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Procedure for testning af elever i risiko for ord-
blindhed i samarbejde mellem skolens ressource-
personer og læsekonsulenterne ved U&L.

Trin 1: Slutningen af 2. klasse (juni) : DVO-nonords-
test på alle elever i slutningen af 2. klasse med hen-
blik på at opdage elever i risiko for ordblindhed – 
skal sendes til læsekonsulenterne.

Resultater fra National test i Læsning kan sendes 
elektronisk ved samme lejlighed via elevprofil-
arkene fra Dafolos hjemmeside. 

Trin 2: Efteråret i 3. klasse : Læsekonsulenterne 
kan inddrages konsultativt i efteråret på elever-
nes 3. årgang med udgangspunkt i et bekymren-
de DVO resultat (0-12 rigtige i Nonordsdiktaten) :

Disse elever, der kan være i risiko for ordblindhed, 
testes yderligere forud for afholdelse af konsul-
tation med sigte på rådgivning om intervention i 
den besværede skriftsproglige udvikling. 

Testvejledning for de elever der har et bekymren-
de resultat i DVO :

Hvis eleverne i National test i Læsning i 2. klasse 
placerer sig i : 
–  Profilområde 1 og 2 : Anvend Testbatteri – sprog 

og hukommelsesprøver (alle delprøver), CHIPS, 
relevant IL læseprøve.

–  Profilområde 4 og 6 : Individuelle delprøver fra 
DVO: (NONordslæsning, ordlæsning, fonolo-
gisk subtraktion), CHIPS, relevant IL-læseprøve.

Disse individuelle testresultater samt tidligere 
evalueringer (fx 0. klasse screening, NT, Ordlæs 
med flere) journaliseres i elevens sag i sbsys, og 
der oprettes en erindring til den betjenende læse-
konsulent. Derefter aftales mødetidspunkt.

Trin 3: Slutningen af 3.klasse : Efter der er fore-
gået en intervention med intensiv og systematisk 
træning i det fonematiske princip foretages sidste 
del af testproceduren: Ordblindetesten anvendes, 
hvis eleven stadig er besværet. Ved et testresultat i 
det røde område, der identificerer ordblindhed, 
skal der udarbejdes en beskrivelse af indsatsen 
målrettet ordblinde elever. Elever med rødt resul-
tat skal ikke indstilles til TCBU med henblik på do-
kumentation af ordblindhed. Der kan anmodes om 
bistand til formidling af råd og vejledning til den 
målrettede indsats efter at ordblindetesten er taget, 
med deltagelse af fx elev, forældre, klasseteam og 
ledelse.

Hvis elevens testresultat er i gult område i Ordblin-
detesten eller vanskelighederne er af sammensat 
karakter, kan det aftales, at eleven, forudsat der er 
afholdt konsultation, indstilles til TCBU med sigte 
på dokumentation samt rådgivning.
Testresultater i grønt område skal behandles som 
omtalt i vejledningen til Ordblindetesten.

Følgende test journaliseres i elevens sag i sbsys: 
•  DVO (evt. alle fire delprøver) og/eller testrapport 

fra den nationale ordblindetest 
•  CHIPS 
•  Testbatteriet – sprog og hukommelse 
•  Nytestning med relevant IL læseprøve.
•  En diagnosticerende staveprøve – ST-prøve

Indstillingsskema til TCBU via SBSYS i elevens sag. 

Erindring oprettes til TCBU Administration

Hvis mistanken om ordblindhed opdages senere 
i skoleforløbet anvendes test og pædagogiske 
prøver som anvist i bilag 2.
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