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Giv dine lærerkollegaer fem simple
redskaber til at støtte jeres
ordblinde elever - som er få klik væk!
Kæmper du med at få læse- og skriveteknologien (LST)
integreret i al undervisningen, så jeres elever bliver selvkørende?
Vil du og dine lærerkollegaer også gerne fokusere på jeres
undervisning og skabe læring, kan jeg hjælpe jer.
‘Hvem tager hjælpmidlerne op af tasken? - og skaber gode vaner.’
- er foredraget, hvor jeg giver alle lærerne på din skole en grundlæggende viden
og indsigt i livet som ordblind med LST.
Alle lærerne får viden om, hvor meget tale-til-tekst,
OCR,

ordforslag,

oplæsning

og

oversættelse

kan hjælpe jeres ordblinde elever. Samtidig får
de også et indblik i, hvorfor de ordblinde elever
ikke

bare

bruger

LST,

så

de

kan

være

med

på samme niveau som deres klassekammerater.
Undervejs prøver lærerne selv, hvordan LST-funktionerne kan bruges, så de bagefter
kan støtte eleverne i egne timer.
Udover en grundlæggende forståelse for LST får lærerne et indblik i de følelser,
som typisk er knyttet til at være ordblind og at skulle bruge LST. De får også indsigt
- hver dag og i alle fag.
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i vaner, der skal dannes hos eleverne for, at de bruger LST
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Når foredraget er slut har alle lærerne fået viden, så de vil kunne
styrke jeres ordblinde elevers udvikling uanset fag, situation og
behov for LST.
I får dannet et grundlag for at skabe et fællesskab blandt lærerne:
som tager udgangspunkt i elevernes behov for støtte, og ikke i LST
hvor alle forstår ordblindes følelser og vaner samt LSTs hovedfunktioner
med fokus på læring og udvikling af alle elever i alle fag
Alt dét uden at alle lærerne skal undervises i specifikke LST’er og kunne dem til fingerspidserne.

“

Tak for et helt fantastisk godt foredrag på vores skole. Det var en fornøjelse. Det vi

bl.a. trængte til var, at én kunne trænge igennem til de kolleger, som ikke mener det
er deres problem og som fortsat fejlagtigt tror, at ordblindhed kun er dansklærerens

“

problem – det gjorde du. Trængte igennem og satte tanker og drøftelser i gang.
- Heidi T. - lærer

Er du også interesseret i at få Jesper ud til din skole?
Foredraget foregår på jeres skole, når det passer i jeres skemaer. Det varer halvanden time,
hvor der også er plads til spørgsmål og refleksion, som bringer jer videre til at kunne danne
jeres fællesskab om udviklingen af jeres elever med LST.

Kontakt Jesper på jesper@etlivsomordblind.dk eller
ring 23720231 for at høre mere.
Om Jesper Sehested:
Jesper Sehested er ordblind med stor modstand mod at bruge hjælpemidler i
folkeskolen. Først som 28-årig forstod han, hvad han fik ud af at bruge hjælpemidlerne,
da han skabte www.etlivsomordblind.dk.
Jesper fortæller med udgangspunkt i egne oplevelser samt viden om hjælpemidler
og ordblindes udfordringer. Indtil videre har Jesper holdt foredraget ‘Fra 71 fejl i
diktat til uddannelse... og nu forfatter’ for over 9.500 elever, lærere og forældre.

