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Jeg er testet ordblind – hvad vil 
det sige? 
7-8% af den danske befolkning er ord-
blinde. Ordblinde har svært ved eller 
er langsommere end andre til at sætte 
ordenes enkeltlyde sammen til et helt ords 
lyd. Det giver vanskeligheder med at lære 
at læse og stave og giver ofte også andre 
skriftsproglige vanskeligheder. Ordblinde 
lærer sig således ofte at læse og skrive på 
den måde, at de husker, hvordan ordene 
ser ud, mere end hvordan de lyder. Som 
følge heraf vil ordblinde opleve større 
vanskeligheder end andre ved at lære nye 
ord, og i takt med at uddannelseskravene 
bliver større, så er det et vigtigt opmærk-
somhedspunkt. 

Evnen til at sætte enkeltlyde sammen 
varierer hos alle mennesker, og derfor er 
der også forskel på præcision og hastighed 
hos ordblinde elever - man kan på den 

måde være mere eller mindre ordblind. Det 
er meget vigtigt at pointere, at ordblindhed 
på ingen måde hænger sammen med in-
telligens. En af Danmarks bedste oplæsere 
- Ghita Nørby - er ordblind, Einstein var det 
og selv en forfatter som H.C. Andersen, 
mener man, var ordblind. 

Hvis du først bliver testet for ordblindhed 
sent, så kan du have oplevet, at nogle ting 
i skolen har været rigtig svært, og mange 
har også fået at vide, at de skulle prøve 
noget mere. Det kan give en negativ selv-
opfattelse, og du kan også have oplevet, 
at andre ikke har syntes, at du var dygtig. 
Måske har du også undgået læsning og 
skrivning, så du også oplever at have 
manglende træning og erfaring med for-
skellige teksttyper. 

Ordblindhed er i reglen arveligt, så der vil 
ofte være andre ordblinde i familien, eller 
andre, der har oplevet, at læsning og skriv-
ning har været vanskeligt.

Hvordan kan man som 
forælder/værge hjælpe? 
Som forælder/værge til en ordblind kan du 
hjælpe ved at interessere dig for, hvo
rdan skolen opleves, få talt om hvad der er 
svært, opfordre til at søge støtte hos stu-
die– og læsevejledere samt sætte sig ind i 
IT-værktøjer og opfordre til at bruge det. 



Videreuddannelse
På alle SU-berettigede uddannelser i Dan-
mark har man samme muligheder for hjælp 
som i gymnasiet. De forskellige uddannel-
sessteder får ikke automatisk besked om, 
at man har en ordblindeproblematik, så det 
er vigtigt, at man kontakter sit fremtidige 
uddannelsessted i god tid, før man starter, 
så de kan få søgt de nødvendige ting hjem 
til en. 

Hvilken støtte kan jeg få? 
Den vigtigste hjælp for en ordblind elev 
er kompenserende IT-værktøjer. En del 
elever vil allerede kende fx AppWriter fra 
grundskolen, men på gymnasiet vil du få 
en grundig instruktion i at bruge det på 
gymnasieniveau. Hvis du har haft dårlige 
oplevelser med at bruge fx AppWriter, så er 
det vigtigt, at du giver det et nyt forsøg, da 
det mest handler om tilvænning og at blive 
sat godt ind i funktionerne. 

AppWriter indeholder oplæsningsfunktio-
ner, ordforslag til stavning samt tekstgen-
kendelsesfunktion, så man kan få læst alle 
tekster op. Derudover kan man søge om 
AppWriter til mobilen, så man kan få læst 
tekster op, der bliver udleveret i papirform, 
og så man kan få hjælp til stavning på 
mobilen. Alle ordblinde elever bliver dertil 
meldt ind på nota.dk, hvor man kan finde 
sine fagbøger og evt. romaner som e-bø-
ger/lydbøger. Endelig har man mulighed 
for at få en mentor, der 1-2 timer pr. uge 
hjælper med at få struktur på studiehver-
dagen, at komme i gang med afleveringer, 
læsestrategier samt hjælp til større skriftli-
ge opgaver. 

Information til faglærere 
Man vælger selv, om ens faglærere skal 
vide, at man har en ordblindeproblematik, 
men det er anbefalelsesværdigt, at lærerne 
har så meget viden som muligt. Alle lærere 
ved, hvad ordblindhed er, og at det ikke 
hænger sammen med, hvor dygtig man er, 
så lærerne bruger denne viden til at tage 
de nødvendige hensyn - fx så man ikke 
bliver sat til at læse en tekst op på klassen, 
man ikke har øvet i forvejen, eller stave ord 
på tavlen. 

Særlige eksamensvilkår 
Ordblinde elever har mulighed for at søge 
om forlænget prøvetid til skriftlige eksa-
mener og forlænget forberedelsestid til 
mundtlige. Det gælder for alle prøver, at 
man vil kunne få sit materiale elektronisk, 
så man kan få læst det op, ligesom man er 
berettiget til at bruge læse-skriveprogram-
mer til alle eksamener. 
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Nyttige links
https://www.ordblindeforeningen.dk/ 
Viden og netværk omkring ordblindhed. 

https://ordlab.dk/ 
Mange grundige instruktionsvideoer til bl.a. AppWriter, Onenote, Word, Nota, PowerPoint mv.

https://www.ucsyd.dk/files/inline-files/Opslagsbog%20AppWriter%20120520.pdf 
Grundig manual til AppWriter.

Kontaktoplysninger på læsevejledere:

Mette Skotte Engers
ME@katedralskolen.dk
27 24 79 67

Mikkel Gade
MHG@katedralskolen.dk
23 69 23 77


