
DET POSITIVE LIV 
SOM ORDBLIND
Ordblindhed er bare en anden 
måde at gøre tingene på.

ETLIVSOMORDBLIND.DK
For folk med ordblindhed inde på livet

WALT DISNEY 
DER SELV VAR ORDBLIND

Hvis du kan drømme det, 
kan du gøre det.

ER MIT BARN ORDBLIND?

HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP?

Det kan være tegn på ordblindhed, hvis dit 
barn har svært ved at lære at tale, har lav 
interesse for bogstaver eller har svært ved 
at lave rim og remser. 

Risikoen forøges, hvis der er ordblindhed i 
familien.

I folkeskolen skal du tage kontakt til 
klasselæreren eller kommunens 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 
for at få testet dit barn for ordblindhed.

Som voksen kan du tage kontakt til VUC, 
AOF  eller LOF for at høre mere om kurser 
og tilbud målrettet ordblinde.

 

RÅDGIVNING OMKRING 
ORDBLINDHED

Jeg er selv ordblind…

… og er gået fra at have store tale-, læse- og 
stavevanskeligheder som barn, til i dag at have 
færdiggjort en lang videregående uddannelse. 
Det har krævet hårdt arbejde, støtte og brug af 
strategier for at overvinde min ordblindhed. 

I dag blogI dag blogger og rådgiver jeg om ordblindhed, 
for at hjælpe andre til at overkomme, de 
udfordringer som ordblindhed medfører. 

JJeg ved, at det er muligt at nå lige så langt som 
alle andre, selv om man er ordblind. Det 
kræver dog en anden tilgang til tingene samt 
hårdt arbejde. Det er vigtigt, at havde støtte i 
sit bagland, for man kommer på sin vej til at 
opleve mange op- og nedture. Men det gør dig 
kun stærkere i sidste ende! 

Hør mere om, hvad jeg kan hjælpe 
med, ved at skrive til 
jesper@etlivsomordblind.dk

ETLIVSOMORDBLIND.DK



Velkommen til første skridt til 
at se positivt på ordblindhed 

Ordblindhed gør hverdagen sværere, men 
det er muligt, at flytte de grænser, som ord-
blindhed kan sætte. Mulighederne er der – 
tilgangen er bare anderledes, end den er for 
sidemanden eller kollegaen. 

I denne folder, kan du finde informationer 
til, at finde din vej til, at bruge ordblindhed 
på en positiv måde. 
God læsning! 

3 LEVEREGLER SOM ORDBLIND

Det kræver hårdt arbejde
men hvad gør ikke det.
Som ordblind skal man arbejde ekstra, 
for eksempelvis at skrive en tekst. Dette 
kan være hårdt, men så føles det også 
meget bedre, når man når målet.

Der er altid en vej
man skal bare afsted.
Man skal ikke være bange for at gå 
derudaf. Man kan altid ændre retning, 
hvis man finder noget bedre.  

Man er ikke dum!
fordi man er ordblind.
Flere af verdens klogeste og mest 
kreative personer har været ordblinde, 
så det behøver ikke bremse én, at man 
har svært ved at læse eller stave.

En blog skrevet til ordblinde og deres familier. Du 
kan finde artikler om mange forskellige emner 
inden for ordblindhed.

Du kan fx læse om de mange hjælpemidler, der 
kan bruges i skolen, på uddannelsen eller i job. 

Der er også manDer er også mange personlige beretninger om livet 
som ordblind, og de udfordringer en ordblind kan 
kommer ud for.

Jespers 9. klasse retstavningseksamen

Jesper styrer en blog, som er meget 

spændende og vedkommende. For 

mennesker med ordblindhed er det 

væsentligt at diskutere forhold inden for 

skole, uddannelse, job og it-hjælpemidler 

med andre ordblinde. 

PPå bloggen foregår der en livlig debat om 

stort og småt. Her kan du finde svar på 

mange spørgsmål, du ikke kan finde andre 

steder om mennesker med ordblindhed. 

ERIK KILDEGAARD RASMUSSEN 
Formand for Ordblinde/dysleksiforeningen 
i Danmark.

HJÆLPEMIDLER

ORDFORSLAGSPROGRAMMER: Programer, der 
kommer med ordforslag, mens man skriver. De 
findes oe på telefoner, når man skriver en sms, 
men kan også fås i mere avancerede udgaver til 
computer og smartphones, og har kendskab til 
fejl, som er typiske for ordblinde. 

OPLÆSNINGSPROGOPLÆSNINGSPROGRAMMER: Er teksten digital, 
kan mange programmer i dag læse det op  fra 
computer eller smartphone. Er teksten ikke 
digital, kan den let skannes ind, ved hjælp af 
smartphone eller scanner til computer. 

SSTRATEGIER:  Der er mange muligheder, som 
passer til forskellige personer. Måske hjælper det, 
at snakke om indholdet af teksterne med 
venner? Måske kan man skabe en mere kreativ 
løsning end en tekstopgave? Måske kan man 
bidrage med andre kompetencer under 
uddannelse og på job, end dét at skrive store 
mænmængder tekst.
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