
Ordblind i matematikundervisningen

I denne boble vil vi kigge på, hvilken 
betydning ordblindhed har for 
elevernes læringsmuligheder i 
matematik. 

Herunder hvordan vi lærere kan 
hjælpe og støtte eleverne med 
forskellige ”værktøjer”.



Program

- Hvem er jeg?
- De 6 overordnede områder
- Hvad har vi er af erfaringer på F-E?
- Anbefalinger fra Pernille Pind?
- Hvad er jeres erfaringer og gode idéer?



Rikke Kirk
Uddannet lærer i 2004

Lærer på Aars skole ½ år

Lærer på Nørholm Skole i 11 år

Lærer på FE i 2 år, underviser i

dansk, matematik, idræt, tysk, 

madkundskab og håndbold

Jeg brænder begge for:

- At skabe succes for vores elever

- At give eleverne et FEDT 

efterskoleophold

- At se eleverne som normale, men 

med brug for hjælpemidler

- At få eleverne til at se sig selv som 

medspillere i vores verden i stedet 

for iagttagere



6 overordnede områder



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. 



Brug de rigtige læseprofiler



Undersøgelse af ordkendskab



Undersøgelse af ordkendskab



Hvad gør vi...

cl øvelser 
- quiz og byt
- fang en makker
- begrebskort

visualisering af ord (se næste)



KONKRETISERING OG VISUALISERING



Neurologen A.R. Damasio: “Billeder er sandsynligvis  
hovedindholdet i vores tanker, uanset hvilken sansemodalitet, 
de er genereret i. De fleste af de ord, vi anvender, eksisterer 
som auditive eller visuelle billeder i vores bevidsthed”.



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



Konkretisering og Visualisering



HJÆLPEMIDLER



Hjælpemidler

Læs langt

Læs kort

Læs dybt

Matematikbanken



Wordmat



Regneregler app



KOMMUNIKATION I MATEMATIK



OPGAVE: HVAD VEJER TINGENE?

Æble Mønt Bog Hockeybold

Gæt

Målt

Forskel



Kommunikation

Forklar 

figur for 

andre



STILLADSERING I MATEMATIK



Stilladsering

Michael Wahl

Pernille Pind



LET RET



Stilladsering

HUSKMAT - vores egen 

formelsamling 

Det gode 

eksempel fx 

vha små 

videoer



Præsentation - brug sheets



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



Pernille Pind



Pernille Pinds anbefalinger

- Lad være med at bruge 7 og 8, når nyt indlæres: Brug 1, 2, 3, 5 og 10.

- Talblindetest - start 2018.

- Opfind andre ord for det svære fx 72, så sig 7 og 2 eller syvtito

- Gæt og mål: Gæt og vægt: æble, svamp, mønt, bog: Tættest på, 

referencer - ”Kroge” at hænge viden på. - start med at gætte på 1 

million. Give nye referencer.

- Lad eleverne skrive og tale om tanker og følelser om matematik.

- Undervis elever i begreber mere end i færdigheder.

- Undervis mere åbent og undersøgende, med færre rigtig/ forkert 

opgaver.

- Lad eleverne stille spørgsmål

- Mindre fokus på fart. Matematik er ikke en sport. Matematik må gerne 

tage tid og fordybelse. 



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.       Hverdagsviden - Skolen. Åbne opgaver.

4.       Faglige huller - Fokus på udvalgte begreber og udvalgte færdigheder.

5.       Hverdagsopfattelser - Frem i lyset. Fx gange = større, division = mindre

6.       Før-faglige begreber - Mundtlighed. Lav egen skriftlig lærebog.

7.       Tekstopgaver - mundtlighed. Tegninger. Lav egne regnehistorier. Løs 

tekstopgaver. LOVPORT. Kraftig fokus på oversættelse til regnestykker.

8.       Regnemetoder - Alternative, enkle. Mundtlighed, Lommeregner. 

Tabeller på papir. Åbne opgaver. (Almindelig, vanskelig, smart)



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


