
Helle Hillebrandt Møller 

AFGANGSPROJEKT PD  

Efterår 2020 

TALBLIND - OG HVAD SÅ?! 

 

  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Afgangsprojekt PD Talblind - og hvad så?! Helle Hillebrandt Møller 
Efterår 2020  VIA ID: 99461 

Side 1 af 32 
 

Indhold 
Indledning ............................................................................................................................................. 2 

Problemformulering ............................................................................................................................. 2 

Begrebsafklaring ................................................................................................................................... 2 

Metodeafsnit ........................................................................................................................................ 2 

Elever i vanskeligheder ......................................................................................................................... 4 

Kvalitativ undersøgelse ..................................................................................................................... 4 

Matematikvanskeligheder og talblindhed ........................................................................................ 5 

Talblindhedsprojektet .......................................................................................................................... 7 

Sigtemodellen ................................................................................................................................. 10 

Afprøvning af talblindhedstesten ................................................................................................... 11 

Vejledning ........................................................................................................................................... 11 

Før talblindhedstesten .................................................................................................................... 12 

Under talblindhedstesten ............................................................................................................... 12 

Efter talblindhedstesten ................................................................................................................. 14 

Pædagogisk vejledning ................................................................................................................ 14 

Inkluderende fællesskab ............................................................................................................. 15 

Fagligt indhold og hjælpemidler .................................................................................................. 15 

Særlig indsats .............................................................................................................................. 17 

Anbefalinger til matematiklæreren ............................................................................................. 18 

Hjælpemidler .......................................................................................................................... 18 

Didaktiske overvejelser ........................................................................................................... 18 

Mestring ................................................................................................................................. 19 

Samarbejde med forældrene ................................................................................................. 20 

Konklusion .......................................................................................................................................... 21 

Bibliografi ........................................................................................................................................... 22 

Bilag 1: Interview med Ole - far til talblind ......................................................................................... 24 

Bilag 2: Interview med Frederik - talblind ........................................................................................... 27 

Bilag 3: Tjekliste - tegn på talblindhed ................................................................................................ 31 

Bilag 4: Uddrag af folkeskoleloven ..................................................................................................... 32 

 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Afgangsprojekt PD Talblind - og hvad så?! Helle Hillebrandt Møller 
Efterår 2020  VIA ID: 99461 

Side 2 af 32 
 

Indledning 
Indenfor en overskuelig fremtid bliver det muligt ved hjælp af talblindhedstesten at finde frem til de 

1-2% elever på 4. årgang, der har ualmindeligt svært ved tal og beregninger, selvom de ellers er på 

niveau med deres klassekammerater i andre færdigheder1. Når dette sker, forudser jeg, at jeg i mit 

virke som matematikvejleder i folkeskolen bliver udfordret i, hvad vi gør med de elever, der bliver 

testet talblinde. Vi er så vant til, at når elever bliver testet ordblinde, så træder der automatisk et 

maskineri i gang omhandlende vejledning af elev, lærere og forældre samt tildeling af og instruktion 

i læse- og skrivehjælpemidler. Hvis der er samme forventninger til, at talblinde elever bliver mødt af 

en lignende hjælpepakke, så forudser jeg en udfordring i at finde ud af, hvordan jeg bedst kan 

hjælpe disse elever. Jeg vil i denne opgave se nærmere på talblindhedstesten samt undersøge, 

hvordan jeg som matematikvejleder bedst vejleder både elever, forældre samt kollegaer, når en 

elev bliver diagnosticeret talblind. Jeg vil også se nærmere på, hvordan praksis for test og vejledning 

kan blive på min skole. Jeg vil komme med overvejelser omkring, om der skal tænkes i et 

minimumspensum for talblinde, der omhandler og fokuserer på, hvordan de skal klare sig som 

selvstændige individer uden for skolen, når de som voksne skal stå på egne ben med ansvar for en 

privat husholdning. Jeg vil være nysgerrig på, hvor omfattende problemerne er i dagligdagen for 

talblinde og være nysgerrig på, hvor stort et handikap, det egentlig er at være talblind. Jeg vil ønske, 

vi med tiden kan nå dertil, at man som talblind kan sige: ”Talblind - og hvad så! Jeg klarer mig på lige 

fod med andre” og samtidig ønsker jeg ud fra mit vejlederperspektiv at blive klogere på, hvordan 

jeg kan hjælpe talblinde elever, så jeg ikke længere tænker ”Talblind - og hvad så?”. 

Problemformulering 
Hvordan kan den foreliggende talblindhedstest fungere i praksis, og hvordan kan jeg som 

matematikvejleder vejlede elever, lærere og forældre, når en elev testes talblind? 

Begrebsafklaring 
Den internationale term for diagnosen er developmental dyscalculia og oversættes til dyskalkuli på 

dansk. Talblindhed er imidlertid blevet den mere almindelige term at bruge i hverdagssproget og vil 

også være den term, der bliver brugt i denne opgave. 

Metodeafsnit 
Jeg vil i opgaven bruge teorier af Jess, Skott & Hansen samt Björnström til at belyse 

matematikvanskeligheder generelt og talblindhed mere specifikt. Herefter vil jeg med 

udgangspunkt i Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart se nærmere på baggrunden for 

talblindhedsprojektet, som talblindhedstesten er en del af, på talblindhedsprojektets definition af 

talblindhed samt afprøvning af talblindhedstesten. Jeg vil her også præsentere mit eget bud på en 

model, Sigtemodellen, der illustrerer talblindhedstestens dele. I et forsøg på at få indblik i et 

 

1 Undervisningsministeriet, 2019  
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talblindt menneskes hverdag med de udfordringer, der dertil hører, har jeg lavet en kvalitativ 

undersøgelse i form af interview med Frederik, der er talblind, samt Frederiks far, Ole, der begge 

fortæller om de udfordringer, som de oplever i forbindelse med Frederiks talblindhed både i og 

uden for skolen. Deres udsagn vil blive brugt gennem opgaven med henvisning til bilagene, hvor 

interviewene er transskriberet. Til at se nærmere på vejledningsindsatsen har jeg løbende benyttet 

mig af Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart. Yderligere er Mottelson & Muschinsky anvendt i 

forbindelse med observation, Klinge i forbindelse med belysning af relationen, Engström og Magne i 

forbindelse med det faglige indhold, Egelund i forbindelse med en særlig indsats, Björnström i 

forbindelse med brug af hjælpemidler og didaktiske overvejelser samt Bandura i forbindelse med 

mestringstanken.  
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Elever i vanskeligheder 
Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) er der efterhånden ved at være åbnet op for 

erkendelsen af, at nogle mennesker har det særligt svært med tal, og at disse kan være svært 

udfordrede og begrænsede i deres uddannelses- og arbejdsliv samt ikke mindst i forhold til deres 

almindelige dagligdagsaktiviteter. Hvor udfordringerne i skolesammenhæng for eksempel kan vise 

sig ved basale regneopgaver samt at aflæse tabeller og grafer, så kan det i dagligdagen komme til 

udtryk ved håndtering af telefonnumre, læsning af køreplaner samt at holde styr på tiden og 

privatøkonomien. Fænomenet er en anerkendt tilstand og diagnose i WHO’s ICD-10, der er et 

katalog over alle officielle diagnoser. Her har det betegnelsen ”81.2 Specifik regnevanskelighed 

(dyskalkuli)” og der er her kort sagt tale om personer, der har ”… tilbagestående regnefærdigheder, 

som ikke skyldes mental retardering eller mangelfuld skolegang. Regnevanskeligheder omfatter 

manglende evne til at beherske basale regnefærdigheder…”. Ifølge SFI kender mange slet ikke til 

diagnosen talblindhed og lærere og skoler kan opleve, at det er svært at identificere og hjælpe de 

elever, der eventuelt er talblinde, hvis de er uden viden om fænomenet samt indsigt i, hvad det 

indebærer. De konkrete kriterier for talblindhed er ifølge SFI imidlertid ikke yderligere specificeret i 

ICD-10, og definitionen er derfor relativ åben for fortolkning. Blandt både praktikere og forskere 

findes der derfor også mange forskellige opfattelser af fænomenet. 2 

Kvalitativ undersøgelse 
For at få et nærmere indblik i, hvilke udfordringer talblindhed kan give, har jeg valgt at lave en 

kvalitativ undersøgelse. En kvalitativ undersøgelse er ifølge Mottelson og Muschinsky karakteriseret 

ved at lægge fokus på færre informanter, men med en hensigt om at komme mere i dybden med 

informanternes erfaringer. Her vil der ofte indgå en menneskelig kontakt med informanterne, og 

undersøgelsen vil være drevet af ønsket om at komme tæt på den sammenhæng, som 

informanternes erfaringer indgår i, hvormed man principielt vil kunne nuancere sin viden samt få 

billeder af, hvordan virkeligheden ser ud fra deres perspektiv. På baggrund heraf kan man danne sig 

nogle antagelser om, hvordan noget hænger sammen samt hvilke betydninger forskellige forhold 

kan have. Man vil ifølge Mottelson og Muschinsky derimod have svært ved at etablere en slags 

sikker overbliksviden om emnet og rummet for personlig tolkning og vurdering vil med en kvalitativ 

tilgang være forholdsvis stort, da såvel frembringelse som tolkning af materialet vil være præget af 

mere eller mindre subjektive forhold. Som kvalitativ undersøgelsesmetode har jeg valgt det 

kvalitative forskningsinterview, hvor samtalen ifølge Mottelson og Muschinsky udgør den centrale 

kerne i produktionen af data og er måden, hvorpå den interviewede inviteres til at fortælle om 

deres subjektive erfaringer. Mottelson og Muschinsky fortsætter, at interviewet er særligt 

anvendeligt som metode, når den viden, man søger at skabe, kan lokaliseres til individets personlige 

erfaringer, hvor den enkelte person kan betragtes som sandhedsvidne for sine egne erfaringer.3 

Som informanter har jeg valgt en talblind ung mand, Frederik, og dennes far, Ole, i et forsøg på at 

afdække, hvilke udfordringer de har oplevet i forbindelse med Frederiks talblindhed. Frederik er 23 

år gammel og er tidligere elev på den skole, hvor jeg arbejder. Frederik og Ole er interviewet hver 

 

2 Larsen & Bengtsson, 2013 
3 Mottelson & Muschinsky, 2017 
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for sig og interviewene er siden blevet transskriberet og vedlagt som bilag til denne opgave. Udover 

Frederiks åbenlyse udfordringer med tal, sad jeg tilbage med en fornemmelse af, hvor vigtigt en tro 

på ens personlige kompetence er i en sammenhæng, hvor man er udfordret. Ole runder interviewet 

af med at sige: ”Jeg håber, Frederik får en masse positive oplevelser, så han kan få sin selvtillid 

bygget op. Han har mødt mange nederlag på sin vej og fået mange hak i tuden i tidens løb.”4 

Frederik giver ligeledes i sit interview udtryk for, at han ofte har været i tvivl om, hvad der skulle 

blive af ham og hvad han egentlig kunne blive uddannet som.5 

Bandura har en hypotese omkring den personlige kompetence. Hypotesen er, at det er menneskers 

forventninger til samt tro på deres kompetence, der afgør, om de vil prøve at overvinde deres 

problemer, hvor mange anstrengelser de vil bruge på det, og hvor længe de vil prøve på det. Det 

væsentlige i et menneskes kompetence er derfor ifølge Bandura menneskets forventninger til sig 

selv og jo mere man tror, at man er i stand til, desto mere tid og desto flere kræfter vil man bruge 

på at overvinde de vanskeligheder, man kommer ud for. Der er altså ifølge Bandura en direkte 

årsagssammenhæng mellem et menneskes tro på sig selv og så initiativ og vedholdenhed. 

Succesoplevelser styrker kompetenceforventningerne i modsætning til nederlag, der svækker dem, 

hvilket specielt er tydeligt, hvis de forekommer tidligt i et livsforløb. Det er ifølge Bandura på den 

måde, at troen på den personlige kompetence bliver til som en internt generaliseret 

repræsentation af en persons forventninger til sin egen formåen. Det kan også medføre, at man 

helt afstår fra at forsøge sig på andre områder end succesområderne, for at undgå 

nederlagsoplevelser.6 Det, at afstå fra at forsøge, omtaler Frederiks far i interviewet, hvor han 

nævner, at Frederik trækker sig med det samme, hvis han forudser et nederlag.7 

Matematikvanskeligheder og talblindhed 
Vanskeligheder i matematik kan have mange årsager. I Jess, Skott og Hansens behandling af feltet 

med elevers vanskeligheder i matematik, benytter de betegnelsen ”Elever i 

matematikvanskeligheder” og åbner dermed op for det brede perspektiv, hvor også ydre forhold 

som kulturelle og sociale faktorer samt matematikundervisningens form og indhold medregnes som 

vigtige faktorer. De tager udgangspunkt i Engströms fire kategorier, der indbefatter neurologiske, 

psykologiske, sociologiske og didaktiske årsager til, at en elev kan havne i matematikvanskeligheder. 

I Jess, Skott og Hansens uddybning af kategorierne er der i den neurologiske kategori fokus på 

hjernemæssige forhold, der har betydning for matematikvanskeligheder. Forfatterne påpeger, at 

Landerl m.fl. når frem til, at den mest sandsynlige årsag til talblindhed er en kognitiv mangel, der 

gør det svært at forstå grundlæggende numeriske begreber, især mængdebegrebet, og det særlige 

er, at det er en mangel, der er uafhængig af andre evner. Den viser sig ved helt grundlæggende 

talbehandling, mængdeopfattelse og vanskeligheder ved sammenligning af tal. Under psykologiske 

årsager, peger Jess, Skott og Hansen på manglende selvtillid og lav motivation samt en specifik 

angst for matematik, der er skyld i et meget større tidsforbrug ved opgaveløsning, da dele af 

arbejdshukommelsen bliver påvirket. De sociologiske årsager berører, ifølge Jess, Skott og Hansen, 

 

4 Interview med Ole, 2020, bilag 1  
5 Interview med Frederik, 2020, bilag 2 
6 Bandura, 2012 
7 Interview med Ole, 2020, bilag 1 
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forældres involvering samt indholdet i opgaver, der har forskellig betydning for forskellige grupper 

af elever. Vedrørende forældrenes engagement, så har forældrenes interesse for elevernes skole og 

deres forventninger til børnenes præstationer stor betydning. Jess, Skott og Hansen peger på, at 

den største interesse og de største forventninger generelt findes hos de mest ressourcestærke 

forældre. Den sidste gruppe af årsager er, som forfatterne skriver, måske ikke den, 

matematiklæreren selv først ville vælge at se på, men det må erkendes, at elevens vanskeligheder 

kan skyldes uhensigtsmæssig undervisning eller manglende opmærksomhed på særlige behov hos 

eleven.8 

Hvis vi bevæger os væk fra den brede forståelse af matematikvanskeligheder og i stedet sætter 

fokus på det mere snævre begreb talblindhed, så findes der, ifølge Björnström, hovedsageligt to 

slags forklaringer på, hvad der er årsagen til talblindhed, der begge tager udgangspunkt i, hvordan 

hjernen bearbejder tal og cifre.9 Det vil med andre ord sige, at Björnström dykker ned i Engströms 

føromtalte kategori omhandlende de neurologiske årsager til matematikvanskeligheder for at 

forsøge at finde en forklaring på talblindhed. 

Björnströms første forklaringsmodel bygger på, at mange funktioner i hjernen skal spille sammen, 

for at man er i stand til at regne. Her tænkes der på arbejdshukommelse, sproglig evne, visuel og 

rumlig evne, opmærksomhed samt koncentration. Hvis flere af disse tankefunktioner svigter, kan 

følgen ifølge Björnström blive en nedsættelse af regnefærdigheder, som kan betegnes som 

talblindhed. Arbejdshukommelse er hjernens evne til at fastholde, bearbejde og anvende 

informationer. Har man en snæver arbejdshukommelse har man ofte vanskeligheder med 

hovedregning, da man hurtigt glemmer en del af opgaven og må begynde forfra. Herudover sænker 

en begrænset arbejdshukommelse ofte arbejdstempoet og gør det vanskeligere at lagre taldata. 

Angående den sproglige evne påpeger Björnström, at en god tale- og skriftsproglig forståelse er 

indgangen til alle typer teoretisk læring. Talord, cifre og mange af matematikkens grundlæggende 

begreber kommer hurtigt på plads hos elever med normale sproglige færdigheder, da sproget 

støtter både tankerne og hukommelsen. Børn med en forsinket sprogudvikling eller ordblindhed 

kan derfor af sproglige årsager vække bekymring med hensyn til den grundlæggende matematik og 

har brug for flere forklaringer, flere gentagelser samt undervisning med et visuelt og konkret 

indhold. Mange undersøgelser viser ifølge Björnström, at der er en kobling imellem 

regnefærdigheder og evnen til at tolke visuel information i den forstand, at har man let ved at 

visualisere og tænke i billeder, så har man ofte et forspring, når der skal regnes og løses 

matematiske opgaver. Forskningen viser også, at mange ubevidst anvender en mental tallinje, når 

der skal regnes, hvilket kan være en udfordring, hvis man har vanskeligt ved at visualisere. Det kan 

derudover give vanskeligheder med opstilling af regnestykker, hvis man har problemer med at 

skelne højre og venstre eller er udfordret på at tolke visuel information. Matematik kræver mental 

udholdenhed, planlægning og koncentration, hvilket ifølge Björnström indebærer, at mennesker 

med en svigtende opmærksomhed ofte har matematikvanskeligheder. 

Den anden forklaringsmodel, som Björnström peger på, skyldes vanskeligheder med 

antalsopfattelse, der er en specifik og meget afgrænset del af vores tænkning. Antalsopfattelse 

 

8 Jess, Skott & Hansen, 2013 
9 Björnström, 2014 
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indebærer, at man hurtigt og automatisk kan opfatte en vis mængde. Hvis man har en sikker 

antalsopfattelse, foregår optællingen af antallet af genstande i mængden lynhurtigt og uden 

anstrengelse. De fleste med talblindhed klarer opgaver med antalsbestemmelse, men det tager 

betydelig længere tid for dem. Antalsopfattelse er noget, man fødes med og forskningen har vist, 

hvordan børn allerede i de første leveår evner at bedømme antal samt at børn og voksne med 

talblindhed ofte hindres af dårlig udviklet antalsforståelse.10 Dette lægger sig op ad Jess, Skott og 

Hansens påpegning af teorien, som Landerl m.fl. har fundet frem til, omhandlende en kognitiv 

mangel, der gør det svært at forstå især mængdebegrebet11 samt Lindenskov, Kirsted, Allerup og 

Lindharts definition på talblindhed som en specifik neurologisk udviklingsforstyrrelse, der omfatter 

vanskeligheder ved at automatisere tal, antal og størrelser samt fastholde og anvende aritmetiske 

færdigheder.12  

Talblindhedsprojektet 
På baggrund af en politisk aftale i 2013 om et fagligt løft af folkeskolen blev der igangsat et projekt, 

der havde til formål gennem udvikling af test for talblindhed og af en pædagogisk vejledning at 

bidrage til, at alle børn deltager i en matematiklæring, der fører til tilstrækkeligt og bedst muligt 

udbytte, engagement og faglig selvtillid.  

I Undervisningsministeriets formulering om baggrunden lød det i 2014: 

Mellem 15 og 17 pct. af eleverne forlader i dag folkeskolen uden tilstrækkelige læse- og 
matematikfærdigheder. Grundlæggende færdigheder i dansk og matematik har stor 
betydning for elevernes muligheder for efterfølgende at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. (…) 

Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013 indeholder desuden både tiltag til en 
generel styrkelse af elevernes læring og faglige niveau, herunder særligt i bl.a. matematik, 
og til en målrettet indsats for elever med talblindhed. (…) 

Udvikling af en test af talblindhed og elektroniske vejledninger til den opfølgende indsats 
har til formål at sikre en tidlig målrettet indsats i forhold til inklusion af elever med 
talblindhed i den almindelige undervisning. (…) 

Oplysningen om, at en elev er talblind, kan give et fokus i arbejdet med det inkluderende 
læringsmiljø, så eleven får en målrettet undervisning. En standardiseret talblindhedstest vil 
kunne støtte op om kommunernes bestræbelser på at give elever med talblindhed et  

fyldestgørende undervisningstilbud, så de får mulighed for at gennemføre en uddannelse. 
En forudsætning herfor er, at vanskelighederne identificeres så tidligt som muligt i 
skoleforløbet.13 

 

10 Björnström, 2014 
11 Jess, Skott & Hansen, 2013 
12 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
13 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
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I dansk matematikdidaktisk forskning og uddannelse er det almindeligt at henvise til Engströms 

teori om, at årsager til matematikvanskeligheder hos 15-17 % betegnes både som neurologiske, 

psykologiske, sociologiske og didaktiske, hvilket også ses i ministeriets formulering om baggrunden 

for at skabe betingelser for målrettede indsatser i folkeskolen. Projektgruppen i 

talblindhedsprojektet understreger, at talblindhedsprojektet retter sig mod 1-2 % af eleverne og 

ikke de 15-17 % af eleverne, som omtales som værende i matematikvanskeligheder samt at 

talblindhed fortsat er et nyt forskningsområde, hvor der mangler international evidensbaseret 

forskning. Interessen er dog tiltagende og feltet er i udvikling, men der er endnu ikke opnået 

international konsensus om, hvordan talblindhed afgrænses, hvordan talblindhed identificeres eller 

hvordan man i uddannelsessystemet bedst tilgodeser talblinde elever. Projektgruppen i 

talblindhedsprojektet vurderer dog, at der er størst forskningsmæssig baggrund for at definere 

talblindhed smalt som en specifik neurologisk udviklingsforstyrrelse, der omfatter vanskeligheder 

ved at automatisere tal, antal og størrelser samt fastholde og anvende aritmetiske færdigheder. Ud 

fra denne betragtning lyder definitionen for projektets udvikling af en dansk talblindhedstest 

således: 

Talblindhed er en læringsudfordring, der er påvirket af en specifik neurologisk 

udviklingsforstyrrelse, som kan have forskellige udtryk, men som ikke primært kan forklares 

på baggrund af generelle indlæringsvanskeligheder, mangelfuld undervisning, psykologiske 

eller sociologiske årsager. 

Talblindhed omfatter vanskeligheder ved at automatisere tal, antal og størrelser samt 

fastholde og anvende aritmetiske færdigheder. 

Projektets definition af talblindhed indbefatter også, at elevens læringsvanskeligheder primært er 

vanskeligheder med tal og regning med tal. Projektgruppen bag talblindhedsprojektet ønsker at 

understrege, at projektet alene har sat fokus på de årsagsforklaringer på læringsvanskeligheder i 

matematik, der knytter sig til neurologiske læringsudfordringer hos elever knyttet til tal og regning 

med tal14, hvilket læner sig op ad Björnströms tidligere omtalte anden forklaringsmodel.15  

Talblindhedstesten er målrettet elever på 4. årgang og er udformet som et testbatteri opdelt i fire 

dele bestående af: 

1) En observationsguide målrettet 2. - 4. klasse, der har til formål at hjælpe læreren til at 

identificere elever med særlige kendetegn, som kunne tyde på talblindhed. Her forventes 

cirka 15% af eleverne på landsplan i 4. klasse at blive identificeret og skal dermed gå videre 

til 2. del. 

2) En digital test, der har til formål at undersøge om de identificerede elevers 

matematikvanskeligheder kan have baggrund i en læringsudfordring, der er påvirket af en 

specifik neurologisk udviklingsforstyrrelse. Det forventes at ca. 10% af eleverne på landsplan 

i 4. klasse vil blive identificeret til, at deres matematikvanskeligheder kan have en sådan 

baggrund. Disse går så videre til del 3 af testbatteriet. 

 

14 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
15 Björnström, 2014 
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3) En samtaletest, der har til formål gennem samtale at undersøge om den formodede 

læringsudfordring har betydning for elevens matematiklæring. Det forventes at ca. 3% af 

eleverne på landsplan i 4. klasse vil blive identificeret til, at den formodede 

læringsudfordring er relateret til en neurologisk udfordring og disse elever vil gå videre til 

del 4. 

4) En generel kognitiv udredning fra PPR, der har til formål at afgøre, om de identificerede 

elever har andre vanskeligheder. Her forventes det, at ca. 1-2% af eleverne på landsplan i 4. 

klasse vil blive identificeret som værende talblinde, idet PPR ikke identificerer andre 

udfordringer. 

Samlet set fremgår det ifølge Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart, at hvis man kun anvender én 

bestemt testform, så vil det ikke umiddelbart være muligt at skelne mellem forskellige mulige 

årsager til vanskelighederne og altså afgøre ud fra projektets definition, om en person er talblind 

eller ej. Den enkelte tragt, som delene i testbatteriet betegnes, kan ifølge projektgruppen ikke stå 

alene.16 

At projektet alene har fokus på de årsagsforklaringer på læringsvanskeligheder i matematik, der 

knytter sig til neurologiske udfordringer hos elever knyttet til tal og regning med tal, betyder ifølge 

projektgruppen, at der således kun er tale om en delmængde af de elever, som er i vanskeligheder i 

matematik, lige som der kun er tale om en delmængde af faget matematik, som det optræder i 

folkeskolen. I forhold til Engströms kategorier, så er det kun de neurologiske årsagsforklaringer, der 

falder indenfor projektets definition på talblindhed.17 Jeg mener dog, at man retfærdigvis kan sige, 

at både de psykologiske og de didaktiske årsagsforklaringer samt i en vis udstrækning også de 

sociologiske årsagsforklaringer indgår som en del af testbatteriet. Samtaletesten kan ifølge 

Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart afklare, om eleven har udviklet kompenserende strategier, 

så de kognitive udfordringer, der blev påvist i den digitale test, ikke har betydning for elevens 

matematiklæring. Derudover kan samtaletesten afklare  tegn på meget lavt fagligt selvværd eller 

angst for matematik.18 Samtaletesten ser jeg som et forsøg på at afklare, om der skulle være nogle 

psykologiske eller didaktiske årsagsforklaringer på elevens læringsudfordringer i matematik. Tilbage 

er så det sociologiske aspekt af Engströms opdeling af årsagsforklaringer. Dette aspekt kan muligvis 

inddrages i den første del af testbatteriet, hvor det er elevens matematiklærer, der står for 

observationen og i sidste ende udvælgelsen af, hvilke elever der skal videre i testforløbet. Ved 

denne udvælgelse har matematiklæreren mulighed for at inddrage sin viden om elevernes 

sociologiske baggrund, men jeg vurderer, det umiddelbart kan være svært at afgøre, om årsagen til 

en elevs læringsudfordringer i matematik udelukkende kan baseres på en sociologisk 

årsagsforklaring uden videre testning. Når en elev i løbet af testbatteriet sorteres fra idet det 

vurderes, at årsagen til læringsudfordringerne ikke er kognitive, vil man som testlærer have en 

viden at bygge denne antagelse på. Det betyder, at testlæreren kan melde tilbage til elevens 

matematiklærer, hvad man så vurderer, der kan være forklaringen. Hvad enten årsagen vurderes til 

at være didaktisk, sociologisk eller psykologisk, så kan matematiklæreren og eventuelt 

 

16 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
17 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
18 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
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matematikvejlederen tage udgangspunkt i dette, så støtten til eleven, der jo stadig er i 

matematikvanskeligheder, kan målrettes på bedste vis. 

Sigtemodellen 
Delene i testbatteriet 

betegnes, ifølge 

projektgruppen, metaforisk 

som tragte, idet det skulle 

symbolisere, at flere og flere 

elever efterhånden bliver 

udskilt som værende ikke-

talblinde.19 I min optik finder 

jeg det misvisende at bruge 

tragte som metafor i denne 

sammenhæng, da tragte har 

til formål at få alt med over i 

næste stadie. Jeg ville 

personligt have foretrukket 

en sigte som metafor, da en 

sigte, som navnet antyder, 

sigter noget fra. Jeg synes, 

det vil være passende 

illustrativt at have valgt, at 

sigterne efterhånden blev 

mere og mere finmaskede, 

hvilket jeg har illustreret på 

figur 1. Boldene ville i dette 

tilfælde illustrere de enkelte 

elevers talsans og er derfor 

illustreret i forskellige 

størrelser, hvor nogle bliver 

fanget og sorteret fra i de 

enkelte deltests, som hver 

sigte metaforisk 

repræsenterer. De elever, 

der løbende bliver sorteret 

fra, besidder en for stor  

talsans til at komme i  

betragtning til diagnosen talblind, men vil stadig være grebet i en sigte, så der er opmærksomhed 

på, at de er i matematikvanskeligheder. 

 

19 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 

FIGUR 1 SIGTEMODELLEN MED PROCENTER 
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Afprøvning af talblindhedstesten 
I skrivende stund er pilotafprøvningen af talblindhedstesten i gang. På min skole har vi afprøvet den 

digitale test, altså del 2 i det udviklede testbatteri. I afprøvningen gennemførte 10 elever fra 4. 

årgang den digitale test. Eleverne var udvalgt af de to 4. klassers matematiklærere ud fra de 

kendetegn, som er at finde på Børne- og undervisningsministeriets tjekliste indeholdende tegn på 

talblindhed20, foreliggende resultater fra den diagnosticerende MG-test i matematik samt 

matematiklærernes vurderinger af elevernes præstationer i den daglige undervisning. Alle elever 

havde en positiv oplevelse med den digitale test og udtalelser som: ”Det var slet ikke så svært, som 

jeg havde troet” og ”Det var nemt at forstå, hvad jeg skulle” indikerer, at udformningen af den 

digitale test rammer målgruppen fint, så det klart fremgår, hvordan opgaven skal udføres. Ud over 

at prøve den digitale test af på de 10 elever fra 4. klasse, så bad jeg i forlængelse af interviewet 

Frederik om at gennemføre talblindhedsdemotesten. Denne demotest indeholder de samme fem 

opgavetyper som den digitale test, men med et begrænset antal af hver opgavetype. Her var det 

interessant at observere, hvor udfordret Frederik blev af opgaverne. Han var meget usikker og 

brugte lang tid på at komme med et bud på løsninger af opgaverne. Han havde efterfølgende ingen 

anelse om, om han havde svaret rigtigt eller forkert og han brugte særligt lang tid på mængde-

opgaverne. Dette indikerer, af Frederiks talsans ikke er udviklet, som man kunne forvente af en 

mand på 23 år. Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart påpeger, at en relativ ringe udviklet eller 

manglende talsans kan være årsag til talblindhed samt at det ved måling af talsansen er centralt at 

måle ”approximate number sense” (ANS). ANS opererer ikke med eksakte talnavne eller 

talsymboler og testmetoderne går ud på at sammenligne to mængders størrelser. En sådan test 

med sammenligning af to mængders størrelser kan være af værdi som identifikation af talblindhed, 

da talblindhed har sammenhæng med problemer i processering af ikke-symbolsk angivne 

størrelser.21  

Vejledning 
Når man gennem testbatteriet har diagnosticeret elever med talblindhed, så står man tilbage med 

opgaven om, hvordan disse elever hjælpes bedst muligt. Som et forsøg på at angive mulige 

opfølgende faglige, pædagogiske og didaktiske tiltag, som kan forbedre læringssituationen for 

talblinde elever, har projektgruppen bag talblindhedsprojektet på baggrund af forskningsbaserede 

resultater om indsatser og egne erfaringer udviklet en pædagogisk vejledning om forebyggelse og 

opfølgning.  

Den pædagogiske vejledning har som formål at beskrive fænomenet talblindhed samt angive 

mulige opfølgende faglige, pædagogiske og didaktiske tiltag, som kan forbedre læringssituationen 

for talblinde elever. I den pædagogiske vejledning bliver anbefalinger vedrørende inkluderende 

overvejelser, særlige undervisningsprincipper, særligt indhold i undervisningen for de talblinde 

elever, brug af hjælpemidler, værktøjer og konkrete materialer, særlige indsatser samt 

 

20 Tjekliste, bilag 3 
21 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
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samarbejdspartnere behandlet.22 Som matematikvejleder finder jeg det interessant at se nærmere 

på, hvordan min rolle kan udmønte sig i arbejdet med at hjælpe de talblinde elever bedst muligt 

samt hvad der skal være fokus på i løbet af processen. Jeg vælger at belyse min rolle samt 

fokuspunkter gennem de forskellige trin i den procedure, som jeg forestiller mig vil blive aktuel på 

min skole. Vejlederrollen samt fokuspunkter behandles derfor ud fra følgende områder: 

Før talblindhedstesten - herunder fagudvalgsmøder i matematik med information om talblindhed 

og talblindhedstesten. 

Under talblindhedstesten - herunder lærerens rolle ved observation, rollen som testlærer, 

relationen til elever samt samarbejde med forældre. 

Efter talblindhedstesten - herunder overvejelser om efterfølgende indsats i et inkluderende 

fællesskab, det faglige indhold og hjælpemidler, muligheden for særlig indsats samt anbefalinger. 

Før talblindhedstesten 
Blandt mine matematikkollegaer er kendskabet til talblindhed begrænset. De har alle hørt om 

fænomenet, men i og med forskning om emnet stadig er på et spædt stadium, så er det begrænset, 

hvor stor deres viden på området er. Jeg finder det derfor oplagt og nødvendigt at udvide mine 

kollegaers viden på området. Det oplagte forum for dette er på et fagudvalgsmøde i matematik, 

hvor alle skolens matematiklærere deltager. Derudover vil formålet med fagudvalgsmødet også 

være at klæde mine matematikkollegaer på, så de bliver kvalificerede til at udvælge, hvilke elever, 

der potentielt er i risiko for talblindhed. Her vil målgruppen blandt matematiklærerne i særdeleshed 

være matematiklærerne på 2. - 4. årgang, da det er på disse årgange, at observationsguiden kan 

benyttes, men det vil være relevant for alle matematiklærerne på 1. - 6. årgang at vide, hvad man 

skal være opmærksom på, for at identificere mulig talblindhed, da disse lærere indenfor en årrække 

igen vil undervise på 2. - 4. klassetrin. Man kan så diskutere om det er relevant for udskolingens 

matematiklærere at deltage i mødet. Det vil jeg helt klart mene, det er, da det kunne skærpe 

opmærksomheden omkring elever i matematikvanskeligheder i overbygningen, hvor der statistisk 

set også må være elever i så store matematikvanskeligheder, at det nærmer sig eller er talblindhed, 

der blot ikke er diagnosticeret. 

Under talblindhedstesten 
Når matematiklærerne er blevet forberedt på deres opgave i forløbet med talblindhedstesten kan 

det reelle forløb gå i gang. Det bliver nu matematiklærernes opgave at observere deres egne elever 

på 2. - 4. årgang. Til dette skal de anvende talblindhedstestens observationsguide, der består af 

opmærksomhedspunkter, der ifølge Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart er udvalgt som typiske 

kendetegn ved talblindhed.23 Når matematiklæreren indtager observatørrollen, er der nogle ting, 

der skal overvejes. Ifølge Mottelson og Muschinsky er der ved observation, ligesom ved det 

kvalitative interview, tale om en produktion af data, som grundlæggende har observatøren som 

mellemmand, hvor data bliver til med observatørens mellemkomst. Dermed må 

 

22 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
23 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
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observationsmaterialet grundlæggende forstås som observatørens konstruktioner.24 

Matematiklæreren vil som observatør selv indgå som en aktiv del i den kontekst, der skal 

observeres og derfor må observationernes vurderinger noteres efterfølgende. I forbindelse med 

observation handler det ifølge Mottelson og Muschinsky om at frembringe et materiale, der 

rummer information om de sammenhænge, som undersøgelsen har til hensigt at belyse og her er 

det vigtigt at skelne mellem det, man helt konkret kan iagttage, og det, man tror, at den iagttagede 

praksis er et udtryk for.25 Det vil sige, at matematiklæreren skal være sikker på, at eleverne rent 

faktisk lever op til forventningerne om det, som læreren tror, de kan eller ikke kan. 

Når matematiklæreren har observeret og vurderet, hvilke elever, der er egnede til det videre forløb 

med talblindhedstesten, bliver det nu min opgave som matematikvejleder i fællesskab med 

elevernes matematiklærer at tilbyde eleverne at gennemgå del 2 i testbatteriet, altså den digitale 

del af testen. Inden vi kommer så langt, at eleverne kan blive testet yderligere, så skal forældrene 

informeres og give deres tilladelse til, at deres barn gennemgår de(n) næste del(e) af 

talblindhedstesten. Til det formål skal der laves et standardiseret skriv, som skal sendes hjem til de 

pågældende forældre, så de kan tilkendegive, om de ønsker deres barn yderligere testet for 

talblindhed eller ej.  

Efter forældrenes tilsagn om yderligere talblindhedstestning af deres barn, overgår eleverne i 

testøjemed til mig i mit virke som matematikvejleder. Ifølge Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart 

er det centralt, at testlæreren for såvel den digitale test som for samtaletesten har tilstrækkelig 

gode faglige kompetencer inden for områderne matematikvanskeligheder og den tidlige 

talforståelse. Ydermere skal testlæreren være bevidst om, hvordan man agerer under test, have sat 

sig grundigt ind i talblindhedstesten og de tilhørende testvejledninger samt være bevidst om, at en 

testsituation har en hel anden karakter end en undervisningssituation. Testlæreren skal desuden i 

henhold til Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart også besidde kommunikative, anerkendende og 

empatiske færdigheder, som muliggør en samtale i børnehøjde.26 Udover at besidde de nævnte 

færdigheder, finder jeg det også af betydning at fremhæve relationskompetencen. Ifølge Klinge er 

læreres professionelle relationskompetence en af de mest afgørende faktorer at forholde sig til, når 

skolen skal bidrage til trivsel og udvikling. Dette gælder både fagligt, socialt og personligt. Om 

relationen er positiv eller negativ, afhænger i henhold til Klinge af, om børnene i overvejende grad 

kan mærke, at de har en betydning for den voksne, altså om de kan mærke, at den voksne har dem 

på sinde og vil dem det bedste.27 Dette giver Frederik udtryk for i interviewet, hvor han udtaler: 

”Jeg synes, lærerne skal gøre det bedste, de kan, så længe eleverne kan mærke, at de har deres 

bedste i deres interesse”28. Når man som lærer har eleven på sinde, så vil man ifølge Klinge 

automatisk udtrykke sin rettethed mod barnet gennem ydre udtryk. At to personer har en relation, 

er ifølge Klinge ikke i sig selv positivt. Karakteren af interaktionerne, følelserne og forventningerne 

betinger, om relationen kan siges at være positiv eller negativ og selv om både læreren og eleven 

bidrager til relationens kvalitet, er det på grund af lærerens samfundsgivne autoritet lærerens 

 

24 Mottelson & Muschinsky, 2017 
25 Mottelson & Muschinsky, 2017 
26 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
27 Klinge, 2020 
28 Interview med Frederik, 2020, bilag 2 
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ansvar at sikre, at relationens kvalitet er overvejende positiv og dermed understøtter barnets trivsel 

og udvikling.29 

Hvis en elev i samtaletesten giver udtryk for lavt fagligt selvværd eller tegn på matematikangst, kan 

det ifølge Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart være vanskeligt at vurdere om eleven er talblind, 

da det da kan være psykologiske faktorer, der er årsag til lav præstation i den digitale test og de 

faglige spørgsmål i samtaletesten. Det er desuden centralt for projektets definition af talblindhed, 

at hvis vanskelighederne i matematik bedre kan forklares ud fra andre generelle 

indlæringsvanskeligheder, hvor der kan være følgevirkninger med talblindhedslignende symptomer, 

så anses de andre generelle indlæringsvanskeligheder som hovedårsagen. Dette kalder ifølge 

Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart på professionelle ud over matematiklærere og 

matematikvejledere, så derfor giver det god mening at inddrage pædagogisk psykologisk rådgivning 

(PPR) som den fjerde tragt i testbatteriet, da det her bliver deres opgave at afgøre, hvad der er 

primærårsagen til vanskeligheden.30 

Efter talblindhedstesten 
Når en elev er færdigtestet, skal der gå en tilbagemelding tilbage til de involverede parter. Det 

drejer sig om eleven selv, elevens forældre, elevens matematiklærer samt det resterende team 

omkring eleven, da elevens vanskeligheder med tal kan være i et sådant omfang, at det kan have 

indflydelse på elevens læring og trivsel i andre af skolens fag. 

Pædagogisk vejledning 
Som en hjælp til de fagpersoner, der er omkring eleven - i særdeleshed matematiklæreren og 

matematikvejlederen - er der i forbindelse med talblindhedstesten udarbejdet en pædagogisk 

vejledning, der indeholder anbefalinger til, hvordan relevant vidensbaseret undervisning kan 

struktureres og tilrettelægges for elever med talblindhed. Når der skal søges efter bud på, hvordan 

de talblinde elever kan hjælpes, påpeger Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart, at udover en 

søgen efter mere og bedre faglig læring bør der også søges andre menneskelige faktorer som 

elevens selvværd, trivsel, faglige fælles inkluderende oplevelser samt øget livsduelighed. I henhold 

til Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart er det vigtig, at talblinde elever erkender, at de ikke er 

begrænset af generel intellektuel uformåen og det er centralt, at de forstår, at det kun er noget, de 

har vanskeligt ved at lære og ikke det hele. I forhold til inklusionen er det ligeledes vigtigt, at man 

som talblind elev skal turde synliggøre vanskelighederne og åbne op for muligheden for hjælp. I 

denne sammenhæng er lærerens accept af den talblinde elevs vanskeligheder meget afgørende og 

da accept ifølge Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart følger af forståelse,31 understreger det blot 

vigtigheden af, at matematiklærerne bliver bevidste om talblindes udfordringer, hvilket vil være på 

dagsordenen til det føromtalte fagudvalgsmøde i matematik. Denne forståelse og anerkendelse af 

talblindes udfordringer omtaler Frederik ligeledes i sit interview som afgørende.  

Et oplagt spørgsmål er, hvad man kan tilbyde de elever, der sigtes fra i løbet at testbatteriet, i 

matematikundervisningen, da de for at komme i betragtning til talblindhedstesten må være fagligt 

 

29 Klinge, 2017 
30 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
31 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
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lavt præsterende i matematik. Til dette kan man sige, at de tiltag, som man vil iværksætte for en 

talblind elev, med stor sandsynlighed også vil gavne andre elever, der er i vanskeligheder i 

matematik, blot omfanget af for eksempel brug af hjælpemidler samt progressionen i det faglige 

stof vil være forskellig. 

Inkluderende fællesskab 
Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart fremhæver, at særlige faktorer, man som lærer skal være 

opmærksom på, er den mulige ”demenslignende” situation, som den talblinde elev kan være i, 

lærerens relation til eleven samt gestik og udsagn, der kan være af meget afgørende betydning for, 

om eleven trives og føler sig accepteret. I den faglige inkluderende sammenhæng er det ligeledes 

vigtigt, at eleven har en oplevelse af et fagligt fællesskab, hvor de metodiske og indholdsmæssige 

valg fra lærerens side skal afbalanceres, så de ikke er divergerende i forhold til fællesskabet. 

Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart taler i denne sammenhæng om forskellen mellem en 

marginalisering og en mindre-deltagelse, hvor en marginalisering her betyder, at man fra start er 

sat uden for det faglige fællesskab for eksempel ved, at eleven sidder med materialer henvendt til 

elever på lavere klassetrin, og hvor mindre-deltagelse indebærer, at der er reducerede faglige mål 

for undervisningen af den talblinde elev for eksempel ved, at den talblinde elev i øget grad 

anvender hjælpemidler til nogle af de problemstillinger og opgaver, som resten af klassen også er i 

gang med.32 Ifølge interviewet med Frederik, kan jeg udlede, at Frederik gennem sin skoletid har 

oplevet både marginalisering samt mindre-deltagelse i undervisningen. I Frederiks tilfælde ønskede 

han klart mindre-deltagelse frem for marginalisering.33 

Fagligt indhold og hjælpemidler 
Det kan af tidsmæssige og ressourcemæssige årsager ifølge Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart 

være nødvendigt at prioritere det matematikfaglige indhold, forstået som overvejelser om, hvad 

der er særligt vigtigt for at klare sig senere i livet, samtidig med at der i en sådan prioritering af 

læringsmål også indgår overvejelser om, i hvor høj grad den talblinde elev bør anvende 

hjælpemidler frem for at bruge ekstremt meget tid og mange ressourcer til at forsøge at lære 

stoffet uden.34 Lignende overvejelser omkring prioritering af det matematikfaglige indhold berører 

Engström og Magne i det, de benævner livsmatematik, hvilket de ser som et væsentlig indhold i 

undervisningen af elever i matematikvanskeligheder.35 For Magne handler livsmatematik om at 

arbejde med hverdagsproblemer og dermed udnytte elevernes egne hverdagsforestillinger om 

blandt andet husholdning, tøj og rejser. Magne mener, det er skolens opgave at gøre eleven klar til 

at indgå i samfundet.36 Jess, Skott og Hansen mener, at det synes indlysende at vælge et indhold 

lignende livsmatematikken, men vurderer at for elever i matematikvanskeligheder, vil det så betyde 

et fravalg af noget andet. Dette fravalg vil sætte læreren i et dilemma, der ifølge Jess, Skott og 

Hansen kendetegnes ved, om man som lærer skal tage hensyn til elevens fremtid, eller om man skal 

 

32 Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart, 2019 
33 Interview med Frederik, 2020, bilag 2 
34 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
35 Jess, Skott & Hansen, 2013 
36 Magne, 2004 
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overholde læreplanen.37 Dette opmærksomhedspunkt taler både Frederik og hans for også om i 

deres interviews. De mener begge, at Frederik kunne have profiteret af et ”lær-at-leve-fag”, hvor 

fokus er på, hvordan man klarer sig i dagligdagen.38 

Angående overvejelserne vedrørende hjælpemidler, som Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart 

finder relevante i sammenhæng med læringsmålsvurderingerne, kan man kaste et blik på 

folkeskoleloven og se, hvordan den forholder sig til brug af hjælpemidler. Jævnfør folkeskolelovens 

§ 19, stk. 1, 1. pkt.39 samt kapitel 14, punkt 108 i Vejledning om folkeskolelovens 

specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand40, så skal en elev i vanskeligheder, der 

skyldes talblindhed, gives særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, hvis disse er 

nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven samt er nødvendige for, at eleven kan 

forberede sin undervisning hjemme. Skolen skal i den forbindelse sørge for, at eleven instrueres i 

brugen af hjælpemidlet.41 De omtalte passager i folkeskoleloven kan ses i bilag 4. Hertil kommer det 

naturlige spørgsmål så: Hvilke kompenserende materialer har vi i folkeskolen mulighed for at stille 

til rådighed for den talblinde elev, som rent faktisk også vurderes at gøre en forskel for eleven? I 

den pædagogiske vejledning til talblindhedstesten har Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart set 

nærmere på kompenserende materialer, som de opdeler i hjælpemidler, værktøjer og konkrete 

materialer. De mener, at talblinde i meget højere grad end øvrige elever har brug for at anvende 

materialer, der kompenserer for deres funktionsnedsættelse, da selve håndteringen af tal for 

talblinde kræver så megen koncentration, at de ikke kan fastholde fokus på andre elementer af 

opgaverne. Talblinde har desuden i høj grad brug for hjælp og støtte til at vælge de mest 

hensigtsmæssige hjælpemidler samt at få disse demonstreret. Lindenskov, Kirsted, Allerup og 

Lindhart tilføjer, at man kan opleve, at talblinde elever har en modstand mod at bruge 

hjælpemidler, når de andre i klassen ikke bruger det, hvilket både lærere og forældre kan have 

forstærket. Dette kan skyldes, at der kan eksistere synspunkter blandt såvel forældre, den talblinde 

elev selv og klassekammerater om, at det er en form for snyd, samt at hjælpemidlet kan udstille 

eleven som dum og doven. Men hjælpemidler er til for at muliggøre deltagelse ved at overtage 

noget af den belastende talbehandling, så eleverne kan fokusere på andre dele af den matematik, 

der skal læres eller bruges, hvorfor lærere og forældre må opfordre til samt understøtte brugen af 

hensigtsmæssige hjælpemidler. Dette kan blandt andet gøres ved, at læreren tager aspektet op i 

klassen og gør det tydeligt, at hjælpemidler er nødvendige for, at den talblinde elev kan være med 

på lige fod med de andre. Hvorvidt et hjælpemiddel er hensigtsmæssigt, vil være forskelligt fra 

talblind til talblind lige som et hjælpemiddels hensigtsmæssighed kan ændre sig over tid.42 Frederik 

påpeger i interviewet, at han har fundet ud af, at det er vigtigt med åbenhed omkring de 

udfordringer, som han har, da han så har mulighed for at få hjælp.43 

 

37 Jess, Skott & Hansen, 2013 
38 Interviews med Frederik og Ole, 2020, bilag 1 og 2 
39 Undervisningsministeriet, Folkeskoleloven, 2019  
40 Ministeriet for børn, 2015 
41 Skole og forældre, 2020 
42 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
43 Interview med Frederik, 2020, bilag 2 
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Særlig indsats 
Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart omtaler overvejelser om særlig indsats, hvor der knyttes 

særlige ressourcer og særlig opmærksomhed til den talblinde elev. De påpeger, at en af 

virkningsmekanismerne i de særlige indsatser er muligheden for at bearbejde eventuelle 

psykologiske og holdningsmæssige barrierer ved at have tid til samtale og nærvær med eleven, 

hvilket også må formodes at have indflydelse på den talblinde elevs arbejdsindsats og vilje til læring. 

Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart formoder, at det ikke er tilstrækkeligt med én kortvarig 

indsats, men med tanke på den talblinde elevs store vanskeligheder med at fastholde det lærte 

omkring tal og aritmetik, må man indse et behov for en gentagen indsats gennem hele 

skoleforløbet. Der er således både tale om planer for, hvordan eleven skal inkluderes i det faglige 

klassefællesskab og hvilke mulige særlige ekstra tiltag, der kan komme på tale.44 Ekstra tiltag kræver 

som regel flere ressourcer og ifølge en undersøgelse, som Egelund m.fl. har lavet, viser det sig i den 

henseende, at det er en klar fordel at have en diagnose, da sandsynligheden for støtte til eleven 

ifølge undersøgelsen stiger betydeligt med en diagnose. Undersøgelsen viser, at selvom graden af 

faglige problemer er nogenlunde ens blandt eleverne, så er sandsynligheden for at modtage støtte 

noget større, hvis eleven har en diagnose som for eksempel specifikke indlæringsvanskeligheder.45 

Denne undersøgelse taler til fordel for muligheden for ekstra tiltag i forhold til de talblinde elever i 

undervisningen, da talblindhed jo er repræsenteret som en diagnose i WHO’s ICD-10 register. Jess, 

Skott og Hansen bakker op om betragtningen af, at pengene og indsatsen ofte følger diagnosen. De 

henviser til en evaluering af specialundervisningen i grundskolen, hvor det opleves, at det er 

eleverne uden diagnoser, der kommer i klemme i kampen om ressourcerne og det således tyder på, 

at en diagnose er en fordel for at få del i ressourcerne.46 Jævnfør regler for specialundervisning skal 

elever, der har brug for støtte i mindre end ni ugentlige undervisningstimer, have støtte inden for 

den almindelige undervisning. I undervisningen kan blandt andet anvendes tolærerordninger og 

undervisningsassistenter, som både kan hjælpe den enkelte elev og klassen som helhed.47 

Herudover står der i folkeskoleloven, at  

§3 a. Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af 

undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller 

anden faglig støtte i henhold til § 5, stk. 5. (…) 

§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for 

faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne 

mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. (…) 

Stk. 5. (…) Der skal i fornødent omfang gives supplerende undervisning eller anden faglig 

støtte til elever, som af anden grund har behov for støtte. (…)48 

 

44 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
45 Egelund m.fl., 2017 
46 Jess, Skott & Hansen, 2013 
47 Undervisningsministeriet 2020 
48 Undervisningsministeriet, Folkeskoleloven, 2019 
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Ud fra dette kan man konkludere, at hvis den talblinde elev i den daglige matematikundervisning 

har brug for yderligere støtte, så skal dette tilbydes. Her skal man overveje om støtten skal tilbydes i 

form af en-til-en-undervisning eller som ekstra støtte i klassen. Lindenskov, Kirsted, Allerup og 

Lindhart anbefaler, at de særlige tiltag foregår i mindre grupper og eventuel en-til-en,49 men man 

bør her også tage overvejelser vedrørende elevens trivsel og inklusion i det faglige klassefællesskab 

med i betragtningerne, før man vælger formen på støttetiltagene. I interviewene med den talblinde 

Frederik og Frederiks far, giver de begge udtryk for, at den værste konsekvens af den konstaterede 

talblindhed, som Frederik kunne forestille sig i folkeskolen, var at blive taget ud af klassen til 

specialundervisning.50 

Anbefalinger til matematiklæreren 
Som matematikvejleder vil jeg på min skole skulle vejlede matematiklærerne i, hvordan de bedst 

støtter den talblinde elev i matematikundervisningen. Her finder jeg det relevant at se nærmere på 

brug af hjælpemidler, didaktiske overvejelser, mestring og samarbejde med hjemmet. 

Anbefalingerne vil jeg samle i en folder til skolens matematiklærere, mens jeg her nedenfor angiver 

baggrunden for anbefalingerne. 

Hjælpemidler 

Björnström påpeger, at det i de første skoleår er almindeligt at anvende matematikbogen sammen 

med konkrete materialer, men så snart de fleste elever i klassen klarer sig uden de konkrete 

materialer, så bliver materialerne gemt væk, hvilket er en stor ulempe for de elever, der har behov 

for at arbejde med flere repræsentationsformer. Konkrete materialer bør derfor altid være til 

rådighed i klasselokalet, så disse elever kan fortsætte med at anvende dem. Det er dog vigtigt, at 

eleverne ikke bliver hængende ved de konkrete materialer for derefter direkte at gå videre til at 

arbejde med cifre, som ifølge Björnström er den mest abstrakte repræsentationsform af tal. 

Eleverne har brug for også at arbejde med de mellemliggende repræsentationsformer, hvilket vil 

sige den halvkonkrete samt den halvabstrakte, og hvis en elev så oplever, at det bliver for svært, så 

skal eleven ifølge Björnström tilbage til et lavere abstraktionsniveau.51 Lindenskov, Kirsted, Allerup 

og Lindhart påpeger også, at lige så vigtigt det er i en indledende fase at anvende en konkretisering, 

lige så vigtigt er det at indtænke en afkonkretiseringsfase, da det konkrete materiale gerne på et 

tidspunkt skal blive til mentale billeder, så der ikke opstår et afhængighedsforhold til materialet.52 

Didaktiske overvejelser 

Mange matematikbøger indeholder ifølge Björnström flere opgaver af samme type med det formål, 

at omhyggelig træning og gentagelser skal lede till automatisering og man til sidst kan hente svaret i 

hukommelsen i stedet for at gruble i længere tid. Denne metodik fungerer fint for elever, som har 

nogenlunde let ved matematik, for når de har trænet forståelsen, så glemmer de det ikke i første 

omgang, da de har løst så mange tilsvarende opgaver. For børn med talblindhed ser det ud til at 

være lige modsat. Talblinde børn må ifølge Björnström først have den grundlæggende forståelse, 

 

49 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
50 Interviews med Frederik og Ole, 2020, bilag 1 og 2 
51 Björnström, 2014 
52 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
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før de begynder at træne, da træningen ellers bliver en planløs leg med cifre, som de måske nok 

kan lære at opstille og flytte rundt på efter et bestemt mønster, men de har svært ved at 

bedømme, om svaret er rigtigt.53 Angående undervisningen, så har Lindenskov, Kirsted, Allerup og 

Lindhart oplistet en række undervisningsprincipper, som også kunne gælde andre elever, som har 

vanskeligheder i matematik. Disse principper handler om at etablere viljestyrke og motivation, at 

skabe en fejlaccepterende undervisning, at det skal være meningsfuldt, at man skal sætte fokus på 

fastholdelse af det tillærte, at man skal gå progressivt langsomt frem, at man skal bruge 

hensigtsmæssige repræsentationsformer, at man skal øge strukturen og overskueligheden for 

eleverne, at man skal understøtte øget brug af hjælpemidler, at der er brug for mange 

differentierede eksempler samt en accept af, at omgangen med tal vil tage lang tid for den 

talblinde, hvorfor ambitionsniveauet skal sættes herefter. Når matematiklæreren får brug for at se 

nærmere på, hvilke faglige områder, det anbefales at give fokus i undervisningen af elever i 

vanskeligheder, så har Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart udviklet to pædagogiske 

vejledninger,54 der har henholdsvis arbejdet med de naturlige tal i praksis og arbejdet med de 

rationale tal i praksis som emne. I disse vejledninger kan læreren og matematikvejlederen finde 

information om emnet samt inspiration til undervisningen. 

Mestring 

Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart påpeger, at den faglige aversion er ud over det almindelige 

over for faget matematik, og at der endog kan være stærke negative og angstprovokerende følelser 

forbundet med faget. De mener derfor, at det i denne sammenhæng vil være befordrende at tænke 

i en mestringskortlægning, hvor fokus altså er på det, som eleven føler sig mere sikker i, end hvad 

eleven ikke kan.55 Dette falder fint i tråd med Banduras teori om den personlige kompetence. 

Forventningerne til den personlige kompetence påvirker ifølge Bandura både viljen til at kaste sig 

ud i, men også vedholdenheden med hensyn til at klare vanskelige situationer. Han mener, at 

mennesker frygter og har tendens til at undgå situationer, de tror, overstiger deres kompetencer, 

mens de engagerer sig i aktiviteter og optræder selvsikkert i situationer, som de vurderer, at de er i 

stand til at klare.56 Ved i undervisningen at fokusere på det, som eleven mestrer, er målet at 

opbygge nok selvtillid til, at eleven har mod på at gå videre til næste opgave. Ifølge Bandura, så 

styrkes den personlige kompetence ved, at man gør det, som man tidligere var bange for, og ved at 

opøve færdigheder på de områder, hvor man tidligere var sårbar. På den måde kan den vellykkede 

løsning af en opgave blive til en succesoplevelse, som kan forstærke forventningerne til den 

personlige formåen. Bandura påpeger, at man ikke kan overbevise nogen om, at de er gode til 

noget, hvis de ikke har prøvet det, eller hvis de ikke er gode til det. Det betyder dog ikke, at 

forventningerne til en elev ingen virkning har, men der skal være grundlag for forventningerne, hvis 

de ikke skal virke modsat hensigten.57 Björnström er opmærksom på den risiko, der er for, at en 

elev med indlæringsvanskeligheder identificerer sig med sine vanskeligheder, således at daglige 

 

53 Björnström, 2014 
54 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
55 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
56 Bandura, 2012 
57 Bandura, 2012 
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fiaskoer skader selvtilliden og får eleven til at se selv som mislykket og uvidende, hvormed elevens 

forventninger til sig selv er helt i bund og eleven ikke selv er opmærksom på eventuel fremgang.58 I 

interviewet med Ole giver han udtryk for, at Frederik har mødt mange nederlag på sin vej og at Ole 

håber, at Frederik nu får en masse positive oplevelser, så han kan få sin selvtillid bygget op igen. Ole 

ser dog heldigvis en fremgang i Frederiks egen tro på sig selv, da han, ifølge Ole, er blevet bedre til 

at turde kaste sig ud i eventuelle udfordringer og ellers spørge om hjælp. 59 Frederik nævner selv, at 

hans selvtillid begyndte at vokse efter han havde været i beredskabsstyrelsen, hvor han oplevede, 

at han kunne mere, end han selv troede, han kunne. 60 Med hensyn til Banduras teori om at styrke 

den personlige kompetence ved at gøre det, som man tidligere var bange for61, så er Frederik nået 

langt, når det for eksempel handler om hans udfordringer med indkøb, hvor han tidligere var bange 

for at skulle betale ved kassen, har han nu overvundet den frygt.62 

Samarbejde med forældrene 

Ifølge Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart er forældrene en væsentlig samarbejdspartner, da 

der er mange fortællinger om, hvordan frustrerede forældre i en uvidenhed om fænomenet 

talblindhed presser deres barn så meget, at det udløser følelsesmæssige konflikter og efterlader 

barnet demotiveret. Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart mener, at hjælp til en større indsigt i 

det at være talblind kunne skabe en form for afspænding i familien, som kunne øge den talblinde 

elevs vilje og interesse. Hvis forældrene også går ind i hjælp til læring, kan det være et væsentligt 

supplement til skolens indsats. Til dette foreslår Lindenskov, Kirsted, Allerup og Lindhart, at der 

udvælges anbefalinger til gode og overskuelige familieaktiviteter, der ikke er konfliktfyldte.63 

Sådanne anbefalinger til aktiviteter, information om matematikvanskeligheder samt skolens 

mulighed for testning af barnet foreslår jeg, der samles i en folder til forældrene, som 

matematiklæreren eller matematikvejlederen vil få ansvar for at formidle til forældrene. 

  

 

58 Björnström, 2014 
59 Interview med Ole, 2020, bilag 1 
60 Interview med Frederik, 2020, bilag 2 
61 Bandura, 2012 
62 Interview med Frederik, 2020, bilag 2 
63 Lindenskov, Kirsted, Allerup & Lindhart, 2019 
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Konklusion 
Vanskeligheder i matematik kan have mange grader og årsager og flere forskere peger på, at den 

mest sandsynlige årsag til talblindhed er en kognitiv mangel, der gør det svært at forstå 

grundlæggende numeriske begreber. Det er især mængdebegrebet, der er udfordret, og det 

særlige er, at det er en mangel, der er uafhængig af andre evner. Den viser sig ved helt 

grundlæggende talbehandling, mængdeopfattelse og vanskeligheder ved sammenligning af tal. På 

baggrund af en politisk aftale i 2013 om et fagligt løft af folkeskolen blev talblindhedsprojektet 

igangsat. Det havde til formål gennem udvikling af test for talblindhed og af en pædagogisk 

vejledning at bidrage til, at alle børn deltager i matematiklæring, der fører til tilstrækkeligt og bedst 

muligt udbytte, engagement og faglig selvtillid. Projektets definition af talblindhed indbefatter, at 

elevens læringsvanskeligheder primært er vanskeligheder med tal og regning med tal og der er 

alene sat fokus på de årsagsforklaringer på læringsvanskeligheder i matematik, der knytter sig til 

neurologiske læringsudfordringer.   

Når man gennem testen har diagnosticeret en elev med talblindhed, så står man tilbage med 

opgaven om, hvordan denne elev hjælpes bedst muligt. Som et forsøg på at angive mulige 

opfølgende faglige, pædagogiske og didaktiske tiltag, som kan forbedre læringssituationen for 

talblinde elever, har projektgruppen bag talblindhedsprojektet på baggrund af forskningsbaserede 

resultater om indsatser samt på baggrund af egne erfaringer udviklet en pædagogisk vejledning om 

forebyggelse og opfølgning. I denne pædagogiske vejledning bliver anbefalinger vedrørende 

inkluderende overvejelser, særlige undervisningsprincipper, særligt indhold i undervisningen for de 

talblinde elever, brug af hjælpemidler, værktøjer og konkrete materialer, særlige indsatser samt 

samarbejdspartnere behandlet. 

For at talblindhedstesten kan fungere, ser jeg det som min rolle i form af matematikvejleder at 

informere mine matematikkollegaer på skolen om talblindhed og talblindhedstesten samt at være 

primus motor på afvikling af testen, hvor samarbejde med matematiklærere, PPR samt elevernes 

forældre skal have særlig opmærksomhed ud over selvfølgelig de elever, der er i 

matematikvanskeligheder. Matematikvejlederrollen indbefatter også overvejelser om efterfølgende 

indsats i et inkluderende fællesskab, det faglige indhold og hjælpemidler, muligheden for særlig 

indsats samt anbefalinger til både elever, matematiklærere og forældre. Talblindhedstesten kan 

også fungere som opmærksomhedsskabende redskab, der sætter fokus på de elever, der er i 

matematikvanskeligheder, hvad enten deres udfordringer skyldes talblindhed eller ej.  
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Bilag 1: Interview med Ole - far til talblind 
I: Interviewer: Helle Hillebrandt Møller 

F: Forælder til talblind: Ole 

 

I: Hvornår så du tegn på vanskeligheder med tal hos Frederik? 

F: Frederik fik diagnosen ADD i 3. - 4. klasse, fordi lærerne oplevede at han tunede ud i timerne. Her 

på bagkant af oplevelserne, tro jeg nu, at det var på grund af talblindhed. Jeg tror, Frederik var på 

overarbejde og havde brug for at tage sig nogle pauser, fordi han blev drænet for energi, når det 

handlede om tal. Vi kæmpede også utrolig meget med matematiklektierne herhjemme. Det var 

simpelthen så frustrerende, at han ikke kunne forstå, hvordan han skulle lave regnestykkerne på 

trods af, at jeg viste ham det utallige gange. Da Frederik starter i 7. klasse, kommer der fokus på 

hans vanskeligheder i matematik, og det er her, der for første gang er tale om talblindhed. 

Diagnosen blev dengang stillet af en fra PPR. Det var en forløsning, at der nu var en forklaring på 

vanskelighederne. 

I: Hvordan kom vanskelighederne først til udtryk? 

F: Det har jeg flere gange forsøgt at tænke tilbage på, for at se, om jeg kunne komme i tanker om 

situationer, hvor Frederik ikke gjorde som andre børn med hensyn til brugen af tal. Det, der slår mig 

er, at da Frederik i de små klasser skulle tælle genstande, så fulgtes tallene og fingeren ikke ad. Han 

kunne remsen 1, 2, 3, 4 og så videre, men kunne ikke koble bevægelsen af at flytte fingeren i takt 

med remsen. Han lærte efterfølgende symbolerne, altså tallene, at kende, men vidste ikke, hvad de 

betød. 

I: Bruger Frederik nogle hjælpemidler? 

F: Frederik bruger alarmer til at hjælpe ham med at passe tiden. Derudover bruger han 

lommeregner, når han ellers ved, hvad han skal taste ind.  

I: Hvordan klarer dit barn sig i det daglige? 

F: Han klarer sig OK, men noget af det, der gør det udfordrende at være som Frederik, det er, at 

man ofte støder på folk, der ikke har hørt om talblindhed. Det er svært at være blandt de første 

anerkendte talblinde og det er rigtig svært at vide, hvor man skal vende sig hen for at få hjælp. 

Frederik skal tit forklare sig for at opnå forståelse for sine udfordringer, når han møder nye 

mennesker. Et sådan helt praktisk eksempel på, hvor han er i problemer i det daglige, det er for 

eksempel ved datomærkning af madvarer. Sidste gang jeg besøgte ham, bad han mig om lige at gå 

hans køleskab igennem for at se, at der ikke var noget, der var gået på dato, for det kan han ikke 

selv, da han ikke forstår, hvad tallene betyder. Med hensyn til økonomien, så har jeg været over 

ham. Han har ikke talforståelse og kan ikke vurdere, om for eksempel en pris på en skjorte er 

rimelig. Økonomien i dag er sat i rammer. Han får fornøjelsespenge og madpenge udbetalt på 

ugebasis. Vi forsøgte at udbetale på månedsbasis, men det fungerede slet ikke. Jeg tror, han har to 
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kort, men jeg ved ikke, hvordan han husker koderne. Måske bruger han sådan nogle farvekort til at 

huske koderne. Vi holder stadig øje med Frederiks økonomi, men forsøger at gøre ham selvstændig. 

Han ringer nogle gange hjem og har slet ikke sovet om natten, fordi han er nervøs i forhold til hans 

økonomi. Han er bange for, at hele hans opsparing lige pludselig er væk. Han har ingen 

fornemmelse for, hvor mange penge han bruger eller har og kan få helt ondt i maven på grund af 

bekymringer. Når han er ude at handle, ved han ikke, om det er det korrekte returpenge, han får og 

han kan ikke gå bonen efter bagefter. Han betaler udelukkende med kort eller sedler, men helst 

kort. Tidsfornemmelsen er blevet bedre, men er stadig en udfordring. Han har rejst meget med bus 

og tog og han har tilbragt meget tid med at vente på bussen, da han ikke vidste, hvornår den kom. 

Jeg tror, at det, at han har rejst så meget, har gjort, at han har fået en bedre tidsfornemmelse. Han 

kan i dag ikke bruge et analogt ur, men et digitalt kan han godt. Han er desuden altid bange for at 

komme for sent, så han står op tre timer før, han skal møde i skole. Der er noget tid-logistik, der 

ikke fungerer for ham. 

I: Hvad med sådan noget som at finde rundt? Kan han det? 

F: Han er sindssyg god til at finde rundt. Han husker det visuelle og har vel nærmest fotografisk 

hukommelse - bare ikke, når det kommer til tal. Han trækker sig dog med det samme, hvis han 

vurderer, at han ikke kan byde ind med noget, som for eksempel metrokort og metrotider, fordi 

han her forudser et nederlag. Han går rundt til så meget som muligt i stedet for at begynde at tage 

ukendte lokalbusser eller lignende. Han ved, han kan stole på sine ben. 

I: Kan han kende forskel på højre og venstre? 

F: Ja, det tror jeg godt, han kan. 

I: Hvad med kørekort? 

F: Ja, han dumpede jo første gang på grund af for langsom kørsel til køreprøven, men han har fået 

det nu. Han bliver simpelthen forvirret og usikker, når han skal svare på noget med hastigheder, 

men han overholder altid fartgrænserne. 

I: Hvad med sådan noget som madopskrifter? 

F: Nej. Det kan han ikke. Han kan ikke sådan noget med trefjerdedele og lignende. 

I: Hvordan ser det ud med uddannelse? 

F: Frederik går jo på SOSU-uddannelsen og han har fået en praktikplads. Det kræver dog, at han lige 

består de stop-prøver, der kommer lige om lidt. Han bliver stadig drænet for energi, hvis der er tal i 

fagene, hvilket der er i nogle af de fag, som han skal til stop-prøve i. Han har mange dårlige minder 

med eksamen. Han har jo svært ved alt det, der har med tal at gøre. Også sådan et fag som historie, 

hvor jeg kan huske, at Frederik engang sagde, at det var ligesom at holde sand i hænderne at huske 

årstallene. Han har til gengæld fotografisk hukommelse på andre områder, som for eksempel 

detaljer i film. Det var en kamp at få ham ind på en ungdomsuddannelse. Vi måtte selv sparke nogle 

døre ind og det endte jo også med, at han kom ind på HF. Han blev student med et meget lavt 

gennemsnit, men det er lige meget, for han fik sin hue og det er en kæmpe sejr. Det har været et 
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frustrerende forløb. Vi har ledt med lys og lygte for at finde noget hjælp og vi er blevet sendt meget 

rundt i kommunen, da det med talblindhed er nyt og ingen rigtig ved, hvad der skal gøres. Vi endte 

på Center for Kommunikation, hvor det blev forsøgt med noget kognitiv træning. Det var første 

gang hos kommunen, hvor vi følte, der var nogen, der tog det alvorligt. Konsulenten på Center for 

Kommunikation bemærkede, at Frederik begyndte at gabe, når hans hjerne var på overarbejde, 

fordi den manglede ilt. Dette skete hver gang, der var tal indblandet. Øvelserne hjalp ikke 

mærkbart, men vi var nok heller ikke selv gode nok til at få lavet øvelserne. Det var øvelser med 

stænger og ringe. Jeg tror, det var i HF eller 10. klasse, hvor han kom på Center for Kommunikation. 

Vi har rendt panden mod muren så mange gange, men vi skyder ikke på nogen, for der er ikke 

nogen, der har vidst nok om talblindhed. 

I: Hvilken hjælp ville efter din mening have gavnet Frederik? 

F: Han ville have haft gavn af et lær-at-leve-fag, hvor han kunne lære noget om alt det, man skal 

have styr på, når man selv skal bo og styre økonomi og forsikringer og lignende. Men det tror jeg 

nu, at de fleste unge kunne have gavn af at lære. Frederik ville ikke tages ud af undervisningen. Det 

var det værste, han kunne forestille sig, så det lovede jeg ham, at der ikke ville ske. Vi aftalte i 

stedet med hans matematiklærer i folkeskolen, at han skulle følge undervisningen på klassen og så 

få det ud af det, som han kunne. Jeg tror, det er vigtigt at se på, hvad der giver mening for barnet. 

Hos os var det blandt andet, at vi satte tid på, hvor længe vi skulle sidde med matematiklektierne. 

At terpe derhjemme gav intet resultat. Frederik blev frustreret og vi blev skuffede og frustrerede. 

Jeg tror dog, at noget visuelt til at hjælpe med tallene, ville være en stor hjælp. 

I: Har du bekymringer for Frederiks fremtid? 

F: Jeg håber, Frederik får en masse positive oplevelser, så han kan få sin selvtillid bygget op. Han har 

mødt mange nederlag på sin vej og fået mange hak i tuden i tidens løb. Og så er jeg da bekymret 

for, hvad der sker, hvis han ikke består stop-prøverne på SOSU. Jeg snakkede med ham her den 

anden dag, hvor han sagde, at han var ensom. Åh, det gjorde ondt, men så sagde han noget ret 

fantastisk. Han sagde, at det ikke gjorde noget, at han var ensom, for han kan se en retning med sit 

liv, da han nu er ved at uddanne sig som SOSU-assistent og derefter gerne vil arbejde med 

rehabilitering. Han kan se en mening med livet, fordi han har en plan. Frederik er heldigvis også 

blevet bedre til at turde at kaste sig ud i det og ellers så spørger han om hjælp. Det er han blevet 

bedre til. 
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Bilag 2: Interview med Frederik - talblind 
I: Interviewer: Helle Hillebrandt Møller 

T: Talblind: Frederik 

 

I: Hvornår opdagede du selv nogle udfordringer med tal? 

T: Jeg tænkte ikke, det var mærkeligt, at jeg ikke kunne matematik, før jeg blev gjort opmærksom 

på det. I de mindre klasser kan jeg huske, at nogle af de andre elever hviskede om, at de ikke kunne 

forstå at jeg skulle have den samme bog i matematik, som de havde, når jeg var så dårlig til 

matematik. Så studsede jeg også over, hvorfor det altid var matematik, vi skændtes om derhjemme. 

Det var aldrig de andre fag. Lærerne i de mindre klasser gjorde ikke umiddelbart opmærksom på 

mine store udfordringer og mine forældre syntes, det var underligt, at der var så stor forskel på, 

hvad jeg kunne finde ud af i matematik i skolen og så derhjemme. 

I: Hvor gammel er du nu? 

T: 23… Jo, jeg er 23… Det siger vi i hvert fald. Jeg ved, jeg er født i 1997. Jeg kan min fødselsdato, 

men kun fordi jeg har fødselsdag samme dato som min far. Jeg skal have et billede at hænge det op 

på, så jeg kan huske tallene.  

I: Hvad med adresser? 

T: Jeg bruger ikke adresser. Jeg går efter pejlemærker. Også når jeg skal fortælle nogen, hvor jeg 

bor. Jeg tror, jeg boede i nr. 15 som barn, men jeg er i tvivl.  

I: Hvad med telefonnumre? 

T: Det kan jeg ikke. Glem det! Jeg kan dog huske mit eget, for det er dejligt nemt. 

I: Er du udfordret i det daglige? 

T: Jeg skal holde det, jeg trods alt kan, ved lige, for ellers glemmer jeg det. Jeg kan godt det analoge 

ur og er ved at tilegne mig det digitale ur. Det er derfor jeg har ur på begge arme, et af hvert. Jeg 

øver mig på begge. Jeg har skridttæller på det digitale ur og jeg ved, der skal gås 12000 skridt, men 

jeg ved ikke hvor langt, der er tilbage. Der er goal ved 10000 skridt, og så ved jeg, at så skal jeg lige 

gå lidt længere. Det analoge ur ser jeg som et lagkagediagram, fordi jeg er så visuel. Jeg har vist 

bare fundet metoder, der fungerer for mig i det daglige. 

I: Kan du lave mad? 

T: Jeg kan lave simpel mad. Jeg kan ikke forstå en opskrift. Jeg kaster mig ud i det, men har det 

bedst med, at der står en ved siden af. Sådan noget som grader kan jeg ikke. Det er rent visuelt, når 

jeg laver mad. Jeg ser på maden, om jeg kan se, at det er færdigt. Skal jeg lave mad til flere, så skal 

der stå en ved siden af mig og hjælpe i køkkenet. 

I: Hvad med datomærkning? 
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T: Det er en evig kamp. Jeg ved ikke hvor mange ting, jeg smider ud. Så er ting blevet for gamle, 

uden jeg har opdaget det. Jeg er meget skeptisk med hensyn til min mad. Jeg er begyndt så småt at 

lære mig selv det. Mange af de ting jeg kan indenfor matematik, det er selvlært, det er ikke noget 

jeg kan fra skolen af. Jeg har fundet mine egne teknikker. Det er meget langsomme teknikker, men 

de virker. I hvert fald for mig. 

I: Er det sådan noget med at lægge sammen og trække fra hinanden? 

T: Nej, det er sådan noget med dato for eksempel. Jeg er nødt til at skulle tjekke det på en kalender, 

for at se om det har været den dato, der står på madvaren. Jeg kan ikke huske det. Jeg ved heller 

ikke hvilken dato, det er i dag, men jeg er rimelig sikker på, at vi er i november. 

I: Ja, det er den 8. 

T: Nå, okay, så ved jeg da det. 

I: Hvad med sådan noget som indkøb? 

T: Det var traumatiserende at gå op til kassen ved købmanden. Det var jeg godt nok bange for, da 

jeg var yngre. Jeg var altid bange for, at der ikke var penge nok. Jeg har tit ringet hjem til min far for 

at høre, om han nu var sikker på, at han havde sendt nok penge med mig. Men nu kan man jo lave 

overtræk, så går det bedre. Jeg ser bare på minusset foran tallet og ikke selve tallet, når jeg skal se, 

om jeg har flere penge. Selvom man er talblind, kan man godt mærke, at man ikke har så mange 

penge, når man er på SU. Man ved bare ikke, hvor de forsvinder hen. Jeg har fået rigtig meget hjælp 

af min bonusmor, for hun er knivskarp på økonomien og reagerer, hvis hun ser en abnormitet på 

min konto. Det kan for eksempel være et beløb, der trækkes hver måned. Jeg har to dankort og fire 

konti. Det er budget, opsparing, som jeg ved er størst, mad og så fornøjelser. Vi har gjort det så 

smart at i stedet for et månedligt beløb, så er det et ugentligt beløb. Jeg kan ikke administrere 

penge over længere tid. Er der minus på kontoen, så er der det mindre at bruge af i den næste uge, 

men jeg er ikke længere så stresset over, om der er penge nok til mad sidst på måneden. 

I: Hvordan husker du koder til for eksempel dankort? 

T: Koder er en remse. Jeg tænker ikke på det som tal. Det er lyde, og så sammensætter jeg det så 

med det, der er på displayet. Det er rent på rutinen og det skal holdes ved lige, så det er faktisk rart, 

når automaten spørger om koden en gang imellem. Jeg glemmer generelt det, der ikke holdes ved 

lige. 

I: Hvad med sådan noget som at komme op om morgenen? Jeg tænker på sådan noget som tid. 

T: Det ligger på rutinen at sætte alarmer. Jeg prøver at få de otte timers søvn, jeg ved man skal 

have, men nogle gange løber det fra mig, og så kan jeg ikke helt regne ud, hvornår jeg skal gå i seng 

og om jeg får de otte timer. Jeg prøver at få lavet en rutine med at klokken det, så gør jeg det. Jeg 

har alarmer stort set hele dagen. Jeg ved, hvad jeg skal, når alarmen lyder, men der hersker stadig 

en usikkerhed omkring, om det er det rigtige, da det jo er mig selv, der har regnet det ud og sat 

alarmen. 

I: Hvordan er det med din tidsfornemmelse?  
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T: Jeg er blevet bedre til det. Jeg var et meget tålmodigt barn, da jeg bare sad og ventede. Det er 

der gået rigtig meget spildtid med. Hvis du siger, at vi skal mødes om ti minutter eller en time, så 

går jeg afsted med det samme og så venter jeg bare, til du kommer. Jeg ved ikke, hvor lang tid ting 

skal tage. Jeg har også spildt rigtig meget tid på at vente på bus og tog. Der har jeg siddet og ventet 

meget. Jeg tør ikke gå derfra af frygt for, at jeg ikke når det. Der må jo komme en bus eller tog på et 

tidspunkt. Jeg kan ikke læse køreplaner og på busser kigger jeg efter bynavne i stedet for 

rutenumre. 

I: Hvordan går det i skolen? 

T: Jeg er drænet, når jeg arbejder med tal. Jeg er ved at afslutte grundforløb på SOSU-skolen og så 

skal jeg i praktik og skal til at tjene penge. For selv om man er talblind, kan man godt mærke, hvis 

man ikke har så mange penge. I et af fagene på skolen skal man for eksempel regne BMI-tal ud. Der 

kan jeg godt se, hvis et BMI-resultat falder udenfor skemaet, og så må jeg jo have regnet forkert. Til 

eksamen hviler jeg i, at jeg har øvet noget og så siger jeg det bare. Er det tal, så siger jeg lyden, som 

jeg har øvet, og så kigger jeg på folks reaktion og ser, om jeg kan aflæse, om det er helt ved siden af. 

Sådan noget med mængder, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke bedømme mængder. Jeg kan ikke kigge 

på to bunker og sige, hvor der er flest. Du kan lige så godt bede mig om at tælle to bunker 

sandkorn. Det ville jeg aldrig finde ud af.  Jeg kan godt kende talsymbolerne og sige, hvad de 

hedder. Bare tallene ikke er alt for store. Hvis jeg skal tælle en mængde, sådan en for en, så lukker 

jeg det ene øje, for at være sikker på, at jeg ikke ser dobbelt. 

I Hvad med andre fag end matematik? 

T: I for eksempel sådan et fag som historie, der blev jeg hylet ud af den på grund af alle årstallene. 

Jeg kunne sagtens forstå og huske alt det, der skete, bare ikke i hvilke årstal og det var jo ikke så 

godt. 

I: Hvordan var det at få talblindhedsdiagnosen ved PPR? 

T: Jeg anede ikke, hvad det var. Jeg tænkte, kan man være det? Jeg tænkte ikke, det var en lettelse, 

men det var det for mine forældre. Så gav det hele mere mening. Det gjorde ikke den store forskel 

for mig, for der var jo ikke nogen løsning på problemet. Da jeg gik på HF, var jeg hos Pernille Pind 

for at få bekræftet, at jeg var talblind. Der fik jeg taget en test, der viste, at det var jeg. 

I: Hvad med hjælpemidler? 

T: Jeg snakkede på et tidspunkt med nogle fra Fyn, der fulgte mig en hel dag for at dokumentere 

min talblindhed. Der snakkede de om at lave en app, der var god for personer, der er visuelle. I 

folkeskolen fik jeg i de mindre klasser støtteundervisning, hvor jeg blev taget ud. Jeg kunne ikke lide 

det. Jeg ville ikke tages ud af klassen, men hellere sidde inde i klassen. Vi ønskede, at jeg blev i 

klassen og lærerne så samtidig vidste, at jeg havde svært ved det med tal. Noget af det fangede jeg. 

Geometri for eksempel. Spejling og forskydning kunne jeg, men ikke sådan noget som areal. Så stod 

jeg af igen. Når vi gik videre, så glemte jeg det, som jeg kunne, igen. På HF blev der sat en lærer af til 

at støtteundervise mig. 

I: Er du bekymret for fremtiden? 
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T: Ikke rigtig. Jeg har præsteret at gennemføre alt, hvad jeg er gået i gang med indtil videre. 

I: Har du nogensinde tænkt: Hvad skal der blive af mig?  

T: Rigtig mange gange, men det ligger alt sammen før beredskabsstyrelsen. Der var jeg efter HF og 

højskolen. Der gik det op for mig, at jeg godt kan. Jeg skal bare arbejde hårdere for det end andre 

skal. Der begyndte selvtilliden at vokse lidt. Det gik op for mig, at mine udfordringer bare er noget, 

som jeg skal tage højde for. Og nu er jeg jo i gang med en uddannelse, man jo ikke ligefrem kommer 

sovende til. Som SOSU-assistent skal man jo hjælpe mennesker. Mit mål er at indgå i 

rehabiliteringsteamet på neurologisk afdeling for folk, der skal i genoptræning. Nu skal jeg snart i 

praktik og det glæder jeg mig til. 

I: Skal du også medicinere patienterne? 

T: Jeg skal dosere medicin. 

I: Er du nervøs for det? 

T: Jeg tror da nok, jeg skal lære det. Du kan jo se, de problemer, som jeg syntes, der var trælse, der 

har jeg jo fundet en måde uden om det. Det handler om gå-på-mod, jeg skal bare blive ved med at 

prøve. Jeg er stolt af, hvor langt jeg er kommet. Jeg tror, det handler om at udvikle på sine andre 

evner. Man må ikke være bange for at spørge om hjælp og så skal man fokusere på det, man godt 

kan. Du kommer ikke uden om tal. Det gør du heller ikke med bogstaver, men der er bare så mange 

hjælpemidler, hvis du har svært ved bogstaverne. Det er så vigtigt, at man melder ud, at man har 

udfordringer med tal, så man kan få hjælp. Man skal ikke skånes, men man har brug for hjælp. Det 

er jo et handikap, man ikke kan se. Man må ikke skåne de talblinde, men forsøge at hjælpe dem på 

bedste vis og så må man tage de udfordringer, der kommer. Jeg har stået over for en 

matematiklærer, der ikke troede på, at jeg var talblind, fordi han havde fundet lidt matematik, som 

jeg kunne. Det hjalp mig i hvert fald ikke, at han ikke ville anerkende mine udfordringer. 

I: Har du nogle gode råd til matematiklærere? 

T: For mit vedkommende hjalp det, at de var bevidste om mine udfordringer. Jeg tror ikke, det 

havde hjulpet mig, hvis man havde skånet mig og sagt, at så skal du ikke have matematik. Jeg fik 

andet materiale i 10. klasse i bedste mening, men det var overhovedet ikke fedt at sidde og tælle 

blyanter i 10. klasse, mens de andre lavede algebra og andengradsligninger. Jeg synes, lærerne skal 

gøre det bedste, de kan, så længe eleverne kan mærke, at de har deres bedste i deres interesse. 

Det havde hjulpet mig, hvis man havde lært mig det basale for at klare sig selv, som for eksempel 

noget med penge, for det sker faktisk ikke så tit, at jeg tæller blyanter i dagligdagen. Jeg kunne godt 

have brugt at komme ud over den angst, jeg havde for at handle ind. Det fulgte mig langt op i mine 

teenageår. Problemet ville så være, at jeg så skulle tages ud af undervisningen, hvis jeg i skoletiden 

skulle træne at gå op at handle. Jeg har haft en kæmperessource i mine forældre. Hvis ikke de 

havde lært mig at være forsigtig med mine penge, så ved jeg ikke, hvor jeg havde været i dag.  
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Bilag 3: Tjekliste - tegn på talblindhed 
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Bilag 4: Uddrag af folkeskoleloven 
Folkeskolelovens §19, stk. 1, 1. pkt.: 

§19. De nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. 

Dette gælder dog ikke instrumenter og udstyr, som anvendes ved undervisning i fritiden 

efter §3, stk. 6, og som hjemtages af eleverne til eget brug.64 

 

Kapitel 14, punkt 108 i Vejledning om folkeskolelovens specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand: 

108. Elever, som ikke er omfattet af reglerne for specialundervisning, gives særlige 

undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler som er nødvendige i forbindelse med 

undervisningen af eleven, jf. folkeskolelovens §19, stk. 1, 1. pkt. Det følger af denne 

bestemmelse, at de nødvendige undervisningsmidler, herunder eventuelle tekniske 

hjælpemidler, skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne, i det omfang det er en 

forudsætning for, at eleven får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Dette gælder også 

hjælpemidler, som er nødvendige for, at eleven kan forberede sin undervisning hjemme. 

Skolen skal i denne forbindelse sikre, at den enkelte elev i fornødent omfang instrueres i 

brugen af hjælpemidlet, herunder installation af software til it-hjælpemidler.65 

 

 

64 Undervisningsministeriet, Folkeskoleloven, 2019 
65 Ministeriet for børn, 2015 
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