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• Læse- og skriveteknologi – en ny udfordring 

– Er it-rygsækken erklæret død - af LST? 

• Organisatoriske og didaktiske konsekvenser 

– LST i nye ”klæder” – hvordan takler vi det?  

• Ordblinde og it-konferencen 2016 

– Forskning og praksis på forskellige 

uddannelsesområder 

• En status - med mange spørgsmål  

– Konferencen giver nogle af svarene 

 

 

Læse- og skriveteknologi 

- status og perspektiver 

                     Ordblinde og it-konferencen 2016 
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Læse- og skriveteknologi – en definition 

Software der rummer grundlæggende LST funktioner og en række almene 
funktioner, der stilladserer læsning og skrivning. Valget af hardware influerer 

på hvilke funktioner man har til rådighed. Arendal, Bundgaard Svendsen og Kongskov, 2016  
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Læse- og skriveteknologi - et aktuelt blik– et 

aktuelt blik 

Laura Kongskov, Feb. 2015 

 

Funktion/ 

Platform 

Oplæsning Ordforslag Talegenkendelse Skanning/OCR 

PC-programmer  

Windows 

CD-ORD 

AppWriter 

ViTal 

ClaroRead 

Natural Reader (engelsk) 

CD-ORD 

AppWriter 

ViseOrd 

  

Dictus (dansk) 

Dragon naturally speaking 

(engelsk) 

CD-ORD (Skanread) 

FineReader 

AppWriter 

ViTex 

Scan2Text 

OS X Mac 

IntoWords 

AppWriter 

VitTe 

OS X oplæserstemmer 

ClaroRead 

IntoWords 

AppWriter 

ViTre 

  

OS X diktering 

Dragon Dictate (engelsk) 

FineReader 

Prizmo 

ViTre 

 

  

  

Ios iphone/ipad 

AppWriter 

IntoWords 

iOS oplæserstemmer 

  

AppWriter 

IntoWords 

Swype tastatur 

Swiftkey tastatur  

iOS diktering 

Dragon dictation  

Google oversæt  

AppWriter 

IntoWords 

Prizmo 

Android 

smartphones/tablets 

SVOX-stemmer 

AppWriter 

IntoWords 

Android T9 tastatur 

Swype tastatur 

Swiftkey tastatur 

AppWriter 

IntoWords 

 

Dictus (dansk) 

Swype + Dragon 

Voice translate 

TextGrabber 

Google oversæt 

 

  

Online løsninger 

IntoWords  

AppWriter 

Adgangforalle 

IntoWords 

AppWriter  
Google docs 

 
AppWriter 
Google docs 
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Valg at hardware – nogle overvejelser 

• Indskoling 

– Tablets (iPad) og/eller computere 

• Mellemtrin 

– Computere og/eller tablets (smartphones?) 

• Udskoling 

– Computere – suppleret med tablets/smartphones 

• Ungdomsuddannelse 

– Computere – evt. tablets/smartphones 

• Mellemlange og videregående uddannelse 

– Computere + evt. andet efter behov 

• Ordblindeundervisning for voksne (og i erhverv) 

– Computere, tablets og smartphones 
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Valg af de grundlæggende LST-funktioner 

• LST i styresystemer og/eller browsere 

– Apple: Mac, iPad og iPhone 

– Windows:  - på vej! 

– Google: Google Chrome og Android 

• På computere (installeret/off-line) 

– PC eller Mac 

– Til enkelte elever/studerende eller til alle 

– Skolens og/eller elevens computer 

• On-line LST 

– PC, Mac eller Chromebook 

– Til enkelte elever/studerende eller til alle 
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Organisatoriske og didaktiske  

konsekvenser 

• It-rygsækken, start- eller programpakken (SPS) 

– det kendte koncept for ordblinde 

• LST – det brede landskab   

– BYOD – og hvad bringer eleverne så? 

• LST – som bevidst valg 

– Har skolen/udd. gjort et valg og er der en politik? 

• Hvad afgør valget at LST? 
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IT-rygsækken 

• It-rygsækken, start- eller programpakken (SPS) 

– det kendte koncept for ordblinde  

– og for lærerne 

– SPS - fra august 2015 med andre programmer 

• Bestemt hardware og LST 

• Bruges det nok af den ordblinde elev/studerende? 

– Kan læreren implementere det optimalt? 

• Bruges samme programmer af andre/alle elever? 

– Stigmatisering af ordblinde/redskab for alle 

• Mange læsekonsuleners foretrukne! 
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LST – det brede landskab 

• BYOD – hvad bringer eleverne så? 

• Elevens valg - eller lærerens? 

• Lærerens vilkår 

• Forskellig hardware – kender lærerne dem alle? 

• Forskellig LST – kender lærerene det hele? 

• En pædagogisk/didaktisk stor udfordring 

• Hvad bruger den ordblinde elev? 

– Egen it-rygsæk eller? 

• Bruges LST af alle elever på deres forskelige 
”devices”? 
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LST – som bevidst valg 

• Har skolen/udd. gjort et valg og er der en politik 

• Er valget på hardware – og uden hensyn til LST? 

• Skole/kommune- og/eller elevlicens. 

• Bestemt hardware – PC, Mac, Chromebook 

• ”Off-” og/eller On-line - til flere platforme  

• Hvad bruger de ordblinde elever? 

• Samme som alle andre eller en anden it-rygsæk? 

• Hvad med BYOD – og anden LST? 

• Er lærerene uddannet til at anvende 
skolens/kommunens valg?  
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Hvad afgør valget af hardware og LST? 

• Økonomi eller it-afdelingen 

• Billig og let administration af hardware og LST 

• Pædagogiske/didaktiske overvejelser 

• Lærere, ledere, læsekonsulenter – andre? 

• Hensynet til ordblinde elever/studerende 

• Hvad er bedst for den ordblinde - og for dennes 
undervisere/teamet? 

• LST som redskab til læring for alle elever 

• Giver det inklusion af ordblinde elever? 
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Digitale læremidler i undervisningen 

• Generelle tilgængelige læremidler til alle 
elever/studerende 

• Fra forlag eller lærerenes egne materialer 

• Tilskud fra staten til indkøb i Grundskolen 

• Særlig tilgængeliggørelse for ordblinde (§17) 

• Nota 

– Lån for alle ordblinde elever/studerende 

» Resten af deres liv 

– SPS elever/studerende med mulighed for at 
bestille materialer 

• Skolernes egen indskanning/OCR 
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Tilgængelighed  

– et stadig mere vigtigt aspekt 

• Nye adgangskrav til uddannelser! 

– EUD, gymnasiale og videregående uddannelser 

• Eleverne SKAL kunne bruge LST optimalt ved 
prøver og eksamener – et must! 

• Ministeriets ansvar (MBUL/STIL) 

– Papirbaserede prøver i tilgængelig (PDF)-format 

– Digitale on-prøver tilgængelig for LST 

• Digitale on-prøver giver pt. nye udfordringer 

• Skolens og lærernes ansvar 

– At eleven kan bruge deres LST optimalt 

– At eleven kan bruge de konkrete formater 

– At alt er klar, bestilt og testet i forvejen 
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Hvad bruges hvornår i undervisningen 

Grundskolen - en opsamling 

•   Indskoling 

• Tablets og computere 

• Leg, læring, læse- og skriveuv. (fx lytteskrivning) 

• Mellemtrin 

• Computere og tablets (evt. smartphones) 

• Faglig læsning og skrivning – med/og uden LST 

• Digitale tilgængelige læremidler – for alle elever 

• Udskoling – og frem mod eksamen og uddannelse 

• Computere – evt. tablets og smartphones 

• Teknologibaseret læsning og skrivning 

• Digitale tilgængelige læremidler 

–  især til den ordblinde elev 
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Hvad bruges hvornår i undervisningen 

  • Ungdomsuddannelse 

• Computere - evt. tablets og smartphones 

• SPS – start- og programpakker 

– Helst en skolelicens til alle elever 

• Teknologibaseret læsning og skrivning 

• Digitale tilgængelige læremidler + Nota 

• Mellemlange og videregående uddannelser 

• Computere + evt. andet 

• SPS – start- og programpakker 

– Skolelicens kan pt ikke forventes 

• Teknologibaseret læsning og skrivning 

• Digitale tilgængelige læremidler + Nota 

– OBU (og erhverv) 

• Computere, tablets og smartphones 
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Ordblinde og it-konferencen 2016 

  
• Generel teknologi i skole og uddannelse 

• Technucation: teknologi ændrer skolens kultur og 
læringsmiljø 

• LST som redskab til læring for alle elever/stud. 

– Lytteskrivning – auditiv feedback 

– Inklusion af ordblinde elever 

• Læringsmiljø og omgivelserne 

• Støtteindsatser i skole og uddannelse 

• Overgang fra grundskole til ungdomsudd. 

• Sammenhæng og synergi 

– Skole, uddannelse, SPS og erhverv 
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Ordblinde og it-konferencen 2016 

  
• Særlig støtte til ordblinde elever og studerende 

• LST til den enkelte og/eller til alle 

– Inklusion – på læsecenter og i hjemklassen 

• SPS- start- og programpakker m.m. 

• Teknologibaseret læsning og skrivning 

– Børn, unge samt voksne på OBU og i 
videregående uddannelse 

– Undervisning i teknologibaseret læsning og 
skrivning 

– SPS – Studiestøttetimer – læringsstrategier 
frem for læse- eller faglig undervisning 
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Til sidst 

  
• IT-rygsækken er endnu ikke død af LST 

• Måske kan vi på sigt pensionere den - når og hvis 
den erstattes af noget bedre 

• Ordblinde og it-konferencen 2016 giver ikke svaret, 
men alligevel …… 

 

•God fornøjelse med 
konferencen  

 
 

 

 


