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Notat om ordblindeindsats i Svendborg Kommunes folkeskoler 
 
I dette notat redegøres for lovgivning, test, undervisningens tilrettelæggelse og gældende praksis i 
forhold til ordblinde elever i Svendborg Kommunes folkeskoler. Afslutningsvis beskrives 
kommende tiltag på området.  

Definition 
Ordblindhed er kendetegnet ved, at eleven har vanskeligheder med at lære at udnytte skriftens 
lydprincip1. Det gør det svært at udvikle sikker og flydende ordafkodning2 og sikker og flydende 
stavefærdighed. Vanskelighederne gør det ofte svært for eleven at forstå og huske indholdet af 
læste tekster. 
 
Det er almindeligt anerkendt, at flere drenge end piger er berørt af ordblindhed. Ordblindhed er en 
delvis arvelig læse- og skrivevanskelighed, men den rammer ikke nødvendigvis alle i en familie.  

Kilde: Ordblindhed i grundskolen – Et inspirationsmateriale. Undervisningsministeriet 2016  
 
Faktaboks - antal 
 
Mellem 5-7 pct. af befolkningen er ordblinde.  
I Svendborg Kommune har vi aktuelt ca. 150 ordblinde elever fra 3. til 10. klasse.  
 

Lovgivning og rammer 
Kommunerne har ansvar for at give alle elever et fyldestgørende undervisningstilbud. 
 
Hvis en elev viser tegn på ordblindhed, skal det afklares, om årsagen til elevens 
læsevanskeligheder er ordblindhed, så eleven kan få et relevant undervisningstilbud i 
almenundervisningen. Afklaringen kan ske ved hjælp af Ordblindetesten. Skolelederen på den 
enkelte skole har ansvaret for, at elever, der viser tegn på ordblindhed, bliver testet jf. 
folkeskolelovens § 3b. 
 
Faktaboks - lovgivning 

§ 3 b. Til elever i grundskolen med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, skal 
skolens leder tilbyde, at der foretages en ordblindetest med henblik på at afdække elevens 
læsevanskeligheder. Tilbuddet gives fra den 1. marts på 3. klassetrin efter samråd med eleven 
og forældrene, jf. § 54. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen 
til elevens alder og modenhed. 

 
Stk. 2. Forældre har én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin krav på, at der 

foretages en ordblindetest af deres barn. Kommunalbestyrelsen foretager ordblindetesten efter 
forældrenes anmodning. 

Kilde: Folkeskoleloven 

 
1 At hvert bogstav har en lyd/lyde. 
2 At kunne koble bogstav og dets lyd til et ord. 
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Test 
Der findes i dag to nationale test i relation til ordblindhed, der er udviklet af Børne- og 
Undervisningsministeriet.  
 
Den nationale ordblinderisikotest. Testen er målrettet elever i 0.-1. klasse, med henblik på tidlig 
identifikation af elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder3, herunder 
ordblindhed. 
 
Ordblinderisikotesten tages over tre gange (En i Børnehaveklassen og to i 1. første klasse).  
 
Den nationale ordblindetest. Denne test er udviklet i 2015 og er målrettet elever fra marts 3. klasse 
og op i grundskolen, på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt 
voksenuddannelser: Testen er udviklet med henblik på at identificere ordblindhed blandt elever. 

OBS! Læsevejleder eller fagperson med tilsvarende kompetencer må tidligst anvende den 
nationale ordblindetest fra marts 3. klasse. Herefter er testperioden for øvrige årgange og aldre 
marts-april-maj.  

Testene er ikke lovpligtige at anvende, men ordblinderisikotest anvendes på alle skoler, da det 
indgår som en del af testpakken i projekt Skriv og læs. Også den nationale ordblindetest anvendes 
i dag på alle skoler i Svendborg Kommune. 

Tilrettelæggelse af undervisningen 
Når en elev er testet ordblind, er det skolederen, der - sammen med skolens læsevejleder, 
klassens lærere og eventuelt kommunens læsekonsulent - skal beslutte, hvordan støtten til den 
ordblinde elev skal tilrettelægges. 
 
Den kan for eksempel være særligt undervisningsmateriale eller tilrettelægges af et intensivt 
læsekursus eller forløb. Derudover kan undervisningstilbud til ordblinde elever fx omfatte 
undervisningsdifferentiering og holddannelse samt brug af tolærerordninger. 
 
Hvis ovenstående ikke er nok til at opfylde elevens behov, skal eleven tilbydes supplerende 
undervisning eller anden faglig støtte jf. folkeskolelovens § 3 a.  

Kompenserende læse- og skriveteknologi 
Brug af kompenserende læse- og skriveteknologi4 er en helt central understøttelse af ordblinde 
elever i undervisningen.  
 
Disse IT-værktøjer kan være med til at mindske problemerne med læsning og skrivning i skolen, fx 
ved hjælp af tekst-til-tale, ordforslag etc. og det er helt afgørende, at både den ordblinde elev, 
elevens forældre og elevens lærere har kendskab til disse teknologier. Lærernes rolle er først og 
fremmest at understøtte eleven i anvendelse af den kompenserende teknologi i den daglige 
undervisning.  
 
I den danske folkeskole er undervisningsmidler gratis, det gælder også tekniske 
hjælpemidler/kompenserende teknologi. I Svendborg Kommune tilbyder skolerne typisk AppWriter 
eller CD-ORD. 

 
3 At kunne koble bogstav og dets lyd, og på den baggrund danne ord. 
4 Tidligere IT-rygsæk. 
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Derudover kan man som ordblind få adgang til Nota, der er et digitalt bibliotek for mennesker med 
læsevanskeligheder. I Nota Bibliotek findes omkring 40.000 skole- og studiebøger. Gennem Skole- 
og Studieservice kan elevens undervisere bestille undervisningsmateriale i et tilgængeligt format. 
Det er skoleleder eller læsevejleder, der tilmelder eleven til Nota.  

Praksis i Svendborg 
Aktuelt har Svendborg Kommune en vejledende procedure vedrørende elever med stavemæssige 
udfordringer herunder ordblindhed fra 0.-10.kl.  
 
Ved tegn på læse- og stavemæssige udfordringer drøftes eleven på et KIM-møde. KIM er et 
konsultativt internt møde på skolen med deltagelse af skoleledelse, PPR, elevens lærer og i dette 
tilfælde typisk skolens læsevejleder. På mødet besluttes det, alt afhængig af alder (se nedenfor), 
hvem der gør hvad i forhold til testning m.v., og hvornår der afholdes opfølgende møde. 
 
Når det gælder elever fra 0.-2.kl. afholdes der et møde mellem skole og hjem, med deltagelse af 
lærer og læsevejleder, hvor der fokuseres på den fremadrettede indsats på grundlag af tydeligt 
beskrevet og dokumenteret læse- og stavemæssigt standpunkt. Det er vigtigt at få afklaret, om der 
i overvejende grad er tale om specifikke læse-/stavevanskeligheder, snarere end generelle 
(indlærings-) vanskeligheder. Ordblinderisikotesten samt eventuel kognitive test kan bidrage til 
denne afklaring. 
 
Når det gælder elever fra 3. kl. og opefter gennemføres der testning ved skolens testvejleder, som 
typisk er læsevejlederen (evt. læsekonsulent). Den nationale ordblindetest må gennemføres fra 
3.kl. og den anvendes, når der er mistanke om ordblindhed. Mistanke om ordblindhed afdækkes 
bl.a. ved hjælp af Elbros ordlister, Testbatteriet, resultaterne fra seneste læse- og/eller staveprøver 
(taget i klassen) samt individuel afdækning.  

Elever med dårlige danskfaglige færdigheder, nedsat hørelse eller generelle 
indlæringsvanskeligheder eller andre vanskeligheder, som kan forklare læsevanskelighederne, bør 
i første omgang ikke mistænkes for ordblindhed og dermed ikke udsættes for en ordblindetest.  

Er der gennemført en ordblindetest, afholdes der efterfølgende et afklarende møde for skole og 
hjem, hvor testresultatet gennemgås, og hvor der sættes fokus på den fremadrettede indsats. 
PPR’s læsekonsulent inddrages ad hoc. 

Kommende tiltag 
I det kommende skoleår, gennemføres der er række tiltag i forhold til ordblinde:  
 

 Der udarbejdes en fælles ordblindestrategi, der sikrer en endnu højere grad af fælles viden, 
tilgang og systematik i arbejdet med at finde frem til og understøtte ordblinde elever i 
kommunens skoler. Strategien udarbejdes i samarbejde med skolernes læsevejledere.  

 Der tilbydes 50 elever på mellemtrinnet et intensivt ugekursus hos Ordblindetræning.dk, 
samtidig med at skolernes læsevejledere via deltagelse og undervisning får et 
kompetenceløft. Målet er, at skolerne fremadrettet selv kan tilbyde lignende forløb.  

 Der indfases en fælles procedure til udskolingen og Ungdommens Uddannelsesvejledning, 
der sikrer unge ordblinde deres SPS-støtte (specialpædagogisk støtte) på deres 
ungdomsuddannelse.  
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