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Skoleafdelingen 

 

Opsamling på skolernes kommentering af fremrykning af screening for ordblindhed 

Læsevejlederne blev på netværksmøde d. 26. januar 2022 mundtligt orienteret om beslutnings-
forslag fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zeper-
nick og Ruben Kidde om at fremrykke screening for ordblindhed på Frederiksberg.  
 
Undervisningsudvalget har imidlertid besluttet at udsætte drøftelsen af beslutningsforslaget, idet 
de ønsker at høre skolernes læsevejledere. Skolernes læsevejledere er derfor via mail orienteret 
om forslagets indhold, og læsevejlederne er blevet bedt om at kommentere på beslutningsforsla-
get og forvaltningens indstilling for at bidrage til yderligere belysning af sagen.   
Forvaltningen har samlet skolernes tilbagemeldinger i nedenstående skema.  
 
Sammenfatning 
 
Skoleafdelingen har i alt modtaget kommentar fra seks skoler; 5 skoler har ikke fremsendt kom-
mentar. Af de fremsendte kommentarer fremgår, at forslaget er i overensstemmelse med praksis 
og læsevejledernes anbefalinger fra Skolen ved Søerne, Lindevangskolen og Skolen på Duevej. 
Skolen på Duevej udtrykker et forbehold for at fremrykke den nuværende Bogstavprøve 2. Tre 
skoler (Ny Hollænderskolen, Skolen på La Cours Vej og Tre Falke Skolen) tilkendegiver generel 
bekymring ved at fremrykke tidspunktet for de test, der i forvejen er på den fælles kommunale 
testplan og anbefaler at holde fast i de nuværende testtidspunkter. 
 
Det er Skoleafdelingens vurdering, at høringsresultatet blandt skolernes læsevejledere er udtryk 
for, at der er tilslutning til tidlig testning af bogstavkendskab, ordlæsning og stavning med henblik 
på screening for skriftsprogsvanskeligheder. Disse test findes allerede på den fælles kommunale 
testplan og afvikles i hhv. børnehaveklasse og 1. klasse.  
  
Det er endvidere Skoleafdelingens vurdering, at der samlet set vil være opbakning til at frem-
rykke de nævnte ordlæse- og staveprøver fra sidste halvdel af første klasse (marts/april) til star-



ten af første klasse (august/september). For bogstavprøvens vedkommende vurderer skoleafde-
lingen med baggrund i skolernes høringssvar, at testtidspunkt fastsættes til senest uge 7 (se 
skema nedenfor). Herved opnås en afbalanceret screeningsindsats, der både medvirker til en tid-
lig opsporing af elever med skriftsprogsvanskeligheder og tager højde for, at den grundlæggende 
undervisningsindsats i forhold til de basale elementer i den tidlige skriftsprogsundervisning ér 
gennemført. 
 
Med hensyn til bekymringen for at for mange elever vil opleve ”at de ikke er gode til test”, som 
enkelte skoler rejser, er det skoleafdelingens vurdering, at det er vigtigt at vælge en test (herun-
der tidspunkt for denne test), hvor der ikke er for meget lofteffekt. Formålet med testningen er 
netop at finde de elever, der har opnået en bekymrende lav score på trods af en intensiv og sy-
stematisk bogstavgennemgang i første halvdel af 0. klasse. Disse elever kan være i risiko for at 
udvikle alvorlige skriftsprogsvanskeligheder. Med en tidlig opsporing forbedres mulighederne for 
en systematisk opfølgende indsats i forhold til disse elever. Derved matches også tidspunktet for 
den kommende nationale screeningstest til starten af 1. klasse, som folkeskoleforligskredsen har 
vedtaget. 
 
 
Del-prøver i scre-
ningsindsats 

Nuværende tids-
punkt for gennemfø-
relse af prøve 

Tidspunkt for gen-
nemførelse af 
prøve, hvis tids-
punkt ændres  

Bogstavprøve Sidste halvdel af bør-
nehaveklassen 
(marts/april) 

 
Januar/februar 

Ordlæseprøve Sidste halvdel af 1. 
klasse (marts/april) 

Starten af 1. klasse 
(august/september) 

Staveprøve  Sidste halvdel af 1. 
klasse (marts/april) 

Starten af 1. klasse 
(august/september) 

   
 
Skolernes indsendte kommentarer 
 

Skole Kommentar 
Skolen ved Bülowsvej Kommentar er ikke modtaget 

 
Skolen på Duevej Læsevejlederne på Skolen på Duevej støtter forsla-

get om en fremrykning af screeninger for evt. ord-
blindevanskeligheder. 
Dog har vi et par kommentarer. I forhold til sags-
fremstillingen, synes vi, at det skal præciseres, at 
de nuværende screeningstidspunkter har ligget i 
uge 13 - 15 og dermed ikke i slutningen af skoleå-
ret, som der står. (Grundet corona har de dog væ-
ret rykket frem). 
Som det allerede påpeges i høringssvaret, er det 
vigtigt, at eleverne har modtaget en grundig indfø-
ring i bogstavernes lyd, form og navn før at 



screeningen giver mening. Dette kan være en ud-
fordring, hvis den ligger tidligere end omkring marts 
i 0. klasse. 
God ide med Ordlæseprøve og Staveprøve i star-
ten af 1. klasse. 

Skolen på Grundtvigsvej Kommentar er ikke modtaget 
 

Skolen På La Cours Vej Der har kun været tid til at drøfte forslaget med min 
ene læsevejlederkollega, men ikke med lærerne i 
indskolingen. Kommentaren er således primært vo-
res eget syn på indholdet af forslaget. 
Vi er naturligvis store tilhængere af, at vi finder ele-
ver i risiko for ordblindhed tidligst muligt. Vi kan dog 
godt være bekymrede for, om vi ved at flytte afvik-
lingen af Bogstavprøve 2, Ordlæseprøve 1 og Sta-
veprøve 1 til de tidligste muligheder for afvikling, ri-
sikerer at for mange elever oplever, at de ikke er 
gode til test, ligesom vi som læsevejledere måske 
ikke fuldt ud kan anvende resultaterne til at få et re-
elt billede af eleverne, hvis de ikke er blevet under-
vist tilstrækkeligt i de testede områder. Vi har ikke 
en referencenorm for Bogstavprøve 2 ved hånden, 
men for de to andre test gælder det, at: 

 Ordlæseprøve 1 
o Afvikling om foråret: 11,7% af ele-

verne placerer sig i de to svageste 
kategorier (Før-fasen og Erken-
delse) 

o Afvikling om efteråret: 28,1% af ele-
verne placerer sig i de to svageste 
kategorier (Før-fasen og Erken-
delse) 
 

 Staveprøve 1 
o Afvikling om foråret: 23% af ele-

verne placerer sig i de to svageste 
kategorier (Før-fasen og Erken-
delse) 

o Afvikling om efteråret: 47% af ele-
verne placerer sig i de to svageste 
kategorier (Førfasen og Erkendelse) 

Ovenstående tal ville formodentlig se anderledes 
ud, hvis man omlagde eller fremrykkede undervis-
ningen i indskolingen. Det er en større diskussion, 
som det måske ville være hensigtsmæssigt at tage. 
Derudover har vi også Rambøll Sprogvurderingen, 
som vi ligeledes anvender til at hjælpe med at få 



øje på de elever, vi skal være særligt opmærk-
somme på.  
 

Lindevangskolen Lindevangskolen finder, at det giver god mening at 
fremrykke Bogstavprøve 2 i børnehaveklassen 
samt Ordlæseprøve 1 og Staveprøve 1 i 1. klasse. 
Det ligger fint i tråd med skolens tiltag på området. 
De sidste fem år har vi på Lindevang taget Ordlæ-
seprøve 1 i starten af 1. klasse for også ad den vej 
at fange de elever, der ikke var kommet i gang med 
syntesen, og som derfor ville drage nytte af Tidlig 
læsehjælp (TLH). Da skolen ikke længere tilbyder 
TLH, men de sidste par år har omlagt disse lektio-
ner til at gælde alle elever i 1. klasse (både dem 
der afkoder lidt, meget og over middel) i projekt 
Sikker Læsestart (SLS) med udgangspunkt i Per-
nille Frosts model, har det også her givet god me-
ning med Ordlæseprøve 1 i starten af 1. klasse. 
Det har betydet, at vi forholdsvis hurtigt har kunnet 
vurdere den enkelte elevs niveau og således udle-
vere læsebog svarende til niveau og nærmeste ud-
vikling. 
Ordlæseprøven har været afholdt igen kommunalt 
april 1. klasse. På dette tidspunkt er prøven dog for 
nem for størstedelen af eleverne. Kort sagt måles 
de på det tidspunkt på afkodning af for nemme ord-
typer. 
På skolen er planen, at vi i år 1. maj for første gang 
vil prøve at tage Ordlæseprøve 1i 0. klasse. De ele-
ver, der på dette tidspunkt af den ene eller anden 
grund ikke har fået hul på syntesen, vil i en mindre 
gruppe blive tilbudt et forløb via materialet Lyd Til 
Lyd, Gyldendal (En systematisk indsats i fonologisk 
opmærksomhed målrettet elever i risiko for at ud-
vikle alvorlige afkodningsvanskeligheder). 
Vi finder på skolen også anledning til at knytte en 
kommentar til det nævnte tidsforbrug i forbindelse 
med testtagningen. Bogstavprøve 2 tages på papir 
og varer ca. 60 minutter efterfulgt af 60-90 minut-
ters rettearbejde og indtastning i Hogrefes testpor-
tal. 
Ordlæseprøve 1 og Staveprøve 1 er begge digitale 
prøver. Eleven arbejder 4 minutter i Ordlæseprø-
ven og mellem 5 og 15 minutter i Staveprøven.  
De 15 minutter en test er sat til i høringen er ureali-
stisk. Der er mange tekniske og praktiske forhold, 
der spiller ind. 1. årgang har ikke et klassesæt 
computere, hvilket gør det svært at afholde test 
samtidig for alle elever. Lykkes det med en compu-
ter til alle, skal der være overblik over hver enkelt 



elevs login til at logge på selve computeren og ef-
terfølgende uniloigin til selve Hogrefes 
Testportal. Det er to meget svære processer for 
elever i 1. klasse. At tage prøve på alle elever sam-
tidig, tager i hvert fald to lektioner med en god por-
tion oplevelse af frustrationer af teknisk karakter, - 
selve prøverne synes eleverne fint om. Oftest giver 
det bedst mening, at eleverne tages ud i små grup-
per over fire til fem lektioner på en uge. Dette er 
ikke brok eller kritik, blot en kommentar på det tids-
mæssige aspekt ud fra den praksisnære hverdag. 
 

Skolen på Nyelandsvej Kommentar er ikke modtaget 
 

Ny Hollænderskolen Kommentarer til indstilling om ændret kommunal 
testplan 
Følgende er en beskrivelse af Ny Hollændersko-
lens forebyggende- og startende foregribende ind-
sats for elever. Beskrivelse er vedlagt med henblik 
på at dokumentere, at den eksisterende testplan ef-
ter min opfattelse ikke bør fremrykkes. 
Praksis på Ny Hollænderskolen med henblik på at 
styrke tidlig opsporing af elever med risiko for at 
udvikle skriftsprogsvanskeligheder: 
Bortset fra samarbejdet med daginstitutionerne af-
holdes der i slutningen af august/start september 
hjem/skole samtaler. Her spørges der også ind til, 
om der er kendte skriftsproglige vanskeligheder, 
herunder ordblindhed i familien. Efter den obligato-
riske sprogvurdering afholdes der klassekonferen-
cer. På baggrund af disse arbejdes der videre med 
de elever, som på dette tidspunkt skønnes potenti-
elt af være i risiko for at udvikle skriftsproglige van-
skeligheder. Som en del af årshjulet for supple-
rende indsatser tilbydes alle 0.klasses elever et 
kortvarigt ”Fingernemt” kursus. En multisensorisk 
strategi som kan understøtte læsning og stavning 
hos alle, men især elever med fonologiske udfor-
dringer. Strategien arbejdes der videre med i den 
almene undervisning. Bogstaveprøve 2 tages efter 
den kommunale testplan (uge 15-17). Før corona 
screenede vi eleverne med Elbros lister i maj, samt 
tjekkede deres bogstavkendskab. Børn med man-
gelfuldt bogstavkendskab blev udstyret med en 
”bogstavkuffert”, som de skulle træne med i som-
merferien. Samtidig blev udvalgte elever testet med 
den såkaldte Observation Survey som grundlag for 
tilbud om tidlig læseindsats i starten af 1. klasse. 
Denne indsats er en kombination af principper fra 
”Fingernemt” og ”Reading Recovery”. Hensigten er 



at følge op på de beskrevne indsatser, dvs. have et 
fortløbende fokus på elever som er i risiko for at ud-
vikle skriftsproglige vanskeligheder. Vi står naturlig-
vis til rådighed, hvis der ønskes yderligere beskri-
velse af det videre forløb for elever i risiko for at ud-
vikle skriftsproglige vanskeligheder. 
Opsummerende kan det siges: 
Der er opmærksomhed på den enkeltes bogstav-
kendskab (navn, form og lyd) 
Ved brug af Elbros lister ses der på den enkeltes 
evne til at kombinere grafem/fornem 
Der arbejdes med lydret stavning allerede i 
0.klasse 
I forhold til fremsatte forslag om at fremrykke test-
planen er det min opfattelse, at den formelle bog-
stavgennemgang bør været på plads, før det vil 
give et bare nogenlunde retvisende billede af den 
enkelte. Det vil det ikke altid være i midten af bør-
nehaveklassen. For enkelte elever er bogstavkend-
skabet fortsat ikke helt på plads i starten af 1. 
klasse. Det betyder nødvendigvis ikke, at eleverne 
har udfordringer. De kan også være utrænede. Sta-
veprøve 1 kan derfor også for nogle elever være 
vanskelig og skabe unødig bekymring. Typisk vil 
der være en hurtig bogstavrepetition i 1. klasse, 
hvor forældrene inviteres ind i samarbejdet, hvis 
det er et spørgsmål om manglende træning. 
 

Søndermarkskolen Kommentar er ikke modtaget 
 

Skolen ved Søerne Her på SVS har vi ingen indvendinger. Forslaget 
ligger i tråd med hvad vi allerede gør lokalt her på 
skolen. 

Skolen ved Nordens Plads Kommentar er ikke modtaget 
 

Tre Falke Skolen jeg mener, at hvis man allerede tester efter et halvt 
år i 0. klasse, er det for tidligt i forhold til, at ele-
verne har modtaget nok undervisning, og 
at de lærer i forskellige tempi. Hvis man tester for 
bogstavkendskab i slutningen af 0. klasse burde 
der stadig være tid nok til at styrke de 
elever, som endnu ikke har en sikker indlæring af 
bogstaverne. Det samme synes jeg gør sig gæl-
dende i forhold til læseprøverne - at man 
skal passe på med at teste for tidligt. 
Jeg synes det lyder som meget tidligt at lave bog-
stavprøve allerede ved juletid i 0. klasse. Hvad kan 
effekten være af det? De tidspunkter, der 



allerede er fastsat for læse- og ordlæseprøve, sy-
nes jeg er fine i forhold til, at lærerne kan nå at 
styrke de elever, som har en langsom progression. 

 
 
 
   
 
Mette Anker (mean11) 

Læse- og specialundervisningskonsulent 
  


