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På Nordregårdsskolen har vi ønsket at have en konkret handleplan for, hvad vi gør 
her på skolen for elever med skriftsproglige vanskeligheder.  
 
Definition af skriftsproglige vanskeligheder 
Når vi taler om børn med skriftsproglige vanskeligheder er det vigtigt, at vi klart har 
defineret, hvad dette begreb dækker over. 
 
Skriftsproglige vanskeligheder, dysleksi eller ordblindhed er tre begreber, der 
dækker over ”vanskeligheder med at lære at udnytte skriftens lydprincip” 1 , det vil 1

sige koble hvert bogstav i ordet med en passende sproglyd. Mange års forskning 
understøtter, at man forestiller sig skriftsproglige vanskeligheder som et kontinuum; 
f.eks. fra massivt til lettere, fra præget af generelle sproglige vanskeligheder til 
klassisk ordblindhed. 
 
For at afgrænse læsevanskelighederne opererer vi med tre typer af 
læsevanskeligheder: 
 

● Vanskeligheder med sprogforståelse 
● Vanskeligheder med afkodning (skriftsproglige vanskeligheder) 
● Vanskeligheder med både sprogforståelse og afkodning 

 
Disse tre typer læsevanskeligheder kræver forskellige indsatsformer. 
Når vi vurderer, om en elev har vanskeligheder, benytter vi en række forskellige test, 
der giver et samlet billede af elevens læse- og skriveforudsætninger. Ud fra dette 
billede kan vi afgøre, hvilke specifikke vanskeligheder eleven har. 
 
Testning 
I tredje klasse screener vi klassens elever med en DVO-test  for at se, om der er 2

nogle elever, der har problemer med lydprincippet. Man tester ikke før tredje klasse, 
da eleverne skal have modtaget undervisning i læsning og det skriftsproglige 
lydprincip. Eleverne skal i 1. og 2. klasse lære at læse og benytte lydprincipperne. 
Før de har haft tid til at lære dette, er det ikke relevant at teste i DVO. 
Der med ikke være sagt, at vi ikke kan sætte ind med en tidlig indsats allerede fra 1. 
klasse, hvis vi kan se, at der er elever, der ikke rigtig er kommet i gang med 
læseprocessen. 
Derfor har vi i 1. klasse et tilbud om læseløft. I 2. og 3. klasse er der ligeledes tilbud 
om læsekursus. 
Hvis elever, efter klassescreening med DVO, får et resultat, der tyder på 
ordblindevanskeligheder, bliver eleven individuelt testet. Forældre bliver altid 
kontaktet inden en sådan testning. 

1 Elbro, 2007 Læsevanskeligheder. København: Gyldendal Uddannelse 
2 Nonsensordsdiktat fra Dansk Videnscenter For Ordblindhed 
 



Efterfølgende afholdes et møde med forældre, dansklærer og læsevejleder, hvor 
læsevejleder gennemgår testresultater og fremlægger plan for videre forløb. 
UVM’s ordblindetest må først tages i foråret 3. klasse. 
Elever med skriftsproglige vanskeligheder skal tilbydes hjælp hele vejen i deres 
skoleforløb – både individuelt, som særligt tilrettelagte forløb, men også som forløb i 
den daglige klasseundervisning. På Nordregårdsskolen tilbyder vi støtte hele vejen 
op – fra 1. - 9. klasse – i længere og kortere intervaller. I og uden for 
klasseundervisningen. 
Eleverne lære at anvende læse- og skriveteknologi, derfor får eleverne udleveret 
deres egen chromebook, som de må anvende i skolen, såvel som hjemme. På 
Nordregårdsskolen får alle elever, der i tredje klasse er blevet testet ordblinde, tilbud 
om at blive undervist på skolens hold for elever, der har ordblindhed. Dette hold 
består af elever fra 3. -9. årgang, og de bliver undervist i læse- og skriveteknologi 
(LST) med forskellig fagligt fokus i løbet af året.  
Se i øvrigt undervisningsplanen for indeværende skoleår på hjemmesiden. 
 
Elever med ordblindhed får udarbejdet en individuel handleplan såvel som en 
overgangsplan til ungdomsuddannelse.  
 
Alle elever, der har ordblindhed, bliver også indmeldt i Nota. 
 
Hvad er Nota? 
Nota er et statsligt bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger og 
e-bøger. Medlemmer hos Nota har mange fordele. Som indmeldt på Nota kan man 
for eksempel downloade lydbøger eller streame dem direkte fra nettet. Det fungerer 
på alle platforme; smartphones, pc'er og tablets. 
Det er gratis at være indmeldt på Nota, men for at blive medlem skal man have et 
dokumenteret læsehandicap. Derfor kan elever ikke selv melde sig ind, det skal 
skolens læsevejleder gøre. 
Lærere kan blive medlem som undervisere, så de har adgang til at søge i samlingen 
af materialer, når de skal planlægge undervisning. 
 
Læs mere om Nota på www.nota.dk 
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