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• Vi skal opdage ordblindhed så tidligt som muligt, så vi kan gribe hurtigt 
ind, og så vidt muligt afbøde eller måske endda afværge 
læsevanskeligheder, 
• inden børnene oplever for mange nederlag. 
• Det er også lettere at afværge vanskeligheder, end at rette op på dem, når 

vanskelighederne og nederlagene har bidt sig fast. 
• Så børnene kan deltage på lige fod med andre.

• Tidlig identifikation er svær
• Man kan stadig handle med gode redskaber, fx Risikotesten for ordblindhed.
• Men måden vi handler på bør være afstemt med, hvor præcist vi kan identificere.
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Hvad er ordblindhed? Videnskabelige definitioner

• ” Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It 
is characterized by difficulties with accurate and/or fluent word 
recognition and by poor spelling and decoding abilities. These difficulties 
typically result from a deficit in the phonological component of language 
that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and the 
provision of effective classroom instruction.”
(International Dyslexia Association / Lyon et al. 2003: 2)
” Dyslexia is a learning difficulty that primarily affects the skills involved in 
accurate and fluent word reading and spelling. ” (British Dyslexia
Association/ Rose, 2009: 10)
”Ordblindhed (dysleksi) er markante vanskeligheder med at lære at bruge 
skriftens lydprincip. Disse vanskeligheder fører til besvær med at tilegne 
sig sikker og hurtig afkodning” (Elbro, 2021: 79)
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Gennemgående elementer i de videnskabelige definitioner

• En specifik (neurokognitiv, arvelig) indlæringsvanskelighed
• Man skal bruge længere tid på at lære det same.
• Skyldes ikke dovenskab/ligegyldighed/fravær af undervisning.
• Specifik for:

• Vanskeligheder med afkodning og stavning

• Principielt uafhængig af andre kognitive vanskeligheder
• Ordblindhed skyldes ikke lav intelligens mm.
• Men kan samforekomme med andre vanskeligheder.
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Omsætning af den teoretiske definition til praksisdefinitioner

Vilkår for identifikation i praksis
• Det er håndgribeligt at observere afkodningsvanskeligheder.
• Det er svært at observere årsager (en indlæringsvanskelighed, skyldes ikke noget 

andet).
• Elever kan ikke have vanskeligheder før de er væsentligt bagud.

• Ordblindetestens definition (fra 3. klasse)
• Vanskeligheder med afkodning.
• Når man har haft rigelig lejlighed til at lære afkodning -> indlæringsvanskelighed.
• Når den manglende færdighed bliver handikappende.

• Risikotest for ordblindhed (børnehaveklasse til 1. klasse)
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Har man eller udvikler man ordblindhed?

Man kan argumentere for på overfladen modsatrettede påstande:

• Ordblindhed er noget man har fra fødslen
• årsagen er en medfødt indlæringsvanskelighed.

• Ordblindhed er noget man udvikler
• Ingen vanskeligheder før det er påfaldende/et problem, at man ikke kan læse.
• Vanskelighederne kan potentielt afværges eller afhjælpes.

• Man er fra fødslen disponeret, men det er først praktisk meningsfuldt at 
tale om ordblindhed ift. en person, når personen har påfaldende 
læsevanskeligheder sammenlignet med jævnaldrende.
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Hvor tidlig er tidlig identifikation af risiko?

• Før eleven oplever et klart problem
• I modsætning til waiting to fail.

• Inden
• Eleven skal bruge læsning som et redskab i andre aktiviteter
• Den almene læseundervisning løber fra eleven.

• Det er svært at udpege en vanskelighed, der ikke er indtruffet endnu!
• Gener og hjernescanninger er (også) usikre.
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Identifikation af risiko: Hvordan forudsiger man 
læsevanskeligheder, inden de bliver alvorlige?
• Læsefærdighed er den bedste indikator på senere læsefærdighed, hvis 

eleverne har haft lejlighed til at lære at læse.

• Tidlige indikatorer på senere læsevanskeligheder:
• Bogstavkendskab
• Lydopmærksomhed
• Dynamiske lydopmærksomhed/syntesefærdigheder

• Længdeundersøgelser 
• Der er tendens til, at elever, som har svært ved sådanne opgaver i 0. klasse, også er 

mere tilbøjelige til at have svært ved at læse senere.
• Men hvor stærk er den tendens -> hvor præcist kan vi udpege dem, der senere får 

vanskeligheder?
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Hvordan opgør man præcision?

• Hvis en test korrekt forudser om elever får læsevanskeligheder
eller ej i 92% af tilfældene, er den så præcis?
• Hvis testen altid siger, at elever ikke bliver ordblinde, hvor tit 

rammmer den så rigtigt?
• %-korrekte er en dårlig statistik.
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Bedre statistikker
• Hvor mange af dem, der har brug for hjælp, finder vi?
• Sensitivitet:
• Procent elever, som får vanskeligheder, og som testen korrekt udpeger 

som i risiko.
= sand positiv-rate, fx testen fandt 80% af dem som fik læsevanskeligheder.

• Hvor mange rejser vi unødig bekymring omkring?
• Falsk positiv-rate:
• Procent elever, som ikke får vanskeligheder, men som testen fejlagtigt

udpeger som i risiko.
• (Også kendt som 1 minus specificitet)

• Hvor mange skal vi tilbyde noget?
• Positiv rate: Procent risikoelever ud af alle elever.
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Sensitivitet og falsk positiv-rate er fleksible, men 
modsatrettede
• Man bestemmer selv sensitiviteten ved at sætte grænseværdien, 
• Høj sensitivitet ved at sætte en høj grænseværdi: fx “i risiko” hvis man 

kan mindre end 27 bogstaver.

• Men med høj sensitivitet følger høj falsk positivrate: 
• Der er mange i 0. klasse, der endnu ikke kan 27 bogstaver, men som 

kommer fint efter det.

• Men nogle test har et bedre forhold mellem sensitivitet og falsk positiv-
rate end andre.
• De er mere præcise.
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Forholdet mellem sensitivitet og falske positiver
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Høj grænseværdi
- God sensitivitet
- Mange falske

positiver

Lavgrænseværdi
- Dårlig sensitivitet
- Få falske positiver



Testen er bedre end gæt
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Området under kurven (AUC) udtrykker præcision uafhængigt
af grænseværdi
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AUC = 0,95

AUC = 0,85

AUC = 0,50



Eksempel: Forudsigelse af læsevanskeligheder i slut 2. klasse
(Poulsen, Nielsen, Juul & Elbro, 2017)

Sensitivitet Falske positiver Totale positiver

70 % 15 % 23 %

AUC = .85 80 % 29 % 37 %

90 % 33 % 41 %
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Sensitivitet Falske positiver Totale positiver

Midten af 1. klassse 70 % 4 % 14 %

AUC = .94 80 % 7 % 18 %

90 % 25 % 35 %

Slut børnehaveklasse: Lydopmærksomhed, afkodning, bogstavkendskab mm.

Midt 1. klasse: Afkodning



Opsummering af statistikken

• Identifikation af senere læsevanskeligheder er relativt upræcis i 
børnehaveklassen, når der ikke er blevet undervist direkte i læsning i ret 
lang tid.
• Samme mønster i andre studier (Gellert & Elbro, 2016; Catts et al., 2009 & 2015).
• Præcisionen i Risikotesten for ordblindhed er dog ret god, AUC omkring 0,90 

(Gellert & Elbro, 2016).

• Identifikationen bliver bedre og lettere, når eleverne har lejlighed til lære 
at læse et stykke tid (fx midten af 1. klasse)
• Samme mønster i andre studier (Gellert & Elbro, 2016; Catts et al., 2009 & 2015; 

Compton et al. , 2010).
• Bedre identifikation end dynamiske test, som er bedre tidligere.
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Konsekvenser af lav præcision: et svært valg

• Lav sensitivitet: 
• Vi finder ikke alle som har behov.

Eller

• Høj falsk positiv-rate og positivrate
• Vi risikerer unødigt at rejse bekymring og sænke forventninger.
• Vi skal sprede de samme resurser på mange elever: Er der resurser til at lave længere 

intensivforløb?

• Når man kender problemerne, kan man begrænse dem!
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To strategier til at minimere problemerne

1. Bred niveaudeling, så vi får alle med
• Høj sensitivetet, men mange positiver, fx over 20 % af klassen.
• To/tre niveauer af aktiviteter i klassen (Connor et al., 2013).
• Skift strategi når identifikationen bliver bedre.

2. Fokuser på dem, som vi er mest bekymrede for
• Lav sensitivitet, relativt få positiver (i risiko), fx under 20% af klassen.
• Vi kan bruge flere resurser på den enkelte: enkeltundervisning eller små grupper.
• Følg løbende hele klassen om nogen sakker agterud.

• Identifikationen bliver meget bedre op gennem 1. og 2, 
• Gentagen testning/løbende overvågning kan bruges til opdage oversete og fokusere 

indsatsen.
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Udvikling af mere præcis tidlig risikoidentifikation
• Dynamisk testning er lovende (Dixon, Oxley, Gellert & Nash, 2022)
• Men tidlig identifikation er stadig relativt upræcis ift læsetest i midt 1. 

klasse.
• Og allerede implementeret i Risikotesten for ordblindhed.

• Men måske er vi allerede tæt på en naturlig grænse for tidlig præcision.

• Intensiv undervisning og testning kan måske give god identifikation i 
starten af 1. klasse (Compton et al. 2010)
• Tidspunktet for, hvornår børn kan forventes at læse er så muligvis bare 

rykket.
• Efterspørg standardstatistik: Sensitivitet, falske positiver og AUC i 

undersøgelser med nogenlunde repræsentative deltagere.
• Bed om positivraten i normalpopulationen -> resursetrækket.
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Konklusion

• Tidlig identifikation af risiko er svær.

• Man kan udpege elever i risiko for læsevanskeligheder allerede i 
slutningen af børnehaveklassen.
• Men mange af risikoeleverne vil ikke udvikle læsevanskeligheder.

• Indsatser kan tage dette alvorligt, fx ved at
• Kommunikere hensynsfuldt. Ikke bruge definitiv sprogbrug 

(Ordblindhed).
• Vælge strategi: bred indsats for mange eller fokuseret indsats på få.
• Holde øje løbende med elevernes læseudvikling. I løbet af 1. klasse 

afspejler vanskeligheder med at læse mere og mere præcist vedvarende 
vanskeligheder.
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