Har dit barn svært
ved at læse?

Bøger til ordblinde

Er mit barn ordblind?
Hvis dit barn har svært ved at læse, kan det måske skyldes
ordblindhed.

Fem tegn på ordblindhed
1. Der er andre i familien, der er ordblinde eller har haft svært ved
at lære at læse og skrive
2. Dit barn har svært ved at rime og kan fx ikke høre, at mis er
lydene m og is
3. Forsinket sprogudvikling – dit barn begyndte at tale sent og har
haft svært ved ord med mange konsonanter
4. Dit barn har svært ved at huske og genkende bogstaver og
nogle gange tal
5. Dit barn har svært ved at huske bogstavernes lyde og sætte
dem sammen til ord

Hvis du genkender nogle af disse tegn, kan du tage kontakt til dit barns
skole. Du kan enten kontakte dansklæreren eller skolens ledelse.
De kan hjælpe dig med at få dit barn testet for ordblindhed.

Alle kan læse
Selv om dit barn er ordblind, kan barnet sagtens læse bøger. Nota
og dit folkebibliotek tilbyder bøger i flere formater, der er specielt
tilrettelagt for ordblinde.

Bøger fra Nota
Nota er et bibliotek for mennesker med læsevanskeligheder herunder
ordblinde. Nota producerer og tilbyder lyd- og e-bøger til sine brugere.
• Det er gratis at blive indmeldt på Nota. For at blive meldt ind skal
der være et dokumenteret syns- eller læsehandicap – eksempelvis
ordblindhed.
• På Notas netbibliotek E17 finder du undervisningsmaterialer til folkeskolen samt titler til fritidslæsning. Nota har også tegneserier, billedbøger og bøger til højtlæsning.
• Via Notas netbibliotek E17 kan børnene downloade lydbøger eller
streame dem direkte fra deres computer, tablet eller smartphone.
Se mere på nota.nu

Bøger fra folkebiblioteket
Bibliotekaren på dit lokale folkebibliotek kan hjælpe dig med at finde
bøger, der passer til ordblinde børn og unge.
• Lydrette bøger: Teksten består af ord, der udtales, som de staves,
og det er ofte ganske korte ord og sætninger. Samtidig er bøgerne
illustreret sådan, at billederne understøtter læsningen.
• Fagbøger: Bøger med emner, der optager børn, skrevet med særligt
udvalgte ord og med en opsætning, der gør læsningen lettere.
• Lydbøger: Lydbøger giver barnet mulighed for at få kendskab til de
bøger, som jævnaldrende læser. Samtidig understøtter lytningen
barnets fornemmelse for sproget og dets sproglige udvikling.
Folkebibliotekernes lydbøger kan også hentes på netlydbog.dk
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