greb til undervisning i faglig læsning. 
- metoder og didaktiske greb til undervisning i fremstilling af opgaver og andre faglige tekster 
- og brug af skrivekompenserende IT hertil. 
- avanceret brug af læse- kompenserende IT i alle fag 
- metoder og didaktiske greb i læseforståelsesundervisning. 

 

 Mellem undervisning: 
- Afprøv en metode eller et didaktisk greb sammen med en kollega på din skole. - Videoundervisning 

 

Undervisningsgang 5: Ordblinde elever og uddannelsesparathed 
Ordblinde der opdages i 9.-10. klasse: 
At følge op på den nationale læsetest med den digitale ordblindetest. 
At følge op på den digitale ordblindetest med passende individuelle test af:  

- den ordblinde elevs faglige læsning 
- den ordblinde elevs stavning 
- den ordblinde elevs læsehastighed 
- den ordblinde elevs type af ordblindhed 

 



At bruge resultaterne fra ordblindetesten og den opfølgende testning i tilrettelæggelse af 
læseundervisningen i dansk: 

- brug af skriveteknologi og skrivekompenserende IT i skriftlig fremstilling. 
- staveundervisning der handler om at give den ordblinde elev strategier til mere effektiv 

udnyttelse af ordforslags-programmer og andre IT-programmer, der kan støtte korrekt 
stavning. 

- metoder og didaktiske greb i læseforståelsesundervisning. 
- studieteknikker 

 

At bruge resultaterne fra ordblindetesten og den opfølgende testning i tilrettelæggelse af undervisning af 
ordblinde elever i alle fag: 

- metoder og didaktiske greb til undervisning i faglig læsning. 
- metoder og didaktiske greb til undervisning i fremstilling af opgaver og andre faglige tekster 

og brug af skrivekompenserende IT hertil. 
- avanceret brug af læse- kompenserende IT i alle fag 
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