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Forord

Der er mange muligheder for at gøre
noget ved sin ordblindhed eller sine dår-
lige læsefærdigheder. 

Overalt i landet tilbydes der ordblinde-
kurser og forberedende voksenundervis-
ning. Det er gratis at deltage. Lærerne er
specialudannede. 

Der er i dag rigtig mange hjælpemidler
til rådighed for ordblinde. Specielt com-
putere og Internettet byder på mange
slags hjælp. 

Hvis deltagelsen i undervisningen kræ-
ver fravær fra arbejdet, kan man i mange
tilfælde beholde sin sædvanlige løn. Ar-
bejdsgiveren kan få voksenuddannelses-
støtte samt støtte fra uddannelsesfonde.

Så hvad er problemet, kunne man
spørge?

Problemet er, at der stadig er meget
langt igen, før alle ordblinde eller dårlige
læsere har modtaget et tilbud om under-
visning og hjælpemidler. 

Dagligdagen vil blive stadig vanskeli-
gere for de ordblinde og for de dårlige
læsere. Job hvor der ikke kræves læse-
kundskaber forsvinder – og det går
meget hurtigt. De nye job kræver mere
og mere læsning. IT, kvalitetsstyrings-
manualer, rapporter, skriftlige instruktio-
ner m.v. er efterhånden dagligdag, selv i
såkaldt ufaglærte job. 

Og så er der alle de andre konsekven-
ser af at være dårlig læser. Fx at det er
vanskeligere at deltage i foreningslivet
og i politisk arbejde. Det er vanskeligere
at kunne læse højt for børnene og bør-
nebørnene. Det er vanskeligere at
hjælpe med lektierne, at skrive mails og
SMS til dem m.v.  

Derfor er der mere end nogensinde
grund til at gøre noget ved det, hvis man
er dårlig læser.

For 3F er opsøgning af og rådgivning
til medlemmer, der har læseproblemer,
et meget vigtigt indsatsområde. Andelen
af medlemmer med læseproblemer er
markant større i 3F end i andre fagfor-
bund. 

Denne vejledning skulle gerne gøre
denne store og vigtige opgave lidt mere
overskuelig for alle involverede. Den er
skrevet specielt til tillidsfolk og valgte og
ansatte i afdelingerne.

Jeg håber, at I har mod på indsatsen –
der er brug for den!

Poul Erik Skov Christensen
Forbundsformand
3F



Undervisning og hjælpemidler –
to sider af samme sag
Alle ordblinde eller langsomme  læsere
kan blive bedre til at læse. Meget bedre
endda. Derfor skal alle ordblinde og læ-
sesvage opfordres til at gå i gang med
undervisning.

Men det er ikke realistisk at ordblinde
kan blive superhurtige læsere. Derfor er
hjælpemidler vigtige. 

Heldigvis er der sket en kolossal udvik-
ling de seneste år, når det gælder hjæl-
pemidler til ordblinde og læsesvage. En
udvikling som 3F’s medlemmer skal
nyde godt af.

Få computeren til at læse 
teksten
Der er udviklet en række oplæsningspro-
grammer, som kan læse tekster højt. 
Et af dem – Adgangforalle – kan down -
loades gratis fra hjemmesiden www.ad-
gangforalle.dk

Når man starter programmet, vises en
”fjernbetjening” på skærmen. Herefter
markerer man den tekst, man gerne vil
have læst højt, og klikker på start-ta-
sten. Nu læses der op – med en lidt me-
kanisk stemme. Men med lidt tilvænning
går det OK.

Der findes også andre oplæsningspro-

grammer, fx i tilknytning til ordforslags -
programmer eller Dictus (se side 6).

Få PDA’en eller mobiltelefonen
til at læse teksten
Som nævnt findes der ganske gode pro-
grammer, der kan få computeren til at
læse tekster højt – hvis der altså er tale
om dokumenter der er gemt i compute-
rens hukommelse.

Men hvis man nu står med et stykke
papir med en tekst på – fx en ordresed-
del, en besked eller et menukort? Her
hjælper det ikke med et computerhøjt-
læsningsprogram.

Til denne form for højtlæsning er der
udviklet apparater i mobiltelefon-stør-
relse, som både kan scanne en tekst og
læse den højt bagefter. Det kan være en
PDA (PDA – personlig digital assistent),
hvor der er indlagt et program til scan-
ning og oplæsning. Eller det kan være en
avanceret mobiltelefon, som der er ind-
lagt et oplæsningsprogram i.

Disse apparater virker på denne måde:
1.Man tager et billede af teksten – lige-

som man tager billeder med en nor-
mal mobiltelefon

2.Programmet genkender ordene ved
hjælp af OCR-teknologien (OCR –
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Optical Character Recognition – optisk
tegngenkendelse)

3.Programmet læser teksten op.

Ordblinde, der har job, hvor det ikke er
muligt at have en computer i nærheden
hele tiden, kan få rigtig god hjælp 
fra en PDA oplæser eller en mobiltelefon
med OCR-program. En oplagt løsning for
ordblinde, der fx arbejder som chauffø-
rer, rengøringsassistenter, skraldemænd,
byg ningsarbejdere,anlægsgartnere, land -
mænd, forsyningsoperatører eller tilsva-
rende ”mobile” job.

Læs korte tekster med en
læsepen – læs lange tekster
med en scanner
En læsepen – eller ”scanner-pen” er vel-
egnet, når det gælder korte tekster.
Scanner-pennen føres hen over nogle ord
eller linjer, som efterfølgende læses op. 

Er der tale om længere tekster, bør
man anvende en ”flatbed-scanner”. Her
lægger man papiret i en maskine, hvor-
efter teksten læses op. Det minder en
del om at tage et fotokopi.

I begge tilfælde er der tale om at or-
dene – eller siderne – scannes og via
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OCR-teknologien omsættes til compu-
tertekst, der efterfølgende læses op. 

Det er en forudsætning, at der er ind-
lagt et såkaldt OCR-program i compute-
ren. Dette program genkender tegn og
bogstaver og omsætter dem til tale.

Du taler til computeren 
– den skriver for dig
Der er de sidste par år sket et stort gen-
nembrud med hensyn til de såkaldte
”tale-til-tekst-programmer”. Et eksempel
er det danske program ”DICTUS 2”. 

Dictus fungerer på denne måde: 1)
man taler til en mikrofon – pænt og ty-
deligt. 2) Dictus genkender det man
siger – og skriver det automatisk på
skærmen. 

Dictus kan anvendes sammen med
forskellige programmer. Fx tekstbehand-
ling eller e-mail. Det er dog en forudsæt-
ning, at det er et program, der kører på
Vista-styresystemet.

Man er nødt til at ”træne” Dictus, før
at det bliver rigtig godt til at genkende,
hvad man siger. Men efterhånden som
man har ”tilvænnet” programmet, når
man ganske højt op i andelen af gen-
kendte ord. 

Man slipper dog ikke for en grundig
korrekturlæsning – helt fejlfri er Dictus

ikke. Her kan man få hjælp af et tilknyt-
tet højtlæsningsprogram. I de fleste til-
fælde vil man nemlig kunne høre
stavefejlene, når det som man har ”skre-
vet” ved hjælp af Dictus, bliver læst højt.

Dictus kan hjælpe ordblinde til at
komme hurtigt i gang med at skrive,
uden for mange fejl. De der er kommet
godt i gang med Dictus, udtaler stort set
samstemmende, at det har været et
meget stort spring fremad med hensyn
til at ”skrive”.

Læs bøger med ørerne 
– i stedet for med øjnene
Biblioteket Nota (tidligere Dansk Blinde
Bibliotek) låner gratis lydbøger ud til ord-
blinde. Det kræver dog, at man kan
fremvise en erklæring fra en skole om at
man er ordblind.

Nota har over 20.000 titler på hyl-
derne, og der kommer hele tiden nye til.
Desuden tilbyder NOTA en lang række
serviceydelser m.h.t. fagbøger, aviser,
tidsskrifter m.v. 

Nota sender – uden beregning – lyd-
bånd eller CD’er ud til lånerne. Der er
også mulighed for selvbetjening over in-
ternettet, således at man kan få sine
bøger/lydfiler hjem på sin egen computer
med det samme.
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Se mere om NOTA på www.nota.nu
På alle folkebiblioteker er der mulighe-

der for at låne lydbøger, både fagbøger
og skønlitteratur. De mindre biblioteker
har måske ikke ret mange titler hjemme.
Men så har de mulighed for at låne ma-
terialerne hjem fra andre biblioteker. 

Nogle biblioteker tilbyder lydbog+bog
pakkeløsninger. Det giver mulighed for at
lytte og læse samtidig.

Alt efter hvilken kommune, der er tale

om, kan der være andre gode tilbud. For
eksempel computerbaseret oplæsning af
lokale aviser og blade. 

På hjemmesiden www.netlydbog.dk er
der mere end 500 lydbøger, som man
gratis kan downloade til sin computer, og
derfra til en bærbar mp3-afspiller. Så
kan man nyde højtlæsningen, mens man
foretager sig noget andet. Eller man kan
få en bog læst højt, samtidig med at
man følger med i teksten. 
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Det er dog en
betingelse for at

kunne downloade bøger
fra Netlydbog.dk, at man er

registreret som låner på et af de
over 80 folkebiblioteker, der er tilmeldt

ordningen. 
Se mere på www.netlydbog.dk

Hvad koster det 
– og hvem betaler?
En bærbar computer indgår næsten altid
i det ”værktøj”, som en ordblind har brug
for i forbindelse med hjælp til læsning og
skrivning. Derfor er det rigtig godt, at en
”bærbar” er blevet billigere og billigere.
Rent praktisk er det også en stor fordel,
at de er blevet lettere og mindre, således
at de er meget nemmere at tage med
omkring.

En computer er dog ikke nok. Der skal
også programmer til. Disse er efterhån-
den den mest kostbare del af det værk-
tøj, som den ordblinde skal bruge.

IT-rygsæk
Det mix af computer, andet grej samt
programmer, som den enkelte ordblinde
har brug for, kaldes ofte for en ”IT-ryg-
sæk”. Indholdet i ”rygsækken” varierer,
alt efter behovet hos den enkelte.

Et eksempel på indhold i en IT-rygsæk:
l Bærbar computer
l CD-ORD med digital stemme 
l OCR tekstgenkendelsesprogram
l Retskrivnings- og betydningsordbog 
l Læsepen 
l Printer 
l Flatbed-scanner
l Dictus tale-til-tekst-program
l Digital diktafon
Alt efter behovet løber den samlede pris
for en IT-rygsæk op i 10-20.000 kr.
Dette er mange penge for den enkelte.
Derfor er det vigtige at vide, hvor man
kan få støtte til denne udgift.

Hvis man deltager i 
undervisning
IT-rygsækken er normalt knyttet til den
undervisning, man følger. Man skal der-
for henvende sig til skolen og få nær-
mere oplysning om støttemulighederne. 
Det er vigtigt at man henvender sig i god
tid, inden man starter på uddannelsen.
Skolen kan ikke skaffe rygsækken fra den
ene dag til den anden.
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Ordblinde der deltager i 
AMU-kurser
Ordblinde, der deltager i AMU-kurser,
kan få hjælp fra AMU-hjælpemiddelser-
vice. Også her foregår det på den måde
at man – i god tid – skal gøre skolen op-
mærksom på, at man er ordblind. Heref-
ter sørger skolen for, at der bliver
etableret kontakt mellem kursisten og
leverandøren af hjælpemidlerne (det er
for tiden Hjælpemiddelinstituttet).

For dem i job
Voksne ordblinde i job kan få forskellige
former for støtte gennem jobcentrenes
handicapkompenserende ordninger. Bag-
grunden er kapitel 14 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, der handler om
tilskud til udgifter til hjælpemidler m.v.
Støtten kan fx bestå i en IT-rygsæk. 

Støtten skal søges gennem det lokale
jobcenter. Der skal foreligge dokumenta-
tion for ordblindhed. Arbejdsgiveren skal
medvirke ved ansøgningen.

En oversigt over jobcentrenes nøgle-
personer vedr. støtte til ordblinde i job
findes på www.bmhandicap.dk under
menupunktet ”Nøglepersoner på handi-
capområdet”. Her kan man finde nøgle-
personerne i de lokale jobcentre.

Hjælp i forbindelse med 
privatlivet
Af § 112 i lov om social service fremgår,
at kommunen skal yde støtte til hjælpe-
midler til personer med varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne. 

Ordblinde er med i målgruppen.  
Det er en forudsætning, at støtten i

væsentlig grad kan afhjælpe de varige
følger af den nedsatte funktionsevne.
Eller at den i væsentlig grad kan lette
den daglige tilværelse i hjemmet. Eller
at den er nødvendig for at den pågæl-
dende kan udøve et erhverv.

Udfordringen er herefter at argumen-
tere for at ansøgeren hører til en eller
flere af disse målgrupper.

Man kan læse mere om vilkårene i Soci-
alministeriets vejledning nr. 6 af 5. de-
cember 2006 til Serviceloven. 

Man skal kontakte hjemkommunens so-
cialcenter, hvis man ønsker støtte til an-
skaffelse af ordblinde-hjælpemidler.
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Flere og flere deltager i de forskellige ud-
dannelsesmuligheder, der tilbydes til
ordblinde og dårlige læsere. 

Stor tilfredshed
Når man spørger dem, der har deltaget i
kurserne, siger langt de fleste, at de er

godt tilfredse med kurserne og med det
udbytte, de har fået ud af at deltage i
dem. Rigtig mange synes, at de omsider
har fået en undervisning, som de har
lært noget af. Noget de måske ikke har
haft særlige gode erfaringer med fra
deres tidligere skolegang.
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De første trin
De første trin for ordblinde/læsesvage,
der gerne vil blive bedre til at læse er:
l Kontakt til et VUC eller en ordblinde-

skole
l En test der går i dybden med proble-

mets art og omfang
l En vejledningssamtale om mulighe-

derne for undervisning og hjælpemidler 

Når det gælder medlemmer af 3F, kan
man tilføje et ekstra – allerførste – trin,
nemlig henvendelse til den lokale 3F af-
deling med henblik på rådgivning.

De allerfleste vil efter test og samtale
blive henvist til ordblindeundervisning
eller FVU (forberedende voksenundervis-
ning). Begge disse tilbud er gratis.

Støttemuligheder
Hvis undervisningen foregår i arbejdsti-
den er der muligheder for voksenuddan-
nelsesstøtte (check www.svu.dk). 

Hvis uddannelsen er aftalt med virk-
somheden, vil rigtig mange 3F’ere have
ret til overenskomstmæssig løn i kur -
sustimerne, hvis undervisningen foregår
i arbejdstiden. 

Hvis der er tale om selvvalgt uddan-
nelse, vil mange 3F’ere have ret til 85%
af sædvanlig løn. På nogle overenskom-

stområder (fx transportområdet) endog
100% løn. 

Støtten til selvvalgt uddannelse kom-
mer fra kompetencefondene.

Specialundervisning for voksne
Ordblindeundervisning for voksne foregår
på små hold med 2-6 deltagere. Eller
måske som eneundervisning – det af-
hænger af deltagernes behov. 

Undervisningen støtter deltagernes
evne til at læse, skrive og stave. Des-
uden lærer deltagerne at bruge de for-
skellige hjælpemidler.

Skolen skal herudover tilbyde uddan-
nelses- og erhvervsvejledning.

Undervisningsmaterialer og hjælpe-
midler, som er nødvendige for undervis-
ningen, stilles gratis til rådighed.

Undervisningen foregår på VUC, dag-
højskoler, erhvervsskoler, AMU-centre,
produktionsskoler, social- og sundheds-
skoler, folkehøjskoler, aftenskoler, sprog-
centre og skoler med specialundervisning
for voksne. 

FVU – forberedende 
voksenundervisning
FVU tilbydes på forskellige trin. Hvilket
man skal følge, afgøres efter en vejled-
ningssamtale og helst også en test.
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Det er vigtigt at man kommer på det
rigtige trin – så lærer man mest.

Samtidig med FVU tilbyder skolen
også uddannelses- og erhvervsvejled-
ning.

Undervisningsmaterialer og hjælpe-
midler, som er nødvendige for undervis-
ningen, stilles gratis til rådighed.

FVU tilbydes på VUC, daghøjskoler, er-
hvervsskoler, AMU-centre, produktions-
skoler, social- og sundhedsskoler, folke- 
højskoler, aftenskoler og sprogcentre. 

FVU-læsning tilbydes på 4 trin 
På trin 1 lærer man at stave de små,
nemme ord samt at læse og skrive korte
tekster. I løbet af timerne arbejder man
med de tekster, som man læser og skri-
ver i hverdagen. Lydbånd, relevante it-
programmer m.v. anvendes som hjæl-
 pe midler.

På trin 2 går man i gang med de lidt
sværere ord. Man læser og skriver tek-
ster, som ikke er helt korte, herunder
korte skriftlige instruktioner. 

Endvidere beskæftiger man sig med de
krav, hverdagen stiller til skriftlige fær-
digheder, og med hvordan man klarer
disse krav.

På trin 3 går man videre med gramma-
tikken. Man læser forskellige typer af
tekster, og arbejder med hvordan man
udtrykker sig.

På trin 4 arbejder man især med skriftlig
dansk. Man arbejder med ord, som
dansk har lånt fra andre sprog, og man
læser og skriver tekster med fagligt ind-
hold.

Nogle ordblinde har også brug for at for-
bedre deres kompetencer med hensyn til
regning. For dem er FVU matematik re-
levant. Det tilbydes på 2 trin. 

På trin 1 lægger man ud med de helt
grundlæggende ting (lægge sammen,
trække fra, gange, dividere osv.), og så
fortsætter man stille og roligt i et tempo
hvor alle kan være med. 

På trin 2 slutter man på et niveau, der –
sådan cirka – svarer til folkeskolens 9.
klasse.

Voksenuddannelsesstøtte
Hvis man i øvrigt opfylder betingelserne,
kan man få SVU (Statens Voksenuddan-
nelsesstøtte) i forbindelse med delta-
gelse i ordblindeundervisning og FVU.
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Ordblindhed – også kaldet dysleksi – har
baggrund i to forhold:
l vanskeligheder med at læse og skrive

som følge af langsom og upræcis om-
sætning af bogstaver og bogstavfølger
til sproglyde. 

l vanskeligheder med at forstå de læste
ord.

Ofte finder man andre i familien med læ-
sevanskeligheder, en forælder, en bror
eller bedsteforældre, som på trods af
god begavelse har haft vanskeligt ved at
lære at læse og skrive. 

Ca. 7 procent af voksne danskere op-
fatter sig selv som ordblinde. Udenland-
ske undersøgelser vurderer, at 2-5 pro- 
cent af befolkningen er ordblinde, alt
efter hvor man sætter grænsen for ord-
blindhed. 

Hvis man vil vide mere om ordblindhed,
kan hjemmesiden www.dvo.dk anbefa-
les. DVO står for Dansk Videnscenter for
Ordblindhed. Mange af oplysningerne i
de følgende afsnit kommer fra DVO.

Mindre børn og ordblindhed
Man kan selvfølgelig ikke være helt sik-
ker på, om et barn er ordblind eller ej, før
det det har fået læseundervisning et
stykke tid.

Der er dog nogle tidlige kendetegn på
ordblindhed hos børn:
l ordblindhed i familien  
l vanskeligheder med talesproget 
l forsinket taleudvikling  
l barnet bruger i lang tid enkeltord i ste-

det for sætninger 
l barnet har svært ved at få styr på ud-

talen af ord med flere konsonanter
(f.eks. strømpe, springe, længst) 

l vanskeligheder med at huske sangtek-
ster, at rime og remse

l barnet viser ringe interesse for bogsta-
ver (f.eks. i eget navn) eller bøger. 

Hvis man har mistanke om at ens barn
måske er ordblind, er det vigtigt at sætte
ind med forskellige former for tidlig træ-
ning. Kontakt børnehaven og få gode råd,
herunder hvad man selv kan gøre i fami-
lien.

Skolebørn og ordblindhed
Når den egentlige læseundervisning går
i gang i 1. klasse, kan ordblindhed vise
sig som:
l Vanskeligheder med at lære alfabetet

og oversætte bogstav til lyd og bog-
stavfølger til ord  

l Vanskeligheder med hurtigt at gen-
kende ord i læsning  
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l Vanskeligheder med stavning  
l Vanskeligheder med at lære tabeller

og løse matematikopgaver 
l Nogle ordblinde børn er lang tid om at

lære navnene på abstrakte begreber
såsom ugedage og måneder. 

Unge og ordblindhed
Senere i barnets skoleforløb kan ord-
blindhed vise sig ved:
l langsom og upræcis læsning
l fortsat upræcis stavning - ofte staves

samme ord forskelligt i samme tekst 
l ulyst til læsning og skrivning – opgaver

bliver udsat
l problemer med at genfortælle tekster 
l dårlig korttidshukommelse 
l langsomt arbejde
l mangelfuldt ordforråd 
l problemer med planlægning af tid og

opgaver

Har man mistanke om at barnets, eller
den unges, problemer skyldes ordblind-
hed, skal man straks kontakte skolen.
Skolen skal sætte ind med test og hand-
lingsplan vedr. særlig undervisning og
hjælpemidler. Ved testen og udarbejdel-
sen af handlingsplanen skal skolen ind-
drage specielt uddannede læselærere
eller psykologer.

Hvis man er utilfreds med den støtte,
som kommunen tilbyder, kan man klage
til Klagenævnet for vidtgående special-
undervisning. 

Læs mere på klagenævnets hjemme-
side, www.klagenaevnet.dk

Efterskoler for unge ordblinde
En række efterskoler har specialiseret sig
i ordblinde elever. Rigtig mange unge
kan se tilbage på et efterskoleophold,
hvor der endelig skete noget med hensyn
til deres læsefærdigheder. 

Desværre er et efterskoleophold noget
af en udskrivning for en almindelig løn-
modtagerfamilie. Et år på efterskole ko-
ster mange steder 30-35.000 kroner.
Hertil kommer udgifter til lommepenge,
hjemrejse, tøj osv.

Man kan søge sin kommune om til-
skud, men kommunernes politik på dette
område er meget forskellig. Desværre er
der mange kommuner der ikke støtter. 

Hvis man føler at kommunen hverken
vil tilbyde specialundervisning m.v. eller
give tilskud til efterskoleophold, er det
en god ide at kontakte Forældrerådgiv-
ningen (tlf. 7025 2468) eller Forældre-
organisationen Skole og Samfund (tlf.
3326 1721).

På www.ordbl.dk kan man læse mere
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om, hvad de 22 ordblinde-efterskoler til-
byder.

Højskoler for ordblinde
Nogle folkehøjskoler har særlige tilbud til
ordblinde. Man kan finde frem til dem
via højskolernes hjemmeside www.folke-
hojskoler.dk, eller ved at søge efter dem
på Google. 

Mange ser med glæde tilbage på et
højskoleophold. For de ordblinde kan
glæden ved omsider at have taget et
skidt fremad med læsningen blive et
ekstra plus.

En bagside af medaljen er dog prisen:
900-1700 kr. pr. uge, alt efter hvilken
højskole der er tale om. Og det er næ-
sten umuligt at få tilskud.

Voksne og ordblindhed
Mange ordblinde voksne er meget effek-
tive med hensyn til at skjule deres han-
dicap. Der er dog nogle tegn på ord-
blindhed.

Voksne ordblinde
l skjuler ofte deres læseproblemer 
l staver dårligt, får ofte andre til at læse

op for sig  
l undgår læsning og skrivning  
l ofte gode til at formulere sig verbalt 

l stoler på hukommelsen 
l har ofte gode sociale og menneskelige

egenskaber 
l kan være rigtig gode til at aflæse men-

nesker (intuition) 
l arbejder ofte langt under intellektuelt

potentiale 
l kan have problemer med planlægning,

organisation og tid
Har man mistanke om ordblindhed hos

sig selv, kæresten eller ægtefællen, na-
boen, kollegaen, eller hvem det nu
måtte være, skal man ikke holde sig til-
bage med hensyn til at opfordre dem til
at gøre noget ved det. Sig til ham/hende
at de skal tage kontakt til nærmeste
VUC (voksenuddannelsescenter). Tilbyd
at køre og at gå med ind. 

Hvis du ikke lige ved, hvor nærmeste
VUC ligger er, så se på www.vuc.dk

VUC tilbyder vejledningssamtale, test
og indplacering på et ordblinde- eller
FVU-hold, der passer til den enkelte.

Herudover skal den ordblinde hurtigst
muligt introduceres til de forskellige
hjælpemidler. Der er jo ingen grund til at
vente med teksterne til man starter på
kursus. 

Alle kan nu og her gå i gang med lyd-
bøger, oplæsningsværktøjer m.v., med
meget stort udbytte.
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Ordblindhed og matematik
Ikke alle ordblinde har vanskeligheder
med matematik, men mange har. 

Der findes ingen præcise tal, men
nogle nævner, at helt op til 60 % af de
ordblinde også har problemer med ma-
tematik. Nogle kalder det at være tal-
blind.

Man skal være opmærksom på, om
den ordblindes vanskeligheder med ma-
tematik skyldes vanskeligheder med at
læse teksten til regnestykket, eller om
der reelt er tale om vanskeligheder med
at forstå og behandle tal.

Har man mistanke om talblindhed hos
børn eller unge, skal man straks kontakte
skolen. Skolen skal sætte ind med test
og handlingsplan, og specielt uddannede
lærere eller psykologer skal medvirke.

Har man mistanke om talblindhed hos
sig selv eller andre voksne, skal man
kontakte et VUC (voksenuddannelse-
scenter) og bede om en samtale med en
vejleder. Skolen vil herefter teste og ty-
pisk anbefale et FVU-kursus i matema-
tik.

På hjemmesiden www.talblind.dk kan
man læse mere om talblindhed

En god bog om børn og 
ordblindhed
Hvis man gerne vil vide mere om ord-
blind og gerne have gode ideer til hvor-
dan man kan støtte sit barn bedst
muligt, kan denne bog anbefales:
Birgit Dilling Jandorf og Karl-Åge Andrea-
sen Ordblindhed – en håndbog til foræl-
dre. Special-pædagogisk Forlag 2008.
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Internettet
Der er mange hjemmesider om ordblind-
hed. Her er nogle af de bedste. 

Ordblinde- og dysleksiforeningen –
www.ordblindeforeningen.dk

Ordblinde- og dysleksiforeningen i
Sønderjylland har lavet en god hjemme-
side: www.ordblindsydjylland.dk

Dansk Videnscenter for Ordblindhed –
www.dvo.dk

Uddannelsesnyt fra 3F, afsnittet om
læseproblemer m.v.: www.3fuddannel-
sesnyt.dk, vælg læse/skrive/regne

Voksenuddannelsescentrene (VUC) –
www.vuc.dk

De særlige efterskoler for unge ord-
blinde: www.ordbl.dk

Talblindhed: www.talblind.dk
DICTUS – programmet der omsætter

tale til tekst – www.dictus.dk
Netbiblioteket for ordblinde – E17 –

www.e17.dk
Netavis til usikre læsere – www.lige-

til.nu
Nota - Nationalbibliotek for mennesker

med læsevanskeligheder – www.nota.nu 
Netlydbog.dk – www.netlydbog.dk
Klagenævnet for vidtgående specialun-

dervisning – www.klagenaevnet.dk
Forældrerådgivningen: www.foraeldre-

raadgivningen.org
Skole og Samfund: www.skole-sam-

fund.dk
Ordblinde-efterskoler: www.ordbl.dk
Højskoler: www.folkehojskoler.dk 

Danmarks Radio og Undervisningsmi-
nisteriet: www.dr.dk/undervisning/til_ta-
sterne. Her kan man finde mange gode
tips, hvis man vil i gang med at bruge en
computer. Eller hvis man vil være bedre
til at udnytte de mange muligheder
inden for IT og Internet. Hvis man klikker
på ”Vælg programmer”, kan man se de
TV-programmer, der har været sendt i
den forbindelse. Herunder nogle rigtig in-
teressante og oplysende udsendelser om
ordblinde, der har stort udbytte af at
bruge en PDA-tekstoplæser, Dictus tale-
til-tekst programmet, et ordforslagspro-
gram o.l.  

Bøger
Erik Arendal: Hjælpemidler til menne-
sker med ordblindhed. Hjælpemiddelin-
stituttet 2006.

Julie Kock Clausen og Dorthe Haven
(red.): Voksne ordblinde, en antologi.
Dansk Psykologisk Forlag 2005.

Birgit Dilling Jandorf og Karl-Åge 
An dreasen Ordblindhed – en håndbog 
til forældre. Special-pædagogisk Forlag
2008.

Konsulent i 3F
Du er altid velkommen til at kontakte
3F’s konsulent på området, Poul Chri-
stensen, tlf. 88 92 10 74. E-mail
poul.christensen@3f.dk.
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Hvis du vil vide mere

www.3fuddannelsesnyt.dk
www.ligetil.nu
www.foraeldreraadgivningen.org
www.skolesamfund.dk
www.dr.dk/undervisning/til_tasterne
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