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Ordblindhed - også kaldet dysleksi
Ordblindhed defineres som markante vanskeligheder med at lære
at læse og skrive. Det skyldes, at man har en langsom og upræcis
omsætning af bogstaver til lyde og omvendt. Nogle elever har
hovedsageligt udfordringer med at stave og andre kun med at læse,
men oftest er det en kombination af begge dele. Ordblinde har
specielt svært ved ord, som de ikke har set før.
Vær opmærksom på, at ikke to ordblinde er ens, og at det er
forskelligt, hvornår man opdager, at eleven er ordblind.

Årsagen til ordblindhed
Man siger, at ordblindhed er medfødt og ofte genetisk.
Man kan ikke slippe af med sin ordblindhed, men vanskelighederne
kan afhjælpes med undervisning, træning og brug af læse- og
skriveteknologi.



Hvad kan I forvente af Provstegårdskolen
● Skolens lærere kender til ordblindhed, og ved hvordan de

hjælper ordblinde elever på vej.
● Teksterne, som eleverne arbejder med, bliver tilgængeligt på

computeren til oplæsning.
● Lærerne har indsigt i skriveteknologierne fra Appwriter
● Lærerne har kendskab til Nota (Bibliotek med e- og lydbøger)
● Skolens læsevejledere introducerer AppWriter til dit barn

(oplæsning, ordforslag, ordbog, skriveskabeloner,
PDF-Reader)

● Eleverne opdateres løbende i skriveteknologierne (de udvikles
hele tiden)

● Skolens læsevejledere har de ordblinde elever på små hold
hver 14.dag med særligt tilrettelagt undervisning for de enkelte
grupper

● Der udarbejdes en handleplan og den evalueres løbende ved
skolehjemsamtalerne

● Der er et tæt samarbejde mellem klassens lærere og
læsevejlederne omkring eleven

● Eleverne må anvende AppWriter ved de nationale test og
andre prøver i klassen

● Ved folkeskolens prøver i 9. klasse, får eleven mulighed for
dispensationer i form af ekstra tid og brug af Appwriter

● Et forældremøde i begyndelsen af skoleåret



Hvad forventer skolen af forældrene
● Samarbejde med lærerne og barnet og udtryk klare

forventninger til barnets skoleforløb
● Følg op på de aftaler, der i fællesskab er lavet med skolen
● Lad barnet vise, hvad det kan og har lært
● Vær en rollemodel, der også læser bøger selv
● Støtte og opmuntre barnet, så det føler sig værdsat og

inkluderet på trods af sine vanskeligheder
● Fortæl barnet, hvad det ellers er god til
● Find nogle ordblinde rollemodeller, som dit barn kan spejle sig

i
● Vær opmærksom på, at ordblinde har brug for mange

gentagelser

Hvad kan barnet selv gøre:

● Acceptere at man er ordblind
● Lære at bruge de forskellige funktioner i AppWriter
● Brug Nota (Lydbøger) og lyttelæs ofte
● Arbejde for at blive så dygtig som muligt
● Arbejde sammen med lærerne



Nyttige links:

https://www.ordblindeforeningen.dk

https://folkeskole.ordblindeportalen.dk

www.lytogstav.dk

www.kongevej.dk

www.leguan.dk

Kilder:

● https://nota.dk/
● Læseforståelse - indsigt og undervisning af Carsten Elbro m.fl.

https://www.ordblindeforeningen.dk
https://folkeskole.ordblindeportalen.dk/
http://www.lytogstav.dk
http://www.kongevej.dk
http://www.leguan.dk
https://nota.dk/


Apps til telefonen:

AppWriter
Appen hvor du kan skrive tekst og få foreslået ord, der
passer ind i sammenhængen, og du kan få teksten læst
højt.
Du kan tage et billede af en tekst, som du kan få læst
højt.
Appen er gratis

Nota
På Nota Biblioteket kan du også finde bøger ud fra
genrer eller emner.
Du kan også finde ud af, hvilke bøger vi på nuværende
tidspunkt anbefaler indenfor de samlinger du selv har
valgt at følge.

Google oversæt
Appen kan oversætte via indtastning til 90 sprog, bruge
kameraet til at oversætte tekst på et øjeblik på 26 sprog
samt automatisk oversættelse af tale begge veje på 40
sprog.
Appen er gratis.

Prizmo (Til iPhone og iPad)
Appen til at scanne dokumenter, visitkort, regninger og
whiteboards, så du kan gemme og dele teksten.
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