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Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Dorthe Borgkvist 
angående ordblindetest.  
 

Byrådsmedlem Dorthe Borgkvist har fremsendt spørgsmål i forhold til anven-

delsen af den obligatoriske DVO-screening for alle elever på 2. årgang, sko-

lernes brug af den nationale ordblindetest samt status på udviklingsarbejdet 

med talblindetest. Der spørges om:  

 

Hvor mange elever har ikke fået DVO-screening for sidst i 2. kl. i forår 

2020 og forår 2019? 

 

I foråret 2019 blev 2864 ud af årgangens 2933 elever på 2. årgang screenet 

med DVO-testen. Dermed udgør den ikke-testede gruppe af elever 2,4% af 

elevgruppen.  

 

I foråret 2020 er 2805 ud af 2871 elever på 2. årgang screenet med DVO-te-

sten. Dermed udgør den ikke-testede gruppe 2,3% af den samlede elev-

gruppe – altså et niveau som det foregående år. 

 

For skoleåret 19/20 blev indberetningen af DVO-resultaterne udskudt til ok-

tober 2020 med afsæt i forårets hjemsendelse i forbindelse med covid-19 

pandemien.  

 

Er der nogle skoler, der er bedre til at få alle igennem testen end an-

dre? 

 

Elever, som ikke er testet, er fordelt på 19 forskellige skoler, hvor der typisk 

er enkelt-elever, som ikke er testet. Der ses fx ikke en sammenhæng mellem 

skoler med special- eller modtageklasser og fravær af testning af elever. Det 

vil sige, at elever i specialklasse overvejende også screenes.  

 

Skolerne angiver i indberetningen årsager til fraværet af screening. Ved ori-

entering til skolerne opfordres til at anvende skolens tilknyttede læsekonsu-

lent fra PPR til at rådgive, hvis der er spørgsmål fx om, hvorvidt en elev kan 

indgå meningsfuldt i screeningen. Eksempler på årsager til fravær af scree-

ning er; at eleven lige er startet i modtageklasse, at der er tale om diagnosti-

cerede vanskeligheder, hvor eleven ikke kan indgå i en testsituation eller fra-

vær.  
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Forældre har mulighed for at bede skolen om at foretage en ordblinde-

test på deres barn fra start 4. kl. Er der skoler, som ikke giver elever 

ordblindetest efter en sådan anmodning fra forældrene? 

 

Forældre har jf. Folkeskolelovens § 3 b stk. 2 én gang i skoleforløbet fra den 

1. marts på 4. klassetrin krav på, at der foretages en ordblindetest af deres 

barn. Ligesom ved øvrig brug af den nationale ordblindetest sker en even-

tuel testning i samråd mellem skole og hjem og på baggrund af mistanke om 

ordblindevanskeligheder. Det vurderes at skolernes praksis afspejler lovgiv-

ningens intention.  

 

Er der skoler, der informerer at testen kun kan tages i slutningen af et 

skoleår efter 3.kl.? 

 

Det er almindelig praksis, at skolerne anvender den nationale ordblindete-

sten i henhold til vejledningen, hvor testning skal finde sted i perioden marts-

juni fra 3. klasse. Børne- og Undervisningsministeriet har flere gange under-

streget, at testning bør finde sted i det tidsrum på året, som den er normeret 

til. Den praksis følges af skolerne i Aarhus Kommune. Henvender skolen sig 

til PPR ift. testning på andre tidspunkter – fx på baggrund af forældrehen-

vendelser - anbefales andre testtyper til afdækning af eventuelle ordblinde-

vanskeligheder.  

 

Skolerne informeres på Aarhus Kommunes intranet for ansatte om anven-

delsen af den nationale ordblindetest1. Her fremgår det at:  

 

Ordblindetesten til elever fra og med 3. klasse 

I efteråret 2015 stillede Undervisningsministeriet Den tværgående Ordblin-

detest til rådighed for skolerne. Testen kan anvendes til identifikation af ord-

blindhed. Ordblindetesten kan anvendes fra marts til juni fra 3. klasse og 

fremefter. 

Ordblindetesten kan anvendes ved en begrundet mistanke om ordblindhed 

på baggrund af resultater fra den obligatoriske sprogvurdering i 0. klasse, 

DVO-screening i 2. klasse og de nationale test. 

Ordblindetesten er en digital test, som består af et spørgeskema om læse-

vanskeligheder og tre deltest: 

 

1. Find stavemåden 

2. Find det, der lyder som et ord 

3. Basal ordforrådsprøve. 

 

Før testning indhenter skolen en bemyndigelseserklæring fra elevens foræl-

dre. 

 

 
1 https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/20408 
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Efter Ordblindetesten godkender læsevejleder testresultatet, og der udarbej-

des en plan for opfølgning. 

 

Ordblindetesten kan anvendes til elever, som undervises på samme eller no-

genlunde samme niveau, som deres UNI – login henviser til. 

 

Ordblindetesten kan anvendes til elever med dansk som andetsprog, som 

har modtaget undervisning i dansk sprog og skriftsprog, og som på trods af 

denne undervisning viser vedvarende vanskeligheder med skriftens lydprin-

cip. 

 

Senest er skolerne af PPR’s læsekonsulenter informeret om muligheden for 

afdækning ift. ordblindevanskeligheder i foråret 2020. Dette skete med afsæt 

i de udfordringer ift. testning af elever, som blev affødt af hjemsendelsen af 

elever under covid-19. Her blev skolerne anbefalet at afvikle testning med 

den nationale ordblindetest i perioden maj-juni eller alternativt teste i efter-

året med andre testmaterialer.  

 

Der ses i opgørelsen af Aarhus Kommunes skolers brug af den nationale 

ordblindetest, at den anvendes gennem hele skoleforløbet og der ses ikke 

skoler, som udelukkende tester elever i foråret på 3. årgang.  

 

Ordblindetesten ligger til rådighed hele året, men er udarbejdet til sidst 

i 3. kl. Er der skoler, som ikke er informeret om testmuligheder hele 

året efter slut 3. kl.? 

 

Som angivet i ovenstående er skolerne i Aarhus Kommune informeret via 

ugepakkeindlæg og Aarhus Kommunes intranet om muligheden for testning 

med den nationale ordblindetest. Det anbefales fra fællesfunktionerne, at 

skolerne følger Børne- og Undervisningsministeriets vejledning til ordblinde-

testen, hvor det fremgår at:  

 

”Elever i 3.-9. klasse, hvor der er tegn på ordblindhed, skal testes i måne-

derne marts, april, maj eller juni.2” 

 

Derudover rådgiver PPR.s læsekonsulenter løbende skoler og læsevejle-

dere ved spørgsmål om testning af elever. Dertil drøftes testning med ord-

blindetesten løbende i det kommunale netværk for læsevejledere.  

 

Er talblindetesten igangsat? Hvis ikke, hvad er tidshorisonten? 

 

Børne- og Undervisningsministeriet har i samarbejde med Epinion igangsat 

en afprøvning af den digitale del-test i den udarbejdede talblindetest. Dette 

 
2 https://ordblindetest.nu/vejleder/pdf/Vejledning_til_Ordblindetesten_Ver-
sion8.pdf 

https://ordblindetest.nu/vejleder/pdf/Vejledning_til_Ordblindetesten_Version8.pdf
https://ordblindetest.nu/vejleder/pdf/Vejledning_til_Ordblindetesten_Version8.pdf
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skal ske med henblik på en vurdering af, om en national talblindetest efter-

følgende skal stilles til rådighed. Talblindetesten vil være rettet mod elever i 

4. klasse.  

Selve afprøvning af deltesten foregår i foråret 2021 med udvælgelse af ele-

ver i uge 43-45 i 2020. I afprøvningen deltager 32 folkeskoler i Aarhus Kom-

mune.  

 

Efter afprøvningsperioden vurderes det, om den udviklede test er dæk-

kende, hvorfor det forventes, at en talblindetest tidligst vil blive tilgængelig i 

2023.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

                     Thomas Medom  

/ 

        Martin Østergaard Christensen 

 


