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LÆRERVEJLEDNING

Mikael Højbjerg, Thomas Mose, Birgit Dilling Jandorf og Inga Thorup Thomsen

Ord er et undervisningsmateriale til elever med ordblindhed eller 
fonologiske vanskeligheder. Med andre ord henvender materialet 
sig specifikt til elever, som er testet i enten ’gul’ eller ’rød’ kategori 
i Den tværgående ordblindetest (www.ordblindetest.nu). 
Herud over kan materialet naturligvis også anvendes til elever, 
som er vurderet ordblinde på baggrund af andre relevante tests. 

Ord kan anvendes fra 3. klasse og fremefter. Materialet er også 
velegnet til OBU (ordblindeundervisning for voksne), fordi det 
arbejder systematisk med både skriftens principper for lyde og 
med skriftens princip for morfemer. 

I Ord undervises eleverne i tre relevante ordlæse- og 
stavestrategier med det formål at bibringe dem solide og over-
skuelige strategier til at læse og stave ord. 

En grundlæggende strategi i Ord er den multisensoriske teknik, 
’tapping’, der hjælper eleverne med at fastholde bogstavernes 
lyde i arbejdshukommelsen. Herudover giver strategien eleverne 
en taktil/kinæstetisk fornemmelse for syntese, altså at lydene kan 
samles til en sammenhængende lydstreng i form af stavelser og 
ord. 

Ord understøtter elevernes brug af læse-skriveteknologier som 
fx ordforslagsprogrammer, fordi læse- og stavestrategierne i Ord 
gør det lettere for eleverne at vælge fx den rigtige bøjningsform 
eller den rigtige vokal. 

Ord er udviklet af Mikael Højbjerg, Thomas Mose, Birgit Dilling 
Jandorf og Inga Thorup Thomsen.
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Ord er en nyudviklet serie læremidler målrettet grundskolens dys-
lektiske elever og elever med fonologiske vanskeligheder. 

Ord kan anvendes efter den tværgående ordblindetest i 3. klasse 
og henvender sig i særlig grad til de elever, som testen placerer i 
gul eller rød kategori. 

Med Ord undervises eleverne i relevante ordlæse- og stavestrate-
gier med det formål at give eleverne solide og overskuelige red-
skaber til at læse og stave ord. Serien benytter sig blandt andet af 
den multisensoriske teknik tapping, hvor eleverne bruger finger
bevægelser til at huske bogstavernes lyde og til at samle bog-
staver til stavelser og ord. 

Ord understøtter elevernes brug af læse/skrive-teknologier som 
fx ordforslagsprogrammer, fordi læse- og stavestrategierne i Ord 
gør det lettere for eleverne at vælge fx den rigtige bøjningsform 
eller den rigtige vokal.

Forfattere: Mikael Højbjerg, Thomas Mose, Birgit Dilling Jandorf 
og Inga Thorup Thomsen
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