
En del af Tværfaglig indsats målrettet 
ordblinde unge. Projektet støttes af 

Region Syddanmarks Uddannelsespulje

- en guide  
til elever og forældre

ORDBLIND

Det er veldokumenteret, at ordblindhed 
ikke skyldes lav intelligens, og forskning 
peger på, at ordblinde kan tage præcis 
samme uddannelser som andre. 

Alligevel kæmper mange ordblinde mod 
fordomme om begge dele, viser en ny 
undersøgelse fra Nota. Fordommene 
er svære at komme til livs, og den bedste 
kur mod fordomme er viden og oplysning. 

Hør om at være ordblind på FGU FYN 
her:

Find mere om ordblindhed og LST:
www.ordblindeforeningen.dk

www.ordblindhed.dk
www.nota.dk

www.ordlab.dk (brug UNI-Login)

FAKTA & fordommeOrdblindevejledere

Odense
Marlene Kjerulf-Andersen

mka@fgufyn.dk tlf: 92 90 88 66 
 

Yvonne Jolande Reinle
yjr@fgufyn.dk tlf: 92 90 88 10

Britta Baarstrøm
bba@fgufyn.dk tlf:23 80 38 89

Assens
Jørgen Hjortshøj

jhn@fgufyn.dk 
tlf:22 32 97 96

Nordfyn
Thilde Lindebo-Erlund

tli@fgufyn.dk 
tlf: 92 90 88 33

Nyborg

Nina Klint Knudsen

nkk@fgufyn.dk 

tlf: 92 90 88 58

Kerteminde
Nina Klint Knudsennkk@fgufyn.dk tlf: 92 90 88 58



Ord som billeder
Alle mennesker ser ord som billeder  
i det visuelle område i hjernen og  
bruger lydkort-området til at sætte 
lyden til billedet af ordet. 

Da ordblindes lydkort-område ikke 
virker optimalt, har ordblindes hjerner 
alle ordbilleder og lyde i hukommelsen, 
og er derfor bl.a. udfordret på at læse 
nye og fremmede ord. 
Ordblinde har svært ved at koble  
bogstav og lyd sammen.

Se hvordan den ordblinde 
hjerne virker.

En ikke-ordblind 
hjerne

En ordblind hjerne

Lydkort

Visuelt område

Lydkort

Visuelt område

Ordblind på FGU FYN

Når du er testet  
ordblind, vil du blive  

tilbudt et computerprogram, 
der støtter dig i læsning og 
stavning. 
Du får instruktion i brug af 
LST-programmer  
(læse– skriveteknologi).

GRATIS adgang til Nota;  
Et online bibliotek, der producerer 
lydbøger og e-bøger.  
Der er mulighed for  
lån af OCR-behandlede 
studie-bøger fra  
grundskole til universitet.

Prøver på FGU FYN  
Er baseret på elevens 

portfolio, og dermed ikke 
afmålt forberedelsestid. 
Derfor søges ikke ekstra 
forberedelsestid, modsat 
andre uddannelser.

6Seks  typiske tegn på 
ordblindhed: 

Man udsætter opgaver med  
læsning og skrivning. 

Man undgår gerne gruppearbejde 
og højtlæsning i klassen. 

Man undgår skrivning. Sender 
dog gerne emojis.  

Der er ordblindhed i familien. 

Man kan have et begrænset  
ordforråd. 

Man læser ofte langsomt og  
upræcist og kan have problemer 
med at huske teksten.


