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Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på spørgsmål 31 (Alm. del): 

I brev af 4. november 2021 har udvalget efter ønske fra Jakob Mark (SF) 

stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 31:  

Vil ministeren oplyse, hvorfor ordblindetesten i grundskolen kun kan an-

vendes i marts-juni og ikke på andre tidspunkter af året, og i forlængelse 

heraf, om ministeren mener, at der er behov for at sikre, at testen kan an-

vendes hele året, så elever ikke skal vente på at få adgang til Nota, andre 

hjælpemidler og adgang til prøve på særlige vilkår? 

Svar: 

Ordblindetesten kan anvendes fra marts i 3. klasse i grundskolen. Ord-

blindetesten anvendes også på FGU, ungdomsuddannelser, videregående 

uddannelser samt voksenuddannelser.  

 

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

nederne marts, april, maj eller juni, jf. vejledning til Ordblindetesten. 

Dette skyldes, at testen er tilpasset og afprøvet på elever på dette tids-

punkt af skoleåret på de enkelte klassetrin. Hvis der testes med Ordblin-

detesten uden for testmånederne, kan der opstå tvivl om resultatet. Det 

skyldes, at eleverne kan være et andet sted i deres udvikling af fonologi-

ske kodningsfærdigheder, end testen er udviklet til.  

 

Efter 9. klasse reduceres elevernes udvikling i fonologisk kodning betrag-

teligt, ligesom FGU, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser 

ikke har som mål at udvikle elevernes basale afkodningsfærdigheder. 

Derfor stilles der efter 9. klasse ikke krav om gennemførsel af Ordblin-

detesten inden for en afgrænset periode.  

 

Regeringen vil i sit videre arbejde med styrkelse af indsatsen for ord-

blinde medtænke muligheden for at videreudvikle Ordblindetesten, så te-

sten også kan benyttes på andre tidspunkter af skoleåret.  
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Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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