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Ordblind  
Forslag til viden 
 

Bøger  

Litteratur der beskriver ordblindhed - rettet mod forældre. 

Andreasen, K. & Jandorf, B. D. (2013). Ordblindhed – en håndbog til forældre. Special-

pædagogisk Forlag. 

Hultquist, A. M. (2015). Skal jeg fortælle dig om ordblindhed? Dansk Psykologisk Forlag. 

 

Nota 

Lydbogsbibliotek og videnscenter for mennesker med med læsevanskeligheder. Har 

skønlitteratur og fagbøger som lydbøger og e-bøger. 

https://nota.dk/viden/notas-videoer 

 

AppWriter 

Læse-/skrivestøttende program som er frit tilgængeligt på Holbæk kommunes 

folkeskoler. Fungerer i Google drev på start.skolen.nu. 

https://www.wizkids.dk/appwriter/ 

 

 

Ordblindhed i grundskolen  

Et inspirationsmateriale rette mod de forskellige aktører rundt om det ordblinde barn. 

Forældre:https://www.emu.dk/modul/ordblindhed-i-grundskolen-for%C3%A6ldre 

Skole:https://www.emu.dk/modul/ordblindhed-i-grundskolen-l%C3%A6sevejledere-

l%C3%A6rere-og-p%C3%A6dagogisk-personale 

 

READ 

Inspiration til, hvordan du kan læse med dit barn. Forskning viser, at når du og dit barn 

læser sammen dagligt og taler om det, I læser, er det med til at fremme dit barns sprog 

og læseudvikling. READ er derfor med til at styrke dit barns sprog og læsefærdigheder, 

så det klarer sig bedre i skolen og livet. READ er målrettet de ældste børnehavebørn, 

samt elever i 0., 1. og 2. klasse og findes på 9 forskellige sprog.  

http://www.aarhus.dk/read  

 

Nationalt videncenter for læsning 

Nationalt Videncenter for læsning har i samarbejde med DK4 og fagbladet Folkeskolen 

produceret korte film med gode råd om læsning til forældre. Se udsendelserne i 

nedenstående links: 

- Mit barn er ordblind - hvad nu? 

https://www.youtube.com/watch?v=1EhI_sEFOPU 

- Læsetips om højtlæsning: https://www.youtube.com/watch?v=o4nwDSZfrJ4 

- Computeren som læsehjælp: https://www.youtube.com/watch?v=RTYuGhJZJaA 

- Nyt liv på lektielæsning: https://www.youtube.com/watch?v=bKufuf1nmuM 

- Ordforråd: https://www.youtube.com/watch?v=7u6t1aUokN0 

- Sådan giver du din dreng lyst til at læse? 

https://www.youtube.com/watch?v=RpXPoSPOdZI 

- Hvad er faglig læsning? https://www.youtube.com/watch?v=EmXYwXouo8w 

- Vi læser på alle sprog: https://www.youtube.com/watch?v=JRL1pM6_LYY 

- Teenagere læser da også: https://www.youtube.com/watch?v=aTLkyD05P1w 

- Dansk som andetsprog: https://www.youtube.com/watch?v=ey0qrEg3Dr8 

- Læsning i gymnasiet: https://www.youtube.com/watch?v=R5XZOFVxzio 
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Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark 

Foreningen arbejder for bedre vilkår for ordblinde og oplyser om ordblindhed. 

https://www.ordblindeforeningen.dk/ 

 

Hjælp til Ordblindhed 

Hjælp til ordblindhed er oprettet af Socialstyrelsen og har gode råd og tips til bl.a. 

ordblinde og pårørende. www.hto.nu 

 

Jeg er ordblind 

Jeg er ordblind er en podcast, der omhandler ordblindhed. Holdet bag podcasten er selv 

ordblinde. 

http://jegerordblind.dk 

 

Et liv som ordblind 

Denne hjemmeside er en hjælp til ordblinde fra en ordblind. Siden indeholder kontakter 

til professionelle, idéer til hjælpemidler samt en blog med praksisfortællinger. 

https://etlivsomordblind.dk/ 

 

Ordblindeefterskoler 

Hjemmesiden giver et overblik over ordblindeefterskolerne i Danmark samt en 

beskrivelse af, hvad de forskellige ordblindeefterskoler tilbyder. 

Ordblindeefterskolerne i Danmark. For elever med læse- og skrivevanskeligheder 
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