
STEP 10

AT HAVE DYSLEKSI

HVAD ER DYSLEKSI?

Ordblindhed eller dysleksi, som er den akademiske betegnelse, er en ved-
varende funktionsnedsættelse, omkring den fonologiske forståelse, som 
skaber store udfordringer med håndtering af skriftsprog (læse, stave og 
skriftlig formulering).

I Danmark er mellem 3-7 % af befolkningen ordblind, mens op til 20 % har 
stave- eller læsevanskeligheder.
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TEGN PÅ DYSLEKSI/ORDBLINDHED

• Svært ved at knytte bogstaver og lyd.

• Problemer med at læse og stave nye ord.

• Langsom og usikker læsning

• Vanskeligheder med at formulere og 
strukturere en længere skriftlig tekst.

• Svært ved at læse og omsætte lang in-
struktioner.

ORDBLINDHED OG PSYKOLOGI

Når man er barn eller ung, er det især ikke 
sjovt at føle sig uden for fællesskabet. 

Kender man ikke grunden til, hvorfor man 
ikke kan læse og stave som de andre, kan 
det påvirke en social og psykologisk. 

Det er endnu en af grundene til vigtigheden 
i at opdage ordblindhed i en tidlige alder. 

Derudover kan man også hurtigere komme 
igang med de hjælpemidler og læse- skri-
veteknologier (LST), der findes: oplæsning, 
tale til tekst, oversættelse og ordforslag. 

• Selv om man har miste selvtilliden, bety-
der det ikke, at man ikke kan genfinde den. 

• Selv om man er ordblind betyder det ikke, 
at man skal begrænse sit uddannelses-
valg eller sinefremtidsdrømme. Der er 
mange veje rundt om din ordblindhed. Du 
skal bare finde dem.

ARV OG KENDETEGN

Dysleksi betyder ikke, at der noget galt 
med synet eller intelligensen hos en. Det er 
en udfordring med bogstaverne, som giver 
udslag mange steder.

Men ordblindhed behøver ikke at være 
en begrænsning i livet. Der er mange veje 
rundt om ens dysleksi. Der er også forskel 
på hver enkelt ordblind - to personer er ikke 
ens.

Der er en stor grad af arvelighed ved dyslek-
si, men miljø spiller også ind. Endnu forstår 
vi ikke 100% det kompliceret samspil mel-
lem arv og miljø. 
Derfor er det vigtigt at få støtte hjemmefra 
og få hjælp i skolen, for ellers kan den ord-
blinde ende i en negativ spiral med neder-
lag, der påvirker troen på sig selv.

Ordblindhed er arveligt, 
men har INTET 

med intelligens at gøre



HVAD KAN VI GØRE FOR DIG HER PÅ STEP 10?

• Få tilknyttet en læsevejleder, der kan vejlede og støtte op omkring din dysleksi

• Blive afdækket sådan at vi kan identificere lige præcis, hvad DU har det sværest med

• I den daglige undervisning benyttes LST (læse—skrive—teknologi)

• Støtte fra en IT-vejleder

https://etlivsomordblind.dk/dysleksi-og-ordblindhed

https://nota.dk/services/ordblindeguide

https://www.ordblindeforeningen.dk/ordblindhed.asp

https://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed

Carsten Yding
Uddannelsesleder
Telefon 99 122 335

Trine Miller
Læsevejleder og 

ordblindelærer
Telefon 28 561 277

KONTAKT PÅ STEP 10

HER KAN DU FINDE MERE INFO OM DYSLEKSI

STEP 10

STEP 10
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