
Ordblind i  
matematikundervisningen

Elever med særlige behov i matematikundervisningen



Ordblind i matematikundervisningen
I denne workshop vil vi kigge på, hvilke  
udfordringer ordblinde elever møder i  
matematik og se på, hvordan vi som  
lærere kan støtte eleverne bl.a. gennem  
visualisering, flipped learning, forskellige  
skabeloner og programmer.
Efterskolelærer på Farsø Efterskole Gitte  
Iversen



Program
- Lidt om mig:-)
- Teori om ordblinde i  

matematikundervisningen
- De 6 overordnede områder
- Erfaringer fra hverdagen på F-E?
- Hvad er jeres erfaringer og gode idéer?





Gul: Stærke  
matematikere

Orange: Svage  
matematikere



Ordblindhed og matematik

Læse-/regnevanskeligheder:  
Dårlig arbejdshukommelse  
Fonologiske vanskeligheder  
Problemer med at automatisere  
færdigheder
Ringe fleksibilitet i anvendelsen af  
forskellige løsningsstrategier

Fonologisk sløjfe:

Indlæringen og automatisering af talfakta
som fx tabellerne = parallel til læseafkodning (huske og
genkalde ortografisk fakta uden at skulle stave sig
igennem.)

Visuel tegnebræt:

Sterner og Lundberg:
Fonologiske sløjfe + Visuelle tegnebræt + Eksekutive funktion = Effektiv arbejdshukommelse
→ Lagring i langtidshukommelsen.



Regn  
135*9
Men det kan være vigtigt at  
huske, at ordblinde med nedsat  
hukommelsesspændvidde især  
kan have gavn af at blive  
introduceret til "græshoppen,  
eftersom "målerlarven" skal  
bruge meget mere  
hukommelseskapacitet til at  
regne stykket ud.

https://socialstyrelsen.dk/handica
p/ordblindhed/om-ordblindhed/or
dblindhed-og-andre-vanskelighed
er/matematikvanskeligheder



Elin Reikerås
Regnefaktaopgaver (fx 6*7)
Flertrinsopgaver (fx 484+927)
Tekstopgaverne (fx. Line spillede to gange på en  
spilleautomat og vandt begge gange. Første gang vandt hun 4  
kr. og anden gang vandt hun 13 kr.. Hvor meget vandt Line i  
alt?).
Hovedregningsopgaver (oplæste opgaver, hvor svarene er
klistermærker og eleverne ikke har blyant til rådighed, men
skal regne alt i hovedet).

”Læsefærdighedsniveauet havde stor betydning for, om  
eleverne lykkedes på hovedregningsopgaverne, faktisk større  
betydning end det generelle matematikniveau. For de  
læsesvage elever var disse opgaver vanskelige”. Elin  
Reikerås.

Arbejdshukommelsen på prøve.



Konkretisering og visualisering

Sterner og
Lundbergs
3 faser:



6 overordnede områder





Geogebra - en forklarer, en tegner - idé Bo Kristensen



OPGAVE
Kig FP10 igennem.
Hvor udfordres vores elevgruppe?

- eksempler og erfaringer

”We should consider errors as windows by means of which we can get to know a person’s  
conception of mathematics”, Chinn, 2004



Læsning og sprog
(Jeppe Bundsgaards læseformel)

Læseforståelse = (Forlæsning + Aflæsning + Medlæsning) * Ordforståelse *  
Tekstforståelse * Senarieforståelse * Kontekst * Læseform * Eget projekt

Forlæsning: Idé om teksten inden man læser den.
Aflæsning: Læsning af skrifttegn, ordbilleder og layout.
Medlæsning: Læse billeder og andre udtryk, som begrænser de mulige  
tolkninger.
Ordforståelse: Ord betyder noget forskelligt, afhængig af sammenhængen.  
Er man i stand til at gå ind i ordenes arkæologi og afkode tilhørsforhold og  
sammenhænge?
Tekstforståelse: Det at kunne se ordene som udtryk for en given genre.  
Scenarieforståelse: At kunne skabe sig et forestillingsbillede af indholdet.  
Kontekst: At forbinde tekstens indhold med kommunikationssituationen.  
Læseform: Opmærksomhed på at læse en tekst på en måde, som passer til  
projektet og tekstens indhold.
Eget projekt: Man læser en tekst for at gøre noget med den - hvor motiveret  
er man for at læse, hvilke positive og negative oplevelser har man med i  
rygsækken af at læse en given tekst.





Undersøgelse af ordkendskab



Undersøgelse af ordkendskab



Sprog

Bevidsthed om matematiktekstens elementer.  
Fagord: Cirkel, periferi, sum, boksplot m.v.
Førfaglige ord: venstre, højre, under, yderste m.v.
Omverdensord: øje, kugle, bold, rund, bue
Dobbeltbetydninger: tangent, division, funktion, forhold, potens m.v.  
Nominalisering: faktorisering, differentiering, flytning, sammenligning,  
vinkelhalveringslinje (kompremering af sproget).
Bydeform: vis, aflæs, forstør, tegn, forbind, fremstil, undersøg, udregn m.v.

Forståelsessnørrebånd



Brug de rigtige læseprofiler

Matematikprofil i  
CD-ord 10:
https://www.youtube
.com/watch?v=e9M 
4VuzaLHo

https://www.youtube.com/watch?v=e9M4VuzaLHo
https://www.youtube.com/watch?v=e9M4VuzaLHo
https://www.youtube.com/watch?v=e9M4VuzaLHo




Intowords - ordsøgning



Dysleksi og matematik
1.Hvis opgaver står tæt i bogen/ opgavesættene forveksles de og oplysninger  
fra opgave 1 benyttes fx i løsning af opgave 2! Markér tydeligt hvor opgaverne  
stopper! Mange matematikbøger er meget komprimerede med multimodal tekst  
som ”forvirrer” eleverne.

2.Opgaver der understøttes af diagrammer/ billeder er en hjælp! Brug  
google-billeder til at søge betydning.

3.Dyslektikere er langt overvejende målerlarver! De tør ikke tage chancer, men  
prøver at huske, hvad de har fået fortalt og vælge den ”sikre vej” – uanset om  
det giver mening for dem!

4.Brug læseprofilen “Matematik”, når eleverne læser matematikopgaver. Stop  
ved hvert punktum/ efter hver sætning.



KONKRETISERING OG VISUALISERING



Konkretisering og visualisering

Tegn og Regn  
Farsø Efterskole

- Brug konkrete materialer
- Brug situationer fra hverdagen
- Gør det muligt for eleverne at  

“tegne” opgaverne
- Vis mange indgange til emnerne
- Få jeres matematik op på  

væggene
- Lav jeres egen formelsamling
- Lav åbne opgaver med mange  

forskellige løsningsmuligheder
- Brug flipped learning



Opgave: Hvor tæt på 100 (200 - 1000 osv)?



Konkretisering og Visualisering



Flipped learning eller visualisering i undervisningen





Læringsvideoer

Funktioner i Geogebra: https://drive.google.com/…/0B3hb5L2V54JxX2hZeV9nQ2dYMTQ/view

Fitlinje i Geogebra: https://drive.google.com/…/0B3hb5L2V54JxV3VtaVkxSkp0dTA/view

https://l.facebook.com/l.php?u=https://drive.google.com/file/d/0B3hb5L2V54JxX2hZeV9nQ2dYMTQ/view&amp;h=ATN-rgNufaBCmjvS1tIMQhjgawzq7Zj4yX5_Fpq536BoHeWk1KjVUu7Pi8hgcmWE_aNMhFs8-G7k-4muJgEryraxIfyzRHWsbAclUODuq1dZo3XoO1OnTj-pHxKeZcGR7rePE6aBApH_2E2-s67jzvebpNlXr6HFLcPTrN_gF8-oOQnwPNIP3fyhQnRVgFhJRR-Bd7-V4bgJJxkxDFlA_Ikno1DYJFwl1_Nncn18t0-E7MgSE4GcU3Y4bpq_J84JKKz6_QiAlAaJXXtJNgLxq_-YuLSElg
https://drive.google.com/file/d/0B3hb5L2V54JxV3VtaVkxSkp0dTA/view


Giv tilbagemelding i form af videoer

https://drive.google.com/drive/fol 
ders/0B7EiDIVPtXRQaEVyREd 
NS1RUQzg

https://drive.google.com/drive/folders/0B7EiDIVPtXRQaEVyREdNS1RUQzg
https://drive.google.com/drive/folders/0B7EiDIVPtXRQaEVyREdNS1RUQzg
https://drive.google.com/drive/folders/0B7EiDIVPtXRQaEVyREdNS1RUQzg


10 gode råd til læreren

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.





Lav jeres video i Screencastify

VÆLG:
1. Lav en informerende video om Pythagoras.
2. Lav en instruerende video om, hvordan man sætter “skydere”  

ind i Geogebra
3. Lav en instruerende video om, hvordan man finder den  

omskrevne og indskrevne cirkel i Geogebra
4. Lav en evaluerende video til en elev som tilbagemelding
5. Find selv et matematisk emne at lave en video om

GØR:
6. Gem videoen på drev eller jeres computer
7. Lav videoen tilgængelig med linkdeling
8. Del med gi@f-e.dk

mailto:gi@f-e.dk


Elevens brug af skærmoptager





Hjælpemidler

Læs langt  
Læs kort  
Læs dybt

Matematikbanken





Geogebra

Tegn dig til løsning





KOMMUNIKATION I MATEMATIK



OPGAVE: HVAD VEJER TINGENE?

Æble Mønt Bog Hockeybold

Gæt

Målt  

Forskel



Kommunikation

Bolde i posen: En pose med fx. 7  
bolde i tre forskellige farver.  
udtræking med tilbagelæg, hvor  
mange er der af hver farve - bud  
efter 10,20,30 træk.

CL
KappAbel



Kommunikation

Forklar
figur for
andre



STILLADSERING I MATEMATIK



Stilladsering
Michael Wahl

Pernille Pind





Skabeloner

https://docs.google.c 
om/document/d/1gwA 
b_XD2WYLJ3rHhHpz 
PZ17JTWGiOxhZukU
-i63NZF4/edit?usp=s 
haring

https://drive.google.com
/file/d/0B3hb5L2V54Jx
Qkpib0NyTm8yR1k/vie
w?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1gwAb_XD2WYLJ3rHhHpzPZ17JTWGiOxhZukU-i63NZF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gwAb_XD2WYLJ3rHhHpzPZ17JTWGiOxhZukU-i63NZF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gwAb_XD2WYLJ3rHhHpzPZ17JTWGiOxhZukU-i63NZF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gwAb_XD2WYLJ3rHhHpzPZ17JTWGiOxhZukU-i63NZF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gwAb_XD2WYLJ3rHhHpzPZ17JTWGiOxhZukU-i63NZF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gwAb_XD2WYLJ3rHhHpzPZ17JTWGiOxhZukU-i63NZF4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3hb5L2V54JxQkpib0NyTm8yR1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3hb5L2V54JxQkpib0NyTm8yR1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3hb5L2V54JxQkpib0NyTm8yR1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3hb5L2V54JxQkpib0NyTm8yR1k/view?usp=sharing


Eksempel på undervisningsforløb på F-E
https://docs.google.com/presentation/d/1An6N-TacpGcOiW_EIQ_8qbdVEgw5OFNrqZiXdIKHbLM/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1An6N-TacpGcOiW_EIQ_8qbdVEgw5OFNrqZiXdIKHbLM/edit?usp=sharing


Lav beholder til 6 hockeybolde; en almindelig, en  
vanskelig og en smart - find rumfang og overfladeareal



Stilladsering

HUSKMAT - vores egen formelsamling

Det gode  
eksempel







Mindset i matematik

Et growth mindset kan lære og aflæres.
- Hjernen er en muskel, der skal trænes
- Ros for proces og indsats
- Rollemodeller er vigtige
- Italesætte, at det er vigtigt at “øve” sig - egne  

erfaringer.
- “Hvad har du lært, mens du arbejdede?”
- “Hvad kan du nu, som du ikke kunne før?”
- “Vil du se godt ud, eller vil du blive bedre?”
- “Hvilke fejl har du begået i dag, som du kan lære af?”
- “Hvad gør du næste gang, du står i denne situation?”

Inspiration: Marianne Jørgensen, N. Kochs skole



6 råd til arbejdet med mindset i matematik:
1. Åbne opgaverne for forskellige metoder, genveje og  

udregningsmuligheder
2. Lav undersøgende opgaver fx. i stedet for find arealet af  

12*4 rektangel - spørg: Hvor mange rektangler kan du finde  
med arealet 24?

3. Vis problemet før metoden
4. Tilføj noget visuelt, som øger forståelsen af problemet
5. Brug opgaver, der kan løses på mange forskellige niveauer
6. Lad eleverne forklare og overbevise: fx. overbevis dig selv,  

en ven - en skeptiker.

Inspiration: Mathematical mindsets af Jo Boaler insp. Carol  
Dweck

Mindset i matematik



Til prøven

Skriftlig matematik
- Adskil opgaverne -

brug kun det ovenover
- Google ord du ikke  

forstår som billeder
- Brug “læs dybt”/ læs en  

sætning af gangen -
forstod du den.

- Brug LETRET
- Find evt. videoer, der

forklarer
-

Mundtlig matematik
- Læs opgaverne  

grundigt
- Læg en plan
- Vis flere veje ind til  

opgaverne
- Brug digitale  

hjælpemidler og vis, at
du kan bruge dem.

- Brug af hverdagsviden





Erfaringer

Hvad er jeres gode erfaringer - lad os høre dem
- et spil
- en leg
- en opgave
- en øvelse
- en app
- et program
- ….

Fortæl om noget, I oplever, virker



Fra prøvevejledningen august 2018



Fra prøvevejledningen august 2018



De store elever
1. Tælleri: Drop fokus på det - brug lommeregner.
2. Tal: Reducer antallet af cifre. Undgå 7 og 8. Fokus på 1,2 og 5.
3. Faglige huller - Fokus på udvalgte begreber og udvalgte færdigheder.
4. Hverdagsopfattelser - Frem i lyset. Fx gange = større, division = mindre
5. Tekstopgaver - mundtlighed. Tegninger. Lav egne regnehistorier. Løs  

tekstopgaver. LOVPORT. Kraftig fokus på oversættelse til regnestykker.
6. Regnemetoder - Alternative, enkle. Mundtlighed. Tabeller på papir. Åbne  

opgaver. (Almindelig, vanskelig, smart)
7. Mindre fokus på fart. Matematik er ikke en sport. Matematik må gerne tage tid og  

fordybelse.
8. Kroge” at hænge viden på. - start med at gætte på 1 million. Give nye referencer.

Pernille Pinds anbefalinger
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