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Dysleksi
(Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 2003. Oversat af Dansk Videnscenter for Ordblindhed)

”Dysleksi er en specifik indlæringsvanskelighed, som er af 

neurobiologisk oprindelse. 

Dysleksi er kendetegnet ved vanskeligheder med præcis og / 

eller automatiseret ordgenkendelse og ved stave- og 

afkodningsvanskeligheder. 

Disse vanskeligheder skyldes problemer med fonologisk 

forarbejdning. Vanskelighederne er ofte uventede set i forhold til 

andre kognitive og indlæringsmæssige færdigheder og 

tilstedeværelsen af effektiv undervisning.

Sekundære konsekvenser kan være problemer med 

læseforståelse og nedsat læseerfaring, som kan hindre vækst i 

ordforråd og baggrundsviden.” 



”Rød, gul og grøn gruppe” på Ordblindetesten

• Rød gruppe = ordblind (8-percentilen)

• Gul gruppe = ikke ordblind, men usikker fonologisk kodning (20-

percentilen)

• Grøn gruppe = ikke ordblind



Andel ordblinde elever i folkeskolen målt med 

Ordblindetesten

Kommuner (skoleåret 17-18)

• Alle kommuner anvender Ordblindetesten

• 6 % ordblinde elever i folkeskolen på tværs af kommuner



Andel ordblinde elever i landets folkeskoler 

målt med Ordblindetesten (skoleåret 17-18)

Skoler, som ikke anvender Ordblindetesten 30

Skoler, som har 1-4 ordblinde elever (elever, ikke procent) 176

Skoler, som har fra 1 procent ordblinde elever 15

Skoler, som har fra 2-8 procent ordblinde elever 704

Skoler, som har fra 9-10 procent ordblinde elever 149

Skoler, som har fra 11-31 procent ordblinde elever 193

Antal folkeskoler og afdelinger under folkeskoler i Danmark 1267



Retskrav i folkeskolen på udredning af ordblindhed

• Ifølge Folkeskolelovens § 3b har forældre, hvis de ønsker det, én gang 

i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin krav på, at der 

foretages en ordblindetest af deres barn. 

• Der er tale om et krav på en ordblindetest og ikke et krav om test 

med Ordblindetesten.



Samtykke, testtidspunkt og antal tests

• Man må kun teste efter samtykke.

• Testtidspunkt i 3.-9. klasse: marts, april, maj og juni.

• Testtidspunkt efter 9. klasse: hele året.

• Antal tests: Én ordblindetest.

• Efter ”gult resultat på Ordblindetesten” kan der i sjældne særlige 

tilfælde efter ihærdig indsats fra både skole og hjem senere i skole-

/uddannelseslivet foretages en ny test (kræver nyt samtykke).



Ordblindenetværket

• Ordblindenetværket er et netværk for fagpersoner, der arbejder med 

undervisning af ordblinde elever, studerende og kursister.

• Gratis deltagelse.

• http://ordblindenetvaerket.dk/



Spørgsmål og dialog 


