
MODSTAND OG MOTIVATION 
- OM LÆRING I SKYGGEN AF ORDBLINDHED 

2 datoer for to målgrupper 

Bliv bedre til at støtte og imødekomme dine elever (og dig selv), når der opstår situationer, 

hvor eleverne mangler motivation og tro på egen læring. Modstand, forstået som 

selvbeskyttelse, skal ikke overvindes, men mødes med forståelse og tænkning, da det giver 

os og eleverne handlemuligheder. På denne kursusdag lærer du hvordan. 

Udbytte af kurset: 

➢ Viden om emotionelle følger ved ordblindhed  

➢ Indblik i, hvordan det er at være ordblind  

➢ Kendskab til symptomer og adfærd som afspejler, at eleven har det svært  

➢ Inspiration til handlemuligheder, når eleven optræder med modstand udtrykt som 

f.eks. afvisning af læse-og skriveteknologi 

➢ Introduktion til vigtige begreber som normalitet, validering, tillært hjælpeløshed og 

passende udfordringer 

 

Dagens  
undervisere: 

 

 

 

  

 
 

 

 

   
Praktisk Info: 

Tid:   09.30- 10.00   Indtjekning og morgenmad    

         10.00 – 16.30  Undervisning 

Vælg en dato: 

Dato: 16.03.22 Unge og voksne: Målgruppen er undervisere indenfor OBU, FVU og FGU  

          17.03.22 Grundskolen: Målgruppen er alle fagpersoner knyttet til skoleområdet 

Pris:  1950 kr. Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te.  

Sted: Center for specialundervisning Holbæk, LæseTek. Seminarieparken 2, 4300 Holbæk. 

Tilmeldingsfrist: 23.02.22 

Tilmelding skal ske på mail: csu-kurser@holb.dk kontakt: Birgitte Gyldenvang Jørgensen mobil: 72363779 

TAG FÆRGEN, HVIS DU KOMMER FRA JYLLAND: 

Færgeafgang fra Aarhus 07:45 med ankomst 9.00 på 

SJ. Odde. Kørsel til Holbæk (45 min)  

Hjem: Færgeafgang 18:00 fra SJ. Odde.  

Randi Hedelund Jeppesen: Uddannet lærer, 

ordblindelærer og er selv ordblind. Forfatter til en bogen 

Hvad står der?  En beretning om at leve med 

ordblindhed. Selvstændig iværksætter i virksomheden 

Hjælp til Ord. Ekspert, bruger, oplægsholder og 

underviser i brugen af diverse læse- og skriveteknologier. 

Carina Vallentin Degn: Uddannet cand.mag. i 

audiologopædi og er psykoterapeut med speciale i 

emotionelle følger ved dysleksi. Ansat på LæseTek, CSU 

Holbæk som læse-og teknologikonsulent. Kursusholder 

og ekstern underviser fx ved Uddannelsesforbundet og 

på professionshøjskolen ABSALON. 

  

 


