
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Kære ledere, læsevejledere og ressourcepersoner i læsning 

 

Vi ønsker med dette skriv at orientere jer om ordblindetestning af elever med generelle 

indlæringsvanskeligheder. 

 

Vi har tidligere ikke anbefalet brug af Ordblindetesten til elever med generelle 

indlæringsvanskeligheder, da disse elever ofte har en lav forarbejdningshastighed og lav 

IQ, hvorfor de med stor sandsynlighed ville teste ordblinde pga. deres generelle 

indlæringsvanskeligheder. Identificeringen af ordblindhed ville derfor kunne hæmme, at 

elever med generelle indlæringsvanskeligheder fik den hjælp, de havde behov for.  

Samtidig ses en tendens til, at forældre foretrækker ordblindhed frem for generelle 

indlæringsvanskeligheder, hvorfor ordblindheden kunne komme til at fremstå som den 

primære funktionsnedsættelse og ikke en følge/afledning heraf, hvorfor vi fra kommunalt 

hold har været tilbageholdende med at teste disse elever for ordblindhed. 

 

Dette stiller dog en i forvejen svag gruppe dårligt til prøven på særlige vilkår, hvor de pga. 

manglende ordblindetestning ikke har ret til at anvende ordforslag og oplæsning i 

retskrivnings- og læseprøve. Det er disse prøver, hvor elever med generelle 

indlæringsvanskeligheder ellers har mulighed for at lykkes med de kompenserende 

værktøjer. 

 

Der ses dog nye tendenser inden for testning med den nationale Ordblindetest og senest i 

et skriv fra specialkonsulent ved UVM, Trine Nobelius, på Ordblindenetværket, hvor hun 

skriver følgende: 

 

Der kan desværre ikke gives et enkelt svar på, om elever med generel langsom 

problemløsning bør testes med Ordblindetesten eller ej. Det afhænger af arten og 

omfanget af elevens vanskeligheder…  

At lægge ud med DVO-testen og Elbros Ordlister uden tidtagning, så man ikke får 

forarbejdningshastigheden med, er en god ide. Hvis der viser sig TYDELIGE tegn på 

ordblindhed begrundes mistanken om ordblindhed, og man kan dernæst gå videre til 

Ordblindetesten, som følger eleven gennem uddannelsessystemet i 15 år. 

Det afgørende er, at skolerne tilbyder en ordblindetest til elever, som viser tegn på 

ordblindhed. 

 

(Ordblindenetværket, 20.8.20.) 
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Side 2 

Vi ønsker derfor fra Videncenter for Sprog og Læsning at skærpe udredning af ordblindhed 

blandt elever med generelle indlæringsvanskeligheder med nedenstående procedure: 

 

Step 1: 

• Der observeres lydbevarende stavefejl, upræcis kodning og dårlig læseforståelse. 

• Der observeres bedre læseforståelse med oplæsning frem for alm. kodning. 

• Altså tydelige tegn på ordblindhed, på trods af særligt tilrettelagte indsatser. 

Step 2: 

• Testning med Elbros ordlister uden tidtagning af læsevejleder eller anden kompetent ressourceperson i 

læsning. Ved tegn på ordblindhed fortsættes til step 3.  

Step 3: 

• Fremsende Elbro-test og andet stave- og læsemateriale til skolens respektive læsekonsulent, som 

vurderer om den nationale ordblindetest gennemføres.  

Step 4: 

• Den nationale ordblindetest fra UVM gennemføres. 

Afgørende bliver sprogbrugen omkring ordblindheden, da sprog skaber virkelighed. Derfor 

er det af stor betydning, at ordblindheden italesættes som en sekundær 

funktionsnedsættelse i forhold til de generelle indlæringsvanskeligheder.  

 

Det er ligeledes yderst vigtigt, at man først starter denne procedure, når andre 

vanskeligheder er udredt. Derfor vil denne procedure også først og fremmest være rettet 

mod de elever, hvor der er dokumenteret generelle indlæringsvanskeligheder. Vær 

opmærksom på at ordblindeindsatsen (brug af kompenserende værktøjer/LST) godt kan 

iværksættes efter Elbro-testning. 

 

Det er ønsket med den nye procedure at stille elever med generelle 

indlæringsvanskeligheder bedst muligt i hverdagen, til afgangsprøven som i deres 

efterfølgende muligheder for ungdomsuddannelse. Mange i denne gruppe vil være bedre 

stillet, hvis de er kompetente brugere af læse- og skriveteknologien, da den også for disse 

elever vil frigøre kognitive ressourcer og dermed åbne døre for et større læringsudbytte. 

 

 

Videncenter for Sprog og Læsning, november, 2020. 

 

 
 

 


