
 
 

 

 

 

 

 

ORDBLIND 
 

Hvad betyder det? 
Hvis man er ordblind, har man svært ved at læse og skrive. Det kan fx være svært at 

 

 Forbinde bogstav med lyd 

 Stave 

 Læse nye ord eller lange ord 

 Forstå betydningen af det, man læser 

 Skrive længere tekster 
 

Vi har alle brug for at kunne læse og skrive for at klare vores hverdag. Det er besværligt at være ordblind, for 
man er omgivet af skriftsprog i alle situationer på arbejdet og i privatlivet. 

 
Ordblindhed er arveligt. Hvis du har problemer med at læse og skrive, har en af dine forældre måske også 
haft det svært. Man ved ikke præcist hvor mange mennesker, der er ordblinde, men man regner med op til 
10 % i verden. Mange kendte mennesker har været ordblinde. For eksempel bokseren Muhammed Ali, 
maleren Pablo Picasso, musikeren John Lennon og IT-manden Steve Jobs. 

 

Hvordan kan du få hjælp? 
På Sprogcenter Nordsjælland kan vi undersøge, om du er ordblind. Når man lærer et nyt sprog, laver man 
fejl, der kan ligne ordblindhed. Vores ordblinde-vejleder kan teste dig og finde ud af, om dine læseproblemer 
skyldes ordblindhed. Testen tager ca. 1,5 time, og den er gratis. Du får ikke resultaterne med det samme. Du 
får en indkaldelse til et møde nogle dage senere, hvor vejlederen fortæller dig om resultaterne. 

 
Undervisning 
Hvis du vil blive bedre til at læse og skrive i hverdagen, kan du gå til undervisning på sprogcentrets 
ordblindehold. Vi     har små hold, hvor der maksimalt er 6 kursister. 

 
Hvis du er ordblind, har du ret til at få ekstra tid til dine danskprøver. 
Du har også ret til at få ekstra hjælp, hvis du skal videre på en 
uddannelse. 

 
Hold din aftale 
Det er vigtigt, at du kommer til aftalen med ordblinde-vejlederen. Hvis du bliver forhindret, skal du give 
besked hurtigst muligt. Ring til sprogcentret på telefon: 72328500 

 
Krav til undervisning 
Vi kan kun hjælpe kursister, der ønsker at gøre en indsats for at blive bedre til at læse og skrive. Du skal ikke 
melde dig til undervisning for ordblinde, hvis du ved, at du ikke kan møde stabilt. 
Vi hjælper gerne med at informere din sagsbehandler eller arbejdsgiver, hvis du har brug for det. 
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