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Kære kursister på kurset ”dysleksi / ordblindhed”  
– kursusnummer 807-088i 

 
 
Nu nærmer det nye år sig og dermed også starten på dette kursus. 
 
Derfor  vil jeg gerne allerede nu sende jer et program, så I kan se, hvad der skal foregå de enkelte 
kursusgange, samt hvem der skal undervise jer. 
 
Jeg vil også anbefale jer at anskaffe jer følgende grundbøger til kurset: 
 
Elbro, Carsten: Læsning og læseundervisning. Gyldendal Uddannelse, 2001 
 
Elbro, Carsten: Læsevanskeligheder. Gyldendal, 2007 
 
Arnbak, Elisabeth: Faglig læsning – fra læseproces til læreproces. Gyldendal, 2005 
 
 
 
Herudover vil de øvrige undervisere og jeg i vores undervisning komme ind på områder, som I kan 
finde yderligere litteratur om i følgende bøger: 
 
Frost, Jørgen: Principper for god læseundervisning. Psykologisk Forlag, 2003. 
 
Høien, T. & Lundberg, I.: Dysleksi. Fra teori til praksis. 2. udgave. Gyldendal Norsk Forlag, 2000 
 
Bråten, Ivar: Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis. Cappelen akademisk 
forlag, 2007 
 
Brudholm, Merete: Læseforståelse – hvorfor og hvordan? Alinea, 2002 
 
Lund og Otzen: Specialpædagogisk guide til læsning og skrivning, grundbog. Specialpædagogisk 
Forlag, 2006 
 
Nielsen, Helen: Sproglig udvikling og læsevanskeligheder. Læserapport 33, 1998 
 
Skriveraketten. Lærerbog. Specialpædagogisk Forlag, 2002 
 
Staveraketten. Lærerbog. Specialpædagogisk Forlag, 2000 
 
Glæsel, Bjørn: Ordblindhed og alternativ behandling. Den gule serie nr. 67, 2007 
 
Gade, Margit: Kompensatorisk it – it-hjælpemidler i undervisningen. Forlag Malling Beck, 2006 
 
Arendal, E. og Hansen, K. M.: IT-rygsæk til ordblinde. Hjælpemiddelinstituttet, 2003 



 
Gamby, Gert: Il-ungdom. Individuel læseundersøgelse – et prøvemateriale til individuel beskrivelse 

og vurdering af unges læsning. Vejledning. Dansk Psykologisk Forlag, 2007 
 
Madsbjerg, S. og Pøhler, S.: Læsevejlederen. Dafolo, 2008-12-04 
 
Borstrøm, I. og Petersen, D. K.: På vej til den første læsning. Lærervejledning. Alinea, 2002 
 
Bang-Larsen, B. og O. og Rasmussen, T.: Classroom-Management. Dafolo, 2001 
 

 

Når vi mødes første gang, vil vi gennemgå litteraturlisten, så I selv kan vurdere, hvilke bøger I vil 
anskaffe jer. Dog vil jeg bede jer om at anskaffe jer de tre nævnte grundbøger. 
 
 
 
Hvis I brænder efter at komme i gang med at forberede jer til vores første kursusgang, kan I med 
fordel læse kap. 2 i ”Læsning og læseundervisning” af Carsten Elbro.  
 
 
 
Jeg vil bede jer om at downloade handouts til den første kursusgang. De ligger på følgende 
netadresse: 
http://ordifokus.dk/index.php/1006519 
 
 
Jeg glæder mig meget til at møde jer den 5. januar 2009 på Professionshøjskolen i Titangade. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

- og rigtig god jul 
 
Marianne Aaen Thorsen 
 


