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Hvad er dysleksi? 
Dysleksi kommer af græsk og oversat til dansk betyder det vanskeligheder om ord. Dysleksi og ordblindhed 

er synonymer. En international arbejdsdefinition og beskrivelse af dysleksi er formuleret af professor Reid 

Lyon i Annals of Dyslexia, 1995: 

"Dysleksi er én af flere forskellige former for indlæringsvanskeligheder. Det er en specifik sproglig 

vanskelighed af medfødt oprindelse. Dysleksi er kendetegnet ved vanskeligheder med ordafkodning; disse 

skyldes sædvanligvis problemer med fonologisk forarbejdning.  

Disse vanskeligheder med ordafkodning er ofte uventede set i forhold til personens alder og andre kognitive 

- og indlæringsmæssige færdigheder. Vanskelighederne er ikke et resultat af generelle udviklingsmæssige 

eller sansemæssige skader”.  

 

Dysleksi er altså en specifik indlæringsvanskelighed, der specielt giver problemer med at afkode enkeltord i 

skriftsproget. Det er en forstyrrelse i bestemte sproglige funktioner, som er vigtige for at kunne udnytte 

skriftens principper.  

 Forstyrrelse er vedvarende og har intet med intelligens at gøre.  

 Afkodningsvanskeligheder er et hovedkendetegn ved dysleksi 

 Retskrivningsvanskeligheder er et hovedkendetegn ved dysleksi 

Der findes forskellige grader af dysleksi.  

Opdelingen i de tre kategorier med typiske tegn er et værktøj til groft at identificere ordblindhedens 

karakter. 

 Kategori  Tegn  

Kategori 1:  
Lettere ordblindhed  

Eleverne læser langsomt med brug af få grundlæggende strategier i 
læseprocessen.  

   Eleverne staver typisk forkert ved  
- ord, de ikke kender,  
- ord, som de ikke anvender hyppigt,  
- lange ord, og  
- ord med konsonantophobning.  

Kategori 2:  
Middelsvær ordblindhed  

Eleverne har så store læsevanskeligheder, at alderssvarende tekster 
giver problemer. Selvom de har kendskab til få strategier, har de 
svært ved at anvende dem uden støtte.  
Relativt lette tekster læses langsomt med mange fejllæsninger, 
mange stop og mange regressioner.  
Eleverne skriver tekster med så mange stavefejl at kun lette ord, 
som eleverne kender, kan forventes stavet korrekt. 

Kategori 3:  
Svær ordblindhed  

Eleverne har så store læsevanskeligheder, at de er ude af stand til at 
læse alderssvarende tekster. Selv meget lette begyndertekster 
udgør en næsten uoverstigelig hindring.  
Der ses ingen eller meget få læse- og stavestrategier.  
Eleverne kan kun skrive få ord, måske ingen korrekt. Selv eget navn 
kan give vanskeligheder.  

Udarbejdet af Læsekonsulent Bodil Skipper Buntzen og Udviklings- og projektkonsulent Finn W. Mosegaard. Skive 
Kommune 2007. Må frit anvendes med angivelse af kilde.  
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Selvom dysleksi er en specifik vanskelighed, der har betydning for afkodning og stavning, så oplever mange 

følgevirkninger i form af  

 svagere ordforråd,  

 svagere genrekendskab,  

 mindre læseerfaring,  

hvilket kan betyde en manglende motivation for skolen.  

Ordblindhed er en funktionsnedsættelse, og funktionsnedsættelsen kan opleves som et handicap, men 

hvor stort et handicap afhænger af den enkeltes oplevelse og er ydermere afhængigt af den enkeltes 

ressourcer, selvforståelse og relationer.  

Ordblindhed eller dysleksi er ikke en statisk vanskelighed, da det er veldokumenteret at undervisning 

nytter. Det er særligt den tidlige systematiske indsats, der er effektiv, men læseundervisning på alle trin 

nytter (fx Holders m. fl. 1996). 

 

Fokus på ordblindhed  
I Danmark er ca. 7% ordblinde, mens 20% af den danske befolkning har læse-skrivevanskeligheder i en eller 

anden grad. 
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I grundskolen skal der være fokus på hvordan, ordblinde elever kan hjælpes bedst muligt i deres læring og 

hvorledes, der kan opbygges en særlig forståelsesramme således, at dysleksidiagnosen hverken bliver 

undertrykkende eller stigmatiserende. 

En handleplan for undervisning af ordblinde børn og unge i BRK skal sikre, at ordblinde får et tilbud, der er 

baseret på et samarbejde mellem alle involverede parter og med fokus på tidlig indsats og nærhed i 

opgaveløsningen. Elevens sproglige udvikling hænger nøje sammen med læsning og skrivning i grundskolen, 

hvilket får betydning for mulighederne senere i uddannelses- og arbejdslivet. 

Institutioner Særlige 
ressourcepersoner  

PPR Andre eksterne 
ressourcer 

Dagtilbud  Tale-hørekonsulent 
Psykolog 

Sundhedsplejen 

Grundskolen 
Indskoling 
Mellemtrin 
Udskoling 

Læsevejleder 
Læringsvejleder 
Styrkecenterlærer 

Læsekonsulent 
Tale-hørekonsulent 
Psykolog 

Sundhedsplejen 
UU 

10. klassecenter  Læsekonsulent 
Tale-hørekonsulent 
Psykolog 

UU 

Ungdomsuddannelser *    

Se i øvrigt ”Den råde tråd” i forbindelse med overgange. 

*I forbindelse med overgang til ungdomsuddannelse er det væsentligt, at eleven i sin 

uddannelsesplan får tilkendegivet, at han/hun er ordblind således, at uddannelsesstedet kan ansøge om en it-rygsæk 

eller LST til egen pc. UU-vejledere sætter et flueben, som gør at Campus kan ”fange” eleverne. I maj måned afholdes et 

et overleveringsmøde med Campus, hvor UU overleverer eleverne og informerer om de elever, der anvender LST i den 

daglige undervisning. 

Skolens almene undervisning 

Erfaringerne viser, at en effektiv undervisning af den ordblinde elev skal tænkes bredt. Den optimale model 

indeholder tre centrale områder.  

 En generel klasserumsundervisning, som vil omfatte langt den største del af undervisningstiden. 

Eleven vil deltage i de fag, som hører til det pågældende klassetrin. Her er det afgørende, at den 

enkelte lærer har en viden om, hvad ordblindhed er, og hvilke pædagogiske konsekvenser det får. 

Eleven vil i de fleste tilfælde have en computer eller iPad til rådighed, og det er afgørende, at den 

enkelte lærer anvender de pædagogiske processer, der er knyttet hertil og hvilke særlige hensyn, 

der bør tages.  

Læsevejlederen udarbejder sammen med klassens lærere handleplaner og de er ansvarlig for, at 

tiltagene føres ud i livet. Inden en inkluderende proces sættes i gang og undervejs i forløbet aftales 

orienteringsmøder og kurser.  

 En undervisning i små grupper (holdundervisning), som varetages af en af klassens lærere sammen 

med læsevejleder eller af læsevejlederen alene.  

 En individuel undervisning, som varetages af læsevejlederen eller en lærer med særlig viden om 

undervisning af ordblinde elever. Her arbejdes med specifikke træningsområder.  

Den røde tråd
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Skolens stc/styrkecenter og læsevejleder er lokalt de vigtigste elementer i udarbejdelse af en optimal 

undervisning for den ordblinde elev. 

 

Se evt. Bilag 1 for større model. 

Tidlig indsats 
Når elever er i skriftsproglige vanskeligheder, bør der laves en helhedsvurdering herunder testning – se 

bilag 1. Det skal undersøges om der foreligger informationer om diagnoser, fx nedsat hørelse, alvorlige 

opmærksomhedsforstyrrelser eller andet. Inddrag meget gerne observationer fra undervisningen, 

samarbejd tæt med forældre og få oplysninger om ordblindhed i familien. 

Handleplaner  

En-to gange årligt bør elevens handleplan revideres med elev og forældre. En handleplan hjælper lærere, 

forældre og elev med at rette blikket fremad, så de sammen finder ud af, hvad næste skridt kan være. Det 

vil være en fordel at invitere skolens læsevejleder med til mødet. Handleplanen kan hjælpe skole og 

forældre med at huske, hvad de skal tage højde for hos elever med læsevanskeligheder og er samtidig en 

dokumentation for skolens indsats også hvis eleven flytter, så historikken følger med eleven. 

Handleplanerne kan med fordel indsættes i KMD. 

Skolen kan selv udarbejde skabeloner til handleplaner. Der findes gratis handleplan på ROAL og andre 

forslag til handleplaner er indsat her som bilag 4-8.  
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Indskolingen 
Sprogvurdering 

I BRK er valget faldet på materialet Sprogvurdering 3-6, den individuelle test i 0. klasse.  

Sprogvurdering 3-6 bidrager til viden særligt på talesproglige færdigheder og før-skriftlige færdigheder, der 

peger frem mod elevernes senere læseforståelse.  

I de talesproglige færdigheder testes der tre delområder: ordforråd, sprogforståelse og kommunikative 

strategier. Disse områder peger frem mod senere læseforståelse.  

I de før-skriftlige færdigheder består deltestene af bogstavkendskab, opdeling af ord, opmærksomhed på 

skrift og rim. Disse områder peger frem mod senere afkodningsfærdigheder og læseforståelse. 

Der beregnes scorer med værdier mellem 0 og 100 for elevens sprogformåen i de to overordnede 

testområder. I sprogvurdering bliver eleven placeret i én i to indsatsgrupper – én for de talesproglige 

færdigheder og én for de før-skriftlige færdigheder. Der er tre kategorier: generel, fokuseret eller særlig 

indsats (Rambøll, 2014). Kategorierne er defineret således, at særlig indsats udgøres af de 5% af eleverne 

med den laveste samlede score, fokuseret indsats udgøres af de 5-15 % med den næstlaveste score, mens 

generel indsats udgøres af de resterende elever.  

Elever, der placerer sig i særlig indsats bør tilbydes en særlig fokuseret undervisning, herunder Udvidet 

Dialogisk Læsning. Ordblinde elever har i særlig grad behov for en systematisk undervisning i at læse og 

stave ord, der har en standardudtale. 

Udvidet Dialogisk Læsning 

Udvidet Dialogisk Læsning er en kombination af dialogisk læsning og intensivt arbejde med fonologisk 

opmærksom og funktionelt bogstavkendskab. Materialet er indkøbt til alle folkeskoler og et forløb varer 12 

uger med 4 lektioner af 30-45 min. varighed med max. fem elever i en gruppe. 

OrdblindeRISIKOtest 

Test til tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder 

ordblindhed. 

Jo tidligere en forhøjet risiko for ordblindhed opdages, jo bedre kan den nødvendige støtte og 

opmærksomhed gives til at forebygge og reducere læsevanskeligheder, derfor bør alle elever i 

børnehaveklassen screenes med ordblinderisikotesten. Testen er udviklet til læsevejlederne, og alle 

grundskoler i landet har fået tilsendt et link og adgangskode til den hjemmeside, hvor testen kan 

downloades. 

I det følgende anbefales en individuel testprocedure for hvert af de følgende tidspunkter i indskolingen: 

 Slutningen af børnehaveklasse (eller begyndelsen af 1. klasse) 

 Midten af 1. klasse 

 Slutningen af 1. klasse 

Det er en fordel at optage testningen med diktafon. Se i øvrigt vejledningen 

 

Forslag til forældrebrev i forbindelse med ordblinderisikotesten – evt. til opslag på forældreintra.  

Kære forældre i IX 

Vejledning til 
ordblinderisikotest
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Som en del af den løbende opmærksomhed på elevernes læsning, har jeg aftalt med XX (dansklæreren) at 

tage nogle små test af ordlæsning og bogstavkendskab på klassens elever på mandag. 

Testen vil tage ca. 3-5 minutter pr. elev. 

Formålet med testen er at få et billede af, om der er elever, der skal have en særlig opmærksomhed i det 

fortsatte læsearbejde. 

Testen er derfor kun til internt brug som en læsepædagogisk retningsgiver, og der gives feedback til 

dansklæreren efterfølgende. 

Venlige hilsner YY (læsevejlederens navn) 

 

DVO 

Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi, er udarbejdet Arnbak og 

Borstrøm for Dansk Videnscenter for Ordblindhed 2007. Testen kan anvendes i 2.-3. klasse 

En indledende screening af alle elever i slutningen af 2. klasse med stavning af nonord. Elever, der scorer 

max 8 rigtige på denne test (svarende til max 10 percentilen i denne undersøgelse), udtages til en individuel 

undersøgelse, der grundigt afdækker elevens læse- og staveprofil, og danner udgangspunkt for en særligt 

tilrettelagt undervisning, der tilgodeser elevens individuelle behov. DVO-materialet består af 

 En fælles nonordsstaveprøve (vrøvleord som læreren læser og eleverne skriver) for hele klassen på 

25 ord 

 En individuel test af ordgenkendelse - højtlæsning af 40 ord 

 En individuel test af afkodning - højtlæsning af 40 nonord 

 En individuel test af fonologisk opmærksomhed – fonologisk subtraktionstest, hvor man fjerner en 

lyd fra et ord, men ikke bogstavet fra ordet  

Hvis eleven placeres i gruppen af elever med risiko for dysleksi, bør eleven tilbydes en særlig tilrettelagt 

undervisning og tilbydes endnu en afdækning med henblik på at foretage en endelig vurdering af elevens 

dyslektiske vanskeligheder. Du finder screeningen her: 

 

Elbros ordlister (30+30) 

Ordlisterne er beregnet til individuel undersøgelse af læsefærdigheder, fx ved mistanke om dysleksi. Der er 

sammenlignelige lister med rigtige ord og nonsensord. Til elever 1.- 3. klasse er der ordlister med 30 ord og 

30 nonsensord. Optag elevens besvarelser og sammenlign herefter resultaterne med standarter. Lyt til 

elevens vejrtrækning og observer om der er signifikant forskel på læsehastigheden af hhv. rigtige ord og 

nonsensord. 

Ordlisterne er lavet til at undersøge læsefærdigheder med - ikke til at undervise i læsning. Ordlisterne må 

ikke opfattes som en opfordring til at anvende nonsensord i undervisningen i noget videre omfang. 

Undervisning i skriftens lydprincip kan fx foregå med læsning og stavning af lydrette ord.  

DVO
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Tiltag 
Det er væsentligt, at der udarbejdes en konkret plan for tiltag for elever, der er i risikozonen for at udvikle 

læsevanskeligheder, baseret på de tre centrale undervisningsområder: generel klasserumsundervisning, 

undervisning i mindre grupper/holdundervisning og den individuelle undervisning. Det er veldokumenteret, 

at elever i risiko for udvikling af afkodningsvanskeligheder drager stor nytte af en systematisk undervisning i 

opmærksomhed på sproglyde og sammenhængen mellem sproglyde og bogstaver. I undervisningen på 

mindre hold samt den individuelle undervisning kan der arbejdes med  

 det fonologiske fodbad  

 læsehop 

 Udvidet Dialogisk Læsning  

 vokalernes udtalevariation 

 standardlyde og betingede udtaler  

 ortografiske repræsentationer  

 ordlæsestrategier  

 håndfonemer   

 multisensorisk undervisning  

Der er flere forslag i materialet ”Ordblindhed i grundskolen. Et inspirationsmateriale.” 

https://www.emu.dk/sites/default/files/Ordblindhed%20i%20grundskolen%20september%202017.pdf 

Det er også muligt at finde gode, gratis materialer på Kængurulommen, READ, Sprogpakken og Sproggaven. 

Mellemtrinnet og udskolingen 
Når en kollega kontakter læsevejleder i forbindelse med bekymringer om ordblindhed, kan det være en god 

idé at udlevere folderen: Vejledning til kolleger, der skal have en elev ordblindetestet (bilag 2). Her henvises 

endvidere til en forældrefolder, der fortæller lidt om ordblindhed (bilag 3). 

Samtaleark inden testningen 
Inden testning er det hensigtsmæssigt at tale med eleven om hans/hendes oplevelser af skolegang – hvad 

er et godt og svært, motiverende og hvilke muligheder, der er for at følge skolearbejdet. Se forslag til 

samtaleark i bilag 4 og 5. 

Elbros ordlister (40+40) 

Ordlisterne er beregnet til individuel undersøgelse af læsefærdigheder ved mistanke om dysleksi. Der er 

sammenlignelige lister med rigtige ord og nonsensord. Fra 2.-3. klasse og op (til voksne) er der ordlister 

med 40 ord og 40 nonsensord. Optag elevens besvarelser og sammenlign herefter resultaterne med 

standarter. Lyt til elevens vejrtrækning og observer om der er signifikant forskel på læsehastigheden af hhv. 

rigtige ord og nonsensord. 

Ordlisterne er lavet til at undersøge læsefærdigheder med - ikke til at undervise i læsning. Og ordlisterne 

må ikke opfattes som en opfordring til at anvende nonsensord i undervisningen i noget videre omfang. 

Undervisning i skriftens lydprincip kan fx foregå med læsning og stavning af lydrette ord. 

https://www.emu.dk/sites/default/files/Ordblindhed%20i%20grundskolen%20september%202017.pdf
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Ordblindetesten 

I vejledningen til ordblindetesten beskrives dysleksi eller ordblindhed er en grundlæggende vanskelighed 

med at lære at udnytte skriftens fundamentale lydprincip, hvilket giver en usikker og langsom læsning især 

af nye ord; og den giver langvarige problemer med at stave(Lyon m.fl., 2003; Elbro, 2012). 

Testen kan tages fra 3.-9. klasse i månederne marts-juni. Ordblindeundervisning kan sagtens sættes i gang 

ved mistanke tidligere i skoleåret. I 10. klasse kan testen tages i hele skoleåret. 

Testen skal tages af en testvejleder med uddannelse i læsevanskeligheder: 

1. testvejlederen skal have erfaring med læsetestning for at kunne vurdere testningens forløb, og om 

resultaterne kan regnes for pålidelige, 

2. testvejlederen skal kunne sammenholde testresultatet med andre relevante oplysninger om og fra 

testdeltageren for at kunne bedømme resultatets gyldighed, 

3. testvejlederen skal kunne støtte testdeltageren og dennes lærere i at tilrettelægge undervisning og 

andre tiltag, der kan fremme testdeltagerens læsefærdigheder og mindske de handicappende 

konsekvenser af ordblindheden, 

4. testvejlederen skal kende til andre læsevanskeligheder end ordblindhed, sådan at testdeltagere 

med vanskeligheder, der ikke er ordblindhed, også bliver taget alvorligt. 

 

Testdeltagere, der ikke falder i ordblindekategorien, men placerer sig i det gule felt, har svage fonologiske 

afkodningsfærdigheder. Disse elever bør modtage kvalificeret læseundervisning, der er tilpasset deres 

behov, således at det sikres, at eleverne fortsat udvikler deres læsefærdigheder. Undervisningen bør for 

denne gruppe indholde  

 særlig undervisning i fonologi,  

 morfologi,  

 gentaget læsning,  

 læsehop,  

 MIVO og IntoWords/CD-ord. 

 

Testdeltagere får adgang til Ordblindetesten ved at logge ind med UNI-Login på adressen 

http://ordblindetest.nu 

Testvejledere har kun adgang til Ordblindetestens testvejledermodul, som findes på adressen 

http://ordblindetest.nu/vejleder 

  

Det er væsentligt, at forældrene bliver involveret i processen, og at de udfylder en Bemyndigelseserklæring 

inden testning. Skolen skal informere elevens forældre om formålet med Ordblindetesten og de 

informationer, testen giver om elevens læsevanskeligheder. Der er forslag til forældre i materialet 

”Ordblindhed i grundskolen. Et inspirationsmateriale.” 

https://www.emu.dk/sites/default/files/Ordblindhed%20i%20grundskolen%20september%202017.pdf 

        

                                                                                                                                                                                                                                   

http://ordblindetest.nu/
http://ordblindetest.nu/vejleder
https://ordblindetest.nu/vejleder/pdf/Bemyndigelseserklaering.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/Ordblindhed%20i%20grundskolen%20september%202017.pdf
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Tiltag 
Det er væsentligt, når en elev bliver diagnosticeret ordblind, at der udarbejdes en handleplan med synlig 

læringsmål. Disse læringsmål skal være klare og realistiske for den enkelte elev.  Undervisningen skal have  

 tydelig instruktion  

 modellering  

 tydelig struktur  

 systematisk tilgang 

 grafiske modeller (fx skriveskabeloner), der fungerer som stillads.  

 mange gentagelser, da ordblindes arbejdshukommelse konstant er under et stort pres.  

 beskrivende feedback 

Minimum 20 timer særlig tilrettelagt undervisning årligt(hold/individuelt) mellemtrin (intensive forløb). 

Minimum 10 timer særlig tilrettelagt undervisning årligt(hold/individuelt) udskoling (intensive forløb). 

Intowords , CD-ord og  MiVo 

Ordblinde elever har gavn af it-støtte i både læsning og stavning. Alligevel anvender hovedparten af 

ordblinde elever kun i begrænset omfang eller slet ikke it-støtte i undervisningen (jf. Projekt it og 

ordblindhed). I BRK har vi valgt MV Nordics LST, hvor IntoWords bruges på iPad og CD-ord på pc. MiVo er et 

program, der træner eleverne i at anvende hhv. IntoWords og Cd-ord. Gennem forskellige typer af øvelser 

gør MiVo eleverne fortrolige med skrivestrategierne og motiverer dem til fx at lydstave, bruge jokertegn og 

skrive i sætninger. 

Det kan være en fordel at oprette en ordblindpatrulje på skolerne. Skolens ordblinde elever mødes 

månedligt i et netværk, hvor der snakkes om og arbejdes med fx apps, programmer, strategier, 

udfordringer og erfaringer. Hvis flere skoler opretter ordblindepatruljer kan PPR/læsekonsulenten være 

behjælpelig med 2 årlige fællesmøder for ordblindepatruljerne, hvor skolerne kan inspirere hinanden og få 

oplæg fra eksterne eksperter.  

Nota 

Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder – er et statsligt bibliotek under Kulturministeriet, 

der producerer lydbøger, e-bøger og punktbøger til mennesker, der ikke kan læse almindelig trykt tekst. 

Det er gratis at være indmeldt på Nota. For at blive meldt ind skal man have et dokumenteret 

læsehandicap. Notas ordblinde brugere bliver typisk indmeldt via en læsevejleder og skoleleder. Derudover 

kan undervisere af Notas medlemmer – fx lærere – få adgang til Notas materialer i forbindelse med 

undervisningen af Notas medlemmer. Pårørende, bibliotekarer eller andre, der hjælper Notas brugere med 

at bestille og downloade bøger, kan blive indmeldt på Nota som assistenter og dermed få adgang til at 

bestille bøger på medlemmets vegne. 

Medlemsblanketter findes her: https://nota.dk/om-nota/bliv-medlem 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Bibliotek
https://da.wikipedia.org/wiki/Kulturministeriet
https://da.wikipedia.org/wiki/Lydb%C3%B8ger
https://da.wikipedia.org/wiki/E-b%C3%B8ger
https://nota.dk/om-nota/bliv-medlem
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Specifikke ordblindematerialer  

 

VAKS - Vælg AfKodningsStrategi (mellemtrinnet) 

VAKS er et systematisk specialundervisningsmateriale til ordblinde børn. Det er 75 timers 

undervisningsprogram og træningsmateriale.  

Fonologik 

FONOLOGIK er et multisensorisk læse-stave-materiale i tre trin, der med udgangspunkt i en tælleteknik 

(tapping) træner grundlæggende principper for læsning og stavning. FONOLOGIK 1 anvendes i folkeskolen 

fra 3.-4. klasse og FONOLOGIK 2 fra 5. klasse og opefter. 

 

 Ord  

ORD er et undervisningsmateriale til elever med ordblindhed eller fonologiske vanskeligheder. Materialet 

henvender sig specifikt til elever, som er testet i enten ’gul’ eller ’rød’ kategori i Den tværgående 

ordblindetest 

 

Indtaling 

Svært ordblinde elever har mulighed for at indtale stedet for at skrive. Eleven taler til sin computer, iPad 

eller smartphone, hvorefter den oversætter det indtalte til tekst ved hjælp af talegenkendelse. Det er et 

hjælpemiddel, der kan bruges til længere tekster. Tale til tekst virker både på dansk og andre sprog. Det er 

ikke alle ord, der bliver oversat lige godt, så der skal bruges tid på at gennemgå teksterne, men tale til tekst 

kan motivere skrivning, og når redskabet bruges i den daglige undervisning, er det muligt at anvende til 

afgangseksamen. 

Prøverne i 9. klasse (Prøver på særlige vilkår indsæt) https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-

proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser 

Ordforslagsprogrammer ved prøven i retskrivning. Elever, der er testet ordblinde på 

Undervisningsministeriets nationale ordblindetest eller tilsvarende standardiserede ordblindetests må 

anvende ordforslagsprogrammer ved prøven i retskrivning. Andre elever må ikke benytte 

ordforslagsprogrammer ved prøven i retskrivning.  

 

”Tale-til-tekst”.  Skolens leder kan give tilladelse til, at eleven indtaler sin besvarelse i dansk, skriftlig 

fremstilling, FP9, matematik med hjælpemidler, FP9 & FP10, engelsk, tysk og fransk, opgave i fri skriftlig 

fremstilling, FP9, dansk, skriftlig fremstilling, b og c - delen, FP10, og engelsk, tysk og fransk, hæfte 2, FP10, 

Det indtalte overføres til et tekstbehandlingsprogram, hvor eleven herefter kan arbejde videre med 

teksten. Eleven skal være fortrolig med programmets funktionalitet og anvende programmet i den daglige 

undervisning. Der må ikke på besvarelsen være oplyst, at eleven har benyttet ”Tale-til-Tekst”. 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser


   12 
 

Forældresamarbejde 
Der skal udtrykkes klare forventninger til elevens arbejde og forældrenes medarbejde. Skolen skal påtage 

sig ansvaret for elevernes læring. For at eleven skal lykkes med læring skal samarbejdet mellem hhv. elev, 

forældre og skole prioriteres. Derfor er det væsentligt, at forældrene inddrages på lige fod med eleven, når 

der skal udarbejdes en handleplan. 

Erfaringerne viser, at gode relationer og gensidig respekt mellem de professionelle og forældrene rydder 

mange sten af vejen. Det handler om at lytte til de bekymrede forældre, så der kan iværksættes en tidlig 

indsats. Problemerne går ikke bare over af sig selv. 

Forældrene til børn, der er i risiko for at udvikle ordblindhed, er typisk forældre, der kender til ordblindhed. 

I forbindelse med testning vil det være godt at spørge ind til følgende: 

 Var det svært for XX at lære at læse i de første klasser? Hvis ja, prøv at beskriv vanskelighederne. 

Hvis nej, hvornår begyndte det at blive vanskeligt for XX? 

 Har XX fået særlige forløb eller hjælp til at forbedre læsningen i indskolingen eller på 

mellemtrinnet? 

 Er der nogle i nærmeste familie, der har læsevanskeligheder? 

 Hvad oplever du for forælder som XX største faglige udfordringer? 

Elever i generelle indlæringsvanskeligheder 
Denne elevgruppe kan have læsevanskeligheder. De skal ikke tilbydes den nationale ordblindetest, men 

Elbros ordlister. Herefter skal det vurderes i hvilken grad kompenserende it-værktøjer vil gavne.  Vær 

opmærksom på, at eleven vil have behov for særlig tilrettelagt undervisning både inden for læsning og fx 

matematik. Det er altså ikke nok at fokusere ensidigt på læsning og stavning. Når en elev er udfordret i 

mere og andet end læsning, kan eleven måske have generelle indlæringsvanskeligheder, eller impressive 

og/eller ekspressive sprogvanskeligheder eller måske noget helt tredje. I disse tilfælde vil en klassisk 

dysleksiindsats muligvis ikke være virkningsfuld. 

Ordblindetesten er ikke udviklet til og derfor heller ikke afprøvet i forhold til elever med behov for 

specialundervisning på specialskoler og i specialklasser, hvilket betyder, at grænseværdierne på 

Ordblindetesten kan være misvisende at anvende på denne gruppe af elever. 

Ordblindetesten er ikke afprøvet på elever med blandede vanskeligheder, hvor der er usikkerhed om 

læsevanskelighederne rent faktisk er det primære problemområde. Det kan dreje sig om elever med syns- 

eller hørenedsættelser eller elever, der har diagnosen ADHD eller en kognitiv funktionsnedsættelse. Elever 

med disse udfordringer bør undersøges med individuelle testredskaber, hvor testvejleder i højere grad har 

mulighed for at afgøre, om eleven har forstået opgaven, og om han/hun rent faktisk gør forsøg på at løse 

opgaven. 
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Bilag 1, Testplan 
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Bilag 2, Kollegavejledning 
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Bilag 3, ”Er mit barn ordblind” forældrefolder inden testning 
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Bilag 4, Samtaleark 1 
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Bilag 5, Samtaleark 2 
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Bilag 6, 1. forældresamtale efter ordblindetest 
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Bilag 7, Handleplan 
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Bilag 8, Opfølgningsmøder med forældre 
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