
Ordblind i 
matematikundervisningen

Elever med særlige behov i matematikundervisningen



Ordblind i matematikundervisningen

Idéer til en matematikundervisning med 
udgangspunkt i ordblinde unge. 
Workshoppen vil i høj grad bygge på 
erfaringer med brugen af digitale 
værktøjer og programmer, strukturer og 
forståelsen af matematiske begreber. 



Program

- Lidt om mig:-)
- Udfordringer for ordblinde i 

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



Sproget i matematik

”Sproglige 

færdigheder er den 

vigtigste forudsætning 

for at lære matematik”
Olav Lunde

”Målet for 
matematikundervisningen 
må være, at eleverne kan 
anvende faget, og fagets 
anvendelser kræver i høj 
grad et sprog”
Penille Pind



At anvende sproget
Ne
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> < =



Symboler og mængder

Konkret - abstrakt

Svære tal: 67 eller 76

Lette tal: 1, 2, 3, 5, 10



Konkretisering og visualisering

Sterner og 
Lundbergs 
3 faser



Ordblindhed og matematik

Læse-/regnevanskeligheder:

Dårlig arbejdshukommelse

Fonologiske vanskeligheder

Problemer med at automatisere 

færdigheder

Ringe fleksibilitet i anvendelsen af 

forskellige løsningsstrategier

Fonologisk sløjfe:

Huske en række nævnte tal i den korrekte

rækkefølge. Indlæringen og automatisering af talfakta

som fx tabellerne = parallel til læseafkodning (huske og

genkalde ortografisk fakta uden at skulle stave sig

igennem.)

Visuel tegnebræt:

Evnen til at huske billeder og repræsentationer.

Eksekutive funktion:

Evnen til at vurdere om noget er mere sandsynligt

end andet (tage et begrundet valg).

Sterner og Lundberg:

Fonologiske sløjfe + Visuelle tegnebræt + Eksekutive funktion = Effektiv arbejdshukommelse →

Lagring i langtidshukommelsen.



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.



Begrebsdannelse - ordforråd

Hvad betyder 
gennemsnit?

Hvad er en median?

Hvad er et kilogram?

En vilkårlig cirkel?





Ordkendskab



Undersøgelse af ordkendskab



Før faglige begreber – det vi tager for givet

Højre-venstre …

I forgårs, på hverdage, i overmorgen …

Klokken, ugedage, måneder, årets gang ...

Talrækken (tælle til 100) …

Midterste, yderste, længste, bredeste…

Oppe, nede, igennem, tværs over…



At fastholde sproget

Åhh… Hvad var det nu lige?



Kommunikationsøvelse

Hvad vejer ...?

Hvor lang er ...?

Hvad er arealet ...?

Hvad er rumfanget ...? 



Grammatisk forståelse
Bydeform - bruges ofte i opgaveformuleringer: 

Vis, aflæs, tegn, beskriv, undersøg, lav, fremstil, argumentér m.v.

Nominalisering - sproget koges sammen:

Gøre verbum til subjektiv fx ”at flytte noget parallelt” bliver til 
”parallelforskydning” – sproget bliver mere abstrakt. 

Eksempel:



Misforståelser
En lystavle kan vise to 

cifre ud af følgende mulige 

1, 2, 3, 4, 5 og 6.

Beskriv antallet af 

kombinationsmuligheder, 

når hvert ciffer kun må 

bruges én gang.

2.1

Hvor mange 
kilogram spiser en 
søko den dag? Skriv et regneudtryk, du 

kan bruge til at beregne 
aldersforskellen på et 
grantræ med n grenkranse 
og et grantræ med m 
grenkranse, når begge 
grantræer er mindst 3 år.

Forståelsessnørrebånd



Sprogets forvekslinger

Eksempel:

”Så trykker vi her… 

så kan vi fjerne 

gitteret og det 

periodiske system” 

(koordinatsystemet)



Sprogets udtale

Gentage ord, begrebskort, fagudtryk



Rækkefølgen er vigtig

Aberne nedstammer fra menneskene...

5 – 7 =

89 eller 98 Iøfgle en uerndsøeglse på Cmabrigde Uinvertisy bteyedr det 
ikke ngoet i hivklen rkkæefgløe bgotsavrnee såtr i et ord, det 
eestne vgitgie er at det frøtse og sditse bgsoatv i odret er på 
de rtete psadler. Rsteen kan lngie vloaypk, men du vil sdtaig 
vræe i snatd til at lsæe det. Det er frodi den mnenesekilge 
hejrne ikke lesær hevrt bgotasv, men odret som en hhleed.



Dobbeltbetydninger
Tangent

Division

Funktion

Forhold

Potens

Ret

Stump

Flytning

Højde

Vækst

Udfald



Kommunikationsøvelse

Forklar et kort med figurer og linjer 

- udfordring: undlad fagudtryk

Disse 12 figurer

– fra Bo Kristensen (Geogebra)

Her kan I finde lignende opgaver: 
http://www.hanneduebak.dk/439110173

http://www.hanneduebak.dk/439110173


6 overordnede områder

Sprog 
Kommunikation 

Struktur 

Konkretiserin
g og 

visualisering 

Hjælpemidler 

Mindset 

Elementer i 

undervisningen



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 undervisningsvideoer



Konkretisering og Visualisering



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



Brug af videoer i undervisningen



Læringsvideoer

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

Simpel opsparing (med diagram) (0.00-4.58):

https://drive.google.com/file/d/1uPl0ko5N9DUbte3aVzx6biDZWhNeZVQm/view?usp=sharing

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F0B3hb5L2V54JxX2hZeV9nQ2dYMTQ%2Fview&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/1uPl0ko5N9DUbte3aVzx6biDZWhNeZVQm/view?usp=sharing


Giv tilbagemelding i form af videoer

Eksempel:



10 gode råd til læreren

1.KEEP IT SIMPLE - Din video skal være kort og kun omhandle et emne. Lav hellere flere små, korte videoer end en lang 
og uoverskuelig.
2.KOM TIL SAGEN - Kom til sagen med det samme, så dine elever ved, hvad fokus er. Derfor behøver du ingen lange 
indledninger.
3.TEMPO PÅ - For at undgå at din video bliver kedsommelig, skal du speede talen lidt op og undgå at tale langsomt. Vi 
taler umiddelbart langsommere end vi tror.
4.GENTAG IKKE DIG SELV - Videoen kan blive set igen. Dine elever kan spole tilbage, hvis de har brug for det, så du 
behøver hverken at gentage dig selv eller samle op på det, du lige har sagt.
5.VÆR TIDLØS - Sørg for at din video er tidløs, så du kan bruge den igen. Lad fx være med at referere til nogen eller til 
en begivenhed, der ikke er aktuel senere.
6.ÉN OPTAGELSE - Lav din film i én optagelse, så du undgår at skulle bruge tid på at redigere. Planlæg din video med 
stikord og forestil dig, at du står i klassen og underviser.
7.BEGYND I DET SMÅ - Stil ikke for store krav til dig selv. Kast dig ud i det og begynd med det medie, du synes er sjovest.
8.GØR DET SAMMEN MED ANDRE - Det kan være en god idé at lave videoerne sammen med andre. På den måde kan I 
hjælpe hinanden med teknik, idéer og dele videoen bagefter.
9.GLEM DIN FORFÆNGELIGHED - Dine elever kender dig og de er vant til din måde at være på. Så glem din 
forfængelighed.
10.SØG PÅ NETTET - Se, hvordan andre gør på nettet og YouTube. Læg mærke til, hvorfor du synes at en video er god.



Elevens brug af skærmoptager

Eksempel:



I skal nu arbejde med Screencastify!
1.Download programmet her.

2.Lav nu en informerende, instruerende eller evaluerende
video.

3.Del

https://chrome.google.com/webstore/detail/screencastify-screen-vide/mmeijimgabbpbgpdklnllpncmdofkcpn
https://chrome.google.com/webstore/detail/screencastify-screen-vide/mmeijimgabbpbgpdklnllpncmdofkcpn


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:

1. Gem videoen på drev eller jeres computer

2. Lav videoen tilgængelig med linkdeling

3. Del med gi@f-e.dk



STRUKTURER I MATEMATIK



Stilladsering

Michael Wahl

Pernille Pind



LET RET



Strukturer

https://docs.google.c

om/document/d/1gw

Ab_XD2WYLJ3rHhH

pzPZ17JTWGiOxhZu

kU-

i63NZF4/edit?usp=sh

aring

https://docs.google.com/document/d/1gwAb_XD2WYLJ3rHhHpzPZ17JTWGiOxhZukU-i63NZF4/edit?usp=sharing


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



Strukturer

HUSKMAT - vores egen formelsamling

Det gode 

eksempel



Stilladsering

*10 
←

:10 →



Kommunikationsøvelse

Skriv tallet 567349 på 
lommeregneren -
hvordan får I 3 til at blive 
til 0, hvordan laver I 6 
om til 0 osv.



Strukturer



MATEMATIKKENS SPROG



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. 



Oplæsning

•Forhåndsviden

•Slå ord og begreber op (eller læreren tager ordene på forhånd)

•Matematiktekst og opgaver skal være digitale og læsbare 
(OCR)

•Suppler med digital oplæsning.

•Læs en sætning ad gangen – eller frem til et komma.

•Overblik over indhold – stikord og tegninger



Brug de rigtige læseprofiler

Matematikprofil i 

CD-ord 10:

https://www.youtube

.com/watch?v=e9M

4VuzaLHo

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


CD-ord ordbog



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 - tjek forståelsen.



HJÆLPEMIDLER



Hjælpemidler

Læs langt

Læs kort

Læs dybt

Matematikbanken



Wordmat



Geogebra

Tegn dig til løsning



Regneregler app



Dobbeltskærm



KOMMUNIKATION I MATEMATIK



Kommunikationsøvelser

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.



Kommunikationsøvelser

Forklar 

figur for 

andre



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


MINDSET I MATEMATIK



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



Mindset i matematik

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



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

- Brug den ekstra tid

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



B-prøven i 10. klasse

Redegørelser

Problemstillinger, der er arbejdet med. Problemstillingerne bruges som afsæt til 

at komme i gang med en opgave. Hvad er det, I skal undersøge? Der skal 

redegøres for, hvordan de enkelte fagområder kan anvendes, og hvordan man 

bruger matematikken til at beskrive daglig, fritids-, uddannelses-, arbejds-

og/eller samfundsliv?

• En redegørelse, der indeholder de faglige områder og evt. de matematiske 

kompetencer, der er arbejdet med. Redegørelsen skal indeholde de tegninger og 

matematiske beregninger, der er benyttet. (2-5 sider - forsiden tæller ikke med)

• Formler og begreber. Det skal fremgå tydeligt, hvilken faglig viden I har gjort 

brug af.

• Egne kortfattede videoer og billeder

• Egne noter, som fx kommentarer til formler, egne observationer og huskeliste.



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



Pernille Pinds anbefalinger

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.



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/ordblindhed-og-

andre-

vanskeligheder/matematikvanske

ligheder


