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• Ordblindhed (dysleksi) er markante 
vanskeligheder med at lære at læse og skrive, 
som skyldes langsom og upræcis omsætning 
af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. 

 



Faser i udviklingsarbejdet 

• Fase 1: Udvikling og afprøvning af delprøver 
og enkeltopgaver  

• Fase 2: Udvælgelse af de bedste delprøver til 
identifikation af ordblinde elever/studerende 

• Fase 3: Endelig afprøvning. Sammensætning af 
testscore, etablering af normer og 
afgrænsning 



Fase 1: udvikling 

• Udvikling af 6 delprøver: 
• Fonologisk kodning 

– Find det, der lyder som et ord 
– Find stavemåden 

• Stavning  
– Stavning af nonsensord 

• Fonologisk opmærksomhed: 
– Find det ord, der ikke har en lyd til fælles med de andre 
– Tæl lydene 

• Ordforråd 
– Basal ordforrådsprøve 



Stav vrøvleordet 



Tæl hvor mange lyde, der er i 
vrøvleordet 



Find det ord, der ikke har en lyd 
tilfælles 



Fase1: Afprøvning 

• Afprøvning af deltestenes anvendelighed: 
brugergrænseflade og instruktioner 

• Undersøgelse af deltestenes pålidelighed 



Fase 2 

• Udvikling af spørgeskema 

• Undersøgelse af testens gyldighed 

• Udvælgelse af de bedste delprøver til 
identifikation af ordblinde elever/studerende 



Fase 3: målgrupper 

– 3. klasse 

– 5. klasse 

– 7. klasse 

– 9.klasse 

– eud 

– stx og hf 

– hhx og htx 

– korte videregående uddannelser 

– mellemlange videregående uddannelser 

– lange videregående uddannelser 



Fase 3 

• Endelig afprøvning: 

– Undersøgelse af overensstemmelse med 
nuværende skelnen 

– Fastlæggelse af skala  

– Normer 



Fase 3: Ordblindetestscore 

• Score for hver test: Antal rigtige pr. minut. 

• Fejl bliver modregnet 
– Man scorer lavt hvis man gætter vildt. 

• Testskala 
– Standardiseret score 

– Gennemsnit af de to testscorer 

– Hver testscore bliver omregnet så 100 svarer til 
den gennemsnitlige score i 9.-klasse. 

– Standardafvigelse på 15. 





Ikke i tilbud 

i tilbud 

Ordblindetestscore 

Fordeling af ordblindetestscorer i 9. klasse 





Spørgsmål? 



Tak! 



Delprøver i Fase 3 



Find det der lyder som et ord 



Find stavemåden 



Basal ordforrådsprøve 



Testvejledermodul 










