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Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på spørgsmål 15 (Alm. del): 

I brev af 30. august 2019 har udvalget efter ønske fra Jacob Mark (SF) 

stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 15:  

”Vil ministeren oplyse, hvorvidt de læsesvage elever (f.eks. elever som i 

en ordblindetest kommer i gult felt eller elever med dansk som andet-

sprog) som havde gavn af Materialebasen, stadig kan få mulighed for at 

få oplæsning af undervisningsmateriale, nu hvor Materialebasen er blevet 

overtaget af Nota?” 

Svar: 

Børne- og Undervisningsministeriet bevilgede i 2012 midler til at flytte 

Materialebasen på SkoleKom til Nota bl.a. for at sikre, at administratio-

nen sker i overensstemmelse med ophavsretsloven, hvorefter kun elever 

med en funktionsnedsættelse kan få adgang til digitale tekster. 

 

Elever med ordblindhed har en funktionsnedsættelse i læsning og har 

derfor adgang til digitale tekster gennem medlemskab af Nota. Gruppen 

af elever, som ikke har en funktionsnedsættelse i form af ordblindhed, 

men hvor deres læsevanskeligheder skyldes andre årsager, fx utrænede 

læsefærdigheder eller sprogforståelsesvanskeligheder, har ikke adgang til 

Nota.  

 

Både elever med ordblindhed og elever, som har læsevanskeligheder af 

andre årsager end ordblindhed, har gavn af en undervisning, der er til-

passet årsagen til deres læsevanskeligheder. Skoler skal derfor have viden 

om at kunne håndtere forskellige former for læsevanskeligheder, så de 

ikke sidestiller andre årsager til læsevanskeligheder med ordblindhed.  

 

Grænseværdien for ordblindhed på Ordblindetesten er sat ved 8 procent 

og ligger over de i Danmark ellers anvendte grænseværdier for ordblind-

hed. Den høje grænseværdi er valgt for at sikre, at elever med både svær 

og mild grad af ordblindhed findes med Ordblindetesten.  
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Elever i den gule gruppe på Ordblindetesten, der udgør helt op til 20 

pct., har ikke en funktionsnedsættelse i form af ordblindhed. Eleverne 

kan godt opleve vanskeligheder med skriftsproget, ligesom også elever i 

den grønne gruppe på Ordblindetesten kan opleve vanskeligheder med 

læsning, stavning og skrivning af andre årsager end ordblindhed.  

 

Elever med andre læsevanskeligheder end ordblindhed er oftest utræne-

de læsere, som har behov for at træne deres læsefærdigheder i både skole 

og fritid gennem læsning eller elever med sprogforståelsesvanskeligheder, 

fx pga. dansk som andetsprog.  

 

Det er på den baggrund ikke Børne- og Undervisningsministeriets vej-

ledning at give denne gruppe af elever adgang til tekster i Nota. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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