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20. august 2021      

EM 2021/73 

Jeg fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i forretningsorden for Inatsisartut: 

 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udvikle og implementere en 

grønlandsksproget national ordblindetest til at diagnosticere ordblindhed til brug i folkeskolen og 

videregående uddannelser 

(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne) 

 

Begrundelse 

Mennesker med ordblindhed har en varig funktionsnedsættelse, som medfører, at de har svært ved at 

koble bogstav og lyd. Derfor har de sværere ved at lære at læse og stave end andre mennesker. 

 

Dette er et problem i vores moderne verden, da det at kunne læse er vejen til viden, læring og information. 

Derfor er det vigtigt, at vi bliver bedre til at identificere børn med ordblindhed, så der på et tidligt tidspunkt 

kan sættes ind med den rette støtte og den rette hjælpeindsats, så børnene får så gode muligheder som 

muligt for at blive i stand til at tage en uddannelse. 

 

Den store udfordring i denne sammenhæng er, at der ikke findes en ordblindhedstest, som tager hensyn til 

grønlandske forhold og til det grønlandske sprog. Det skal vi have lavet om på hurtigst muligt.  

 

Det vil kræve mange ressourcer og tid at udvikle en diagnostisk grønlandsk ordblindetest. 

Uddannelsesstyrelsen vurderer, at udviklingen vil tage minimum 3-5 år. Den kommende test skal 

udarbejdes af fagfolk med viden om sprog, læsning, læse- og skrivevanskeligheder, lingvister, personer med 

kendskab til udvikling af test, statistikere kombineret med faglige rådgivere som for eksempel forskere, 

samt to projektmedarbejdere til at undersøge, udarbejde og standardisere. Det vurderes, at arbejdet i alt 

vil involvere 8 - 10 medarbejdere. Videre forudsætter udviklingen af en test, at man er i stand til at 

rekruttere kvalificerede projektmedarbejdere og samarbejdspartnere.1 

 

På nuværende tidspunkt benytter folkeskolerne sig af screeningsmaterialer til 1. til 3. klasse, hvor formålet 

er at identificere elever i risiko for ordblindhed med henblik på at målrette den læsepædagogiske indsats. 

Dette er dog et ikke-diagnostisk materiale.2 

 

Demokraatit er naturligvis glade for, at der trods alt er udviklet screeningsmateriale, men vi mener, at der 

skal mere til. Vi mener, at det er nødvendigt med en egentlig ordblindhedstest, der er tilpasset det 

grønlandske sprog således, at vi kan yde den nødvendige støtte og hjælp til de børn, der er ordblinde. 

 

Demokraatit håber på bred opbakning til dette forslag fra Naalakkersuisut og fra partierne her i Inatsisartut. 

                                                           
1 https://ina.gl/documents/para3637/2021/svar/040_2021_uddannelse_menneskerettigheder_NIOL_svar.pdf 
2 https://ina.gl/documents/para3637/2021/svar/040_2021_uddannelse_menneskerettigheder_NIOL_svar.pdf 
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De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Naalakkersuisut oplyser følgende i svar på §37-spørgsmål nummer 40-2021: 

 

”Projektet anslås at ville koste kr. 2.000.000 pr. år, hvilket vil blive til mellem kr. 6.000.000-10.000.000 mio. i 

alt. Herudover kommer udgifter til implementering af testen.” 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv 

Ingen 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne 

Udviklingen af en grønlandsk ordblindhedstest vil sikre, at flere børn med ordblindhed bliver opdaget og 

kan blive hjulpet. Det vil alt andet lige betyde, at disse børn får bedre muligheder for at gennemføre en 

uddannelse og dermed bane vejen til en bedre jobsituation. 

 

 

 


