
Dyslexie, en skrifttype for ordblinde 

Der er mange tiltag der ude rettet mod ordblinde. Et nyt tiltag er 

skrifttypen Dyslexie, som er lavet af en ordblind selv og brugt til 

videre i teksten kampagne,, der har en uddannelse i grafiks design. Der 

finde rigtig mange forskellige skrifttyper, hvorfor skulle denne lige 

være bedre end andre?  

Der er mange skrifttyper, som er lavet for de se godt ud og er 

læsbare for normale mennesker. Da ordblinde, kan havde forskellige 

problemer, fordi bogstaver ikke altid opfører sig som de skal i hovedet 

på en ordblinde, kan dette skaber problemer. Dette her haft Dyslexie 

forsøgt at gøre noget ved, der er 4 punkter hvorved de er anderledes:    

 Mere vægt i bunden, så det er lette at afkode hvilken vej 

bogstaverne skal vende. 

 Mere forskel på de forskellige bogstaver, så afkodning kan blive 

letter.   

 Tydeligt at der er store bogstaver og hvornår en ny sætning 

starter.  

 Mere afstand mellem bogstaverne, så de ikke så let bliver 

blandet sammen. 

Jeg har i dag forbedret min læsning en helt del, så derfor er det 

svært at udtalte om 100% omkring hvor meget skrifttypen hjælper. 

Men selv om jeg læser bedre i dag, overse jeg tit punktummer, men 

opdrager det normalt, fordi der er noget galt med sætningen. Dette 

problem har jeg ikke når jeg læser med Dyslexie, fordi de kan jeg 



tydelig se at der er et punktum, fordi det store bogstav blive mere 

tydeligt.  

De sider jeg har læst, som er printet ud, kan jeg godt se er meget 

overskydelige, fordi der er mere luft mellem ord og bogstaver.    

Dyslexie, koster €9,95 (75 kr) for privat personer, om året. Det kan 

man ikke siger er mange penge, hvis det gør at man få lettet ved at 

læse, også bare 5% bedre. Derfor er det et produkt jeg helt sikkert 

kan anbefale!  

Her kan du prøve at download en PDF fil med dette og et andet 

indlæg, hvor der er brugt Dyslexie samt en tekst fra kampagne videre i 

teksten her  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvordan har jeg lært at læse? 

Jeg har skrevet lidt rundt omkring hvordan jeg har lært at læse, i 

dette indlæg vil jeg samle det, og prøve at givet et fuldt billede af 

hvordan. Som lille kunne jeg ikke læse og havde heller ikke 

lysten/kræften til at lære det. I skolen er den første bog jeg huske at 

havde læse "Da liv blive væk", huske det til at være 4-5 klasse og 

omkring 10 ord på hver side. Selv om jeg sikket har lært en masse til 

den specialundervisning jeg har gået til, er det ikke det der står frem, 

når jeg tænker over hvordan jeg har lært.  

Da jeg var helt lille, fik vi Anders And bladet hver uge, min storebror 

kunne nok læse det, men jeg kigger mest billeder, men har nok også 

prøvet at læse lidt. Derudover fik vi også Illustreret videnskab hver 

måneden, har set nogle af vores blade gå helt tilbage til 1992, vi få 

dem stadigvæk. På dette tidspunkt var det mere bare at kigger i 

bladende, og måske forstå nogle få ord. Men nok også en måde hvorpå 

jeg beholdte en hvis interessant, for ting hvor der indgik tekst i.  

Efter 9. klasse valgte jeg 10. klasse, hvor jeg læste min første bog 

helt frivillige, Hot Sex, 388 sider, spændende læsning dengang : ) Det 

var nok her jeg fik smag for at læst mere og mere i min fritid. 

Derefter læste jeg Skruen uden ende,  Den vestlige teknologis 

historie, en bog jeg senere læste igen som pensum på HTX. Herefter 

fandt jeg en anden stil, Succes, af Jack Welch, en bog om ledelse, 

strategi og karrierer, måske derfor jeg har den uddannelse jeg har.  

Da jeg som 18. året starte på HTX, skulle jeg læst en del til de 

forskellige fag, derfor fik jeg ikke læst så meget i min fritid, men 



stadigvæk meget i skolen. Da jeg kom i 2.g og skulle skrive en opgave 

i samfundsfag om vedvarende energi, fik jeg overtalt min forældre til 

at vi skulle abonnere på Børsen, fordi der var en masse om det emne, 

på det tidspunkt. Den dag i dag, få jeg stadigvæk Børsen alle hverdag, 

så det er omkring de 8 år nu. På dette tidspunkt læser jeg også M!, i 

nogle år, men kan ikke huske hvor mange.  

Før jeg begyndte at arbejde på dette indlæg har jeg ikke set det, at 

læse avis eller bøger i fritiden som træning, men for 

videns/underholdnings skyld i stedet. Men nu har jeg regnet lidt på 

det, hvor mange timers læsetræning jeg har fået. Det skal siges at jeg 

også har læste Berlingske og Jyllands Posten i perioder, pt. alle 3. 

Over de sidste 8 år, har jeg nok brugt gennemsnitlig 30 min på at læse 

avis om dagen. Over de sidste 8 år (2920 dag), er der 2088 hverdag, så 

det svare til 1044 timer avislæsning, eller 43,5 hele dage!!!! 

Udover at havde læst en masse aviser, har jeg også fundet glæde i at 

læser bøger. Billeder herunder viser alle de bøger jeg har læst i min 

fritid. Dette er altså ved siden af det jeg har læst på HTX (3 år), 

HA(almen) (3 år) og min kandidatoverbygning (2år). De bøger jeg har 

læst her jeg heller aldrig set som rigtig læse træning, men bare som 

at det var spænende at havde muligheden for at lærer noget nyt.  

Ved ikke hvor mange timer/dage jeg har brugt på at læser de bøger, 

men nok en del. 

I dag læser jeg stadigvæk en del, i gang med to bøger nu her. Men er 

også gået over til lydbøger, fordi de fleste bøger jeg gerne vil læser 

er på engelsk, og lydbøger er billiger og hurtigere at kommer igennem.  



En lang historie, hvad kan jeg så bruger det til? Det jeg har opdraget 

er at hvor meget det jeg har læst igennem tiden, også er det jeg 

synes er spændende i dag, teknologi, økonomi, investering, ledelse, 

iværksætte, hjerne m.m. Jeg fik den første Harry Potter bog da den 

udkom, fordi den skulle man jo læse, men den sagde mig selv ikke 

noget. Fik også 2'er, men fik aldrig start på den, i dag læser jeg 95% 

faglitteratur, det andet siger mig ikke noget.  

Derfor synes jeg at det vigtigste er at finde noget som man gider at 

læse, skrevet et andet indlæg om det, så er det lige meget hvad andre 

synes om det, min klassekammerater kunne slet ikke forstå at jeg 

allerede havde læst Skruen uden ende,  Den vestlige teknologis 

historie for hyggen skyld. Hvis man bliver "tvunget" til at læse noget 

man ikke synes om, kan det være det enden med at man slet ikke gider 

at læser! Men hvis man finde noget sjovt, så kan det være man slet 

ikke tænker over det som træning men bare noget man gerne vil, jeg 

har som sagt slet ikke tænkt over læsningen som træning før jeg 

tænkte over tingen til dette indlæg.    

 I skal da være de første til at få det af vide, har skrevet et nyt 

indlæg, omkring hvordan jeg har lært at læse. Her I kan bruge det til 

noget! 

 

 

 

 



Ordliste 

Hest  

Hus  

Bil 

Skib  

Hund  

And 

Båd  

Vand 

Sand 

Græs  

Sol 

Sky  

Mand 

Tand 

Kone 

Vej  

By  

Årstal  

Land  

Trold  

Sporvogn 

Fodbold  

Computer 

Telefon  

Fjernsyn 

Bogstav 

Skole  

Danmark 

Gråd  

Spand 

Dam 

 

 


