
OU
 T

Ordblinde unge i  
talvanske ligheder
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5KONFERENCE
på Lystruphave Efterskole
torsdag den 2. december 2021



Konference med fokus på videns deling  
blandt undervisere og andre fag personer 
med tilknyt ning til unge ordblinde i  
tal vanskeligheder.
KONFERENCENS MÅL
Konferencen formidler viden fra det treårige projekt OUT, hvor 
matematik lærere fra ti af ordblindeefterskolerne i samarbejde med 
lærebogs forfatter Pernille Pind har ud viklet et helt nyt matematik
materiale.

På konferencen bliver det færdige materiale med ti overordnede  
matematiske emner præsenteret. 

Sitet med det færdige materiale vil blive tilgængeligt for alle 
konference deltagere umiddelbart efter konferencen. 
 
Vi håber, erfaring erne fra ordblinde efter skolernes projekt på sigt  
vil komme hele undervisnings verdenen til gavn.

ARRANGØRER
Danmarks 20 ordblindeefterskoler i samarbejde med  
Pernille Pind og Lystruphave Efterskole.

Se mere på ordbl.dk
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Konference med fokus på videns deling  
blandt undervisere og andre fag personer 
med tilknyt ning til unge ordblinde i  
tal vanskeligheder.
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PERNILLE PIND
Pernille Pind er en erfaren konsulent og lærebogsforfatter inden
for matematik. Pernilles hjerte banker særligt højt for elever i 
matematikvanskeligheder, og hun har igennem mange år udviklet 
en lang række materialer, der kan hjælpe disse elever og deres 
lærere.

Pernille har som konsulent på OUTprojektet haft særligt fokus 
på at sikre høj faglighed, gode og varierede undervisnings
me toder og at de udviklede materialer kan støtte elever i 
matematik vanskeligheder.

Se mere på pindogbjerre.dk 

     TILMELDING
      https://bit.ly/3hlFwAK 
      (eller scan kode)
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Ankomst, registrering  
og morgenkaffe

Velkomst
Peter Gundersen, Lystruphave  
Efterskole

Hvad er OUT, og hvorfor var det et vigtigt  
skridt at tage? Pernille Pind

Pause

Gå på opdagelse i en af de  
ti matematiske bobler.

Hold 1: Frokostpause 
Hold 2: Gå på opdagelse i en af de  
ti matematiske bobler.

Hold 2: Frokostpause 
Hold 1: Gå på opdagelse i en af de  
ti matematiske bobler.

Pause

Gå på opdagelse i en af de  
ti matematiske bobler.

Fælles afslutning. Pernille Pind

09.30  10.00

10.00  10.10

10.10   11.15

11.15  11.30

11.30  12.30

12.30  13.30

13.30  14.30

14.30  14.45

14.45  15.45

15.45  16.00

PROGRAM
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ALGEBRA
•  Regning med  

bogstaver

•  Reduktion af  
algebraiske udtryk

•  Algebraiske  
udtryk i formler

De ti bobler er workshops, hvor vi arbejder med 
OUT-elevers forståelse for det nævnte emne.  
Du får eksempler på undervisnings aktiviteter af  
både praktisk, analog og digital karakter.

PROCENT
•  Det relative ved  

procent 

•  Sammenhæng mellem  
decimaltal og procent

•  Overslag med procent

•  Procentberegninger  
analogt og med  
brug af CAS

Matematiske bobler

PYTHAGORAS
•  Sammenhæng mellem 

sidelængde i kvadrater 
og deres areal

•  Potens og kvadratrod

•  Navngivning af sider i 
den retvinklede trekant

•  Pythagoras sætning

SANDSYNLIGHED
•  Førfaglige ord: chance, 

risiko og mulighed

•  Koblingen mellem brøk, 
decimal og procent

•  Begreber: udfaldsrum 
og gunstige udfald



TEKST-
FORSTÅELSE
•  Specifikke fagord

•  Førfaglige ord

•  Model for problem
løsning: LOKUM

ØKONOMI
•  Priser, faste udgifter  

og variable udgifter

•  Privatøkonomi og  
budget

•  Brugen af regneark

STATISTIK
•  Diagrammer og  

diagramtyper

•  Statistiske deskriptorer

•  Modellering af situation
er fra hverdagen

•  Manipulation af  
statistisk materiale

LINEÆRE  
FUNKTIONER
• koordinatsystemet

•  at opdage sammen
hænge

•  forståelse og brug  
af den lineære  
funktion

Matematiske bobler

PLANGEOMETRI
•  Plangeometriske fig

urer, som fx kvadrater, 
cirkler, trekanter mm.

•  Geometrisk navngivning 
og væsentlige begreber

•  Areal og omkreds

•  Vinkler og vinkelsummer

MÅLING
•  Måling og enheder, 

som man kan møde 
dem i en hverdag. 

•  Omregning mellem 
udvalgte enheder
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Matematiklærere fra ti af danmarks ordblindeefterskoler 
har gennem et treårigt projekt sammen med Pernille Pind 
udviklet et matematikmateriale med fokus på ordblinde 
unge i talvanskeligheder. Dette materiale præsenteres på 
ordblindeefterskolernes traditionsrige konference, der 
denne gang afholdes på Lystruphave Efterskole.

ordbl.dk 


