
 

 

 

 

ELEVER MED DYSLEKSI OG 

LÆSEVANSKELIGHEDER I  

MATEMATIKUNDERVISNINGEN  

Hvordan støtter matematiklærere elever med 

dysleksi og læsevanskeligheder i folkeskolen?  

 Afgangsprojekt: Matematikvejlederuddannelsen   

Jeanni Lenz Høgsbjerg   
Studienr: 140740   

Afleveringsdato:  21. maj 2021  
Vejleder: Mikael Skånstrøm   

Antal anslag: 57263 

      
 

Tidligere gennemførte moduler til matematikvejleder uddannelsen.   

- Pædagogisk viden og forskning   

- Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget   

- Elever med særlige behov i matematikundervisningen  

- Undersøgelse af pædagogiske praksis    

-  Faglig vejleder i skolen.   

   

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 Jeanni Lenz Høgsbjerg   Afgangsprojekt   Vejleder: Mikael Skånstrøm   

Studienummer: 140740  Matematikvejleder  Maj 2021  

1  

  

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

2.0 Problemformulering .................................................................................................................................... 3 

3.0 Afgræsning .................................................................................................................................................. 3 

4.0 Begrebsafklaring: ........................................................................................................................................ 4 

4.0 Metode ......................................................................................................................................................... 4 

4.1 Teoretisk metode ..................................................................................................................................... 4 

4.2 Undersøgelsesmetode .............................................................................................................................. 5 

5.0 Hvordan arbejdes der på skolen med dysleksielever og elever med læsevanskeligheder ........................... 6 

6.0 Et analytisk blik på min undersøgelse ......................................................................................................... 7 

6.1 Del 1: Den udfordrede arbejdshukommelse ............................................................................................ 8 

6.1.1. Arbejdshukommelsen ...................................................................................................................... 9 

6.1.2 Hvordan der arbejdes med arbejdshukommelsen ........................................................................... 13 

6.1.3 Opsamling på delanalysen .............................................................................................................. 14 

6.2 Del 2: Øget fokus på læsestrategier. ...................................................................................................... 14 

6.2.1 Før, under og efter læsning ............................................................................................................ 16 

6.2.2 Fokus på begreber .......................................................................................................................... 17 

6.2.3 15 skridt til bedre læseforståelse .................................................................................................... 18 

6.2.4 Særligt fokus på elever med særlige behov .................................................................................... 20 

6.2.5 Udarbejdelse af eget materiale fra tidligere matematikvejledermodul ........................................... 21 

6.2.6 Konkret materiale – let at gå til ...................................................................................................... 22 

6.2.7 Hvorfor skal der være fokus på læsning i matematikundervisning? .............................................. 23 

6.2.8 Opsamling på delanalysen .............................................................................................................. 23 

6.3 Del 3: Min vejlederrolle – hvor står jeg? .............................................................................................. 24 

6.3.1 Implementering .............................................................................................................................. 25 

6.3.2 Proces- eller ekspertvejleder .......................................................................................................... 27 

6.2.3 Opsamling på delanalysen .............................................................................................................. 28 

7.0 Konklusion ................................................................................................................................................ 28 

8.0 Teoretisk perspektivering .......................................................................................................................... 29 

9.0 Handleperspektivering .............................................................................................................................. 29 

Bibliografi ....................................................................................................................................................... 31 

Bilag 1. interview spørgsmål til lederne .......................................................................................................... 33 

Bilag 2 interview spørgsmål til matematiklæreren .......................................................................................... 33 

Bilag 3. - transskription af interview med lederne .......................................................................................... 34 

Bilag 4 Transskription af interview med matematiklæreren ........................................................................... 37 

Bilag 5. Eksempel på udarbejdelse af materiale til begreb fokus i indskoling. ............................................... 42 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 Jeanni Lenz Høgsbjerg   Afgangsprojekt   Vejleder: Mikael Skånstrøm   

Studienummer: 140740  Matematikvejleder  Maj 2021  

2  

  

 

1.0 Indledning   
  

I de sidste par år er der kommet mere fokus på læsning og sproglig udvikling i 

matematikundervisningen i den danske folkeskole, og der er øget fokus på, at læsning skal være en 

del af matematikundervisningen i form af læsestrategier eller andet fokuseret undervisning, hvor 

eleverne tilegner sig viden om den sproglig dimension af matematik (EMU, 18).  

I 2019 sendte Børne- og Undervisningsministeriet også en læseplan ud for matematikundervisning 

i folkeskolen, hvor der også igennem denne beskrivelse kom et øget fokus på læsning i matematik 

(Undervisningsministeriet, 2021).  

Dette øgede fokus har været meget tiltrængt på matematikområdet, da jeg som folkeskolelærer har 

oplevet, at eleverne har haft udfordringer med at kunne læse matematikfaglige tekster. Lene 

Østergaard Johansen lektor på Aalborg Universitet mener, at matematik er det første 

fremmedsprog, som eleverne kommer til at møde i folkeskolen, fordi de har matematik i 0. klasse. 

I 2006 blev der lavede en tysk undersøgelse, som omhandlede, hvor mange nye ord eleverne 

mødte det første skoleår i matematik, og dette var ikke færre end 500 nye ord (Johansen, 2007). I 

forhold til dysleksi og matematikudfordringer er det ikke alle elever, der oplever udfordringer i 

matematikken, fordi de har dysleksi, men Socialstyrelsen peger på, at op mod 60 procent af 

dysleksielever også oplever udfordringer ved matematikken (Gade, 2021).  

Igennem min uddannelse som matematikvejleder har jeg haft fokus på dysleksielever og elever 

med læseudfordringer. For udover min egen ordblindhed og egen erfaring på dette område vakte 

dette område også en stor interesse for mig, da jeg blev bekendt med, at 60 procent af alle elever 

med dysleksi oplevede udfordringer med matematik (Gade, 2021).  

Mit fokus er også på dette område, fordi jeg mener, at denne gruppe af elever kan blive glemt i 

matematikundervisningen. Jeg oplever, at mange skoler i dag er kommet langt i forhold til at have 

fokus på at være en ordblindevenlig skole, men her kan jeg til tider læse og se, at det største fokus 

er inden for danskfaget. Det er ikke desto mindre vigtigt, at lærer og leder har fokus på, at en elev, 

som er testet ordblind, er ordblind i alle fag og ikke kun i dansk. Derudover er mit fokus også på 

dysleksielever og elever med læseudforinger i matematik, fordi jeg ved, at der gemmer sig nogle 

enormt dygtige matematikere i nogle af disse elever, som med den rette hjælp og viden kan udvikle 

sig.   
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Det viser sig, at op mod 7 procent af den voksne danske befolkning oplever dysleksi, og at 15 

procent af alle eleverne i den danske folkeskole ikke kommer ud med ordentlige læsefærdigheder 

(Svendsen, 2020).  

Dette har både betydning for elevernes selvværd men også betydning for deres videre 

fremtidsmuligheder – her på tænker jeg på uddannelse.  

Jeg mener, at man som matematiklærer har et lige så stort ansvar for at sikre sig læsning i 

matematik fungerer, som dansklæreren har det i danskundervisningen, og derfor vil jeg gerne have 

mere fokus på dette område.  

Jeg mener ikke nødvendigvis, at man skal læsetræne med eleverne i matematikundervisningen, 

men at der skal være et øget fokus på læsning og læsetilegnelse i matematikundervisningen.  Som 

vejleder tror jeg på, at kommer der en mere ensartet indsats på området for elever med læse 

udfordringer og dysleksi elever, vil vi som skole stå stærkere i forhold til at kunne hjælpe de 

elever, som er udfordret af læsning og sikre dem, at de også klarer sig godt i forhold til matematik. 

Derfor vil mit afgangsprojekt handle om dette.   

I projektet har jeg også inddraget kategorien ’elever med læseudfordringer’, da elever oftest først 

bliver testet ordblinde, når de kommer i 4. klasse eller senere, mens man som lærer ofte har en 

viden om eleven og elevens læsefærdigheder og eventuelle læsevanskeligheder før 4. klasse.  

  

2.0 Problemformulering   

  

Hvordan kan jeg som matematikvejleder støtte mine kollegaer i arbejdet med udvikling af 

læsning hos elever i indskolingen og på mellemtrinnet med fokus på elever med 

læseudfordringer i matematik?  

  

3.0 Afgræsning   

  

I opgaven vil jeg have fokus på 3. klasse og mellemtrinnet. Jeg er opmærksom på, at dette emne 

også er vigtigt i udskolingen, men pga. plads- og tidsbegrænsning er jeg nødt til at indskrænke mit 

fokus.   
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Jeg har valgt overgangen fra 3. klasse til mellemtrinnet – og især overgangen fra 3. til 4. klasse – 

fordi jeg som matematiklærer oplever, at der er et meget stort fagligt læsespring i 

matematikbøgerne, og dette synes nogle elever er meget demotiverende. Derved kan de blive 

fagligt udfordrede, hvis eleven har læsevanskeligheder.   

  

4.0 Begrebsafklaring:   

I opgaven bruger jeg begreberne:  

Dysleksi:  Om elever der er testet ordblinde. Begrebet dysleksi er den mere faglig term for 

ordblindhed, hvor ordblind er et begreb man bruger mere i den daglig tale.   

Når elever testes for ordblindhed, kan de blive placeret i 3 kategorier, Rød, Gul og Grøn, de elever 

der omtales i opgaven som dysleksielever, er elever der er i den røde kategori.   

  

Elever med læseudforinger: Er elever der ikke er testet ordblinde men viser fordringer ved 

læsetilegnelsen / læseforståelsen.   

  

4.0 Metode   

I mit metodeafsnit har jeg to underkategorier. Den ene er den teoretiske metode, hvor jeg 

gennemgår hvilket teoretikere, jeg har brugt og hvordan de er brugt for at kunne besvare min 

problemformulering. Derefter følger min undersøgelsesmetode, hvor jeg beskriver hvilken 

undersøgelse, jeg har brugt for at frembringe brugbare oplysninger til min opgave.   

  

4.1 Teoretisk metode   

  

For at kunne besvare min problemformulering har jeg i 1. del af analysen anvendt Michael Wahl 

Andersen, hvor jeg beskriver og bruger hans teori om arbejdshukommelse. Udover dette anvender 

jeg også Sundhedsstyrelsens hjemmeside, der rummer en artikel om faktuelle oplysning omkring 

dysleksi og elever med læsevanskeligheder og matematikvanskeligheder for at opbygge min 

analyse omkring noget faktuelt og holder dette op med mine interviews.   
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I anden del af analysen bruger jeg en rapport udarbejdet af flere forskellige 

uddannelsesinstitutioner og konsulentfirmaet Rambøll. (Forskningsbaseret viden om læseforståelse 

og faglige kompetencer, 2014), hvor rapporten undersøger, hvilke læsestrategier der hjælper, og 

hvordan de hjælper. Denne rapport har jeg sammenlignet med bogen Læsning i Matematik: for 

dansk- og matematiklærere, (Steffensen & Ejersbo, 2013) for at bekræfte og analysere nogle af de 

tiltag, der bliver beskrevet i rapporten. Udover dette har en kollega også udarbejdet 15 skridt til 

bedre læseforståelse, som jeg har inddraget i anden del af analysen samt mit eget produkt fra en 

tidligere eksamen på matematikvejlederuddannelsen.   

I den sidste del af analysen bruger jeg to forskellige implementeringsmodeller til at beskrive, 

hvordan vejledere kan implementere nye tiltag på en skole, og derudfra beskriver jeg det at være i 

en proces og en ekspertvejlederrolle i forhold til afgangsprojektets emne.    

  

4.2 Undersøgelsesmetode   

  

Jeg har i mit afgangsprojekt valgt den semi-strukturerede interviewform, fordi jeg gerne vil have et 

så åbent interview som muligt. Jeg vil gerne gribe, hvad den interviewede siger og arbejde videre 

på dette. Da jeg lavede interviewene med skolelederen og en kollega havde jeg endnu ikke 

besluttet, hvor min opgave teoretisk set skulle bevæge sig hen – udover at skulle omhandle 

dysleksielever og matematik – og derfor ville jeg gerne lade alle muligheder stå åbne, så jeg ikke 

allerede inden interviewet havde begrænset mig.   

Når der arbejdes med interviewformen, skal man være opmærksom på, at interview kan være en 

svær metode at arbejde med, da man kan støde på mange udfordringer undervejs. For eksempel at 

den interviewede kan blive nervøs og prøver at svare det, man gerne vil høre, eller at den 

interviewede, ikke har den viden, man håbede på, og man derfor ikke kan bruge interviewet til at 

komme videre (Tanggaard & Brinkmann, 2015).  

Begge interviewsituationer foregik som et ansigt til ansigt-interview, der varede i ca. 20 minutter.  

Interviewformen vil man kalde ustruktureret eller semistruktureret. Dette gør, at man som 

interviewer har nogle spørgsmål at gå ud fra, men det betyder samtidig ikke, at man ikke kan 

afvige fra spørgsmålene og gribe noget af det, som informanten siger.   

Fordelen ved at lave ansigt til ansigt-interview er, at man kan se, hvordan person reagerer, når der 

spørges om noget, men som sagt kan man også lettere gribe de informationer/den viden, som den 
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interviewede kommer med (Tanggaard & Brinkmann, 2015). Derfor er det vigtigt, at man prøver at 

forholde sig så neutralt i interviewerrollen som muligt. Mine interviewspørgsmål er vedlagte som 

bilag 1 og 2. Jeg har lavet en transskription af begge interviews, ét med skolelederen og ét med 

matematikvejlederen på skolen, som er vedlagt som bilag (Bilag 3 og 4)  

Selvom det er en svær proces at renskrive et interview, fordi det er det talte sprog, der skrives i, og 

det skrevne sprog som interviewet visuelt bliver fremvist i, så gøres dette for at komme helt i 

dybden med interviewet, for det er oftest her, man får ideer til analysedelen (Tanggaard & 

Brinkmann, 2015).  

  

5.0 Hvordan arbejdes der på skolen med dysleksielever og elever med 

læsevanskeligheder  

Igennem interviewene med skoleleder og en kollega som underviser på skolen, er jeg blevet 

klogere på, hvordan der helt generelt arbejdes med dysleksielever på skolen. Lederen har været 

med til at starte skolens ordblindecenter op for ca. 3,5 år siden, og min kollega er en enkel lektion i 

ordblindecenteret om ugen i dette skoleår. Som matematiklærer mente jeg, at de to havde den 

viden omkring dysleksielever, som jeg gerne ville blive klogere på, og som jeg også gerne vil 

udvikle i forhold til mit afgangsprojekt. Jeg håbede på, at jeg igennem interviewene med de 

udvalgte personer kunne blive klogere på, hvor jeg evt. kunne komme med ideer/nytænkning til 

videreudvikling af ordblindcenteret og arbejdet med dysleksielever og elever med 

læsevanskeligheder på skolen.   

På skolen tester man i 3. klasse og 4. klasse for ordblindhed, og hvis eleverne lander i den røde 

kategori, får de videre støtte som ordblind. Disse elever bliver tilbudt at komme over i 

ordblindecenteret fra. 4. klasse.   

Ordblindecenteret er et fysisk sted på skolen, hvor der er tilknyttet en læsevejleder og en 

dansklærer. Udover dette er der en medarbejder, som har styr på teknikken og altså på, hvordan 

eleverne skal bruge hjælpemidlerne, og til sidst er der også en matematiklærer, der har en enkelt 

lektion.  

Lederen udtaler: ”Det skal så lige siges, at det er kun de børn, der er testet ordblinde og er i den 

røde kategori, som bliver tilbudt forløb i ordblindecenteret, og vi kan tilbyde dem op til 4 timer, 

nogle af dem har kun 2 timer, nogle af dem har kun 1 time, og nogle af dem kommer bare derned ad 

hoc. Så det er sådan lidt forskelligt” (Bilag 3 side. 34).   
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I ordblindecenteret får de hjælp til at kunne bruge IT-hjælpemidlerne. Hvor eleverne får kendskab 

og hjælp til programmer som, CD-ord, Nota og SpeechTexter.   

I klasserne vil de nogle gange også kunne få hjælp til IT-hjælpemidlerne, men lederen beskriver det 

således: ”De dansklærere der har ordblinde elever, får også tilbud om at komme med ned i 

ordblindecenteret og følge deres elever og se, hvad der foregår og se, hvordan det bruges, og denne 

model kunne man godt tænke sig i forhold til matematik, men du har ret, for matematik er også tit 

en ikke-klasselærer, og så kommer man ind, og man har måske 4 matematik hold. Hovsa sidder der 

en ordblind her, og ja ja det går jo nok, så jeg tror, du har ret i, at der skal noget fokus på det, og 

ikke måske bare matematik men faglærere generelt.” (Bilag 3 s. 34)  

I ordblindecenteret arbejder danskvejlederen og dansklæreren også med det mentale: nemlig det at 

være ordblind, at få en forståelse for hvad det vil sige og at man sagtens kan udvikle sig fagligt 

alligevel.    

Men det er ikke fordi, at underviserne i ordblindecenteret som sådan arbejder fagspecifikt eller har 

et særligt fokus på f.eks. faglig læsning i matematik eller natur/teknologi. De arbejder mere ud fra 

hvad eleven kommer med, dette kan f.eks. være en dansk skriftlig opgave eleven har for eller noget 

tysk eleven gerne vil have hjælp til.   

Selv om ordblindecenteret kun er for dem, der er testet ordblinde, nævner jeg i sammenhæng med 

dysleksielever også elever med læseudfordringer, som ikke er testet ordblinde, fordi de også er 

med i min tanker om, hvordan vi støtter dem.  

  

6.0 Et analytisk blik på min undersøgelse   

Igennem hele min matematikvejlederuddannelse har jeg haft stort fokus på elever med 

læsevanskeligheder og dysleksielever. Dette har jeg, fordi nogle elever ikke får den nødvendige 

hjælp til at udvikle sig i matematik, og nogle af eleverne med læsevanskeligheder bliver tabt i 

overgangen fra 3. til 4. klasse, fordi læsemængden intensiveres i grundbøgerne.    

Jeg tager begrebet elever med læsevanskeligheder med, fordi elever i mange kommuner først bliver 

testet for ordblindhed i 4. klasse, men inden det har især dansklæreren, som underviser dem, 

allerede fået en fornemmelse af, om de er ordblinde, eller om de er voldsomt udfordrede af deres 

læseniveau men ikke nødvendigvis ordblinde.   

Det er vigtigt for mig at påpege, at mine oplevelser med dysleksielever og manglende fokus herpå 

ikke stammer fra min nuværende arbejdsplads, men fra tidligere arbejde. Derfor har jeg valgt at gå 
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igennem interviewene med skolelederen og en matematiklærer for at finde ud af, hvad min 

arbejdsplads tilbyder, og om jeg evt. med min viden kan videreudvikle på deres allerede 

eksisterende tilbud til dysleksielever og evt. øge fokus på dysleksielever og læseudfordret elever i 

matematikundervisningen.   

  

6.1 Del 1: Den udfordrede arbejdshukommelse   

  

For at undersøge hvordan man hjælper dysleksielever bedst, er man nødt til at finde ud af, hvordan 

mennesket hjerner arbejder, da det er hjernen, der modtager og bearbejder det vi læser. Derfor har 

jeg i første del af analysen valgt at dykke ned i begrebet arbejdshukommelsen, fordi 

arbejdshukommelsen hos nogle dysleksielever kan være udfordret.   

Jeg vil kigge på, hvilken betydning en udfordret arbejdshukommelse har for læsning, da eleverne 

ikke kun læser i faget dansk men i alle fag. Mit fokus vil være på faget matematik og de 

udfordringer, der kan opleves med læsning som dysleksielev eller læsesvag elev i dette fag. 

Derudover vil jeg også fokusere på evt. udfordringer med arbejdshukommelsen, fordi især elever 

på mellemtrinnet oplever et stort spring i forhold til læsning af matematikfaglige tekster, da 

læsemængden bliver større, når elever går fra grundbøger i 3. klasse til 4. klasse.   

Der findes ikke meget litteratur, der forbinder matematikvanskeligheder og dysleksi sammen, og 

dette har også været en udfordring i forhold til dette afgangsprojekt.  

Jeg har ikke kunnet finde nogle danske teoretikere, som skaber en forbindelse mellem at have 

læsevanskeligheder og matematikvanskeligheder, men i Norge har man fundet en klar 

sammenhæng mellem vanskeligheder i norsk og matematik. I Norge vil man endda gå så langt som 

til at sige, at de matematikvanskeligheder som opstår, er sprogrelaterede (Johansen, 2007).  

Denne konklusion er jeg overordnet helt enig i, da jeg er overbevist om, at nogle af de udfordringer 

som dysleksielever oplever i matematikundervisning, skyldes de udfordringer, man for eksempel 

har med arbejdshukommelsen, når man er dysleksielev. Dertil kommer det faktum, at 60 procent af 

de elever med dysleksi oplever udfordringer med matematikken (Gade, 2021).  

  

Desværre beskrives der ikke i artiklen, hvornår disse vanskeligheder indtræffer, men man må 

formode, at det er efter 3. klasse, da det er der, elever kan testes for dysleksi.   
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Derfor har jeg valgt at dykke ned i, hvilke udfordringer elever med dysleksi tager med over i 

matematikken, og én af de ting som kan udfordre elever med dysleksi, er arbejdshukommelsen 

(Jørgensen, 2021). Derfor vil jeg i næste del af analysen redegøre for, hvad arbejdshukommelsen 

er og komme med mit bud på, hvordan udfordringer med arbejdshukommelsen ses inden for 

matematikverdenen/-undervisningen.  

6.1.1. Arbejdshukommelsen  

  

Michael Wahl Andersen beskriver arbejdshukommelsen som den arbejdende hukommelse for at 

fortælle, at det er en aktiv proces, som sker hen over tid. Arbejdshukommelsen er med til at 

fastholde de informationer, man har fået, mens man skal arbejde med en given opgave.   

På Danmarks Læringsportal EMU’en beskrives det således, hvordan arbejdshukommelsen agerer:  

Citeret direkte fra EMU Skrevet af Michael Wahl Andersen. (Andersen M. W., 2021)  

”Underviseren siger: Hør efter!  

1. Opmærksomheden vækkes og fokuseres, så man er klar!  

Underviseren siger så: syv-gange-sytten  

2. Opgaven skal nu via den fokuserede opmærksomhed hives ind i den arbejdende hukommelse 

gennem det auditive/verbale system (høreområdet lige bage ved ørerne).  

3. Så skal man skabe mening ved at oversætte den verbale kode i det nonverbale system koblet 

til langtidshukommelsen – forhåbentlig bliver det 7x17, der findes frem fra lageret. 4. Så skal 

informationen tilbage til det verbale/handlende område, hvor udregningen foregår – altså 

7x10=70, 7x7=49, 70+49 =119. (Det skal gå 

stærkt, for der er begrænset tid og plads)  

5. Hele processen overvåges løbende af de 

styrende/eksekutive områder, så der ikke kludres i 

arbejdsgangen.” (Andersen M. W.,  

2021)  

Som jeg har angivet det før, skriver  

Socialstyrelsen, at en del elever med dysleksi også 

har vanskeligheder med matematikken  

(Gade, 2021). Socialstyrelsen udpensler ikke, 

hvilke udfordringer eleverne eventuelt kunne have, men én af de udfordringer jeg som lærer tror, 

der spiller ind i samspillet mellem dysleksi og matematikvanskeligheder er, at eleverne udfordres på 
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arbejdshukommelse. Det gør de fordi, arbejdshukommelsen også er et vigtigt element i 

matematikundervisning og virkelig kommer på prøve i læsning i matematikundervisningen.  

Eleverne skal bruge deres viden fra tidligere timer til at kunne bearbejde ny viden.  Oftest er det 

sådan, at eleverne både møder brøker i 4. 5. og 6. klasse. Dvs. at hvis man går i 5. klasse, skal man 

kunne hive et helt års ”gammel” viden frem, som skal bruges i 5. klasse, men eleven skal også 

bruge viden fra 4. klasse, da undervisningsmaterialet bygger ovenpå.  

For at kunne gøre det der beskrives ovenover, kommer det eksekutive system i spil. Det 

eksekutive system er det, man også kalder opmærksomhedsevnen, Det kan hos elever med 

udfordringer i arbejdshukommelsen være svært at holde fokus på en opgave samt at bearbejde og 

sammenholde de relevante informationer, som eleven får igennem en tekst (Dahlin, 2012).  

(Dahlin, 2012).  

I webinar nr. 4 fra Absalon Danmarks matematikvejledernetværk (Andersen M. W.) beskriver 

Michel Wahl Andersen også ud fra denne model. Som er udviklet af Baddely og Hitch i 1974.  

  

Lokaliseret 19.04.21 på https://tv.pha.dk/video/11424828/webinar-4-danmarks-matematikvejleder-1  

Den Centrale eksekutive funktion holder det overordnede opsyn og er den funktion, der holder styr 

på arbejdshukommelsen.  

Den eksekutiv funktion er ikke en funktion der er tændt hele tiden, men kun når 

arbejdshukommelsen er aktiv.   
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Opmærksomhed er det den eksekutive funktion har brug for, for hvis eleven ikke kan fokusere kan 

eleven ikke hive den viden ind i arbejdshukommelsen, som arbejdshukommelsen har brug for.  

Under opmærksomheden kommer den fonologiske sløjfe som tager sig af begreberne. Så snart de 

er sagt, er de også væk igen. Derfor er det vigtigt at have tegnebrættet som fastholder de 

ord/begreber som bliver sagt i den Episodiske buffer, der hvor alle mellemregningerne sker. 

(Andersen M. W.)  

   

I Michael Wahl Andersen beskrivelse af arbejdes hukommelsen længere oppe og modellen 

ovenover beskrives det, hvor meget der sker i hjernen, når eleverne eksempelvis får et regnestykke, 

de skal regne ud i hovedet. Her er det især i den episodiske buffer, elever kan blive udfordrede på, 

altså hvad det er, man aktivt skal gøre for at løse opgaven. De kan i den fonologiske sløjfe godt 

forstå ordene og visuelt se billederne, men hvad man gør med det – der kan de være udfordrede 

(Andersen M. W.), fordi de via deres udfordringer med arbejdshukommelsen ikke får lagret viden 

fra tidligere gennemgange, så de kan hive den viden frem, de skal bruge.   

Det vil sige, at det påvirker de funktioner, man skal bruge, når man f.eks. læser en matematisk 

tekst i 4. klasses Multibog, fordi den funktion eleven skal bruge til at bearbejde og sammenholde 

den viden, eleven får ud fra teksten, eleven har læst, er på overarbejde, hvilket gør, at eleven ikke 

kan sammenholde informationerne.  

Derudover beskrives det også i webinaret af Wahl Andersen, hvad det kræver af en elev at læse en 

matematiktekst:   

1. Som elev skal man kunne afkode ordnerne, bevare rækkefølgen, og eleven skal have et 

tilstrækkelig ordforråd for at den læste matematiktekst giver mening  

2. Samtidig skal eleven kunne forstå den læste tekst   

3. Udover dette skal de tidligere læste sætninger holdes i arbejdshukommelsen og flettes sammen 

med ny viden   

4. Hver sætning skal læses, forstås og sættes sammen med viden, eleven allerede har tilegnet sig i 

emnet eller faget matematik.  

5. Detaljer og de vigtigste ideer skal bearbejdes i arbejdshukommelsen, for ellers kan man komme 

ud for, at eleven blot isoleret set har svaret på fakta men ikke har forstået opgaven (Andersen M. 

W.).  

Dette er ret mange elementer for en elev at holde styr på, uanset om man har udfordringer med 

arbejdshukommelsen eller ej – men det bliver endnu sværere med en udfordret 
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arbejdshukommelse, da eleven allerede ved punkt 1 kan blive udfordret, hvis vedkommende ikke 

formår at hente viden frem om de ord, der læses i teksten.  

  

Elever med udfordret arbejdshukommelsen kommer ikke automatisk på niveau med de andre elever 

i klassen. Dvs. at hvis man som lærer ikke gør noget aktivt for de elever, som er udfordrede, får de 

ikke samme mulighed for læring.   

Udover dette viser det sig, at arbejdshukommelsen er den største enkeltfaktor, der har betydning for læring. 

Men ikke kun faglig læring også i forhold til det sociale aspekt og personligt aspekt har 

arbejdshukommelsen en vigtig funktion, Arbejdshukommelsen er med til at fastholde informationer men 

også at fokusere opmærksomheden på det rigtige. (Andersen M. W., 2021)  

   

Læreren fra mit interview gav udtryk for, at to af hendes elever som er testet ordblinde, har så god 

en arbejdshukommelse, at de ikke har behov for at bruge oplæsning programmer i 

matematikundervisningen. (Bilag 4 side 38)   

Det er meget interessant at høre, at det lykkes nogle elever at træne deres arbejdshukommelse i en 

sådan grad, at de stadig tekstmæssigt kan følge med i matematikundervisningen i. 7. klasse. 

Læreren giver ikke udtryk for, at de har trænet arbejdshukommelsen kontinuerligt, eller at der er 

gjort noget særligt for disse to elever i forhold til deres arbejdshukommelse. Dette kan jo også 

være et bevis på, at alle elever med læsevanskeligheder ikke nødvendigvis oplever udfordringer 

med deres arbejdshukommelse.    

Noget andet, der også er interessant i forhold til arbejdshukommelsen, er at det ifølge den 

undersøgelse, Dahlin henviser til i bogen ”Dysleksi og andre skriftsprogsvanskeligheder”, at 

mennesker med dysleksi husker visuel information ligeså godt som andre mennesker på samme 

alder  (Dahlin, 2012).  

Måske er det også derfor, at nogle elever med dysleksi ikke oplever de store problemer med 

matematik og at løse matematikopgaver, da bøgerne er meget multimodale i indskolingen – altså at 

billeder og tekst viser det samme for at hjælpe eleverne på vej til at løse/forstå opgaverne, og den 

tekst, der er skrevet i bøgerne, er oftest noget, læreren læser op. Dette står i kontrast til, når  

eleverne kommer op i 4. klasse, hvor matematikteksterne bliver mindre visuelle og mere 

teksttunge, og derfor vil nogle af de udfordrede elever falde fra, selvom de har vist gode 

matematiske evner inden 4. klasse, slet og ret fordi teksterne udfordrer dem for meget.   
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I Læsning i Matematik: for dansk- og matematiklærere (Steffensen & Ejersbo, 2013) beskriver 

forfatterne, at hvis man anvender lydbøger, får eleverne direkte adgang til det skriftsproglige 

univers, f.eks. gennem CD-ord, Nota eller IntoWords. Man skal være opmærksom på, at det ikke 

fremmer læseevnen, og at det derved, når eleverne bruger lydbøger/oplæsning, tager tiden fra selve 

læsetræningen. Derfor vil min anden del af analysen handle om øget fokus på læsestrategier, som 

kan være med til at hjælpe eleverne med læsning i matematik, og at disse læsestrategier både kan 

bruges med eller uden IT-hjælpemidler.   

  

6.1.2 Hvordan der arbejdes med arbejdshukommelsen   

  

Undersøgelser lavet i Sverige viser at intensiv træning i en 5 ugers periode på ADHD-børn med 

udfordret arbejdshukommelse havde en mærkbar effekt, hvor eleverne brugte computerbaserede 

interaktive træningsprogrammer til at arbejde med i forhold til træning af arbejdshukommelse.  

(Dahlin, 2012)  

I webinaret (Andersen M. W.) bliver der henvist til, at flere forskellige appudbydere har lavet en 

træningsapp, man kan bruge til at arbejde med arbejdshukommelsen.   

I nogle af disse apps arbejdes der f.eks. med tal, remser eller kims-lege digitalt – men det kan man 

også gøre uden app.   

Nogle af de aktiviteter elever kan lave for at træne arbejdshukommelsen er:   ord og 

talremser, kims-leg, stroop-testen, udenadslære, at lytte opmærksom, genfortælling, 

fremlæggelser, grin og grimasser, at tage ud på indkøb.  

Men det der også lægges vægt på, hvis man skal træne arbejdshukommelsen, er at man giver 

eleverne nogle strategier til at løse opgaverne med, som er konkrete for dem og lette at gå til i 

undervisningen. (læringsveje, 2021)  

Derfor tror jeg, at hvis læreren giver konkrete læsestrategier til elever med udfordret  

arbejdshukommelse og dysleksi udfordringer, kan det være med til at øge elevernes udbytte af det 

læste i matematikundervisningen. Derfor kommer del to til at handle om konkrete forslag til 

læsestrategier.  
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6.1.3 Opsamling på delanalysen   

  

Som beskrevet i første del af analysen er arbejdshukommelsen meget komplekst. Her er det 

eksekutive system det, som skal være med til at hente information frem men samtidig holde styr på 

det nye. Dette system kan være overbelastet hos eleven med dysleksi, når der skal læses 

matematik. I analysen ses det ud fra listen som Michael Wahl Andersen beskrev på webinaret, 

hvor meget det kræver for en elev at læse matematik, hvor mange informationer der skal 

fastholdes. Hvorpå jeg til sidst kommer med kort beskrivelse om hvad der skal være fokus på når 

der arbejdes med arbejdshukommelsen, men pga. pladsmangel, kunne den desværre ikke blive så 

fyldestgørende som jeg gerne ville.   

  

6.2 Del 2: Øget fokus på læsestrategier.   

  

Som matematiklærer tror jeg en af de ting der kan være med til at støtte elevernes udvikling er et 

øget fokus på læsestrategier.   

I 2014 udgav Rambøll m.fl.  en rapport om ”Forskningsbaseret viden om læseforståelse og faglige 

læsekompetencer” med fokus på 4 forskellige områder:   

1. Læseforståelse og faglige kompetencer.  

2.Tematiske tilgang til læsning – læsestrategier virker.   

3. Aktiv involvering af eleverne er vigtigt.  

4. Indsatser målrettet elever med særlige behov, som kan være med til at sætte fokus på læsning i 

undervisning, og at der er læsning i alle fag. I rapporten præsenteres konkrete forslag til, 

hvordan der arbejdes med faglig læsning, og hvordan læreren synliggør det hos eleverne 

(Forskningbaseret viden om læseforståelse og faglige kompetencer, 2014).  

Jeg vil i denne analysedel sætte nogle af rapportens eksempler i forbindelse med teori omkring: 

udfordrede elever, læsning i matematik og øget fokus på læsning i matematik. Disse eksempler 

mener jeg også, at man som lærer kan arbejde systematisk med.   
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Jeg tror på, at øget fokus på læsestrategier for elever med læsevanskeligheder og dysleksielever vil 

være med til at højne deres mulighed for ikke at blive ”tabt” i undervisningen grundet deres 

læsevanskeligheder.   

I Læsning i Matematik: for dansk- og matematiklærere (Steffensen & Ejersbo, 2013) beskriver 

forfatterne, hvordan det at få læst op af IT-hjælpemidler ikke gør dem til bedre læsere, men sikrer 

at eleverne har indirekte adgang til den skriftsproglig verden. Eleverne har også brug for den 

visuelle genkendelse af bogstaverne og ord for at kunne blive bedre læsere, og det vil sige, at 

lydbøger er til hjælp for at få læst op men tager tiden fra den konkrete læsetræning (Steffensen & 

Ejersbo, 2013). Derfor skal vi sikre, at IT-hjælpemidlerne ikke bliver en sovepude for 

matematiklæreren, og at eleverne ikke bare får udleveret NOTA eller CD- ord og mener, at de så 

kan være med på lige fod med de andre elever, da det ude fra den ovenstående teori ikke er nok 

hjælp til dysleksielever.  Signe Fuglsang Engmose adjunkt ved professionshøjskolen Absalon 

beskriver i podcasten Didaktisk praktisk go, at der skal være nogle nøglepersoner på skolen, som 

arbejder systematisk med dysleksielever, og at det er vigtigt, at disse nøglepersoner har den 

relevante viden omkring eleverne. (Absalon, 2021)  

Denne teori er præcis det, de gør på den skole hvor jeg arbejder nu – især i forhold til danskfaget – 

og som jeg gerne vil have over i matematikfaget også. F.eks. gennem fokus på fælles 

læsestrategier, så vi får en systematisk tilgang til arbejdet med elevers læsetræning/læseforståelse i 

matematikundervisningen.  

  

En af grundene til at der skal være mere fokus på læsestrategier, er at det øgede fokus på læsning 

og matematiske begreber kan være med til at påvirke det eksekutive system positivt, som i forhold 

til arbejdshukommelsen kunne være udfordret hos dysleksielever.   

Et øget fokus på læsestrategier kan nemlig være med til at fastholde nye og gamle informationer 

for eleven.  

Det eksekutive system var det system, der var med til at hente gamle oplysninger frem, når det 

skulle bruges, men også holde styr på de oplysninger, man får under læsning.  

Dette kan være udfordrende for elever med dysleksi, og derfor er det vigtigt, at man får sat 

begreberne fast på mange forskellige måder, så de har flere tråde, de kan hive begreberne frem 

med.   
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6.2.1 Før, under og efter læsning   

  

Den første læsestrategibeskrivelse jeg er fortaler for, er den, som kaldes: ”før, under og efter 

læsningen”, hvor eleven forestillede sig spørgsmålet ”hvad tror jeg dette handler om” ud fra 

overskriften og evt. billeder (Forskningsbaseret viden om læseforståelse og faglige kompetencer, 

2014) 

Her er man hos eleven ved at arbejde med forforståelsen, hvilken viden har eleven i forvejen og 

derved finder man også ud af som lærer, hvor man kan starte med emnet.  

Udover dette skal læreren sætte fokus på centrale begreber og fagord, som vil være at finde i 

matematikteksterne, og udover dette skal læreren også give en introduktion til tekstens tema, så 

man kommer i dybden med det emne, der skal arbejdes med og ikke bare en viden, eleverne selv 

skal tilegne sig.   

Undervejs kan eleverne spørge til teksten med ”hvad” eller ”hvem. De kan spørge sig selv eller 

hinanden og når eleverne laver disse pauser undervejs, bliver de bedre til at reflektere over tingene 

og vil få nemmere ved at løse opgaverne. Efter den læste tekst kan eleverne kort fortælle hinanden, 

hvad der er bleven læst og evt. kort redegøre for, hvad de skal nu.   

”Før, under og efter læsning” er den første systemiske tilgang (Forskningsbaseret viden om 

læseforståelse og faglige kompetencer, 2014).  

Allerede tilbage i 2007 i tidsskriftet Mona skrev Johansen, at det at lære matematik kan betragtes 

som læring af et fremmedsprog, fordi matematik adskiller sig meget fra den måde, der tales og 

skrives på, men også på den måde begreberne anvendes, hvis vi ser på det i forhold til 

danskundervisning (Johansen, 2007). Men i 2019 satte Børne- og Undervisningsministeriet 

yderligere fokus på faglig læsning i det kompendie, der hedder Matematik læseplan 2019, hvor de 

under ”7.1 Sproglig udvikling” skriver: ”For det første er det en mål i sig selv, at eleverne bliver i 

stand til at kommunikere om og med matematik. En af de matematiske kompetencer fokuserer 

således på kommunikationen” (Undervisningsministeriet, 2021).  

Jeg tænker med den overstående øvelse, at det at få tænkt og snakket matematik vil være med til at 

understøtte punktet om kommunikation i læseplanen og vil være en fremgangsmåde til at hjælpe 

eleverne på vej med de nye begreber.  
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6.2.2 Fokus på begreber  

  

Rapporten (Forskningsbaseret viden om læseforståelse og faglige kompetencer, 2014) har også – 

udover den førnævnte læsestrategi, som har fokus på før, under og efter læsning – den 

systematiske tilgang, hvor man får fokus på begreberne.   

Eksemplet, der gives i rapporten, er taget ud af en biologitime i overbygningen, men man kan 

meget nemt også tage nogle af ideerne fra deres eksempler og lave det om til en model, der kan 

bruges i 3. klasse i matematikundervisningen.    

Det følgende er en forenklet udgave af metoden:   

1. Hvilken forhåndsviden har eleverne. Aktivering igennem forhåndsviden kan ske igennem 

fælles diskussion på klassen, hvor eleverne fortæller, hvad de allerede ved om emnet.   

  

2. Opbygning af ordforråd. Eleverne læser en tekst om det nye emne, og læreren skriver de 

nye fagord ind i en grafisk model, og denne model er så klassens hjerne de næste par dage.  

  

3. Eleverne læser og diskuterer parvis.  

  

4. Individuel skriveøvelse om, hvad man har læst i dag.   

  

5. Klassen udarbejder i fællesskab skrivelse om, hvad de har lært.   

  

6. Eleverne læser en fagtekst og i fællesskab på klassen udarbejdes tekstens centrale pointer 

(Forskningbaseret viden om læseforståelse og faglige kompetencer, 2014).  

  

Dette er en af måderne at sætte fokus på begreberne: at man italesætter det og gør dem synlige, når 

eleverne møder et nyt begreb og italesætter, hvad det nye begreb betyder.   

Dette er rigtig vigtigt i matematik, fordi eleverne kommer til at møde rigtig mange begreber 

igennem folkeskolen. På et tidspunkt blev der lavet en tysk undersøgelse om, at en førsteårselev 

i løbet af det første skoleår i tysk skole mødte ikke mindre en 500 nye ord i matematik 

(Johansen, 2007). Desværre har jeg ikke kunne finde en lignede undersøgelse på dansk.  Det 

matematiske sprog er kendetegnet ved, at det skifter mellem hverdagssprog, rent 

matematiksprog og matematikfagsprog, men udover disse begreber arbejder læreren i 

matematikundervisningen også med før-matematiske begreber, som f.eks.: er, før, efter, foran, 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 Jeanni Lenz Høgsbjerg   Afgangsprojekt   Vejleder: Mikael Skånstrøm   

Studienummer: 140740  Matematikvejleder  Maj 2021  

18  

  

bagved, under osv. (Skovhus, 2021) Førhen forventede læreren nok, at eleverne kunne 

begreberne, inden de kom i skole, men i dag oplever man, at nogle og faktisk en del elever ikke 

har de før matematiske begreber på plads.   

  

6.2.3 15 skridt til bedre læseforståelse   

  

Både i Struer og Lemvig kommune er der oprettet ordblindecentre. I Lemvig kommune, hvor jeg 

arbejder, er der stort fokus på den mentale og IT-delen. Det er der også i Struer kommune, men her 

har man også koblet det sammen med en læsestrategi med fokus på matematik og 

matematikholdige tekster.  

Derfor lærte eleverne og lærerne at bruge modellen ”15 skridt på vej til læseforståelse” i 

matematikundervisningen, og det var faglærerne, der var tilknyttet ordblindecenteret, som havde 

udarbejdet denne model/metode sammen. Det vil sige, at eleverne ikke kun fik hjælp til IT-

hjælpemidlerne på den pågældende skole, men der var også en ensartethed over, hvordan elever 

med læsevanskeligheder fik konkrete værktøjer til at arbejde med læsning i matematik. Lærerne 

oplevede, at dette havde en gavnlig effekt for eleverne.   

Modellen for 15 skridt på vej til læseforståelse i matematik så således ud:   
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15 skridt på vej til læseforståelse i Matematik (Thomas Heldall Knudsen)  

LÆSE-DEL  

□ Læs opgaven højt – vær opmærksom på dele af opgaven kan stå over eller ved siden af  

□ Genfortæl opgaven med egne ord – Hvis det er gruppearbejde, er det ikke oplæseren, der genfortæller  

DATA-DEL  

□ Hvad handler opgaven om?  

□ Hvor mange spørgsmål er der i opgaven?  

□ Hvad er spørgsmålet/spørgsmålene?  

□ Hvad ved vi?  

□ Hvad ved vi også?  

□ Hvad ved vi fra opgaverne før?  

□ Er der nogle krav/begrænsninger?  

□ Hvilke krav/begrænsninger er der?  

SKITSE-DEL  

□ Tegn et billede af opgaven  

HYPOTESE-DEL  

□ Hvad tror 1 opgavens resultat er? – Lav et overslag  

REGNE-DEL   

□ Udregn resultat  

EVALUERING  

□ Tjek resultat – Sammenhold jeres resultat med jeres overslag  

BESVARELSE  

□ Besvar spørgsmål – Husk: kort tekst, udregninger og enheder på resultat.    
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I denne model som er udviklet på en skole i Struer kommune, giver læreren eleverne en konkret 

model/metode, som de kan følge. Dette gør, at det bliver mere visuelt for eleverne, om de er 

kommet igennem deres læsestrategiøvelse. Det bliver også meget konkret for dem, at de kan tjekke 

deres punkt af, når de har gennemført opgaven, og at de derefter kan gå videre til næste opgave. 

Denne model tænker jeg vil være til stor gavn for de elever, som har udfordringer med 

arbejdshukommelsen til at fastholde informationerne, fordi de hele tiden bliver gjort 

opmærksomme på, hvor de er henne i forhold til metoden, og hvad er det for en opgave i forhold 

til læsning, de skal løse nu.   

På skolen i Struer kommune oplevede man, at elever havde stor gavn af denne metode, men som 

underviser oplevede man også den gavn, det havde, at der var skabt en ensartethed omkring 

læsning i matematik.  

  

6.2.4 Særligt fokus på elever med særlige behov  

  

I rapporten (Forskningsbaseret viden om læseforståelse og faglige kompetencer, 2014) har de også 

et afsnit, der hedder ”Læseindsats rettet mod elever med særlige behov”, hvori de skriver, at 

visuelle hjælpemidler i samspil med læsestrategier i forhold til faglig læsning er særlig effektiv i 

forhold til at få styrket elevernes kompetence i forhold til faglig læsning.    

Det vil sige, at det vil være til stor gavn for eleverne, hvis man som lærer kan kombinere én af de 

ovenstående læsestrategimetoder med, at metoden bliver brugt sammen med Nota eller CD-ord. 

Men som man skal være opmærksom på fra bogen Læsning i Matematik: for dansk- og 

matematiklærere, bliver eleverne, hvis de bruger hjælpemidlerne, ikke en bedre læser – altså bedre 

til at læse teksten (Steffensen & Ejersbo, 2013). Men hvis de sammenkobler de visuelle 

hjælpemidler, hvor de kan få adgang til den skriftsproglige verden via lyd med fokus på 

læsestrategier, vil det være meget effektivt for de udfordrede elever (Forskningbaseret viden om 

læseforståelse og faglige kompetencer, 2014).  
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6.2.5 Udarbejdelse af eget materiale fra tidligere matematikvejledermodul  

  

I vejlederuddannelsesmodulet ”Elever med særligt behov” udarbejdede jeg selv et materiale til min 

eksamensopgave på modulet, som havde fokus på de begreber, eleverne mødte i deres 

matematikbøger.  

Jeg valgte at udarbejde materiale som havde fokus på begreberne fra elevernes bøger da jeg havde 

to elever i slut indskoling som var læseudfordrede.   

Mit materiale tog udgangspunkt i Kontext plus-bøgerne, hvor jeg havde hovedfokus på 0. til 2. 

klasse.   

1. klasse og 2. klasses bøgerne er således bygget op, at man på et år fik en A- og en B-bog, og i 

hver bog er der fire emner.  

Jeg vil gerne kort redegøre for, hvad jeg i mit materiale lagde fokus på, fordi det vil være et godt 

forarbejde til det at arbejde med faglig læsning og begreber videre op igennem folkeskolen. I 

konteXt 1.A er der 4 emner: Tal og tælling, figur og retning, tal i system og plus, hvor de i emnet 

tal og tælling mødte begreberne:  

mange, tegning, tæl, tælle, lige mange, flest, flere, færrest, færre, streg ud, koster, tallet, 

rækkefølge, mangler, før og efter.   

Ud fra emnet tal og tælling lavede jeg materiale, hvor vi i fællesskab kunne:   

- Arbejde med begrebstavle, hvor de, hver gang vi mødte et nyt begreb skulle skrive det ned 

i deres mappe, og jeg skrev på vores fælles liste på klassen.   

- Tage et billeder fra deres bog, hvor de selv skulle designe deres egne matematikopgaver til 

sidemakkeren. Først snakke om billederne på klassen, derefter skulle de arbejde selv.  

- Arbejde fysisk med forskellige mængder, fordi begreber lagde op til det.   

- Foldebog, hvor eleverne til slut i deres emne udarbejdede en foldebog om, hvad de havde 

lært i dette emne, og når bogen var færdig, skulle de fortælle indholdet til de andre på 

klassen.   

I de fysiske mapper for de 3 årgange er alt materiale lavet og klippet ud, lige klar til at bruge.  

Det jeg kunne mærke hos eleverne i 1. klasse var:   

- De blev mere opmærksomme på de nye begreber, fordi de blev tydeligt italesat og 

visualiseret via deres egne og klassens fælles begrebstavle.   
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- Eleverne kunne sige, når de mødte nye begreber og spurgte, om begrebet ikke også skulle 

med på tavlen.  

  

Så i denne situation var der tydelige tegn på, at eleverne fik noget ud af den visualiserede del af 

tydeliggørelsen af begreberne. (Bilag 5. side 44-55)  

  

6.2.6 Konkret materiale – let at gå til   

  

I overstående analyse kommer jeg med 3 konkrete forslag, som er udarbejdet og afprøvet af andre 

lærere og fagfolk, som har set, at disse konkrete eksempler har haft en virkning hos elever med 

læseudfordringer.  

Det 4. eksempel er mit eget, som er afprøvet i 1. klasse.    

Jeg tror, at når der skal implementeres noget nyt, så er vigtigt, at det er nemt og overskueligt at gå 

til. Som folkeskolelærer er der mange opgaver at varetage, og førhen var der ikke en forventning 

om, at man som matematiklærer eller som anden faglærer skulle gøre noget ekstra for 

dysleksielever og der kan stadig være en del, som mener at det kun er dansklærerens job at løfte opgaven 

om elevers læsning og nogle lærer har desværre den opfattelse, at nu hvor elever med dysleksi har 

deres IT-rygsæk/IT-hjælpemidler, kan de være med på lige vilkår som andre. Dette er en stor 

misforståelse fordi, som beskrevet i del 1 af analysen omkring elever med dysleksis 

arbejdshukommelse har nogle dysleksielever store udfordringer med arbejdshukommelsen. Disse 

udfordringer med dysleksi eller udfordret arbejdshukommelse forsvinder ikke, fordi man skal have 

matematikundervisning. Derfor er det vigtigt, at der bliver sat mere fokus på matematiklærerens 

rolle i forhold til dysleksi og elever med dyslektiske vanskeligheder – hvilke forventninger kan og 

skal man have til matematiklæreren, og hvilke funktioner skal læreren have sat sig ind i?   

Endvidere skriver Lisser og Bo Steffensen også i deres bog, (Steffensen & Ejersbo, 2013) at elever 

ikke lærer at læse ved at lytte til lydbøger. Derved er det vigtigt, at vi husker, at der ikke 

nødvendigvis sker en læring i forhold til læsning, men det er en hjælp i undervisningen, fordi man 

ikke kan køre læsetræning med dysleksielever hele tiden (Steffensen & Ejersbo, 2013).  
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6.2.7 Hvorfor skal der være fokus på læsning i matematikundervisning?   

  

I 2019 kom der igen større fokus på læsning i matematik, da Børne- og Undervisningsministeriet 

skrev det ind i læseplanen for matematik. I dette hæfte har de underpunkt 7.1, som hedder 

”Sproglig udvikling”, skrevet: ”For at eleverne bliver i stand til at læse og skrive i det fagsprog, 

der kendetegner matematik, er det afgørende, at de har en viden om de særlige træk, der 

kendetegner matematik tekster, og at de udvikler hensigtsmæssige læsestrategier” 

(Undervisningsministeriet, 2021, s. 38).  

Udover dette skrives der også i bogen ”Læsning i Matematik: for dansk- og matematiklærere,” at 

læsning i matematik dækker et meget stort område – lige fra at eleven skal  kunne aflæse et antal 

genstande på et billede i matematikbogen  til, at når eleven bliver ældre, er i stand til at forstå et 

matematisk bevis (Steffensen & Ejersbo, 2013).  

Det matematiske sprog kan også være svært at navigere i, for ords betydning kan være forskellige i 

forhold til sammenhængen, det der også kaldes homonymi.  

I matematik vil man både møde hverdagssprog og matematisk fagsprog, og derved er det vigtigt at 

kunne gennemskue, hvornår der bruges hvad og i hvilken sammenhæng.  

Nogle gange vil elever også kunne møde matematiktegn, som ligner noget, det ikke er som f.eks. 

krokodillenæbet. Det handler om større-end, men mange lærere forklarer det med, at krokodillen 

vender munden mod det, der er størst.   

Andre gange kan elever møde tegn i matematik, som har flere betydninger, f.eks. X, hvor det 

bruges i en funktionsforskrift, men det kan også bruges i en ligning (Steffensen & Ejersbo, 2013). I 

kapitel gøres der også opmærksom på, at der er mange steder, hvor det matematiske sprog kan give 

nogle udfordringer, som beskrevet ovenover, fordi det kan betyde flere ting, eller det betyder noget 

andet end det, det viser.   

  

6.2.8 Opsamling på delanalysen   

  

I delanalyse 2 har der været fokus på konkrete løsningsmuligheder til at arbejde med 

læsestrategier, da jeg mener, det er vejen frem til at have fokus på elever med læsevanskeligheder. 

Der er stillet konkrete forslag til at sikre eleverne - men også lærerne ved at der var noget ”let at 
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gå til”.  Efter læsestrategiforslag kommer jeg med en opsamling, både personlig og teoretisk, om 

hvorfor denne strategi er valgt.  

Sidst i analysen sætter jeg ord på, hvorfor der skal være mere fokus på læsning. Her gælder det 

ikke kun elever med dysleksi og læseudfordrede elever men alle elever, fordi UVM i 2019 har 

lavet en læseplan for matematik, som kræver et øget fokus på dette område.   

I analysen sættes der også ord på hjælpemidler, hvordan de kan og skal bruges, da man ikke skal 

forvente, at eleverne nødvendigvis bliver bedre læsere af at bruge disse hjælpemidler, men som en 

støtte, der giver udfordrede elever adgang til den skriftsproglige verden.  

  

6.3 Del 3: Min vejlederrolle – hvor står jeg?   

  

På skolen er vi allerede ret langt med arbejdet i forhold til dysleksielever og har fået etableret et 

ordblindecenter, hvor man centraliserer al skolens viden i forhold til dysleksielever.   

Her vil jeg som vejleder gerne kunne bidrage med den viden, som jeg har tilegnet mig igennem 

uddannelsen som matematikvejleder.  

Jeg mener at det næste skridt i forhold til ordblindecenteret er, hvordan man arbejder med læsning i 

andre fag end dansk. Det giver lederen af skolen mig også ret i – at ordblindecenteret er i en 

proces, som skal udvikle stedet hele tiden ( Bilag 3 side 34).  

Jeg tror på, at min viden omkring læsestrategier kunne være med til at arbejde på en ensartethed for 

skolen i forhold til dysleksielever og elever med læsevanskeligheder.  

IT-hjælpemidlerne er et godt værktøj til at hjælpe eleverne, men for nogle er det ikke nok, og 

derfor er læreren også nødt til at gå ind og have mere fokus på arbejdshukommelsen og arbejde 

med konkrete læsestrategier.  

Når jeg som vejleder gerne vil gøre noget nyt, arbejde med en ny metode eller tage initiativ, er det 

vigtigt, at man forinden man inddrager kollegaerne, har tænkt igennem, hvordan det skal 

implementeres, men også hvordan man som vejleder gerne vil arbejde. Med sådanne overvejelser 

vil man være mere sikker i sin rolle som vejleder, og ens kollegaer vil også være mere sikre på, 

hvordan de kan bruge en som vejleder.   

I den næste del af analysen vil jeg komme ind på to forskellige former for implementering og 

dernæst to forskellige former for vejlederroller.   
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6.3.1 Implementering   

  

Når man som vejleder gerne vil implementere noget nyt, er det vigtigt at tænke over 

fremgangsmåden. Folkeskolelærere bliver stillet en del opgaver i dag, og mange ting kommer oven 

fra – både hvilken pædagogik skolen arbejder ud fra, PLC osv.  

Som vejleder kan man implementere tingene på to meget forskellige måder.   

Den ene er implementeringsmodellen, som jeg fik kendskab til under modulet ”Faglig vejleder i 

skolen”, da jeg under modulet skrev eksamensopgave om implementering af vejlederkultur.   

Denne model ser således ud:   

  

Implementeringscirklen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i 2011 (Sundhedsstyrrelsen, 2021).  

Kort fortalt om de 6 områder:   

  

Fokus: Hvad er fokus i denne implementering, kan det have et politisk synspunkt, fordi det er en 

skal-opgave, og kan det have mediernes interesse?  
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Ressourcer: Økonomi – hvor mange penge giver ledelsen til dette, hvor mange lærere vil de sætte 

på, fysisk plads.  

Medarbejder: Hvilken viden har de medarbejdere, der skal samarbejdes med, er de motiverede, 

eller dette endnu en skal-opgave?   

Målgruppe: Er den målgruppe, vi taler om motiveret for det arbejde, vi laver?   

Ledelse: Hvor er ledelsen henne i dette?  

  

Organisationsadfærd: Hvordan er kulturen på skolen, ønskes der ny viden omkring dette, og 

hvordan er det med åbenheden og tilliden? (Sundhedsstyrelsen, 2021)  

Denne model bliver visuelt god at arbejde med, fordi man kommer omkring mange punkter men 

også mange problemstillinger som f.eks. økonomi. Dette afgangsprojekt handler om øget fokus på 

dysleksielever med matematiske vanskeligheder. Som vejleder ønsker jeg derfor mere tid til, at 

lærerne kan arbejde målrettet i matematikundervisningen med disse udfordringer og en ensartethed 

til større læseindsats for udfordrede elever. Sådan en ændring vil kræve et økonomisk tilskud fra 

ledelsens side i form øgede timer/lektioner.  

Det jeg kan være nervøs for omkring denne model er, at den minder meget om de modeller, man 

støder på, når kommunen sender noget ud, vi skal arbejde med. Det er i betydningen af, at den er 

stor, og der er mange punkter, man skal igennem, før lærerne kommer i gang med det ”rigtige”, og 

dette kan tage pusten fra nogen, hvis man som det første, inden man skal i gang med 

implementering, skal igennem denne model.   

Derfor kan jeg også være fortaler for en anden model, som vi også mødte under 

vejledningsmodulet ”Faglig vejleder i skolen”, og som jeg senere brugte i eksamensopgaven til 

samme modul. Modellen hedder: ”Teach and Pray”.  
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Lokaliseret: 16-04-21 på: https://ramboll.com/media/articles/management-consulting/how-to-

implementchange?fbclid=IwAR3ylTSiWhydqBc_JcxeGl5opyLFutiTM1I-ZAOgIPWtgKeK7f1z-CijzlI  

  

Kort beskrevet handler denne model om, at man starter en lille græsrodsbevægelse, hvor få 

kollegaer sætter sig sammen (Ogden, 2012) og udarbejder en model/skabelon til, hvordan man kan 

arbejde med dysleksielever i matematikundervisningen. Her kunne man så evt. formidle det 

arbejde, man er gået i gang med i sit fagteam, hvor man kort og konkret kommer med den nye 

viden, som kollegaerne skal have. Ud over dette kommer man som aktør på projektet med al den 

positive viden, man får ud fra sit arbejde, så man skåner sin kollegaer lidt for det negative. (Ogden, 

2012) Ved at bruge denne model forenkler man mange ting i processen. Her skal der ikke 

diskuteres økonomi eller ledelsens holdning til projektet – her går man i gang, og når der ikke er 

Corona, har skolen også et matematikfagligt team, som samles nogle gange om året, og hvor man 

ville kunne formidle den viden, man får ud fra sit arbejde med implementering.   

Jeg tror som vejleder, at den sidste model langt de fleste gange er den, der er nemmest at arbejde 

med. Men den udfordring, der kan opstå, er, at kollegaerne måske ikke føler sig lige så forpligtede, 

som hvis det var en implementering, hvor ledelsen var med inde over.   

  

 

6.3.2 Proces- eller ekspertvejleder   

  

I en sådan proces kan man arbejde og vejlede på flere forskellige måder, eller det man i fagsprog 

kalder at positionere sig i forhold til den vejlederrolle, man har. (Westmark T. , Nissen, Offenberg,  

& Lund-Jacobsen, 2014, s. 87-103)   

Som ekspertkonsulent, eller det som jeg i min opgave hellere vil kalde vejleder, er man den, der 

løser problemet og ordner det. I denne situation ville det f.eks. være mig, der skulle hjælpe 

eleverne med at tilegne sig læsestrategierne. Groft sagt kan man sige, at eksperten kommer og 

løser problemet, men det er ikke nødvendigvis uden problemer, man tilegner sig denne rolle, for 

hvad hvis problemet ikke bliver løst ved, at jeg går ind og tager styring? Eller at den, man skal 

vejlede, ikke er enig i det, man gør, og derfor gør noget andet eller slet ikke noget (Westmark T. , 

Nissen, Offenberg, & Lund-Jacobsen, 2014, s. 47-57)  

Som vejleder kunne jeg se, at det ville være en stor fordel at blive tilknyttet ordblindecenteret på 

skolen, så min viden kunne sættes i spil i forhold til dysleksielever. Men jeg er er overbevist om, at 
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dette ikke er nok, hvis vi på skolen skal have en mere ensrettet indsats i forhold til dysleksi og 

faglige læsning i matematik. Derfor vil jeg også meget gerne have procesvejlederrollen i spil, fordi 

jeg tror at denne rolle på længere sigt kan gavne problematikken, hvilket opgaven også handler 

om. Problematikken forsvinder netop ikke, da den er vedvarende, og derfor er det vigtigt, at man 

også får gjort andre kollegaer til eksperter inden for området.   

Som procesvejleder arbejder man sig igennem processen for at finde ud af, hvor det vil gavne 

eleven at få hjælpen, (Westmark T. , Nissen, Offenberg, & Lund-Jacobsen, 2014, s. 47-57). Man 

finder i fællesskab ud af, hvordan støtten skal foregå. Kan eleven f.eks. overskue at få hjælp til 

læsestrategier inde i klassen, eller skal eleven til ordblindecentreret for at få hjælp til 

læsestrategier.  Jeg tror på, at man som vejleder skal være i begge lejre for at sikre sig elevens tarv. 

Nogle elever vil godt kunne øve læsestrategier inde i klassen, imens andre vil have bedst af at 

komme fysisk hen i ordblindecenteret og få det øvet.   

  

6.2.3 Opsamling på delanalysen   

  

I den sidste del af analysen kommer jeg omkring min vejlederrolle, da jeg mener man i processen 

med at hjælpe sine kollegaer, og når man implementere noget nyt, skal have gennemtænkt, hvad 

det er for en rolle, man gerne vil have.   

I analyseafsnittet undersøges to implementeringsforme, hvoraf den ene er meget omfangsrig, og 

den anden er meget ligetil. Derudover beskrives det at være en procesvejleder samt en 

ekspertvejleder, og hvordan de evt. ville spille sig ud i forhold til fokus på dette afgangsprojekt,  

  

7.0 Konklusion   
  

Min analyse peger ud fra Michael Wahl Andersens beskrivelse af arbejdshukommelse, og de 5 

punkter eleven skal igennem for at læse en matematiktekst, at det er forståeligt at eleverne er 

udfordrede i forhold til at få læst den matematiske tekst, når deres arbejdshukommelse er på 

overarbejde.   

Som det næves i analysen, er strukturen en vigtig faktor for dysleksielever, men ud over dette er 

der i analysen lagt vægt på øget fokus, hvor læsestrategier skulle hjælpe læsesvage og 
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dysleksielever i matematikundervisningen. På den måde får eleverne øget fokus på begreberne i 

matematikundervisningen, og der bliver også hjulpet med at eleven kan holde fokus på, hvor langt 

eleven er i den tekstopgave, som vedkommende er ved at løse.   

Endvidere kan det konkluderes, at der er flere forskellige former at implementere nye tiltag på, og 

at det er vigtigt at se på helheden, når noget skal implementeres i forhold til den arbejdsplads, det 

skal foregå på.  

Jeg kommer i analysen også frem til, at det vil være bedst med den lidt uformelle 

implementeringsmodel, hvor man starter en græsrodsbevægelse.   

I forhold til metoden kan man måske have ønsket, at jeg som lærer under 

afgangsprojektskrivningen selv havde afprøvet et eller flere af de læsestrategiforslag, som kommer 

i analysedelens punkt 2, men grundet Corona, er jeg i en ”boble” i indskolingen, så dette har 

desværre ikke været muligt.   

8.0 Teoretisk perspektivering   
  

Hvis denne opgave havde været længere, kunne det perspektiv at være ordblind have været 

interessant at kigge på – hvad det er, der gør, at man har udfordringer med at høre bogstavernes 

lyde eller konsekvens bytter rundt på bogstaver når der skal staves osv.  

Som matematiklærer og under min uddannelse som folkeskolelærer fik jeg ikke undervisning i, 

hvad det vil sige at være ordblind, og det er selvom, man mener, at der sidder i gennemsnit to 

elever pr. klasse som er testet og landet i den røde felt for dysleksi. Den viden jeg har, og som jeg 

bruger i mit daglige arbejde, har jeg via egen interesse fået kendskab til, både fordi jeg selv er 

ordblind, men også fordi jeg har en meget stor interesse for dette område.   

Noget andet der også ville have været interessant at kigge på, vil være hvordan de multimodale 

tekster, som fylder matematikbøgerne i indskolingen, er med til at understøtte, at eleverne kan løse 

opgaverne. Kunne bøger der evt. var mere multimodale, støtte de læsesvage og ordblinde elever på 

mellemtrinnet? Det har jeg ikke et svar på, men undersøgelsen vil være interessant.   

 

9.0 Handleperspektivering   
  

I forhold til handleperspektivet synes jeg, at emnet i denne opgave kan ses fra to forskellige 

vinkler. Det ene er det store samfundsmæssige perspektiv, da dysleksielever i 
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matematikundervisning ikke kun er et fænomen på min arbejdsplads men på alle landets skoler. 

Derfor håber jeg på med denne opgave, måske også at kunne sætte mere fokus på emnet for at 

sikre, at ingen elever bliver glemt i undervisningen.   

Dette perspektiv har jeg haft samtaler med min vejleder Mikael Skånstrøm om under min 

uddannelse til matematikvejleder, og jeg håber også, at læreruddannelserne vil få mere fokus på 

dette emne. Ikke kun for de studerende der har dansk som linjefag men i alle linjefag, da 

ordblindheden ikke forsvinder, fordi eleven har fysik eller historie.   

På min arbejdsplads ved jeg, at denne opgave vil sætte skub i tankerne omkring ordblindecenteret 

og evt. på matematiklæreres rolle i forhold til ordblindecenteret.   

Men jeg håber også, at denne opgave giver mine kollegaer en ny viden omkring dysleksielever og 

elever med dyslektiske vanskeligheder i deres undervisning.  

Hvis man som lærer ikke har en forståelse for, hvad en udfordret arbejdshukommelse er, kan det 

være svært at forstå, hvorfor elever ikke bare kan løse disse matematikopgaver.  
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Bilag 1. interview spørgsmål til lederne    
Spørgsmål til lederne på skolen  

  

1. kan du beskrive lidt om hvad ordblinde centret er?   

2. Er der nogle af disse ordblinde elever der får hjælp til deres læsning i matematik, er 

man inde på det i ordblinde centret. f.eks.hvordan matematik tekster er opbygget?  

3. er der mange ordblinde og læsesvage elever her på skolen?  

4. Er det i 4 klasse man tester hernede?  

5. Har I på Lemtorpskolen en fælles strategi for hvad men gør for læsesvage / ordblinde 

elever i matematikundervisningen tror du matematiklærerne har sat sig sammen og 

sagt når vi har en ordblind elev så gør vi?  

6. Er der sat folk af til at sætte eleverne ind i disse hjælpemidler, er det Thomas der gør 

det?  

7. Forventer du som leder at matematiklæreren kender til ordblinde hjælpemidlerne.?  

8. hvad tror du der skal til for at hjælpe læsesvage / ordblinde elever i 

matematikundervisning, altså udover det du har snakket om med mindsettet at det er 

okay at være ordblind?  

Bilag 2 interview spørgsmål til matematiklæreren  
1. kan du beskrive hvad ordblinde centeret er   

2. er det nemt nok for dem der er i ordblinde centeret at koble den viden de får der 

fra også tage den med ind i klassen igen   

3. bliver det italesat over for de andre elever at det gør det   

4. hvis man så har en elev i matematik der er ordblind og det her læsning er ret svær, 

gives der så tid til at man hjælper eleven og guider eleven til hvordan disse 

matematiktekster kan læses   

5. har i mange læsesvage og ordblinde elever på skolen?   

6. Har i på Lemtorpskolen en fælles strategi for hvad men gør for læsesvage / 

ordblinde elever i matematik undervisningen  

7. Men er det nødvendig at der skulle være en fælles strategi   

8. hvad så med de IT-hjælpemidler eleverne får stillet til rådighed kender matematik 

læreren til dem.  

9. men tænker du at dine kollegaer kender til dem   

10. skal de kunne det, er det vigtig for en matematik lærer i forhold til ordblinde og 

læsesvage elever   

11. Hvem har ansvaret for de læsesvage / ordblinde elever   

12. hvad tror du der skal til for at hjælpe læsesvage / ordblinde elever i 

matematikundervisning.  
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Bilag 3. - transskription af interview med lederne   
  

1. kan du beskrive lidt om hvad ordblinde centret er?   

og det er ikke engang sikker at jeg er den rigtig til at spørge om dette , men det er rigtig 

at det var ligesom mig der var med til at starte det i sin tid , fordi jeg startede som leder 

for 4 ½ år siden og der var ikke rigtig godt, der fandtes ikke rigtig noget ordblinde 

tilbud, kommunen har et tilbud om en IT klasse hvor man kan komme ned og få et 3 

måneders forløb, men det blev ikke vedligeholdt eller tilgodeset, så det var sådan set fra 

0 af for 4 år siden.  

tankerne er selvfølgelige at eleverne skal være så hvidt som muligt på klassen. Børnene 

skal lærer hvilket hjælpemidler der kan hjælpe dem ud fra en hensyntagen til hvem de 

er og hvad det er for nogle udforinger de har og hvilket fag der er sværeste for dem, så 

altså en eller anden form for hjælp til selvhjælp. Og vi har brugt noget tid på at vi har 

været på kurser og vi har været til foredrag, vi har læst, vi har snakket, vi har skrevet 

osv. Og så finder vi ud af denne model med at vi skal have et sted hvor kompetencerne 

er samlet. Jytte og sy har den der læsefaglig tilgang til det, Thomas har en lidt mere IT 

faglig tilgang til det Maria er tilknyttet til det fordi hun selv er ordblind. Hun ved 

hvordan det har været derfor har vi forsøgt at samle nogle kompetencer i en åbningstid 

der hedder 3 til 4 timer om ugen.  

vi er stadig i proces vi laver nogle handleplaner og nogle elevplaner på alle de børn der 

er testet ordblinde.   

Det skal så lige siges at det er kun de børn der er testet ordblinde og er i den røde 

kategori som bliver tilbud, forløb i ordblinde centeret og vi kan tilbyde dem op til 4 

timer, nogle af dem har kun 2 timer nogle af dem har kun 1 time og nogle af dem 

kommer bare der ned ad hoc.  Så det er sådan lidt forskelligt.   

Og vi synes endelige vi er lykkes ret godt med at understøtte de tekniske ting. Det er 

ligesom den kobling derned, alting skal scannet ind. Vi skal have adgang til nota.   

hvilket programmer er bedste at bruge nu har vi heldigvis alle sammen en pc eller alle 

eleverne har en PC med jeg tror det er cd ord. Så redskaberne findes. vores ordblinde 

elever må i ikke ordblinde tider tages deres computer med hjem, det må de andre altså 

ikke, men de ordblinde elever må gerne tage den med hjem. Og så har vi snakket med 

og den her kontekst hvordan er det vi gør det bedst for eleverne skal vi sidde og hjælpe 

dem med at bruge programmerne eller hvad er det vi skal gøre og der er vi kommet 

frem til at det sådan set ikke er det at bruge programmerne det finder de ud af. Og de er 

også gode i at sortere i hvilket program hjælper mig bedst og sådan nogle ting det er 

konteksten vi skal snakke om, hvordan er det mental at være ordblinde hvilket barriere 

er der i forhold til at bruge det hvordan får vi det i tale sat hvordan får vi fortalt klassen 

om det, alles ting skal scannet ind husker alle lærer og scanne alle tingene ind. Husker 

alle lærer at der er nogle hensyn at tage og nej der er vi nok ikke endnu men det er 

sådan en proces.   

Og nu ved jeg at vi skal snakke matematik og ordblindhed 

Ja det skal vi.   

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 Jeanni Lenz Høgsbjerg   Afgangsprojekt   Vejleder: Mikael Skånstrøm   

Studienummer: 140740  Matematikvejleder  Maj 2021  

35  

  

og der er det ikke sikkert vi er så langt endnu som vi håbede men det kommer vi 

selvfølgelig på et tidspunkt, fordi det med faglærerne er lidt en udfordring endnu  ja det 

er en proces  ja det er det   

Men det er også det jeg ved at blive lidt opmærksom på, der mangler 

undervisning og fokus i at matematik lærer også skal have viden omkring 

ordblinde elever.  Men jeg tror også at matematiklærer er der hvor dansk lærerne var 

for 3 år siden hvor dansk læreren heller ikke anede noget   

vi tilbud en tur i IT-klasse og når de vendte tilbage og det lyder ikke særlig lækkert eller 

fedt og vi havde også ikke styr på det men det var sådan det var   

De Dansk lærer der har ordblinde elever får også tilbud om at komme med ned i 

ordblinde centeret og følge deres elever og se hvad der forgår og se hvordan det bruges 

og denne model kunne man godt tænke sig i forhold til matematik men du har ret for 

matematik er også tit en ikke klasselærer også kommer man ind og man har måske 4 

matematik hold  hovsa sidder der en ordblind her og ja ja det går jo nok, så jeg tror du 

har ret i at der skal noget fokus på det og ikke måske bare matematik men faglærer 

generelt.   

  

2. Er der nogle af disse ordblinde elever der får hjælp til deres læsning i matematik, er 

man inde på det i ordblinde centret. f.eks.hvordan matematik tekster er opbygget   

Det er ikke sikkert jeg er den rigtig at spørge, det vi snakker om at man kommer ned 

i ordblinde centeret og får hjælp til det man nu har behov for.  og det kan sagtens 

være det er matematik   

det kan sagtens være at det er en konkret side i matematik, men derud af springer der 

sig også noget viden om hvordan man nu kan bruge sine hjælpemidler i forhold til 

matematik så jeg tror det i hvert flad er en mulighed at man får hjælp til hvordan man 

skal bruge.  men du har nok en point i at, du tænker at konteksten er forskellige fra 

dansk til matematik og de naturfaglig fag- der er jeg ikke helt sikker på at vi har styr på 

det endnu, er der ligesom nogle tricks til hvordan man læser det når det er en fagfaglig 

tekst.  

Om man kan skimme læse den eller.   

Ja det synes jeg der er, fordi ordblind tager meget ord for ord, derfor bruger de 

meget energi på at læse matematik tekster og måske endda ord de ikke skal bruge 

til noget for at løse opgaven.   

Ja og derved bruger de alt for lang tid på dette, derfor vil det være fint hvis der er tricks 

til dette   

3. er der mange ordblinde og læsesvage elever her på skolen  jeg kan ikke helt huske 

men det er omkring 15 elever vi har tester ordblinde og det er i størrelsesorden af og det 

svare ca. til 5% af skolens elever og det flugter ret godt med det antal man tænker der er 

i den danske befolkning.  

snakker man ikke om der er imellem 5 og 10 %   

4. Er det i 4 klasse man tester hernede?   

Nej vi tester i 3. klasse og det vil sige at der kan godt sidde nogle i 0. 1. og 2. klasse 

som er ordblinde og de tæller ikke med. Man brude så tage dem ud af den samlet 

procent regning og derved ender vi nok på en 7 %  
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5. Har i på Lemtorpskolen en fælles strategi for hvad men gør for læsesvage / 

ordblinde elever i matematik undervisningen tror du matematik lærerne har sat 

sig sammen og sagt når vi har en ordblind elev så gør vi.   

Nej det tror jeg ikke – det er jeg sikker på de ikke har.   

men vi har det der hedder fag team og vi har også det der hedder Matematik fag team. 

Og normalt når det ikke er Corona så kunne det være et typisk emne man måske ville 

kunne tage op og det er jo faktisk Gitte der sikker og er tovholder i Matematik fag 

teamet og hun vil nok synes det var interessant, det kunne jeg forstille mig.   

6. er der sat folk af til at sætte eleverne ind i disse hjælpemidler, er det Thomas der 

gør det   

Det er primært Thomas der gør det men efterhånden ved de andre i ordblinde teamet 

også hvordan man gør det altså hvordan de virker, og fra at vi for et par år siden havde 

meget fokus på de forskellige hjælpemidler til at vi i dag nok har flyttet fokus til at det 

nok ikke er hjælpemidlerne  der er de alle raller vigtigste vi kigger bag om det, 

selvfølgelige skal IT ‘en være i orden og selvfølgelig men det er ikke den største 

udfordring længere nu er det bleven mere interessant at kigge bagom og det tror jeg der 

er en point i   

  

7. Forventer du som leder at matematiklæreren kender til ordblinde hjælpemidlerne. 

Det har jeg ikke på nuværende tidspunkt, men jeg tror det bliver sådan at det er det man 

skal kunne som lærer fremadrettet i alle fag men jeg tror ikke vi er der helt endnu, 

mange vil også godt kunne gøre det men det, men for andre vil det også være 

skræmmende   

  

8. hvad tror du der skal til for at hjælpe læsesvage / ordblinde elever i 

matematikundervisning, altså udover det du har snakket om med mindsettet at det 

er okay at være ordblind  ja men det er ikke den eneste for der er lavet mange 

undersøgelser om at det er en kamp at være ordblind, det tager bare lige næsten dobbelt 

så lang tid og lave ting ikke – det synes jeg også godt man kan snakke om, er det ikke 

bedre at de laver nogle få ting godt end at de laver det hele sådan lidt, børn går jo længe 

i skole og hvis det tager dem dobbelt så lang tid at lave nogle opgaver så skal man 

måske ikke forvente det samme, men også det ger med at vi skal ikke have ondt af dem, 

vi skal kunne forstå dem og vi skal vide hvor de kommer fra, men vi skal ikke have 

ondt af dem fordi så hjælper vi dem ikke til at blive kapable voksne senere i livet.  

Dig og Maria er jo nogle fantastiske eksempler på to som har knebet ballerne sammen 

okay det tager lidt længere tid for mig, men det er altså noget jeg vil ikke , man skal 

også være opmærksom på at der er nogle som er  dedicerede ordblinde og det er den 

eneste udfordring de har  men så er der også dem som er læse udfordret som har andre 

ting der kan være nogle diagnoser ind eller nogle sociale ting, der kan være nogle 

hemmelige forhold. Men de børn hvor det kun er ordblindhed der er barriere dem skal 

vi simpelthen sørge for at de får præcis den samme læring som alle andre.  

Hvis det kun er den, så burde de kunne så den samme læring som alle andre og det har 

de jo ikke fået hidtil det tror jeg ikke på.  

Lige inden vi lukkede ned havde vi faktisk ordblinde centeret oppe og fortælle en times  
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tid om aften om deres arbejde for de andre, en pædagogisk råd møde.  hvad var 

tankerne bag ved det og hvad var planerne med det og planerne fremadrettet og det 

gjorde de rigtig godt og det er også en del af det at få fokus på det, for der er jo ikke 

nogen der kan sige at det gider de ikke at arbejde med eller det gider jeg ikke forholde 

mig til og det må de selv finde ud af, det kan de da selv scanne ind og sådan nogle ting 

Og det er her jeg tænker konteksterne det er det der bliver afgørende det er det mentale 

men også de små tekniske ting om at vi skal have en computer i hver blok som kan 

scanne ind til læsning som kan de der ting, så det ikke er det der bliver barrieren   

Ja så man bare gør det let tilgængelig for læreren så det bare kører   

Ja det er faktisk en af vores indsatsområder vi laver sådan nogle dialog aftaler hvor vi 

har skrevet: det er et mål at diagnosticerede ordblinde ikke oplever ordblindheden som 

en barriere for trivsel og læring og det synes jeg endelige der må være det ypperligste at 

man kan sige at det der ikke skal være undskyldningen   

Jeg tænker også der er kommet meget mere positiv fokus på det ved at der 

kommer mange flere unge ud nogle med højde uddannelser og gode karakter.   

Jeg tror også det handler om at ordblindhed også er bleven defineret meget mere klarer 

og det er   

Noget man bliver testet for i dag og ikke bare en noget man går og siger.  

Det er rat at vi har fået en test der forholder sig til også sagt du er ordblind eller du er 

ikke ordblind og jeg ved godt der en orange gruppe eller gul gruppe hvor man ikke lige 

ved, men har på stedet har vi besluttet at hvis vi føler at der er sket en udvikling i en 

positiv eller negativ retning så tester vi bare igen og vi tester nok mere end andre skoler  

gør men vi synes faktisk også vi kan bruge disse test til noget   

Det var bare lidt det jeg gerne ville hører om. Tak fordi du ville deltage.  

   

Bilag 4 Transskription af interview med matematiklæreren  
1. kan du beskrive hvad ordblinde centeret er  altså her på skolen?  ja  altså ordblinde 

centeret er det er et tilbud, det er nemlig sådan at alle elever kommer igennem en læse 

testet og det er min kollega der står for det her på skolen og det sker i 3. klasse de får 

denne her ordblinde test og for denne læse test også får vi af vide hvem der ligger i rød 

de bliver tilbudt fra kommunen af og få en IT rygsæk og det har mn jo gjort lig side jeg 

fik det også får de til tilbud om at vi samler de ordblinde 3 gange om ugen over i et 

lokale hvor de alle sammen sidder sammen og får indlæring i programmerne primært 

CD ord, diktering  og det er så det der sker på ordblinde centeret, så har vi nogle elever 

som vi så også har givet ressource timer til også igennem ordblinde centeret men også 

igennem ECG timer som bliver betalt af kommunen.  

f.eks.over i en af 9 klasserne har vi en dreng som er ordblind og autist også har vi andre 

to andre ordblinde  og det vil sige at vi har fået tilknyttet en støtte  ved hjælpe at disse 

ETG timer men den støtter giver også de ordblinde noget ekstra fordi der er to voksne 

på timen / undervisningen.  

Det der er med ordblinde centeret er at de primært lært at få brugt deres hjælpemidler, 

det er sådan jeg har forstået det, jeg har kun 1 time der over i dette skoleår.  
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eleverne lærer der over f.eks.hvordan de diktere, men vi gør også sådan at hvis nogle 

fra f.eks.7 klasse kommer over og vi kan se de har en tysk stil for, jamen så prøver vi at 

hjælpe dem med at vise hvordan de f.eks.kan bruge hjælpemidlerne til dette, altså  

f.eks.så diktere vi tysk stilen i en uge, så de får tiden til at afprøve deres programmer. 

den eneste ulempe der er ved at vi gør det på denne måde det er at vi trækker dem ud af 

undervisningen/ fag som de måske ikke vil trækkes ud af, i år har man så gjort det 

sådan at det er valgfrit men at det bare ligger tre gange om ugen, dvs. at hvis det passer 

med en dansk time mandag og torsdag men ikke den om tirsdagen så er det okay.   

Kan eleverne sige nej tak til dette tilbud   

Ja det kan de godt man så skal vi have forældrene med ind over fordi når vi har resurse 

timer med ind over så skal vi udfylde et dokument og lave en beskrive på hvad det er vi 

laver.  

men jeg har også flere gange sådan at vi har lavet matematik sammen i ordblinde 

centertimer. Hvor vi øver det der med at man tager et lille bitte stykke og få læst det op, 

eller at man får læst et stykke op med CD-ord så man kan lave matematikken bagefter, 

så det er ikke primært at de får hjælp til at løse en andengradsligning, det er mere det 

der med at de får hjælp til læsning   

2. Er det nemt nok for dem der er i ordblinde centeret at koble den viden de får der fra 

også tage den med ind i klassen igen  ja for de fleste, i min 7 klasse har jeg 3 ordblinde 

men jeg må indrømme at der er kun en af dem der har brug for oplæsning. For de to andre 

der må man bare rose deres arbejdes hukommelse for når ordblinde for lavet deres arbejdes 

hukommelse rigtig, så er den bare rigtig god, så der er der jo kun en der har brug for at gøre 

det og det ved jeg også godt fra mig selv at det er svært nogle gange at få den computer op 

og hører på den syntetiske tale få læst de to ord som man ikke ved hvad betyder for at 

kunne komme videre med opgaven i matematik.  

Men i dag er det sådan at de ordblinde elever må bruge deres mobil telefoner i 

undervisningen og vi har adgang til Prisomgo som kan læse deres matematik op. 

så i dag kan man også sådan lidt skjule det.  

Men så da skolen besluttet at alle skulle have låst deres mobil telefoner inde og det kun 

var de ordblinde der måtte bruge deres så blev det synligt igen.  

3. Bliver det italesat over for de andre elever at det gør det  det gjorde det nok i starten 

men ikke mere, men jeg gør også meget ud af at dem klasser jeg har at fortælle at jeg er 

ordblind og bruger nogle andre hjælpemidler og jeg kan huske første gang jeg havde min 7 

klasse der fik jeg dem også til at lytte til en oplæst tekst med syntetiske tale i 30 sekunder 

og deres øre var ved at falde af, så det ser det også som en hjælp til mig men de tænker 

også det må være en plage at skulle lytte til dette men det er det ikke for ordblinde for vi 

har brug for dette, så nu ser de det ikke som om vi snyder og derfor ligger de heller ikke 

mærke til at de gør det 7. klasse for at få det sidste hjælp samtidig har den elev i 7. klasse 

også nogle gode kammerater til at hjælpe i matematik   

4. Hvis man så har en elev i matematik der er ordblind og det her læsning er ret svær, 

gives der så tid til at man hjælper eleven og guider eleven til hvordan disse 

matematiktekster kan læses  du tænker på om der er særlig fokus på det i ordblinde 

centeret?  

Ja   
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Det ved jeg godt nok ikke, det ved jeg ikke om de har sat primær fokus på for så meget 

har jeg slet ikke været der over til at jeg ved det.  Men jeg ved de er bleven bedre til at 

indtænke at nu har den her elev godt nok en dansk stil for, den kan vi lige bruge tid på 

her i ordblinde centeret så der ligesom er lidt mere end ”kun” IT ‘en   

Så jeg ved ikke om de øver faglig læsning, men jeg må også være ærlig at sige at det 

gør jeg i min undervisning altså øver den faglig læsning, den første kapitel i Multi 

bogen den hedder faglig læsning, hvor vi har fokus på de forskellige begreber og vi 

snakker om ligheder og forskelle på de forskellig begreber   

Men det synes jeg også der er en del af matematikundervisningen   

5. har i mange læsesvage og ordblinde elever på skolen?   

Nu er jeg primært i udeskolen men jeg mener at vi har omkring de 20 men vi har det 

også sådan at de elever som har læse stave udfordringer men ikke er testet ordblinde 

også gerne må benytte programmerne, men de kan også få en samtale med mig eller 

nogle af de andre fra ordblinde centeret hvis de har behov for dette for ligesom at se 

hvor kan vi hjælpe dem bedst.   

Eleverne har adgang til ordblinde centeret fra. 5. klasse   

Selve test delen ved jeg ikke nok om, men eleverne bliver testet i 3 og 4. klasse  Men 

vi har også det i Lemvig kommune der hedder huset ved christinelyst skolen hvor de 

får tilbud at komme der ned i 6 uger hvor man får sådan en start pakke hvor de også 

kommer igennem nogle af programmerne hvor de også kommer sammen med nogle 

andre ordblinde sådan et udvidet team uge sammen med nogle andre, fra andre skoler 

af i Lemvig kommune hvor man mødes nede der og får et fællesskab og det er i 5. og 

6. og 7. klasse de kan komme det og vi har haft nogle fra 7 klasse afsted der nede i år  

hvor de var der nede i 6 uger   

Og der får man bare det grundlæggende på plads med de hjælpemidler, men også det 

der med at de får øjne op for at der også er andre end dem selv der har udfordringer 

med ordblindhed og det giver bare et helt andet fællesskab men man laver jo også lidt 

andre ting end skole der nede det har også stadig svømning og idræt der nede det er 

ikke fordi man kun fokusere på   

Dansk og sådan noget, men det er selvfølgelig klart at det meste af fokusset ligger 

selvfølgelig på dansk. Men i et sammenspil med fællesskabet   

Så de får øjne op for at de kommer for rigtig mange forskellige skoler i Lemvig 

kommune og de får nogle rigtig gode relationer den vej.   

Men der er også nogle der bliver tabt der er virkelig bare nogle der hader at komme der 

ned fordi så er man anderledes og nu er man væk fra sine venner der er fordel og 

ulemper ved det hele   

6. Har i på Lemtorpskolen en fælles strategi for hvad men gør for læsesvage / ordblinde 

elever i matematik undervisningen nej det har vi ikke – det tror jeg ikke alle de kollegaer 

jeg har spurgt, omkring dette har svaret at eleverne nok havde deres hjælpemidler fra 

ordblinde centeret  men det er ikke sådan at det er inkorporerede i 

matematikundervisningen.  Det du efterspørger det tror jeg ikke vi har   

7. Men er det nødvendig at der skulle være en fælles strategi   

Jeg ved ikke om det skal være en konkret strategi i matematik eller om det skal være en 

konkret strategi i  alle andre fag også fordi man har jo en faglig læsning i alle fag, så jeg 

ved ikke lige men i matematik har vi jo alle disse for som har en helt anden betydning 
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men at have en plan for ordblinde elever i matematik undervisningen det synes jeg 

endelig ikke for der er jo også elever der har svært ved matematikken hvor det ikke 

skyldes ordblindhed og der gør vi jo også alt for at hjælpe dem, men der vil både være 

for og imod til at kunne få det   

8. Hvad så med de IT-hjælpemidler eleverne får stillet til rådighed kender matematik 

læreren til dem.  

Det er nok galt at spørge mig til det for jeg kender dem alle.  

9. Men tænker du at dine kollegaer kender til dem  jeg ved i hvert flad at nogle af mine 

kollegaer gør men lige frem at kende alle funktionerne og kende hvordan man starter det 

op, det tror jeg ikke.   

10. Skal de kunne det, er det vigtig for en matematik lærer i forhold til ordblinde og 

læsesvage elever  jeg synes det vil være en god ide at have kendskab til det og jeg synes at 

f.eks.hvis elevens computer ikke lige virker at man kan sige til eleven at de bare lige kan 

bruge Prismogo for så viser du også at du har interesse i eleven og det synes jeg jo der er 

mega mega vigtigt at du har den interesse i eleven og at du ved eleven er ordblind, det kan 

godt være vedkommen selv har svært ved se det og ved at anerkende det og ikke vil have at 

nogle af de andre elever skal vide det men vi må jo også bare sige at vi er her af en grund 

og det er at hjælpe de elever så meget som vi overhovedet kan og min relations arbejde 

vægter højeste selvfølgelig faglighed også men relations arbejde og kende dine elever det 

vægter da helt klart højeste og jeg tror de elever jeg har haft kun har haft godt af at jeg 

kender de programmer.  

Jeg siger ikke faglæreren skal kende det ned helt i detaljer f.eks.hvordan man skifter 

tale osv. Men at have kendskab så man kan hjælpe eleven i undervisningen vil være 

godt.  Og igen det viser en interesse for eleven   

11. Hvem har ansvaret for de læsesvage / ordblinde elever   

Det er alle lærer fordi man er jo ikke kun ordblind i dansk og man er ikke kun ordblind 

i matematik og det er noget elevenerne skal kende og det kan være svært for nogle og 

det ved du og jeg jo også og på et eller andet tidspunkt har man en eller anden kæmpe 

krise fordi det danske er så svært og det er jo noget der følger os resten af tiden fordi 

man stadig kan blive usikker på hvordan ord staves når man bliver 25 år.  Men jeg 

synes det er alle læreren men jeg ved godt det ligger op til i folkeskolen sådan som det 

er nu at det er klasselæreren rolle og det er også ofte klasselæren der ligesom får en 

mistanke omkring, om eleven er ordblind og det er jo også der man kan fører et bevis 

på det, for hvis der kom en i matematik og sagde der stod klasse i stedet for kasse, vil 

jeg nødvendigvis ikke få vækket en mistanke.   

Men også fordi at klasselærer funktion følger klasselærer funktion, men det har vi også 

snakket om at det skal til at stoppe. Og det er jo klart at de har de første tegn på 

ordblindhed. Og kan ligesom måske agere ud for det og man er jo ikke kun ordblind når 

man har sin klasselærer   

12. hvad tror du der skal til for at hjælpe læsesvage / ordblinde elever i 

matematikundervisning.  

Jeg tænker faktisk ikke over hvordan jeg hjælper de ordblinde elever i min 

undervisning jeg tænker over hvordan jeg hjælper dem alle sammen og det jeg sådan 

helt konkret har gjort i min undervisning det er jeg har lavet flip classrum alle de nye 

ting dem forklare jeg på tavlen også giver jeg faktisk ikke lektier for, så er lektien der 
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hjemme at de måske lige ser en video til forberedelsen til næste gang og de videoer har 

de total adgang til alle også skal de se den og den kan de se flere gange hvis de har 

behov for dette, og spole frem og tilbage hvis de har behov for dette og få det gentaget 

flere og flere gange og det er ikke kun pga. de ordblinde det er også pga. alle de andre.  

Men det at de ordblinde elever har set at jeg bruger nogle af de samme programmer, 

skaber en vis tillid og en hvis og de andre er også bekendte med at sådan er det og det 

ikke er anderledes.  

Jeg sørger selvfølgelige for at de har en bog der er OCR behandlet og alt hvad jeg 

kopierer osv. det er scannet ind til dem der hr jeg en mappe hvor jeg deler med dem så 

det sørger jeg for at de ordblinde har adgang til.   

Nogle gange læser jeg også opgaverne op for den ene elev fordi måske eleven bliver 

lidt flov ved at finde sin mobil telefon frem og derfor læser jeg det op. Og tjekker lige 

op på om han har forstået denne opgave men det er jo ikke kun ham, det er jo også 

nogle af de andre.   

Men jeg vil hellere ikke gøre noget anderledes, kender det selv for mine egne traumer, 

hvis jeg nu bedte de 3 ordblinde om at komme op til tavlen, så kunne jeg lige sikre om 

de havde forstået opgaven, det vi jo være at udstille dem meget og de andre vil måske 

begynde at tænke, holde da op de får hjælp nu.   

Jeg sikre mig også at de bruger wordmath i stedet for smat, fordi smat ikke kan arbejde 

sammen med CD - ORD   
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Bilag 5. Eksempel på udarbejdelse af materiale til begreb fokus i 

indskoling.    
Matematik 1.a bogen  

Emne 1.   

Tal og tælling   

Begreberne som er i fokus   

Mange   
Tegning   
Tæl   
Tælle   
Lige mange   
Flest   
Flere   
Færrest   
Færre   
Streg ud   
Koster   
Tallet  
Rækkefølge  

mangler   
Før  

Efter.  

  

ting man kunne lave.   

Quiz og byt   
Foldebøger   
Begrebstavler   
Arbejde (fysisk) med begreberne - sproglig opmærksomhed   

- Finde lige mange   
- Lave bunker med flest og færrest.   
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QUIZ OG BYT  
Beskrivelse: Med en medbragt billede eller tegning i hånden, går alle børn rundt blandt hinanden og 

interviewer på skift hinanden om den ting, der er i posen.   
Formål: Det er hensigten, at man får øvet sig i at spørge, beskrive og forklare samt lytte til det, en 

samtalepartner siger for senere at kunne bruge det selv. Således skulle børnene gerne opdage, at det har 

værdi at få informationer fra en kammerat.   
Relevante læringsmål:   

- Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig   
- Eleven har viden om turtagning    

- Eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde -   Eleven har viden om enkle 

samtaleformer.  Instruktion:   
Før aktiviteten går i gang, gennemgår du reglerne: Tingene er hemmelige og skal blive i hånden; man må 

ikke kigge. Det handler om at finde ud af, hvad det er ved at spørge til, hvordan tingen ser ud, hvad den kan, 

hvad den bruges til, hvordan den føles etc. Alle børn går ud på gulvet med deres medbragte begreb eller 

tegning i hånden. De går rundt mellem hinanden. Når et signal lyder, stopper de og hilser på nærmest 

stående kammerat. Den, der fx har det længste hår eller de mindste fødder, får lov at spørge først. Når 

barnet tror, det har gættet, hvad det er, byttes der roller. Når begge børn har gættet, hvad der er i 

kammeratens Hånd, bytter de billede. Børnene siger farvel, finder en ny samtalepartner og starter igen 

forfra. Denne gang har man en andens ting med, som man nu skal svare på spørgsmål om ud fra det, 3-4 

omgange stopper aktiviteten.    
Evaluering:   

Læg mærke til, hvordan børnene klarer den udfordring,   
- det er at Skulle gå rundt blandt hinanden   
- At skulle finde makkere og tage initiativ til samtale   
- Skulle overholde turtagningen og tale og lytte på særlige tidspunkter   

- Hvordan de ser ud til at anerkende og bruge hinandens informationer.   
Variationer:  

 I stedet for en ting kan man bruge en tegning med bagsiden udad/opad, skrevne ord eller sætninger eller en 

geometrisk figur tegnet på papir. Der kan arbejdes med elementer, som den professionelle har haft med, 

men der kan (senere) også være grund til at bruge ting, der relaterer sig til et fagligt forløb, fx ting, man 

finder i uderummet eller skoven (måske kan I så lave øvelsen udenfor).  
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Mange   
  
  

  
  
  

Tegning   

  
  
  

Tæl   

  
  
  

Tælle   

  
  

Lige mange   
  
  
  

  
  

Flest   

  
  

Flere   

  
  

Færrest   

  
  

Færre   
  
  
  

  
  

Steg ud   

  
  

Koster   

  
  

Tallet   

  
  

Rækkefølge   
  
  
  

  
  

Mangler   

  
  

Føre   
  

  
  

Efter   
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Snak ud fra billederne  

BILLLEDSAMTALE  
Beskrivelse:   

Denne aktivitet har afsæt i en fælles samtale om en række billeder.   
Formål: Det er hensigten, at børnenes undren og refleksion stimuleres gennem afsæt i en række billeder, 

som er medbragt af den professionelle eller indhentet sammen med børnene i nærområdet.   
Relevante læringsmål:   

Eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig  

Eleven har viden om talesprogets funktioner.   
Instruktion: Fælles samtale på klassen med billeder fra bogen, hvad viser billedet? Hvad for noget 

matematik kan vi få ud af billede og hvad for nogle opgaver kan vi stille ud fra billedet.  
Variationer: Overvej mere nøje, hvilke billeder du har med. Det kan være I er i gang med et særligt tema 

(evt. i et andet fag), og det er oplagt at bede børnene koble billederne til det, de ved og har oplevet, herfra.  

Husk blot, at billederne skal kunne inspirere og give mening for børnene.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Snak ud fra billeder  
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Lav dine egne matematikopgaver ud fra billederne.   

Beskrivelse:   
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Med udgangspunkt i aktiviteten “billedsamtale” kan børnene skrive deres egne tekster i form af korte 

matematikopgaver. Billederne og samtalen sætter tanker i gang og støtter børnenes hukommelse som 

grundlag for skriveprocessen.  
Formål: Hensigten er her, at børnene på baggrund af samtalen får mod på at skrive deres egne tekster.  

Relevante læringsmål: ƒ Eleven kan eksperimentere med at skrive små tekster ƒ Eleven har viden om det 

alfabetiske princip, skriveretning og sætningsopbygning.   
Instruktion: Alle børn får en kopi af de billeder, der er blevet talt om. Kopier dem, så der er mulighed for 

at skrive korte sætninger under hvert billede. Opgaven er at skrive noget af det, de husker fra samtalen, altså 

hvad de tænker på i sammenhæng med billedet. Du kan med fordel bede børnene konsultere hinanden 

undervejs, hvis der er noget, de ikke kan stave til, eller hvis de skal have hjulpet deres hukommelse på gled. 

Dine noter fra før-samtalen med børnene kan også hjælpe her. Måske har du skrevet nogle af nøgleordene 

op på tavlen eller på karton og hængt op på væggen.   
Evaluering: Med udgangspunkt i børnenes tekster kan du evaluere, hvorledes de klarer at formidle det, de 

har på hjerte. Får de skrevet en opgave/opgaver, andre kan forstå?   
Variationer:   

1. Aktiviteten kan også tage afsæt i et selvvalgt billede, som barnet har fundet. Det centrale er 

dog, at du får stimuleret refleksionen over billedet, inden du sætter børnene i gang med at skrive.  
2. Børnene kan skrive deres korte tekster og stikord bag på et billede og bagefter finde en 

makker og gensidigt forsøge at gætte, hvilket billede teksterne handler om.   
3. Når børnene har prøvet denne aktivitet, kan den vendes om: Fra tekst til billede. I starter med 

at samtale i klassen om en god historie, I gerne ville kunne fortælle og derefter skal de prøve at tegne det.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lav dine egne matematikopgaver ud fra billederne.   
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Begrebstavle  
Eleverne får udleveret en stykke a4 kanton når vi starter emnet op, dette skal vi bruge hver dag, hvor at 

skrive de nye begreber om som vi møder undervejes, man må gerne tegne til sit begreb. Når emnet er slut 

laminere vi tavlen og sætter det ind i mappen så de altid kan gennem det.   
I klasse har vi et stort a 3 planche hvor vi også sætter ordrerne på med lærer tyg gummi.   

  

  
  

Mange   
  
  

  
  

Tegning   

  
  

Tæl   

  
  

Tælle   

  
  

Lige mange   
  

  

  
  

Flest   

  
  

Flere   

  
  

Færrest   

  
  

Færre   
  

  

  
  

Steg ud   

  
  

Koster   

  
  

Tallet   
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Rækkefølge   
  

  

  
  

Mangler   

  
  

Føre   
  

  
  

Efter   
  

  
  
  
  
  
  
  
  

FORSKELLIGE MÆNGDER 

Beskrivelse: Til denne aktivitet skal man bruge et antal glas med ting, der kan tælles, fx centicubes eller 

pastaskruer. Børnene skal gætte antal, tælle og gruppere tingene. Formål: Fordi børnene skal gætte og siden 

tælle, hvor mange ting der er i glasset, handler det om at udvikle strategier, der gør det lettere at overskue 

den mængde, man skal tælle.   
Relevante læringsmål:   

Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge   
Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal   
Eleven har viden om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og 

digitale værktøjer.   
Fremgangsmåde: Sørg for, at der er over 15 og max. 50 ting i hvert glas, således at børnene oplever, at 

estimering er relevant. Lad dem arbejde i par eller 3 sammen. Lad dem først gætte (estimere), hvor mange 

ting/elementer der er i glasset. De skal skrive tallet ned. Tal om, hvordan man skriver tallene: enerens plads 

og tierens plads. Børnene begynder at tælle op. Opfordr dem til at dele elementerne op i bunker à 10. Når 

det er gjort, tæller børnene gruppens bunker og finder ud af, hvor mange tierbunker der er, og hvor mange 

enere der er tilbage, og hvad det giver i alt. Børnene noterer nu det tal, de kommer frem til, og tjekker, om 

de er langt fra eller tæt på det estimerede tal fra før. Du skal spørge de børn, der har skudt langt forbi, 

hvordan de bar sig ad med at gætte.   
Evaluering: Der er givet nogle af børnene, som oplives af, at tallene nu erstattes med konkrete genstande; 

hold øje med, hvem det er, og hvordan det understøtter læringen. Dette er også en meget taktil opgave 

(hænderne arbejder) og prøv derfor at lægge mærke til, hvordan det understøtter særlige børn. Læg mærke 

til, om børnene gætter langt fra eller tæt på det rigtige antal, og om de bruger systematiske strategier, når de 

tæller.   
Variationer: Lad enkelte af genstandene (fx de med særlig farve) gælde for 10 og ikke 1. De ligger i 

banken hos dig! Dermed kan man veksle 10 enere til 1 tier, hvilket gør det lettere at tælle hurtigt op og giver 

færre ting på bordet. Når alle par/grupper har fået 10-ere, kan de bygge tal, som andre skal aflæse, fx 3 

hvide pastaskruer (gælder for 1 hver) og 1 sort (gælder for 10) repræsenterer tallet 13.  
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Foldebøger 

Når emnet slutter er en god måde at afsluttet emnet på ved at lave en foldebog hvor 

eleverne skriver de vigtigste begreber og ting de har lært i.   

De første gange eleverne skal lave foldebøger, er det en god ide at man har vist dem 

hvordan disse bøger skal foldes, så man viser dem forskellige Teknikker.   
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