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Dagseminar.
Fagskolen Kristiania – 12. juni 2019
v/Eva M. Engenes og Thor Åge Bergan

Tilrettelegging på Fagskolen Innlandet
og om hva vi har gjort i snart 20 år...
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Rådgivertesten

Ordkjedetesten

Småvansker
:
Førtestfunksjonsprofil
:
Anbefaltopplæringsplan
Vanskegrad

%av Rettskrivning Lesehastighet Leseforståelse
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Matematikk

Ordkjedetesten er en
gruppeprøve – på 4 min som måler de tekniske sidene
ved lesing,
ordavkodingsferdigheter.
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Testen inneholder 90 ordkjeder.
Eks: «trepilhvemku».
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Ordene er fra 2-7 bokstaver og
fra ulike ordklasser.
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Tiltak på Fagskolen
før 2017:

Bruk av PC og ekstra tid til eksamen
NAV - hjelpemiddelsentralen
IntoWords (lese- og skriveverktøy – CD-ord)
Førforståelse – PPpresentasjon, notat, Fronter
Auditive og visuelle virkemidler (video v/Vidar)
Kurs i matematikk – ca to timer per uke: høst
Kurs lese-/studiestrategier
Faglitteratur i elektronisk format
Kompendier (krevende for en dyslektikere)
Digitale verktøy: Analyse og DrillPro
Ord- og begrepsforståelse (Begrepsportalen)

Komorbiditet…
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fysiske
smerter

matematikkproblemer

indre uro
ukonsentrert

Skoleprestasjoner?

psykisk
smerte

lese-/skrive og
forståelsesvansker

søvnvansker
Lavt selvbilde

Hørsel- og
synsvansker
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En ordavkodingsmodell
Fonemisk og ortografiskeordavkodingsstrategier

Begreper...
er som å lære et
nytt språk.
Studentene kan
ha vansker med å
lese/forstå nye
ord innen et nytt
fagfelt – f.eks.
som i LØM!
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https://www.raadgiveren.no

Ordkjedetesten

Førtestfunksjonsprofil: Småvansker
:
Anbefaltopplæringsplan
Vanskegrad
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Matematikk

Test deg selv
er utviklet og administreres av
NetPed.
Det er gratis, og du trenger heller
ikke registrere deg med navn
etc. Du må kunne jobbe
uforstyrret i ca 15-20 min før du
setter i gang. Når du er ferdig, vil
du få en vurdering av ditt
kompetansenivå innen norsk
(lesing og skriving) og
matematikk. Dette kan du
benytte til å vurdere om du skal
søke ytterligere hjelp eller støtte,
og hvor du i så fall skal gå.
Ta testen her
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veilederen-bas is.netped .no
iCloud

Google

Statped.no

NRK.no

Wikipedia

Facebook

Testsertifikat
Testtype:

VeilederenBasis
Lese-/skriveferdigheter (NOR)
Rettskriving
= 6,0 av 7
Leseforståelse
= 6,0 av 7
= 7,0 av 8
Ordforråd

11.06.2019
VeilederenAnon

Testresultatet indikerer at du ikke har
noen vansker med lesing og skriving.

Når det gjelder matematikk, viser
testen små vansker .

Hovedresultat:

Matematikkferdigheter (MAT)
Matematikk
= 7,0 av 11
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© 2017 - NetPed

Vi anbefaler at du gjennomfører en
grundigere kartlegging for å finne ut
om du har behov for tilpasset
opplæring, tilrettelagt eksamen,
datahjelpemidler eller annen hjelp .
Kontakt oss her
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NetPed AS - Test deg selv
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Oppsummering 3. samtale –etter 2017...
Oversikt etter 3.samtale
i mai-19:
18 ANKEM og IT-D
1.

Din skolesituasjon –
nå

Undervisningssitu
asjon i klassen din
og
kontakt med
lærerne?

18 ANKEM (30 stud)

18IT-D (25 stud)

De fleste er fornøyde, men gjennom
samtalene har vi fått gode råd mht. å
bedre undervisningen i enkelte fag...
Dette har vi oversikt over – hvis
skolen ønsker det!

Mange er fornøyde, men
studentene sier at de
strever med realfag

ALLE uttrykker at de har god kontakt
m/lærerne, men at LØM-faget bør
kunne bli mer relevant – bl.a. mer om
ledelse. Vanskelige og uklare
begreper skaper forvirring.

For mange er det
problemer med at det er
flere dager uten
undervisning. Noe «slapt»
opplegg. Altfor dårlig
tilbakemeldinger på
innleveringer etc.

1.

Klassemiljøet – nå?
Endring i løpet av
året?

Svært godt klassemiljø hele skoleåret,
men bedre vår enn høst -18. Flere
studenter mener samtalene våre har
bidratt til denne forbedringen.

Godt klassemiljø

1.

Motivasjon mht.
neste års studier?

ALLE er motivert mht. å ta fatt på et nytt
skoleår. Ikke minst pga. fagene som da blir
mer målrettet deres interesser.

Stort sett bra. De fleste
gleder seg til 2. klasse

1.

Eksamensforberedels
er og eksamen? OK?

Overraskende mange sier at de gruer
til eksamen i LØM.
Matte vurderes som mindre farlig nå.
De fleste er positive og vil
gjennomføre eksamen med »stil»!

OK. Gode forberedelser til
timene.
Men altfor mange prøver
ellers i mai.

1.

Har disse samtalene
hatt betydning for
deg

Absolutt alle uttrykte at de var svært
fornøyde. Noen mener at de ville ikke
ha klart å gjennomføre skolen uten
våre samtaler. Mao. det er svært
viktig å «ufarliggjøre» krevende fag!

Som i 18 ANKEM!
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Motivasjon
Motivasjon -a. Samtaler

b. Metakognitiv
kompetanse:
dvs. forståelse for
hva en kan og ikke kan
c. Selvinnsikt gir
selvtillit!
d. Kompensasjon ved
bruk av
digitale hjelpemidler...

mestring
estrin
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Vår verktøykasse per i dag...

Onenote
 Bokmålsordboka og nynorsk på nett
 CD-ord og IntoWords m/Begreper
 Touch
 NTNU – video om studieteknikk
 Kikora (matematikk m/skolelisens – nyttig ved skolestart.)
 Forkurs i matematikk v/Vidar Lillehaug
 Test deg selv
 Ordkjedetesten
 Studentsamtaler v/skolestart, juletider og vår
 Samarbeid med Statped mht. digitale læremidler
 Kompetanse - gode rutiner – samarbeid - fleksibilitet


