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1   Indledning 

Det fremgår af Egmont rapporten 2018 ”Let vejen - til uddannelse for ordblinde børn og unge” 

(Egmont, 2018, s. 10), at ordblinde elever får lavere karakterer i matematik, sammenlignet med 

skolens øvrige afgangselever. Det findes derfor relevant i en skolekontekst at undersøge hvor i 

disse udfordringer eller direkte vanskeligheder opstår i matematik for de ordblinde elever. Denne 

relevans tydeliggøres også ved at omkring 7-8% af den danske befolkning forventes at være 

ordblinde (Dysleksi/ordblindeforeningen i Danmark), og at gode færdigheder i matematik på 

samme måde som læsefærdigheder, er af stor betydning for senere mulighed for succes i 

uddannelse, job og mange dagligdags situationer (Dahle, 2011, s. 3). Med dette omfang må det 

formodes at enhver matematiklærer støder på ordblinde elever flere gange i løbet af et arbejdsliv.  

Det er her vigtigt som lærer at være opmærksom på at udfordringer hos ordblinde i matematik 

kan tage meget forskellig karakter, og det er svært at tegne et entydigt billede af dette (Chinn, 

Ashcroft, 2007, s. 17). Dog vil der her blive forsøgt at skabe et overblik over hvori nogle af disse 

udfordringer kan udspringe. Dette for at matematiklæreren kan møde de ordblinde elever med et 

bredere og mere nuanceret syn på dette felt, og derved også bidrage til elevernes egen forståelse 

af deres situation.  

En ordblind efterskoleelev beskriver meget godt kernen i dette projekt ved at sige: fair nok at du 

ikke kan finde ud af dansk for du er ordblind, men i matematik følte man bare overhovedet ikke 

man havde nogen undskyldning (…) jeg har altid hadet matematik, for jeg følte ikke der var en 

undskyldning til hvorfor du var så dårlig. Altså ordblindhed kan overhovedet ikke gøre noget ved 

matematik, matematik er jo tal) (bilag 3, l. 130-133)  

Det bestræbes ved dette projekt, at matematiklæreren klædes på til at møde de ordblinde elever 

med værktøjer til, hvordan de kan arbejde med at mindske denne forskel i udbyttet i matematik 

mellem de ordblinde og skolens øvrige elever. Projektet vil gennem en kvalitativ metode med 

interviews af ordblinde se på, om der blandt disse informanters udsagn sammenholdt med 

forskning på området kan laves en form for model, som kan understøtte lærerens arbejde med 

denne elevgruppe. Dette har resulteret i 8. fokuspunkter for matematiklæreren, hvis formål er at 

understøtte en undervisningspraksis som elever med dysleksi kan profitere af, uagtet om de 

oplever vanskeligheder i matematik eller ej. 
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Det er en præmis i dette projekt, at forfatteren bag selv har en bagrund som ordblind, og i kraft af 

dette, både i tidligere virke og gennem studie har haft interesse for hvordan de elever, som har de 

største faglige vanskeligheder i skolen hjælpes bedst muligt. Så disse elever på lige fod med deres 

klassekammerater kan komme igennem skolen med et fagligt og personligt udbytte, som fremmer 

både deres karakter som mennesker og deres faglige karakter. Dette så de bliver i stand til at 

agere som velfungerende borgere i vores demokratiske videnssamfund, som det er præciseret ved 

folkeskolens formål (UVM). Forfatterens baggrund som ordblind er også med til at skabe en indre 

motivation for projektet, også selvom at hans dysleksi ikke har resulteret i større vanskeligheder 

med matematik1. Det har også skabt en nysgerrighed for hvordan det af andre ordblinde opleves 

at have matematik, i håbet om at kunne forbedre egen praksis for hvordan man som 

matematiklærer kan hjælpe ordblinde elever i matematik, så de i projektet senere refererede 

udfordringer mindskes.  

På baggrund af ovenstående beskrivelse af denne problematik om at ordblinde som gruppe klarer 

sig dårligere i matematik end skolens øvrige elever og den her beskrevne nysgerrighed for dette, 

har ført til nedenstående problemformulering.  

 

1.1   Problemformulering 
 
Hvad kan være årsagerne til at ordblinde elever som gruppe klarer sig dårligere i matematik end 

skolens øvrige elever i folkeskolen, og hvilke muligheder har matematiklæreren for at mindske 

denne forskel?   

 

 

 

 

                                                 
1 Denne motivation er uden tvivl blandt andet grundlagt i  min egen skolegang, der som ordblind var brolagt med 
mange udfordringer og nederlag. Jeg har senere i  l ivet haft stor succes i  min uddannelse og derfor bekræfter det mig i, 
at jeg kunne have fået en bedre skolegang, og derfor har jeg også mødt mit studie og arbejde med ambitionen om at 
skabe den gode skolegang for andre som jeg ikke selv fik. 
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2   Læsevejledning 

I bestræbelsen på at svare på ovenstående problemstilling, er analysen struktureret i to 

hovedafsnit med hver flere underafsnit. Dette gør det muligt for læseren at foretage nedslag i 

teksten. Hovedafsnittene er: Hvad er dysleksi og Hvordan kan dysleksi give udfordringer i 

matematik. I analysen vil der løbende blive inddraget forskning på dysleksiområdet, se 

metodeafsnittet for præcisering af søgemetoder og kriterier. Hovedpunkterne fra projektets 

forskningsgrundlag udfoldes i en kort forskningsoversigt, som grundet det begrænsede omfang 

ikke kan betragtes som fuldstændig i forhold til projektets brug af forskning, og for forskning på 

området generelt. Men dette afsnit kan tjene som et overblik for læseren over forskning på 

området, da der her præsenteres nogle nedslag i den forskning, som er fundet relevant i forhold til 

projektets problemfelt. Opsætningen af dette projekt er inspireret af det kontinentale projektsyn 

(Pjengaard, 2019, s. 68-79), og projektet indeholder derfor ikke et særskilt teoriafsnit. Teori vil 

blive præsenteret løbende i analysen, efterhånden det findes anvendeligt til besvarelse af 

problemformuleringen. Det primære teoriske grundlag i analysen er Pierre Bourdieus forståelse af 

kapitaler, herunder hans forståelse af symbolsk vold og feltbegreb. Bourdieus feltbegreb vil blive 

sammenkædet med Poul Cobbs og Erna Yackels opfattelse af sociomatematiske normer. Desuden 

vil der blive inddraget referencer til Deci og Ryan’s teori, med udgangspunkt i beskrivelse af 

elevernes tre grundlæggende psykologiske behov, og endvidere vil analysen af empirien blive 

tillagt et narrativt perspektiv, hvor referencer til ’Narrativ praksis i skolen’ anvendes. Projektet har 

til formål at lægge op til et handleperspektiv, som vil kunne hjælpe matematiklæreren til at 

planlægge, gennemføre og evaluere matematikundervisningen, så den med et 

ordblindeperspektiv er mere hensigtsmæssig og udviklende for den enkelte ordblinde elev. 

I kraft af forfatterens egen dysleksi og et mangeårigt personligt engagement i den mere positive 

fortælling om dysleksi, kommer der gennem teksten nogle få mere personlige erfaringer og 

kommentarer til indholdet. Dette sker udelukkende som fodnoter, så læseren gives mulighed for 

selv at vælge denne del af teksten fra eller til.  
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Dysleksi eller ordblindhed: I dette projekt bruges både betegnelsen dysleksi og ordblindhed. 

Forfatteren ser problemer i brugen af ordet ordblindhed2, da betegnelsen kan ses som misvisende 

for hvad ordblindhed egentlig er (Svendsen, 2020, s.17). Det anerkendes samtidig at ordblindhed 

er en betegnelse de fleste på hverdagsniveau bedre kan forholde sig til og derfor bruges det om 

informanterne, da de også selv beskriver sig som ordblinde og ikke dyslektikere. 

Alle informanterne vil desuden kun blive omtalt som hunkøn.  

 

3   Metode 

Det empiriske grundlag er kvalitativt, og indsamlet ved semistrukturerede interviews af tidligere 

og nuværende folkeskoleelever som er ordblinde. Læs mere om indsamlingen af den kvalitative 

data under afsnittet Præsentation af empiri. Som det fremgår af læsevejledningen, så indeholder 

projektet en kort forskningsoversigt for at give læseren mulighed for at få et indblik i områdets 

vidensgrundlag (Boding, 2019, s. 81-87). Dette var også et metodisk valg, med det formål at udvide 

og nuancere blikket for området, inden det videre arbejde med indsamling og analyse af empirien. 

Dette skal også ses i lyset af, at forfatteren bag projektet som beskrevet selv er ordblind, og derfor 

er dette tænkt som en mulighed for at mindske risikoen for blinde vinkler og forudantagelser. 

 

Det kontinentale projektsyn er valgt, for at skabe en mere sammenhængende læseoplevelse, hvor 

der redegøres for teorien løbende i analysen i forbindelse med at denne bliver anvendt analytisk. 

Dette er også tænkt som en mulighed for at sammensætte en analyse, hvor læseren ikke skal 

forholde sig til for mange referencer på tværs at teksten, og så har det været hensigten at det 

skulle bidrage til en mere dynamisk arbejdsproces hvor forskning, teori og informanternes 

erfaringer kobles sammen under skriveprocessen. I analysen forsøges det at finde sammenfald 

                                                 
2 Det er min oplevelse at begrebet ordblindhed kan skabe forvirring, især blandt skolebørn, da der jo ikke er tale om 
mennesker uden evnen ti l  at se ord. Set i  lyset af, at det er min personlige oplevelse at mange, desværre også lærere i  
den danske folkeskole ikke ved reelt hvad det vil  sige at være ordblind, synes jeg derfor det er et problem at bruge et 
ord som i den grad er misvisende. Jeg præsenterer dog også oftest mig selv som ordblind, og kun meget sjældent som 
dyslektiker, men vil  gerne med dette projekt sende det signal om, at dysleksi for  mig at se er et bedre ord for omtalen 
af diagnosen.  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Morten Rygner - juni  2021 

 6 af 33 

mellem empirien og den forskning som er præsenteret i forskningsoversigten (Boning, 2019, s. 

85). 

 

Der er foretaget søgning af litteratur i følgende databaser: bibliotek.dk, ERIK, oria.no, Libris, 

Psykinfo, Aalborg universitet og Google. I denne søgning er der både brugt søgeordene dysleksi, 

matematikvanskeligheder, både i kombination og hver for sig, der er endvidere søgt på dysleksi i 

relation til psykiske følger her med søgeordene angst, selvværd, og motivation. Der er søgt på 

både ordblindhed og dysleksi, da nogen lande har større tradition for at bruge betegnelsen 

dysleksi og hvor det er oplevelsen at det i Danmark mest er ordblindhed der bliver brugt. De 

korrekte søgeord har været oversat til engelsk, norsk og svensk ved søgningen i de forskellige 

databaser. Der er endvidere foretaget kædesøgning med udgangspunkt i forskellige bøger, som 

var kendt på forhånd og bøger lokaliseret på det lokale bibliotek. Der er fundet flere forskellige 

typer af litteratur, herunder f.eks. fagbøger om dysleksi og matematikvanskeligheder, rapporter 

om forskning, litteraturstudier, videnskabelige studier og en doktorgradsafhandling. Der er kun 

medtaget studier fra lande hvor skolesystemet menes at kunne sammenlignes med en dansk 

skolekontekst, og studier af nyere dato. Dog dækker de valgte studier bredt i forhold til elevalder, 

fra elever i indskolingen til et enkelt studie med studerende på videregående uddannelser.   

 

4   Forskningsoversigt 

De gennemsnitlige karakterer for ordblinde elever ved afslutning af folkeskolens afgangsprøve 

ligger tydeligt under de øvrige elever i folkeskolen ifl. rapporten: Let Vejen - Til uddannelse for 

ordblinde børn og unge. Forskellen er tydeligst når man kigger på dansk og engelsk, men i 

matematik er forskellen mellem 1 til 1,4 point på 12-trinsskalaen, ved de tre forskellige 

prøveformer i faget, hvor forskellen er størst ved problemløsningsprøven og mindst ved den 

mundtlige prøveform (Egmont, 2018, s. 10). Undersøgelsen er lavet blandt ordblinde, som har 

forladt folkeskolen for henholdsvis 5, 10 og 15 år før 2018, og det kan derfor ikke udelukkes at det 

har haft en positiv effekt på disse tal, at der er kommet et øget fokus på testning og at IT-

støttemuligheder har været i stor udvikling (Egmont, 2018, s. 13;16). Omvendt er undersøgelsen 
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lavet blandt Nota-medlemmer, og det antydes i undersøgelsen, at det kan formodes at denne 

gruppe af ordblinde er stærkere fagligt, end den samlede gruppe af ordblinde i Danmark. Dels 

kræver det en aktiv handling at blive medlem af Nota og at gruppen med en dårligere 

socioøkonomisk baggrund kan være underrepræsenteret. Hertil skal det nævnes at ordblinde med 

etnisk minoritetsbaggrund er stærkt underdiagnosticeret og vil dermed heller ikke være medlem 

at Nota, da dette kræver en gyldig dokumentation for diagnosen (Egmont, 2018, s. 13).  

Et studie finder, at ordblinde elever i 3. klasse har sværere ved aritmetik herunder at anvende 

simpel addition og subtraktions algoritmer i sammenligning med kontrolgruppen (Vukovic, Lesaux 

& Siegel 2010, s. 639). Studiet indeholder blot 18 ordblinde elever og en kontrol gruppe på i alt 

247 (Vukovic et al, 2010, s. 640). I et review som undersøger sammenhængen mellem dysleksi og 

aritmetiske færdigheder påvises en signifikant sammenhæng mellem dysleksi og dårlige 

færdigheder i basal regning, herunder hovedregning (Simmons & Singleton, 2007, s. 85;87). Denne 

sammenhæng bliver sat i forbindelse med den nedsatte fonologiske funktion hos de ordblinde, 

som studiet argumenterer for kan have indflydelse på evnen til at manipulere med tal herunder 

indflydelse på tællehastighed og evner ved basal regning. Det bliver dog endvidere præciseret at 

ordblinde på andre områder i matematik ikke behøver at have specifikke udfordringer (Simmons & 

Singleton, 2007, s. 87). Der drages også den pointe at hvis den ordblinde udviser mere generelle 

vanskeligheder i matematik, bør man overveje om eleverne også har dyskalkuli og 

vanskelighederne derved ikke er knyttet til fonologien (Simmons & Singleton, 2007, s. 88).  I et 

longitudinelt studie som følger elever i 2. og 3. klasse, hvor de testes fire gange, påvises det at de i 

den gruppe af børn som kun har matematikvanskeligheder udvikler sig hurtigere i matematik, end 

gruppen med både læse- og matematikvanskeligheder. De beskriver endvidere at gruppen af 

elever kun med læsevanskeligheder også præsterer under normalgruppen i slutningen af 3. klasse. 

På denne baggrund konkluderer dette studie at elever i læsevanskeligheder, kan udvikle 

sekundære vanskeligheder i matematik (Jordan, Kaplan & Hanich, 2002, s. 595). Her er det 

interessant at kigge på om der kognitivt er en sammenhæng mellem dysleksi og dyskalkuli. Dette 

spørgsmål beskæftiger et studie med titlen: Dyslexia and Dyscalculia: Two learning disorders with 

different cognitive profiles, fra 2009 sig med. De undersøger 8-10 årige skolebørn, som deles op i 

følgende 4 grupper: børn med dysleksi, børn med dyskalkuli, børn med kombination af dysleksi og 

dyskalkuli og en kontrolgruppe. Her findes at der kognitivt er to forskellige profiler for grupperne 
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af børn med dysleksi og dyskalkuli. Hvor det primært ses at dyslektiske børn har en nedsat 

fonologisk aktivitet, så ses dette ikke hos børn med dyskalkuli (Landerl, Fussenegger, Moll & 

Willburger, 2009, s. 322 ). Et andet perspektiv, som kan have betydning for ordblindes muligheder 

i matematik er sprogets betydning i faget. Her har et studie undersøgt 4. klasses elevers løsnings af 

tre forskelige problemregningsopgaver med øget mængde af tekst og herunder tekst som er 

mindre væsentlig for opgaven, den sværeste opgave indeholder i øvrigt irrelevante tal. Her finder 

de, at alle grupper klarer sig dårligere ved øget sværhedsgrad, men gruppen med kombinerede 

vanskeligheder i både læsning og matematik klare sig dårligere end kontrolgruppen og gruppen 

med blot matematikvanskeligheder (Fuchs & Fuchs, 2002, s. 571). Dette ligger op til at kigge på 

muligheden for at kompensere og hjælpe ordblinde med deres læseforståelse. Her slås det fast i 

studiet ”Projekt It og ordblindhed” at ordblinde klarer sig signifikant dårligere end kontrolgruppen 

i læseforståelse når de ordblinde ikke anvender it-støtte. Derimod viser undersøgelsen også, at når 

den ordblinde gruppe bliver bedt om at anvende it-støtte, så klarer de sig ikke signifikant dårligere 

end kontrolgruppen, som er elever, der er udvalgt som middel præsterende elever (Arnbak & 

Petersen, 2016, s. 20-28). Hertil skal det nævnes at dette resultat viser sig selvom 

ordblindegruppen indeholder en andel med ringe erfaring med brug af it-støtte. (Arnbak; 

Petersen, 2016, s. 4)  

 

I et systematisk review: The association between poor reading and internalising problem, fastslås 

det, at der er signifikant forskel på dårlige læsere og normale læseres risiko for at komme til at lide 

af forskellige psykiske lidelser, dog er risikoen for at få angst større end for at få depression 

(Francis, Garuana, Hudson & McArthur, 2019, s. 58). Endvidere konkluderes det, at der er en 

sammenhæng mellem dårlige læsefærdigheder og nedsat koncentration. (Francis et al, 2019, s. 

46). I et andet studie, som undersøger selvværd og angst hos børn med og uden dysleksi blandt 

124 skolebørn fra 8 til 11 år, er man kommet frem til at ordblinde børn har større mulighed for at 

få angst og lavt selvværd, som er knyttet til forskellige situationer og arenaer i skolekonteksten. 

Dette fund beskrives i studiet som værende signifikant (Novita, 2016, s . 286). I et tredje studie 

undersøges sammenhængen mellem ordblindhed og angst for matematik og denne gruppes 

mentale velbefindende. Dette studie er dog foretaget på ordblinde som er studerende på 

videregående uddannelser, primært sygeplejerske- og psykologistuderende, hvilket medfører en 
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overvægt af piger, og en gennemsnitsalder på 23 år (Jordan, McGladdery & Dyer, 2014, s. 229). 

Studiet finder en signifikant forskel på ordblindegruppen og kontrolgruppens risiko for at udvikle 

matematikangst og konkluderer endvidere, at ordblindegruppen også har signifikant øget risiko for 

at udvikle dårligere mentalt vedbefindende i en generel studiesammenhæng, men dog ikke i 

forhold til det mentale velbefindende knyttet til livet uden for studielivet. (Jordan et al, 2014, 

s.231;234).  

5   Præsentation af empiri 

Det empiriske grundlag er 6 semistrukturerede interviews af ordblinde, nuværende og tidligere 

folkeskoleelever. Her i blandt er 4 af dem piger, og spænder over to 8. klasses elever, en 

efterskoleelev, en 10. klasses elev, en elev som er på første år af en erhvervsrettet uddannelse 

samt en studerende i 1.g på STX. Formålet har været at afdække informanternes oplevelse af egen 

skolegang, med henblik på at få en fornemmelse af, hvordan det for dem som ordblinde har været 

at gå i folkeskolen og herunder at have matematik. Desuden forsøges det at afdække hvad de 

tænker om deres egen faglighed i matematik. Informanterne er dels nogen jeg selv tidligere har 

undervist, gennem arbejde og praktik, og nogen som har gået i parallelklasse til klasser jeg har 

undervist. Det var bevidst at bruge netværket på denne måde, fordi dette sikrer et 

forhåndskendskab til informanterne som ifølge Bourdieu er vigtigt (refereret i Glasdam, 2016, s. 

123, 135). Det var ligeledes tanken at dette formentlig vil gøre informanterne mere trygge og 

derved skabe basis for en mere åben og ærlig interviewsituation, da interviewet hermed byggede 

på en allerede etableret tillid mellem informant og interviewer (Glasdam, 2016, s. 133). Det at 

interviewer lige som informanterne også er ordblind, og det faktum at informanterne er bekendt 

med dette, ses også som en mulighed for at skabe denne tillid, og endvidere formodes det at 

kunne hjælpe interviewer med at sætte sig i informantens sted og derfor bedre kunne stille de 

rette spørgsmål og kunne forstå svarene3 (Glasdam, 2016, s. 129). Dog kan denne forforståelse for 

emnet, også resultere i blinde vinkler, og det er derfor i følge Bourdieu vigtigt at man er sin 

                                                 
3 Her tænker jeg også at min egen baggrund som ordblind, som alle informanterne var bekendt med, betød at de 
umiddelbart var trygge ved interviewsituationen. Jeg har altid haft en opfattelse af, at jeg som lærer hurtigere end 
kollegaer kan komme tæt ind på elever med dysleksi, da jeg selv er åben om mine udfordringer. Dette skaber et rum 
hvor eleven som oftest også meget hurtigt åbner op for sine egne oplevelser og udfordringer over for mig.  
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forforståelse bevidst så man i interviewsituationen kan bryde med den, og forstå informanterne 

ud fra deres egen logik (refereret i Glasdam, 2016, s. 136).    

Det var vigtig at informanterne kom fra forskellige skoler, så det ikke ender med at blive en 

undersøgelse af den enkelte skoles eller klasses praksis på området. Informanterne er derved 

bredt geografisk placeret, dog alle inden for Region Sjælland. Kun to informanter kommer fra 

samme folkeskole, men ikke samme klasse. Informanterne har alle oplevet udfordringer med 

matematik, men i forskellig grad, og der er også forskel på hvordan de har det med matematik i 

dag.  

Der er lavet to pilot interviews, men da tilretningen af interviewmetoden på baggrund af disse 

interviews blev så relativt lille, så er de endt med at blive inddraget på lige fod med de andre 

interviews.  

 

5.1   Fremgangsmåde for interview og behandling 
 
I et forsøg på at understøtte informanternes refleksioner før og under interviewsituationen, er der 

brugt billedkort (fra dialoogle, se link under referencer) (Glasdam, 2016, s. 132). Informanterne er 

forud for interviewene blevet skriftligt præsenteret for de overordnede spørgsmål og er blevet 

bedt om at skulle udvælge billeder, som de synes symboliserer noget ved det svar som de vil give 

til de enkelte spørgsmål. For mere info om denne fremgangsmåde, se brevet om samtykke (bilag 

1), hvor formål og fremgangsmåde for interviewet er beskrevet. Når informanterne med 

udgangspunkt i deres valgte billede var i gang med at fortælle, stillede intervieweren uddybende 

spørgsmål. 

Efter transskribering er der foretaget kodning med udgangspunkt i 11 kategorier (Glasdam, 2016, 

s. 145), se eksempel i bilag 2. Herefter er de forskellige kategorier samlet for at muliggøre en 

læsning af alle udsagn inden for samme tematik. Dette gør materialet mere overskueligt og 

anvendeligt ved analysen af empirien, og har derigennem også været med til at forme analysens 

afsnitsopdeling (ibid), sammen med det forskningsmæssige grundlag. Der er udarbejdet et uddrag 

af transskriberingen, som præsenterer den del af empirien som anvendes i analysen (bilag 3). 

Dette skyldes, at den fulde transskribering fylder langt mere end tilladt inden for formalia af 

projektet. 
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5.2   Etiske overvejelser  
 
Det er overvejet hvorvidt det kunne bidrage til projektet at teste informanterne, f.eks. ved at teste 

deres arbejdshukommelse eller teste deres aktuelle matematikfaglighed. Det blev fravalgt, fordi 

det er tillagt et etisk dilemma, at det ikke er muligt at foretage en faglig opsamling på en sådan 

test, da ingen af informanterne skal modtage undervisning af forfatteren i fremtiden. Det har 

været vigtigt, at informanterne skulle have en god oplevelse med at deltage, også set i lyset af at 

interviewet omhandler en diagnose (Glasdam, Hansen & Pjengaard, 2016, s. 38), som kan være 

knyttet til flere dårlige oplevelser og følelser, og direkte psykiske udfordringer jf. 

forskningsoversigten. Det er således også her et argument for at vælge informanterne blandt eget 

netværk, da det giver mulighed for at tage højde for dette i udvælgelsen af informanterne. Alle 

interviews er efter optagelsen er stoppet, sluttet af med en samtale, hvor informanterne er blevet 

spurgt ind til hvordan det har været at deltage og om hvordan informanterne kunne bruge 

interviewet til noget positivt, for at sikre at de ikke har fået en dårlig oplevelse af 

interviewsituationen (Glasdam et al, 2016, s. 34). 

6   Analyse og teori 

6.1   Hvad er dysleksi 

 

Ordblindhed defineres af International Dyslexia Association (IDA) som følgende:  

”Ordblindhed er en specifik indlæringsvanskelighed af neurobiologisk oprindelse. 

Ordblindhed er kendetegnet ved vanskeligheder med sikker og/eller hurtig ordafkodning, 

stavevanskeligheder og vanskeligheder med at forbinde de enkelte bogstaver og 

bogstavfølger med deres konventionelle lyde. Disse vanskeligheder stammer typisk fra en 

forstyrrelse i  den fonologiske komponent i  de sprog lige færdigheder og er ofte uventede set 

i  forhold ti l  andre kognitive færdigheder og den undervisning, eleven har modtaget. 

Sekundære konsekvenser kan være vanskeligheder med læseforståelse og re duceret 

læseerfaring, som kan begrænse væksten i  ordforråd og bag grundsviden” (EMU, 2020) 

Referencen er fundet i  overensstemmelse med original definition på engelsk fra den 

Internationale ordblindeforening ( International Dyslexia Association, 2002).  
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6.1.1   Specifik indlæringsvanskelighed 
 
Ovenstående definition slår fast at der er tale om en specifik indlæringsvanskelighed, som 

primært medfører vanskeligheder med sikker og hurtig ordafkodning. Dette er i 

overensstemmelse med Carsten Elbros beskrivelse af ordblindes vanskeligheder ved 

udnyttelse af skriftens lydprincip (Elbro, 2007, s. 72). Manglende evner til at udnytte 

skriftens lydprincip gør at ordblinde har sværere ved læsning og stavning af ukendte ord 

eller ord som de ikke har set flere gange tidligere. Endvidere medfører en usikker udnyttelse 

af lydprincippet en usikker ortografisk repræsentation i hukommelsen, således at den 

ordblinde nemt laver forveksling også med kendte ord (Elbro, 2007, s. 73). 

Vanskelighederne ved udnyttelse af lydprincippet er af endnu større betydning under 

stavning, da man ikke blot skal genkende ord, men her skal genkalde sig ordet (Elbro, 2007, 

s. 85). Det tydeliggøres desuden i IDA’s definition at den specifikke 

indlæringsvanskelighed ofte optræder som uventet set i lyset af den ordblindes øvrige 

kognitive evner, og den undervisning den ordblinde har modtaget. Der er altså tale om en 

definition, som forudsætter at den ordblinde har modtaget kvalificeret undervisning, så 

vanskelighederne ikke kan henføres til manglende undervisning.  

 

6.1.2   Sekundære konsekvenser 
 
IDA inkluderer også nogle sekundære konsekvenser ved ordblindhed, herunder 

læseforståelse, reduceret læseerfaring, mindre ordforråd og baggrundsviden. Disse må også 

betragtes som betydningsfulde i forbindelse med indlæring i et fag som matematik.  

 

6.1.3   Neurologisk betinget 
 
Definitionen fra IDA peger endvidere på at vanskelighederne som ordblinde oplever er 

neurologisk betinget, typisk som en fonologisk forstyrrelse i hjernen. Det at definitionen 

tydeliggør at der typisk  er tale om en fonologisk forstyrrelse og derved ikke altid, er med til 

at fortælle at dysleksi ikke er en entydig størrelse. Dette bør man have for øje ved læsning 

af forskning om dysleksi og ved arbejdet med dette i praksis. Der bør knyttes den 

kommentar til den fonologiske forstyrrelse, at det ikke kan påvises hvorledes denne er årsag 

til eller blot et resultat af ordblindhed (Elbro, 2007, s.  175). Det er positivt at det ved 
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langtidsundersøgelser af ordblinde er påvist at billedet af ordblindes hjerneaktivitet i en vis 

grad normaliseres, når de modtager undervisning som mindsker deres læsevanskeligheder.  

(refereret i Elbro, 2007, s. 174,175).  

 

6.2   Hvordan kan dysleksi give udfordringer i matematik  

 

I nedenstående afsnit præsenteres forskellige områder som kan have indflydelse på ordblindes 

udfordringer i matematik. Disse nedslag er et resultat af informanternes fortællinger og forskning 

på området. Det ligger uden for dette projekts mulighed at gøre dette fuldkomment.  

 

6.2.1   Arbejdshukommelse 

 

Det diskuteres hvorvidt det kan konkluderes at ordblinde generelt har udfordringer med 

arbejdshukommelsen og herunder om disse udfordringer skyldes en nedsat eller belastet 

arbejdshukommelse. Her finder studiet: Working Memory Deficit in Dyslexia, efter forsøg med 

MR-skanninger af hjernen, at gruppen med ordblinde havde nedsat aktivitet i de centre af hjernen 

som forskerne satte i forbindelse med arbejdshukommelsen (Beneventi, Tønnessen, Ersland & 

Hugdahl, 2010, s. 58). Desuden finder Howes (refereret i Samuelsson, 2012, s. 48), at børn med 

dysleksi i forhold til jævnaldrende udviser vanskeligheder med hukommelsestest, dette især ved 

gentagelser at bogstaver og cifre som skulle gentages forlæns og baglæns. Det er interessant, da 

en dårlig arbejdshukommelse kan kædes sammen med vanskeligheder i matematik (Jess, Skott & 

Hansen, 2016, s. 20) (Adler, 2008, s. 92). Andre her i blandt Samuelsson beskriver ordblindes 

udfordringer med arbejdshukommelsen, som et resultat af at den ordblindes øvrige 

vanskeligheder tærer på vedkommendes arbejdshukommelseskapacitet, og ud fra denne 

tankegang er arbejdshukommelsen ikke nødvendigvis dårligere, men blot belastet i 

skolesammenhængen (Samuelsson, 2012, s. 45). Dette kan f.eks. komme til udtryk ved at eleven 

kan have meget svært ved hovedregning og at fastholde faktorerne for et regnestykke i 

hukommelsen i mens dette behandles, og desuden kan eleverne med disse vanskeligheder have 

svært ved at fastholde og derved genkalde instruktioner til opgaver, og eleven husker derfor blot 

dele af det som vedkommende skal (Adler, 2008, s. 92). 
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6.2.2   Automatisering 

 

En anden vanskelighed, som kan optræde i forbindelse med dysleksi er problemer med 

automatisering. I forhold til læsning betyder dette at korte ord som f.eks. der, det og som ikke 

bliver automatiseret, og det kan derfor betyde at læseprocessen bliver langsommere og mindre 

præcis, da forveksling nemt sker. Dette kan også for dyslektikere komme i spil under matematik 

fordi den svage automatisering gør det sværere hurtigt at fremkalde tal i hukommelsen, herunder 

kan det f.eks. skabe problemer med at fremkalde multiplikationstabellerne (Adler, 2008, s. 91)  

Chinn og Ashcroft påpeger at ordblinde ofte også kan have vanskeligheder ved at huske og 

gengive formler og algoritmer (Chinn & Ashcroft, 2007, s. 23).  

 

6.2.3   Sproglige vanskeligheder i matematik 

 

Når læsning bliver et middel til indlæring i andre fag som f.eks. matematik kan det medføre 

vanskeligheder for ordblinde elever (Bleses, Hvidman, Munkedal & Højen, 2018, s. 8). Der er her 

flere informanter, der udtrykker at det er svært når matematikken indeholder skriftsproglige krav, 

herunder forståelse af matematiske tekster, og fagord knyttet til faget (Bilag 3, l. 17-18, 28-31, 32-

35 & 96-99). Blandt andet siger en af informanterne: Det er når vi sidder med KonkeXt bogen, altså 

skal sidde og læse fra den og jeg forstår ikke når jeg læser den. (bilag 3, l. 17-18). Dette tyder på at 

læsekravene i KonteXt overstiger elevens læsefærdighed og derfor mister eleven muligheden for 

at forstå teksten. Begrebet funktionel læsefærdighed defineres som en persons læsefærdighed 

divideret med læsekravet (Elbro, 2007, s. 27).  

 

𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙 𝑙æ𝑠𝑒𝑓æ𝑟𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 =
𝑙æ𝑠𝑒𝑓æ𝑟𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑

𝑙æ𝑠𝑒𝑘𝑟𝑎𝑣
 

 

Om en elev kan betegnes som funktionel læser er således betinget af hvilke krav som eleverne 

møder i en specifik læsesituation, sammenholdt med elevens læsefærdighed. Der vil derfor kunne 

være flere situationer i elevens hverdag, hvor eleven ikke oplever at have læsevanskeligheder 

(Ibid), fordi elevens funktionelle læsefærdighed i disse læsesituationer overstiger 1. Ses der på 
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informantens udsagn med dette for øje, bliver det afgørende at læreren enten formår at øge 

læsefærdigheden eller sænke læsekravet for eleven. Det kan blive svært at sænke læsekravet, hvis 

eleven ellers kan være med matematikfagligt i opgaven i KonteXt bogen, så må det være 

ambitionen af hun sættes i stand til at læse denne. Derfor bliver det oplagt at kigge på hvordan 

det på den korte bane er muligt at øge læsefærdighederne. Dette kunne formentlig ske ved at 

sørge for at eleven får adgang til KonteXt bogen i digital form, så eleven kan anvende en LST-

oplæsningsfunktion (Kynde, 2020, s. 59). Som det fremgår af forskningsoversigten, viser det 

danske forskningsstudie ”Projekt It og ordblindhed” at LST-oplæsningsfunktionen øger 

læsefærdigheden, også for elever som ikke er erfarne med at bruge dette. Der ligger derfor en 

vigtig rolle hos læreren her om at stilasere og opmuntre eleven til at anvende LST som 

oplæsningsstøtte (Kynde, 2020, s.67).  

Det skal også ses i lyset af fagets krav ved den afsluttende prøve. Hvis man kigger i: Vejledning til 

folkeskolens prøver i faget matematik, bliver det tydeligt at de skriftsproglige kompetencer spiller 

en ikke ubetydelig rolle ved den skriftlige prøve med hjælpemidler (Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet, 2019, s. 21), og det er derfor vigtigt at de ordblinde elever har udviklet gode LST-

strategier. Dog pointerer Anne Elisabeth Dahle i hendes doktorgradsafhandling at 

oplæsningsstøtten ikke er altid er tilstrækkelig hjælp til at kunne forstå opgaven for den ordblinde 

elev (Dahle, 2011, s. 39) Dette bakkes op i forskningsoversigten af Fuchs og Fuchs og der er også 

her en af informanterne der beskriver hvordan det er vanskeligt at forstå og udlede de vigtige 

informationer i en problemregningsopgave (Bilag 3, l. 96-99).   

 

6.2.4   Fonologi 
 

Som det fremgår af forskningsoversigten, så kæder Simmons og Singleton fonologiske 

vanskeligheder sammen med vanskeligheder i basale regnefærdigheder (Simmons & Singleton, 

2007, s. 87). De fonologiske vanskeligheder kan medføre at eleven kan have svært ved at huske og 

adskille alle de matematiske begreber som der introduceres i matematik i de tidligere skoleår, 

fordi at læring af nye ord menes at kræve en god fonetisk evne (Lundberg & Sterner, 2008, s. 18)  

Der er dog uenighed blandt forskere hvorvidt fonologien på denne måde kan kædes sammen med 

basale vanskeligheder i matematik (Landerl et al, 2009, s. 310). 
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6.2.5   Motivation 

 

Flere af informanterne oplever manglende motivation for skolearbejdet, bland andet grundet 

vanskeligheder med det faglige niveau.  (bilag 3, l. 63-65 & 79-83). Her kan en beskrivelse af de tre 

grundlæggende psykologiske behov fra Deci og Ryans selvbestemmelses teori (Self-determination 

Theory) anvendes. Disse behov er kompetence, tilhørsforhold (samhørighed) og selvbestemmelse 

(autonomi), som ved opfyldelse hos eleven, kan være med til at skabe motivation for 

skolearbejdet (refereret i Klinge, 2016) (refereret i Ågård, 2014, s. 20). Oplevelsen eller følelsen af 

kompetence, som det virker til at informanterne mangler, drejer sig om at eleven har en oplevelse 

af at besidde de nødvendige forudsætninger for at lykkes med skolearbejdet (Klinge, 2017 s. 160). 

Skal dette lykkes handler det ikke blot forenklet om at blive stillet en opgave på et passende 

niveau, men også om hvordan en given opgave kan stilaseres, så en løsning kommer inden for 

rækkevidde for eleven (Klinge, 2017 s. 156).  

 

Flere af informanterne oplever i matematikundervisningen at føle 

sig udenfor (bilag 3, l. 40-44, 66, 46-51, 125-129 & 100-105), og en af 

informanterne beskriver det ud fra billedet her til højre af en 

brændestabel, hvordan hun er det mørke stykke i midten, som er 

anderledes og ikke rigtig passer ind i mængden (bilag 3, l. 159-165). 

Her er det Deci og Ryan beskriver vigtigheden i elevernes oplevelse 

af tilhørsforhold i skolekonteksten både generelt, men også med dette projekts fokus i 

matematikundervisningen. Det handler i særlig grad om, at eleven har en oplevelse af at have en 

god relation til lærerne og klassekammeraterne, og her igennem at opnå en følelse af at være i et 

trygt og godt miljø (Klinge, 2017, s. 164). Oplevelsen af autonomi, handler om at eleven har en 

oplevelse af at være taget med på råd om egen læring og udvikling på en måde som muliggør at 

eleven kan agere i overensstemmelse med sine egne værdier, og føle sig værdsat for den man er, 

også her for ens dysleksi (Klinge, 2017, s. 149).  Det at eleven har en oplevelse af autonomi, kan 

være med til at eleven får en følelse af ejerskab for skolearbejdet (Ågård, 2014, 20-21). Dermed 

bliver det essentielt at læreren skaber en god dialog med de ordblinde elever og hjemmet, og i 

samråd med dem udvikler en praksis, som kompenserer for deres vanskeligheder, og hvor de har 
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et ejerskab på denne praksis udvikling, som er med til at give eleverne motivation for at leve op til 

denne.  

 

En af informanterne giver udtryk for manglende tro på egne evner, og fortæller hvordan dette i 

overensstemmelse med ovenstående har indflydelse på hendes motivation: min motivation var ret 

lav, altså fordi jo mere du får at vide at det kan du ikke eller, det skal du ikke, det er nok heller ikke 

dig, øhh jo mere falder din motivation også og jo mindre attraktivt bliver det at lave lektier, eller 

lære (bilag 3, l. 79-81). Her tyder det på at lærerne har et medansvar for elevens manglende tro på 

egne evner, da den manglende følelse af kompetence er begrundet i andres syn på eleven. Det 

kan ikke udledes om det er læreren eller andre elever som er med til at give denne elev følelsen af 

ikke at mestre skolearbejdet, men det er her betydningsfuldt at lærerne er i stand til at ændre 

dette narrativ for eleven.  

 

6.2.6   Narrativer 

 

Der er flere af informanterne, som under interviewene udtrykker et begrænset narrativ om egne 

muligheder for succes i en skolekontekst, og desuden beskriver flere af dem også hvordan deres 

matematiklærer har mødt dem med begrænsede forventninger til deres kunnen i faget (bilag 3, l. 

135-143, 150-157 & 75-78). Endvidere ytrer flere hvordan deres klassekammerater også vælger 

dem fra f.eks. i gruppearbejde, og de udtrykker en bekymring for hvad deres klassekammerater 

tænker om dem i en undervisningssammenhæng (bilag 3, l. 159-165, 144-149, 106-111 & 2-4). Her 

er det vigtigt af forstå, at et narrativ bestående af fortællinger omkring en elev kan have en 

selvforstærkende effekt. Elever kan ubevidst komme til at sætte sig selv i situationer som 

bekræfter fortællingen om dem (Holmgren, Nevers, 2012, s. 50). Det bliver derfor vigtigt at 

læreren gør hvad han kan for at udvide fortællingen om eleven. Læreren skal, hvis det skal lykkes 

at skabe et nyt og et mere positivt narrativ om en elev, være god til at få øje på de mere positive 

fortællinger og italesætte dem, både over for eleven selv, forældre, klassekammerater og andre 

lærere (Holmgren, Nevers, 2012, s.60-61). Hvis det nye narrativ om eleven skal have en positiv 

effekt på elevens selvforståelse, så er det først og fremmest vigtigt at fortællingerne er 

troværdige. Det giver ikke mening med ubegrundet ros, som eleven bare kan affærdige som 
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værende venlighed fra lærerens side (Holmgren, Nevers, 2012, s. 51). Herunder har det betydning 

at de nye fortællinger bliver italesat af flere, gerne både lærere, andre elever osv., over en 

længere periode. Et narrativ er ofte stærkest forankret hos den det omhandler, og et nyt og mere 

positivt narrativ kræver ofte mange bekræftelser før det sætter sit spor hos eleven (Holmgren, 

Nevers, 2012, s. 95). En af informanterne peger også på, at det er vigtigt at forklare klassen hvad 

det er for nogle udfordringer man har som ordblind, og siger derefter følgende: Altså jeg tror at 

hvis vi havde italesat det i min klasse, så tror jeg ikke man var valgt så meget fra i gruppearbejdet 

(bilag 3, l. 73-74). Desuden udtrykker to informanter, med 

udgangspunkt i billedet af en baby, meget enslydende hvordan de har 

en følelse af ikke at passe ind og hvordan de føler sig hjælpeløse som 

en lille baby, herunder fortæller de hvordan de oplever at blive talt til 

på en bestemt måde, som om man skal tale ekstra tydeligt til dem for 

at de forstår det (bilag 3, l. 12-16 & 150-153). Her bliver det igen 

tydeligt at der er behov for et nyt narrativ omkring det at være 

ordblind, hvis der skal skabes bedre muligheder for disse elever.  

 

6.2.7   Tempoet og stress  

 

Alle informanterne beskriver på forskellig vis hvordan det er stressende at de oplever at tempoet i 

matematikundervisningen er for højt. (bilag 3, l. 52-60, 8-11, 21-22, 112-117, 121-124 & 168-172). 

Nogle af informanterne vælger her samme billede af et cykelløb at fortælle ud fra.  Én forklarer 

det således: Det sværeste er at det altid går sådan hurtigt, det når at 

gå forbi én hele tiden. Det går så hurtigt at man ikke når at forstå 

det man skal (…) (bilag 3, l. 8-9). Dette kan måske forklares ved at 

eleven har vanskeligheder med automatisering, se tidligere afsnit i 

analysen, som også bliver kædet sammen med en vis træghed i 

måden at arbejde på (Lundberg & Sterner, 2008, s. 18-19). 

 

En anden informant beskriver at den manglende mulighed for at følge undervisningen, også nogen 

gange ligger i at læreren ikke har forberedt undervisningen på en måde, hvorpå det bliver muligt 
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at følge med. Her at materialet som skal læses i undervisningen ikke er scannet ind og OCR-

behandlet, og derfor er det ikke muligt for eleven at starte sin læsning med LST oplæsning, før 

læreren har fået scannet det i løbet af undervisningen (bilag 3, l. 84-95). Der ligger derfor en 

opgave hos matematiklæreren i altid at sikre den ordblinde elevs muligheder for at tilgå 

undervisningsmaterialet digitalt. En informant, som i dag går på STX, taler lidt ind i en anden 

løsning på ovenstående, da hun beskrive hvordan det er motiverende at hun nu på STX modtager 

alt det læsestof, som skal bruges i undervisningen forud for undervisningen. Dermed er hun sat i 

en situation, hvor hun selv er givet muligheden for at kompensere for sin ordblindhed ved at hun 

kan være godt forberedt. På den måde kan hun gå direkte i gang med opgaverne i undervisningen, 

og kan slippe for følelsen af ikke at kunne følge med (bilag 3, l. 56-60). Et par af de andre 

informanter kommer med et andet handlingsorienteret forslag til hvordan man kan kompensere 

for deres læsevanskeligheder i undervisningen. De beskriver begge historie som deres yndlingsfag 

i skolen. Dette gør de fordi de begge har oplevet, at der her er rigtig gode muligheder for at tilegne 

sig viden via video i stedet for skreven tekst. For den enes vedkommende er det først og fremmest 

fordi video fylder meget i undervisningen (bilag 3, 5-7), men for den anden informant handler det 

om, at hun selv finder videoer om emnet, som hun med selvbeskrevet stor interesse ser inden 

undervisningen. Informanten fortæller også at det så er nemmere, hvis der skal læses om emnet i 

undervisningen (bilag 3, l. 23-27). Det beskrives af Elbro at elever med ordblindhed kan blive gode 

læsere af kendte tekster og kendte emner (Elbro, 2007, s. 33). Så her giver informanten sig bedre 

muligheder for at læse teksterne, ved at gøre emnet kendt for sig selv på forhånd. Da denne 

informant spørges til om dette kunne bruges i matematikundervisningen siger hun blandt andet, 

at det måske kunne bruges, hvis man kunne se film som forklarer de svære ord i matematikbogen, 

inden man arbejder med dem (bilag 3, l. 36-39). 

 

6.2.8   Angst og selvværd  

 

Det er et gennemgående tema hos informanterne at snakken om deres skolegang, får flere til at 

fortælle om hvordan de har ubehagelige følelser til skolen og faget matematik (bilag 3, l. 8-11, 61-

62, 130-132, 134 & 166-167). En informant siger således: Åhh… jeg har grædt så mange gange 

over at skulle lave matematikopgaver og matematikafleveringer (…) (bilag 3, 61-62). Som det 
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fremgår af forskningsoversigten, så er der blandt ordblinde også en øget risiko for at komme til at 

lide af angst relateret til skolearbejdet, og herunder decideret matematikangst, samt øget risiko 

for lavt selvværd. Det er her forfatterens overordnede indtryk at informanterne i forskellig grad 

har været og er påvirket psykisk af at have dysleksi. 

 

6.2.9   Social arv 

 

I Egmont rapporten, som der refereres til i forskningsoversigten, konkluderes det med baggrund i 

data fra Epinion at unge ordblinde med en svag social baggrund i mindre grad gennemfører en 

uddannelse end ordblinde med en stærk social baggrund (Egmont, 2018, s. 11). De fremhæver 

endvidere at der er en betydelig forskel på unge ordblindes muligheder for at få hjælp af forældre 

eller andet familie. Her fremgår det at 46% af de unge med en stærk social baggrund modtager 

hjælp i familien, hvor dette blot er 24% for unge med en svag social baggrund. I bestræbelsen på 

at se på problematikken af den sociale baggrunds betydning for ordblinde i folkeskolen, følger her 

en redegørelse for udvalgte elementer af Pierre Bourdieus begrebsverden. Dette gøres for at 

kunne stille skarpt på denne problematik, og ligge op til matematiklærerens muligheder for at 

kompensere for elevernes sociale baggrund i en matematikundervisning. 

 

Pierre Bourdieus kapitalopfattelse indeholder tre grundkapitaler, økonomisk kapital, kulturel 

kapital og social kapital (Aakvaag, 2008, s. 152). Den kulturelle kapital, som Bourdieu selv har 

udtalt burde kaldes informationskapital (Bourdieu, Wacquant, 2002, s.104) knytter sig dels til 

uddannelsesniveau, og til finkulturelle færdigheder, som kan beskrives som forståelse og 

beherskelse af en form for legitim kode, som kan sættes i spil under uddannelse. I en 

skolekontekst knyttes elevens kulturelle kapital sig lidt forenklet til forældrenes 

uddannelsesmæssige baggrund, og hvorledes denne har manifesteret sig i at eleven har tilegnet 

sig viden om historie, sprog, politik osv., og desuden om eleven har adgang til den kulturelle 

kapital i dens objektive form, for eksempel bøger, teorier og teknikker (Järvinen, 2013, s. 372). Den 

kulturelle kapital må betragtes som havende stor betydning i en skolekontekst, fordi en elev med 

en stor kulturel kapital på forhånd kender til og behersker den kode, som er den dominerende på 

dette felt. Den sociale kapital omhandler værdien af individets netværk. Det er ikke bare 
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størrelsen af elevens netværk, som her har betydning, men også kvaliteten af dette netværk, som 

er tegnet af netværkets egen kapitalmængde (Ibid) (Aakvaag, 2008, s. 153). Her har det for 

eksempel stor betydning at have en onkel som er matematiklærer, og altid har overskud til at 

hjælpe en. Den økonomiske kapital ses som uvæsentlig i denne sammenhæng og der redegøres 

derfor ikke for den. 

 

Det er interessant at kigge på Bourdieus forståelse af et felt og herunder hvordan hans fjerde 

kapitalbegreb symbolsk kapital, kommer i spil i feltet med risikoen for at enkelte kan opleve at 

blive udsat for symbolsk vold. Herunder hvordan den ordblinde elev i matematikundervisningen 

(feltet) kan blive udsat for denne symbolske vold, i kraft af sin baggrund som ordblind og øvrige 

sociale status. Feltet defineres som et netværk, hvori de kapitaler som er eftertragtelsesværdige i 

dette netværk er med til at tegne dette. Feltet indeholder på denne måde som udgangspunkt sine 

egne normer og værdier, som man skal kunne efterleve for at opnå succes i feltet (Järvinen, 2013, 

s. 378). Ifølge Bourdieu kan man i feltet (…) se, at aktørerne på alle felter kæmper om en belønning 

eller præmie ligesom deltagerne i et spil (Bourdieu, Wacquant, 2002, s.85). Et felt som 

undervisningen i matematik indeholder sine egne værdier, normer og adfærdsregler; som de 

spilleregler, trumfkort og forbud som gælder på feltet (Järvinen, 2013, s378-379). Det er i dette 

spil eller definitionskamp at den symbolske kapital kommer i spil, som værende den kapital som i 

feltet anerkendes som værende værdifuld (Järvinen, 2013, s. 372). Dem som allerede er i 

besiddelse af denne symbolske kapital, vil forsøge at standse udviklingen af feltet, så det fortsat er 

deres kapitaler som nyder anerkendelse og som hermed betragtes som legitim (Järvinen, 2013, s. 

378-379), og det er her hvor dem som ikke besidder denne symbolske kapital i tilstrækkelig grad i 

feltet, kan blive udsat for symbolsk vold af den dominerende gruppe. (Järvinen, 2013, s. 376-377). 

Læreren må formodes i de fleste tilfælde at være den i matematikundervisningen, som har den 

største symbolske kapital, og derigennem må han have en mulighed for at påvirke hvilke kapitaler, 

som fremover kan give anerkendelse og betragtes som legitim i feltet. Denne kamp i feltet kan på 

nogle punkter sammenlignes med, hvordan klassen sammen skaber det som Cobb og Yackel 

definerer som de sociale normer i klasserummet og de sociomatematiske normer (refereret i 

Skott, Skott, Jess & Hansen, 2018, s. 144). Der er her tale om generelle og mere fagspecifikke 

normer for matematikundervisningen. Når klassen på den måde eksisterer i overensstemmelse 
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med sådanne normer, betyder det at eleven ikke blot skal lære matematik i timerne, de skal også 

og måske først og fremmest, lære hvordan de mest hensigtsmæssigt begår sig i den pågældende 

undervisningssituation (Skott et al, 2018, s. 145). En social norm i klassen kunne være, at det at 

lave fejl betragtes som negativt. Her beskriver en af informanterne også hvordan hun er bange for 

at lave fejl (bilag 3, l. 166-167). Denne norm bliver måske skabt af de elever, som ifølge Bourdieu 

umiddelbart møder skolen med den rette kapital, og fastholder vigtigheden af de korrekte svar for 

dermed at fastholde deres egen position. Her vil det blive afgørende at læreren sammen med 

klassen får opbygget en ny norm, som præciserer: at det er okay at lave fejl, hvis man 

efterfølgende forsøger at blive klogere4 (Skott et al, 2018, s. 146). Cobb og Yackels forståelse af 

sociomatematiske normer drejer sig om hvad der i klassen kommer til at blive anerkendt for lødige 

matematikaktiviteter, f.eks. hvad er et godt matematik spørgsmål, svar, forklaring og hvad 

kendetegner en flot matematikløsning. Disse normer udvikler sig på klassen i et samspil mellem 

klassens matematiklærer og eleverne, men også eleverne imellem (Skott et al, 2018, s. 146). Hvis 

det skal lykkes os som lærere at påvirke udviklingen af disse normer, så de i højere grad er med til 

at forme en undervisning, som imødekommer de ordblinde, så er det måske her at læreren skal 

være opmærksom på det spil som Bourdieu skriver konstant sker i feltet, og hvordan læreren som 

en del af feltets dominerende gruppe, ubevidst prøver at fastholde sin egen position. Det at 

anerkende at den ordblinde med sine læse- og skrivevanskeligheder har samme muligheder som 

læreren selv for videre uddannelse, i det omfang at eleven lærer at kompensere for sine 

vanskeligheder, vil automatisk have den bagside at lærerens egen positionering som dygtig læser 

får mindre værdi i feltet.  

 

Som det tidligere er omtalt, så taler flere af informanterne om at de oplever at undervisningen går 

alt for hurtigt til at de kan følge med. En sociomatematisk norm, som her kunne være i spil er 

ideen om at matematik handler om hurtigt og korrekt at kunne svare på en lang række 

rutineopgaver (Skott, 2013, s. 147) Her må det være et spørgsmål om at læreren i samspil med 

eleverne, lykkes med at skabe en ny norm om at matematik handler om fordybelse og hvor 

metoden altid er under loop og hvor de gode spørgsmål er lige så værdifulde for undervisningen 

                                                 
4 Forfatterens egen praksis: Jeg vil  gerne her dele en l i l le opfordring fra min praksis. Jeg italesætter altid over for mine 
elever, at der ikke findes fejl  i  dette klasserum, og det som de tidligere måske har kendt som fejl  er erfaringer, som er 
forudsætningen for at blive bedre.  
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som svarene der til. Muligheden for at påvirke disse normer i klasserummet og 

matematikundervisningen, kan også ses som en måde at fremme Deci og Ryan psykologiske 

behov, da det her ligger en mulighed for at bevidstgøre eleverne i hvordan vi sammen skaber disse 

normer. Der er således mulighed for at bevidstgøre dem om deres autonomi i situationen, så de 

herefter bedre kan se sig selv i de normer som der er skabt i klassen og derfor også i større grad 

have en oplevelse af at høre til i klassen. Samtidig med at dette kan fremme følelsen af 

kompetence, når eleven kan leve op til disse normer.  

  

7   Handleperspektiv 

Her præsenteres en model med 8 fokuspunkter, som har til hensigt at hjælpe matematiklæreren i 

mødet med ordblinde i sin undervisning. Indarbejdelse af alle 8 punkter formodes at hjælpe 

læreren med at skabe en matematikundervisning, som kan betegnes ordblindevenlig, og 

herigennem øge den ordblindes muligheder for udvikling i faget. Punkterne skal ikke betragtes 

som en prioriteret liste, men skal der ske en prioritering, bør denne ske i overensstemmelse med 

punkt 8, altså i samråd med den enkelte ordblinde elev. Det er også en vigtig pointe at listen ikke 

må ses som fyldestgørende, men mere som en liste som sikrer at man ikke i sin undervisning har 

nogen store blinde vinkler i forhold til problematikken. Da ordblinde problematikken ikke er 

entydig, så kan der være tilfælde hvor et fokuspunkt måske skal skiftes ud med et andet. Af bilag 

4, kan der ses en samlet oversigt over de 8 punkter. Udarbejdelsen af de 8 punkter er inspireret af 

Læringsmiljøets lagkage til evaluering (EMU). Til sidst er det her en pointe, at flere af punkterne vil 

kunne gavne alle eleverne i en klasse.  

 
1) Læreren sørger for at materialet, som skal bruges i undervisningen er tilgængeligt til digital 

oplæsning, i god tid inden undervisningens start 

 

Som det fremgår af analysen afsnit 6.2.3 oplever nogle af informanterne, at de har udfordringer 

ved tekster i matematik, herunder bliver det beskrevet som et problem når teksten ikke er 

tilgængelig til digital oplæsning, som kan understøtte muligheden for læsning og forståelsen af 
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teksten. Det er endvidere en pointe i afsnit 6.2.7, at det kan være motiverende at tekster er 

tilgængelige i god tid forud for undervisningen, så der er mulighed for at møde undervisningen 

forberedt, og derfor kunne gå direkte til opgaveløsningen. Denne vished om hvilket materiale, der 

skal bruges i undervisningen, kan også være med til at skabe ro hos eleven. Opgaven om at gøre 

materialet tilgængeligt behøver ikke være en særlig stor opgave for læreren. Hvis der anvendes en 

grundbog, som eleverne skal have i digital form kan denne oftest downloades på Nota.dk. Det er 

vigtigt at matematiklæreren understøtter brugen af digitale fagbøger (Kynde, 2020, s. 59). Når der 

i løbet af året bruges andre materialer, så skal dette blot sendes i god tid til eleven, så de evt. selv 

kan OCR-behandle dette, hvis teksten ikke i det sendte format er læsbart. De fleste pdf’er er 

læsbare, medmindre der er tale om indscannede tekster. Det er her vigtigt at sende materialet i 

god tid, da en OCR-behandling, nogen gange kan være forholdsvis tidskrævende for elevens 

computer.  

 

2) Læreren anvender video til at understøtte elevens forhåndskendskab til emner og fagudtryk   

 

Et par af informanterne udtrykker i afsnit 6.2.7, at de godt kan lide at lære gennem video. Her ses 

der mulighed for at læreren kan understøtte gennemgang af kendte og nye emner i faget med 

Flipped learning metoden, så eleven forud for undervisningen kan se og senere genbesøge videoer 

om emnet efter behov (Levinsen). Dette giver eleven mulighed for at få et bedre 

forhåndskendskab som kan hjælpe eleven, når eleven senere skal læse tekster om emnet (Elbro, 

2007, s. 33). Eleven har her også mulighed for at kunne forberede sig til undervisningen, som kan 

være en motiverende faktor hos eleven, ved at eleven opnår en følelse af kompetence. Dette kan 

endvidere bidrage til at eleven i mindre grad oplever den ubehagelige situation ikke at kunne følge 

med i undervisningen, som alle informanterne beskriver i afsnit 6.2.7.   

 

3) Læreren opfordrer og understøtter den ordblinde til at udvikle gode LST-strategier 

 

Det er af afgørende betydning for den ordblinde elev, at hun udvikler gode LST-strategier, da flere 

ordblinde vil være afhængige af brugen af disse i videre uddannelse og måske også senere i en 

jobsituation. Dette er nemmere for læreren at understøtte, hvis læreren selv har et minimum af 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Morten Rygner - juni  2021 

 25 af 33 

kendskab til mulighederne ved disse værktøjer. Man skal ikke være superbruger, men være 

nysgerrig på elevens brug af programmerne, og spørge ind til elevens overvejelser bag brugen af 

disse, så hjælper du formentlig eleven, samtidig med at du udvikler dit eget kendskab. Det er 

endvidere vigtigt at læreren ved tilbagemelding på skriftligt arbejde også her snakker med eleven 

om brugen af LST og hvordan denne kan forbedres (Svendsen, 2020, s. 134-135). Hvis læreren er i 

tvivl om han formår at understøtte brugen af programmerne hensigtsmæssigt, så bør han 

henvende sig til en ressourceperson på skolen. (Ibid) Det er vigtigt at have for øje, at det ikke er 

ualmindeligt at opleve at elever ytrer modstand mod at bruge LST-teknologierne (Kynde, 2020, s. 

69). Her beskriver nogen af informanterne, at de oplever at det er pinligt når andre elever kan se 

hvad de laver på deres computer (Bilag 3, l. 144-149 & l. 159-165). Set i lyset af, at der ved digital 

oplæsning er dokumenteret effekt på læseforståelse, som det fremgår af forskningsoversigten, har 

læreren et godt argument for at understøtte at eleven kommer i gang med at bruge LST-

oplæsning.  

 

4) Lærerens anerkendelse af den ordblindes muligheder gennem dialog  

 
 
Det er en vigtig pointe at ordblindeområdet har oplevet en enorm teknologisk udvikling, gennem 

de seneste par årtier siden lanceringen af udtrykket it-rygsæk i 2003 (Arendal, 2006, s. 15). Dette 

har resulteret i at ordblinde i dag gennem it-hjælpemidler, herunder LST-teknologier, er bedre 

stillet med muligheden for at kompensere for deres læse- og skrivevanskeligheder. Dette betyder 

at vi som samfund må være bevidst om at ordblinde i dag har bedre adgang til videre uddannelse 

end tidligere, og dette bør afspejles i diskursen omkring hvad der generelt er muligt for en 

ordblind. På klasseniveau bør læreren være opmærksom på hvilket narrativ, der her er gældende 

om den enkelte ordblinde elevs muligheder, og forsøge at udvide fortællingerne om elevens 

muligheder, her også for at fremme elevens følelse af berettigelse (tilhørsforhold) i skolen.  
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5)  Læreren forsøger at påvirke klassens sociomatematiske normer, så disse er fremmende for den 

ordblindes følelse af autonomi, samhørighed og kompetence  

 

Det er essentielt i bestræbelsen i at skabe det rummelige klasserum hvor alle elever har sin 

berettigelse, at normen om at kun et rigtigt svar er værdifuldt ikke bliver gældende. Læreren må 

forsøge at skabe et klassemiljø, hvor fejlen bliver præsenteret som afgørende for elevernes 

mulighed for at opnå succes med faget. ”Et optimalt læringsmiljø er et miljø, der genererer en 

atmosfære tillid - et miljø, hvor alle forstår, at det er okay at begå fejl, fordi fejl er essensen af 

læring” af Jonh Hattie (refereret i von Oettingen, 2016, s. 105). Dette tema om fejlkultur beskrives 

yderligere i afsnit 6.2.9, og her ses det som en mulighed for at skabe en oplevelse af samhørighed 

og kompetence hos de ordblinde elever. Det er vigtigt at eleverne inddrages i arbejdet med at 

udvikle de sociomatematiske normer i klassen, så de kan få en følelse af autonomi og her igennem 

få en større ansvarsfølelse for disse normer.  

 

6) Læreren tager ansvar for at eleverne får trænet deres arbejdshukommelse, og stilaserer arbejdet 

med opgaveløsning så arbejdshukommelsen kompenseres 

 
Som det fremgår af afsnit 6.2.1, så finder flere at arbejdshukommelsen hos ordblinde enten er 

nedsat eller belastet. Da konklusionen ikke er entydig på dette område, er det her anbefalingen at 

man arbejder med træning af elevernes arbejdshukommelse, samtidig med de øvrige punkter, 

hvilket muligvis kan have en positiv effekt, hvis der er tale om at arbejdshukommelsen er belastet 

af elevens andre udfordringer. Herunder er det et forslag, at løsningen af problemløsningsopgaver 

stilaseres med anvendelsen af skriveskabeloner. Se eks. på skriveskabeloner på 

https://www.margitgade.dk/matematik-2/. Det er her anbefalingen at processer herunder 

løsningsstrategier for opgaveløsninger tydeliggøres for eleven, f.eks. ved visuel støtte.  

 

7) Læreren tager ansvar for at der i klassen er åbenhed omkring ordblindhed, og at samtalen i 

klassen er fordomsfri og sker på et oplyst grundlag  

 

Det har været et fælles tema, at informanterne ønsker åbenhed omkring deres udfordringer så de 

ikke har behov for at gemme sig, som det fremgår af afsnit 6.2.6. Flere af informanterne siger også 
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at de føler sig alene med deres udfordringer jf. afsnit 6.2.5. Det er derfor vigtigt også i 

matematikundervisningen, at der bliver skabt åbenhed om det at være ordblind. For at læreren 

kan lykkes med dette, må det være en forudsætning af læreren har et minimum af viden om hvad 

ordblindhed er og bestemt også hvad det ikke er.  

 

8) Læreren har ansvar for at etablere en løbende dialog med den ordblinde elev og hjemmet om 

hvordan det går i matematikundervisningen 

 
For at give den ordblinde elev oplevelsen af autonomi i forhold til sin egen deltagelse i 

undervisningen, så er det vigtigt løbende at være i dialog med de ordblinde elever og herunder 

hjemmet. Hjemmet ses her som en vigtig samarbejdspartner, da forældrene må formodes at have 

viden som ikke direkte er tilgængelig for læreren. Det er oplevelsen under arbejdet med dette 

projekt, at den semistrukturerede interviewform med brug af dialogkort (dialoogle), kunne 

fungere som et godt redskab til at understøtte en god samtale med ens elever, og herigennem få 

værdifuld viden, som gør det muligt at hjælpe eleven konstruktivt. Her er det vigtigt at have øje for 

at ordbinde jf. afsnit 6.2.8 og forskningsoversigten, har en øget risiko for at udvikle negative 

følelser til skolearbejdet, og herunder udvikle dårligt selvværd og angst til matematikken. Læreren 

har derfor en opgave i at være opmærksom på om eleverne har negative associationer til faget. 

Det er klart at elever med større angstproblematikker lægger uden for lærerens kompetence, men 

her er det pointen at arbejdet med disse 8 fokuspunkter, herunder et mere positivt narrativ, og 

større åbenhed omkring dysleksi, i nogen grad må kunne ses som en mulighed for forebyggelse af 

denne problematik. 

 

8   Kritiske forhold 

Som det allerede fremgår af indledningen, så er det et vilkår i projektet at forfatteren bag også 

selv er ordblind. Dette kan ses som en fordel i flere henseender, men det medfører også uden tvivl 

nogen forudantagelser, og kvaliteten af projektet har på flere områder været afhængig af evnen til 

at sætte sig selv ud over disse og udfordre egne forestillinger på området.  
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De fleste studier på området, som er fundet under litteratursøgningen, har været med elever i 

indskolingsalderen, mellemtrin og nogle få blandt en aldersgruppe, som har haft tilknytning til 

ungdomsuddannelser og videregående studier. Det virker til at forskning på udskolingen i særlig 

grad er begrænset. Med dette projekt for øje, ville det have været interessant med mere forskning 

rettet mod elever i udskolingen, da informanterne er tæt på denne gruppe. Dels set i lyset af, at 

kravene i matematikundervisningen op gennem skoleårene ændrer sig, og at eleverne med 

skriftsproglige udfordringer, derfor må tænkes at have forskellige behov på forskellige klassetrin.  

Der kan derudover rettes en kritik af projektets handleperspektiv, da dette på den ene side ikke 

kan betragtes som fyldestgørende, men også samtidig er omfattende i en grad, så det her 

formodes at flere matematiklærere vil anfægte det som urealistisk i praksis begrundet i et 

tidsperspektiv.  

Slutteligt kan der rettes en kritik af projektets prioritering af forskellige perspektiver på ordblinde 

elevers mulige udfordringer i matematik. Denne er helt sikkert ikke fuldkommen, og 

informanterne taler ikke ind i alle valg, da nogle er taget udelukkende på baggrund af forskning 

fundet under litteratursøgningen. Det kan derfor anfægtes at informanternes stemmer i nogen 

områder af projektet er nedtonet.    

 

9   Konklusionen 

Der er ikke et entydigt svar på hvorfor elever med ordblindhed generelt klarer sig dårligere i 

matematik sammenlignet med skolens øvrige elever. Årsagerne til dette kan være mange, her i 

blandt sprogets betydning, hvorunder problemer med automatisering og nedsat læseforståelse 

kan fremhæves som værende af betydning når læsning bliver middel til læring i matematik. Det 

skal endvidere fremhæves at ordblindes udfordringer med arbejdshukommelse, kan resultere i 

vanskeligheder med at fastholde processer og regning i hovedet. Det bør derfor konkluderes, at 

der altid bør være at tæt samarbejde med den enkelte elev, hjemmet og skolen med ambitionen 

om at afklare den enkelte elevs udfordringer med faget, så der her kan sættes hensigtsmæssigt 

ind. De 8 fokuspunkter som præsenteres i handleperspektivet kan bruges af den enkelte lærer 

som hjælp til at skabe en ordblindevenlig matematikundervisning. Dog skal man være opmærksom 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Morten Rygner - juni  2021 

 29 af 33 

på, at punkterne ikke gør en blind for at andre udfordringer kan være i spil. Det er også vigtig at 

læreren er opmærksom på hans egen subjektivitet skabt af egen opvækst og den kapital denne 

har givet ham med. For at afværge muligheden for at denne subjektivitet hos læreren ikke får 

negativ betydning for narrativet omkring den ordblinde elev og derigennem elevens muligheder, 

skal det her pointeres, at øget viden om området kan være den enkeltes lærers mulighed for at få 

et mere positivt, og mulighedsorienteret syn på de ordblinde elevers muligheder for succes i faget. 

Til sidst skal det nævnes, at de ordblinde elevers generelle velbefindende i skolekonteksten ikke 

må undervurderes. Det blev tydeligt i interviewene med eleverne, at de alle havde 

følelsesmæssige og psykiske udfordringer med skolen, og set i lyset af at forskning også viser, at 

elever med ordblindhed har øget risiko for at få angst, andre psykiske lidelser og direkte 

matematikangst ses det her som afgørende, at vi som hovedmål altid bestræber os på at opfylde 

elevens tre grundlæggende psykologiske behov. Dette kan bla. understøttes ved at læreren er 

bevidst om hvilke sociomatematiske normer, som er gældende i klassen, og at læreren samtidig er 

aktiv i at præge disse normer, så de på bedst mulig vis også omfavner de ordblinde elever, og kan 

skabe basis for at øge elevens motivation for matematikken.   
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Kære  

Jeg vil spørge, om du vil deltage i et interview i forbindelse med mit bachelor projekt, som handler om 
ordblinde og deres forhold til matematik, og de vanskeligheder det måske kan medføre at være ordblind i 
matematikundervisningen i folkeskolen.  

Interviewet tager udgangspunkt i dine oplevelser af matematikundervisningen i din folkeskoletid. Endvidere 
vil interviewet fokusere på dine generelle oplevelser af at være ordblind i en folkeskole kontekst.  

Ifl. en nylig undersøgelse af Egmont Fonden (2018), så er det konkluderet af ordblinde elever klarer sig 
dårligere end gennemsnittet i matematik. Dette er også noget jeg har stødt på i anden litteratur, og det har 
gjort mig nysgerrig på hvordan det opleves at have matematik som ordblind, i håbet om at jeg kan give et 
lille bidrag til hvordan man kan hjælpe ordblinde elever i matematik, så den omtalte forskel i karakterer ved 
folkeskolens afgangsprøve kan mindskes.  

Hvis du ønsker at deltage, kan du selv vælge om interviewet skal foregå virtuelt eller ved fysisk møde med 
mig. Jeg vil gerne have mulighed for at optage både lyd og billede ved interviewet, dog har du mulighed for 
at sige nej til video. Interviewet forventes at vare ca. 30 min. Du vil før interviewet skulle vælge nogle 
billeder som samtalen vil tage udgangspunkt i. Disse billeder kan ses ved dette link: 
rygner.dk/billeder_til_interview.pdf 

Du skal vælge billeder, som kan understøtte din fortælling om følgende:  

 Nr. på kort 
Vælg et kort, som symboliserer hvordan det er/var at gå i folkeskole som ordblind. 
 

 

Vælg et kort, som symboliserer noget af det som du har oplevet som det letteste i din 
skoletid.  

 

Vælg et kort, som symboliserer noget af det du har oplevet som udfordrende i din 
skoletid 

 

Vælg et kort, som symboliserer hvordan det har været at være ordblind i 
matematikundervisningen i folkeskolen. 

 

Vælg et kort, som symboliserer noget af det som du har oplevet som det letteste i 
matematikundervisningen 

 

Vælg et kort, som symboliserer noget af det du har oplevet som udfordrende i 
matematikundervisningen i din folkeskoletid.  

 

 

Jeg vil bede dig om at forberede dig inden interviewet ved at udvælge de seks billeder som beskrevet 
herover. Jeg vil her anbefale af du kan snakke med et familiemedlem, ven eller anden fortrolig, om dit valg 
af billeder.  

Du vil ved din deltagelse blive anonymiseret i bearbejdningen af interviewet, så det ikke på nogen måde i 
det færdige projekt vil fremgå at netop du har deltaget. Projektet vil blive offentliggjort ved afleveringen, 
men helt uden at det vil fremgå at du har deltaget.  

Deltagelse i undersøgelsen er naturligvis helt frivillig, og du kan på ethvert tidspunkt trække dit tilsagn om 
deltagelse tilbage, og materialet med dig vil derved omgående blive slettet. Alt materialet med dig vil blive 
opbevaret på en krypteret computer, med adgangskode, og vil umiddelbart efter færdiggørelsen og 
afleveringen af projektet blive slettet.  
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Skulle du have spørgsmål, er du både før og efter deltagelsen, velkommen til at kontakte mig via 
morten@rygner.dk, eller 31187230. 

Jeg håber meget på at du vil deltage, og vil glæde mig til at have en spændende samtale med dig.  

Med venlig hilsen  

Morten Kristen Rygner 

Lærerstuderende ved Professionshøjskolen Absalon, Roskilde 

 

Om deltageren 

Navn:  

Telefon:  

Mail:  

 

Jeg bekræfter hermed, at jeg indvilliger i at deltage i ovennævnte interview. Jeg har via dette brev 
modtaget skriftlig information om at deltagelse i interviewet er frivillig, og at jeg kan trække mit tilsagn om 
deltagelse tilbage når som helst.  

 

Dato:  

 

Underskrift 

 

Til dem som er under 15 år skal der herunder følge samtykke fra en forældre.  

Forældres navn:  

Telefon:  

 

Dato: 

Underskrift:    
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Spørgsmål stillet af interviewer står i parentes 

 1 - 6 

Interview 1 1 

(…) altså jeg plejer at sidde sammen med 2 piger og en dreng, men de får topkarakterer, så de flyver bare 2 

igennem det. Når de er færdige så er de sådan der, ej nu gider vi ikke lave det igen eller du er lidt for 3 

langsom til de gider følge med i dit tempo. 4 

Historie har jeg ikke rigtig så svært ved, fordi vi ikke rigtig skal læse, vi skal mest se film og så skal vi skrive 5 

ud fra filmen. Så der skal vi ikke rigtig læse særlig meget, og så min historielærer uddelegerer altid så det er 6 

andre der skal læse. 7 

Det sværeste er, at det altid går sådan hurtigt, det når at gå forbi én hele tiden. Det går så hurtigt, at man 8 

ikke når at forstå det man skal og så har alle andre ligesom fået hjælp og så får man det ikke forklaret igen, 9 

og så står man lidt der… Hvad var det nu jeg skulle. (Føler du dig stresset når det går så hurtigt?) Ja, det 10 

bliver jeg meget tit i matematik, matematik er mit hadefag, jeg har aldrig kunne finde ud af matematik. 11 

(…) fordi jeg føler mig som et lille barn, når man hele tiden får at vide: du kan ikke, du kan ikke finde ud af 12 

det, du kan ikke finde ud af det og du er ikke god nok til det. 13 

Ja, det føler jeg når de snakker til mig i skolen. (…) altså så sidder de rigtig sådan og er sådan kloge, du er 14 

bare sådan du forstår det heller ikke, du er bare sådan flyt tilbage i 0. klasse med dig. Det er sådan noget de 15 

kan finde på at sige. 16 

Det er når vi sidder med KonteXt bogen, altså skal sidde og læse fra den, og jeg forstår ikke når jeg læser 17 

den. Forståningen, jeg forstår det ikke, når jeg læser. 18 

 19 

Interview 2 20 

Det føles at man skal kæmpe hver dag for at komme igennem hver dag, men man bruger al energien på at 21 

gennemføre dagen, efter alt, efter alt det. Ja, man bliver træt efter dagen. 22 

Mangler lyd1. Informanten beskriver at han har valgt dette billede da han associerer det til historie, som er 23 

hans yndlingsfag. Historie er yndlingsfaget, fordi han selv har mulighed for at få historisk viden gennem 24 

andre kilder end tekst. Han fortæller, at han selv finder film på nettet om de emner som der arbejdes med i 25 

 
1 Da lydoptagelse blev afbrudt, er denne del ikke blevet optaget. Informanten gjorde opmærksom på dette, og der 
mangler derfor ca. 5min. Den manglende passage er nedskrevet lige efter interviewet er afsluttet, men udgangspunkt i 
noter der blev lavet da det blev opdaget at optagelsen var stoppet.  
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skolen, så han møder undervisningen med viden om emnet og at dette gør det nemmere når han skal 26 

arbejde med tekster i faget. 27 

(…) Den bog jeg har her, når jeg åbner bogen da jeg var øhh, ja før jeg fik de her i hjælpemidler og jeg blev 28 

meget bedre til at læse og sådan noget. Så var det at mange af bogstaverne føltes som at de sejlede rundt 29 

på øhh.. hvad hedder det, bogen, og nogle af bogstaverne var der ikke, altså jeg tilføjede bogstaver som der 30 

ikke var der. Fordi de sejlede rundt på siden på en måde. 31 

(…) men det er lidt svært at forstå ordene i matematik hvis man er ordblind. Og det er sådan lidt hvis man 32 

ikke forstår ordene i matematik, så er det lidt svært at forstå matematikken i sig selv. 33 

Jeg tror bare det er forståelsen, det er mest matematik der er for ordblinde, det er svært for dem at forstå 34 

selve faget eller forstå ordene i faget. 35 

(…) altså bøgerne virker og det er ikke en dårlig bog, bøgerne er ikke dårlige som sådan, bøgerne er gode. 36 

Det er bare mere selve forståelsen af ordene i bogen. Men hvis man kan prøve at få nogle af de vigtige 37 

punkter i bogen, altså nogle af de der vigtige ord i bogen over på en video måske, forklare det på video, så 38 

bliver det måske lidt nemmere. 39 

Det er fordi at når man endelig er kommet i gang og kører, så er der også de perioder, hvor man bare føler 40 

sig isoleret, hvor man ikke ved hvad man skal og man kan ikke få hjælp af læreren fordi at der er vikar på, 41 

eller der ikke rigtig er en lærer tilgængelig eller han hjælper andre personer, og man kan bare ikke rigtig 42 

øhh komme videre, man kan ikke spørge nogen andre fordi man ikke er i en gruppe. Så er man bare nødt til 43 

at sidde der og vente, så føler man sig rigtig isoleret. 44 

Interview 3 45 

(…) følte jeg mig meget alene som ordblind, fordi jeg var den eneste i min klasse der var ordblind, det føles 46 

tit som om man var alene med det her problem eller hvad man skal sige, udfordring øhm. (Kan du uddybe 47 

hvad det gjorde ved dig at være alene?) Ja, jeg tror jeg isolerede mig lidt meget i nogle situationer især 48 

sådan noget med gruppearbejde, jeg ville helst bare arbejde alene, så viste jeg, så var der ikke andre der 49 

ligesom skulle øhm ja have min byrde eller hvad man skal sige. Så skulle de ligesom ikke vente på at jeg var 50 

med, så kunne jeg tage det i mit eget tempo. 51 

Det er altid så svært, fordi jeg når aldrig at læse det færdigt og generelt bare det der med at lave opgaver i 52 

skolen og så er folk bare meget hurtigere end en, så bliver man hurtigere stresset… (Det er interessant, der 53 

er noget med tempo og noget med at blive stresset?) ja, det er lidt en blanding. (så når tempoet bliver for 54 

højt så…) ja, så bliver man stresset og så bliver man endnu langsommere og endnu mere forvirret. Ja dårlig 55 
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spiral. (Men jeg tænker næsten du godt kunne bruge en eller anden form for indførsel i materialet inden 56 

man mødte i skolen?) ja helt sikkert. Ja nu går jeg på gymnasiet og det har vi på gym, så kan jeg forberede 57 

mig og det er meget meget nemmere. (Og motiverende måske?) ja helt sikkert, fordi så er man forberedt, 58 

okay så skal man have læst denne her tekst, så kan jeg læse den hjemmefra, så ved jeg at så kan jeg bare gå 59 

i gang med opgaven derovre agtigt. 60 

(følelserne til faget?) matematik var helt klart mit hadefag i folkeskolen. Åhh… jeg har grædt så mange 61 

gange over at skulle lave matematikopgaver og matematikafleveringer (…) 62 

(…) så bliver man, man bliver meget umotiveret og frustreret og sådan, sur på sig selv over hvorfor kan jeg 63 

ikke finde ud af det her, hvorfor forstår jeg det ikke, hvor svært kan det lige være. Øhm og så får man bare 64 

ikke lyst til at lave det, hvis jeg ikke forstår det, hvorfor skal jeg så lave det. 65 

 ja man tænker sådan, okay alle de andre kan godt finde ud af det her, nu må du lige tage dig sammen. 66 

Interview 4 67 

(…) fordi man også bliver sat lidt i en boks som ordblind, så er man bare ham der ikke kan læse og skrive 68 

eller, og jeg tror det er vigtigt at man ligesom også forklarer resten af klasen, hvad det er der er problemet, 69 

hvad personen har svært ved og det ikke kun er læse og skrive, jo selvfølgelig har man svært ved det. Jeg 70 

tror helt sikkert også man har svært ved nogle andre ting som ordblind og det ikke bare er den klassiske.. 71 

Nå, han kan ikke bare læse eller skrive (hvad tror du det havde gjort hvis man havde italesat det lidt mere, 72 

hvad havde det betydet for dig?) altså jeg tror at hvis man havde italesat det i min klasse så tror jeg ikke 73 

man var valgt så meget fra i gruppearbejdet. 74 

(…) så ender man tit sammen med de andre ordblinde eller dem der havde svært ved sprog øhh og det 75 

gjorde det bare rigtig svært både at lære, men også at vise at man godt kunne. Øhh fordi så blev man bare 76 

stemplet som ham den dumme, åhh han gider heller, han gider ikke engang at forsøge agtigt og så bliver 77 

det rigtig svært at komme ud af den (…) 78 

altså jeg har altid været glad for at gå i skole, men min motivation var ret lav, altså fordi jo mere du får at 79 

vide at det kan du ikke eller, det skal du ikke, det er nok heller ikke dig, øhh jo mere falder din motivation 80 

også og jo mindre attraktivt bliver det at lave lektier, eller lære. Jeg gik rigtig tit hjem og græd, ej men jeg er 81 

også bare ham den dumme der ikke kan finde ud af det…, øhh det er jo derfor de ikke gider at være 82 

sammen med mig. 83 

(…) det var nok fordi de få ting de bare skulle gøre for at skoledagen kunne blive nemmere, blev ikke gjort 84 

og så blev mit hoved til et virvar af forvirrenhed, det blev sådan lidt forvirrende op i mit hoved. Øhh fordi at 85 
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jeg ikke mødte forståelse og tingene ikke blev skannet ind, og jeg skulle læse det selv. Jeg sidder med det 86 

der papir og tænkte det tager dig seriøst to sekunder, øhh det måtte du godt have gjort til mig eller for mig, 87 

og så når de andre ligesom kunne gå i gang med en opgave og så jeg har stadig ikke fået skannet det her ind 88 

og jeg skal virkelig bruge det for ellers forstår jeg det ikke. Så blev det til et sidste kvarter af timen, for så 89 

var der lige en elev herovre der skulle hjælpes og så blev det svært at være mig. Så kom jeg jo længere 90 

bagud end jeg allerede var i gang med, så det blev rigtig tit at jeg blev sat bagerst i stedet for forrest, fordi 91 

at det jeg skule have hjælp til, det krævede også lidt af læreren, fordi læreren skulle først gå ned til 92 

kontoret og skanne det ind og sende det til mig eller et usb stick, så jeg selv kunne OCR-behandle det, og 93 

jeg tror at det er vigtigt at man gør det inden så jeg bliver sat på samme led som alle de andre og får samme 94 

muligheder. 95 

Jeg forstod godt selve matematikken men ligeså snart de nåede til problemregning hvor der kom bogstaver 96 

på, så blev det forvirrende og det blev så forvirrende at jeg faldt i karakter. For jeg kunne egentlig godt når 97 

jeg lige fik vist hvad det var jeg skulle bruge og hvordan det var jeg skulle tage de forskellige ting ud og det 98 

var først noget jeg lærte på efterskolen. 99 

(…) så frygter man mere og mere de situationer hvor læreren siger, så finder i selv ud i grupper. Fordi man 100 

er bange for at blive valgt til sidst eller ikke at få nogen gruppe og så sidder man alene og så spiller man 101 

sådan lidt arh okay, jeg kan også sagtens selv klare det og spiller smart, selvom man egentlig sidder med 102 

den her vilde tomhed og ensomhed, fordi at man også gerne vil være sammen med nogle andre, man vil 103 

også gerne dele de ting man har på hjertet og gøre de ting ik. Og det var det jeg havde svært ved i 104 

matematik, lige præcis det der med gruppearbejde. 105 

(…) havde læreren også haft forståelsen for hvorfor man havde svært ved sådan nogle ting og ikke helt 106 

kunne forstå det. Så tror 100% det havde været nemmere hvis man havde rækket hånden op, men jeg kan 107 

huske personligt grunden til at jeg ikke gjorde det, det var fordi jeg var bange for at blive stemplet, jeg var 108 

rigtig bange for at blive stemplet som ham der ikke kunne, ham der ikke ville og det blev jeg også. Når man 109 

først er blevet det, så siger man ikke særligt meget i klassen, så bliver man rigtig tavs, og det man rigtig 110 

gerne ville sige det siger man ikke, for man er bange for hvad de andre vil tænke. 111 

(…) ja og det er også svært det der med, ej men når man bliver færdig, så kan man gå ud og lege eller spille 112 

fodbold og det var jo en straf for mig, fordi jeg blev jo ikke færdig. Jeg kunne sidde resten af timen derinde 113 

og kigge ud, vi havde en lang glasvæg hvor jeg kunne kigge ud på dem der spillede fodbold og legede 114 

udenfor. Jeg synes det var vildt flabet, jeg skulle bare sidde der som den eneste der havde svært ved det, 115 

men det var faktisk også lidt en ro, for så havde man den der kontakt til læreren en til en. Men det var 116 

stadigvæk vildt svært for mig at forstå at de andre måtte gå udenfor, hvorfor måtte jeg ikke, jeg skulle 117 
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stadig sidde her og kæmpe med det og så blev det rigtig tit til væltede borde og græde og gå hjem, fordi at 118 

jeg blev frustreret. 119 

Interview 5  120 

At man følte at alle susede forbi en, altså jeg kunne slet ikke følge med. Altså når de andre var nået til 121 

opgave 10 så var jeg stadig ikke engang gået i gang næsten, altså det er så svært at følge med i 122 

undervisningen. Det er det stadig, det tror jeg altid vil være svært. Og det der med bare at have følelsen af, 123 

at jeg kan se alle er noget meget længere end mig. 124 

Det er forfærdeligt ikke at føle at man passer ind. (følge med og ikke at passe ind?) ja jeg tror det er en god 125 

blanding af at man passede ikke ind, for jeg kunne ikke hjælpe tilbage altså, nu hjælper jeg dig så hjælper 126 

du mig bagefter, det var forfærdeligt. Så følte man overhovedet ikke man passede ind i den der skolerolle, 127 

man går i skole og lærer og læser og matematik og man har alle de her fag, og så lærer man det hen af 128 

vejen. 129 

Fair nok at du ikke kan finde ud af dansk for du er ordblind, men i matematik følte man bare overhovedet 130 

ikke have nogen undskyldning (…) jeg har altid hadet matematik, for jeg følte ikke der var en undskyldning 131 

til hvorfor var du var så dårlig. Åltså ordblindhed kan overhovedet ikke gøre noget ved matematik, 132 

matematik er jo tal. 133 

(…) det var bare, jeg kan huske jeg havde så ondt i maven hver eneste gang jeg skulle have matematik. 134 

(…) ikke særligt godt, fordi at jeg følte ikke rigtig at man sådan blev forstået på den der måde, at hver evig 135 

eneste gang jeg gik op i der timer, fordi hun ligesom sad på sin plads og så skulle man gå op hvis man havde 136 

brug for hjælp, og jeg havde brug for hjælp hele tiden. Og det er så svært at skulle rejse sig op fordi alle kan 137 

kigge på en, for jeg sad bagerst i klassen, selvfølgelig gør man det, altså så er der et lille problem der lige er 138 

blevet rykket lidt væk. Og så skulle gå den der mega mega akavede pinlige vej hele vejen op og så skulle se 139 

ens klasselærer, jeg har lige forklaret dig det. Det var som om man allerede var tabt lidt, de havde ikke den 140 

der tro på at hvis vi bare hjælper hende så kommer hun igen, så får hun den hjælp. Nej, vi har tabt hende, vi 141 

siger bare jamen så bare spring den over. Gør det så godt du kan, jamen så kan jeg jo ikke lave det, så vi 142 

havde ikke et godt forhold. 143 

(…) For det var ikke fedt at føle sig dårligere end andre, men det blev også sådan gemt lidt væk, men det var 144 

stadig i gruppen agtigt. Man kunne godt mærke, vi spørger ikke lige X for hun ved ikke svaret. Så kan vi jo 145 

hjælpe hende ved at vi lige laver det her stykke. (du har også brugt meget energi på at gemme dig?) helt 146 

vildt. Altså man har jo ikke kunne høre andet end alt det dårlige agtigt, og hver gang der var nogen der 147 
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grinte eller et eller andet, det er fordi de kan se jeg har stavet et ord forkert på min computer, eller det er 148 

sikkert mig de griner af, fordi nu sidder de og tænker på ej gad vide hvordan det går med hende. 149 

Altså det der med at føle at man overhovedet ikke kunne noget selv, og have hjælp til alt, altså igen den der 150 

vej op til at skulle stille spørgsmål, det var forfærdeligt. Fordi et nyfødt barn kan ikke noget selv, det skal 151 

have hjælp til alt. Og så det der med når babyen bliver lidt ældre så bliver det et barn, men snakker måske 152 

stadig som om at du er en lille bitte baby, og sådan følte man det også. At sådan man var, man skulle have 153 

brug for hjælp, man fik også for meget hjælp, men det er ikke rigtigt, for det var jo ikke hjælp jeg fik, jeg fik 154 

jo bare svaret, det er jo ikke hjælp. Jeg kan huske jeg fik rigtig meget at vide, bare gør det så godt du kan, 155 

det er jo også fedt det der at de ikke regner med mere. Men så kommer jeg jo heller ikke til at rykke mig. 156 

 157 

Interview 6 158 

Jeg kom sådan til at tænke på, at der var et stykke sådan næsten i midten der var sådan rødere end de 159 

andre. Der har jeg sådan tænkt, det er mig i den der stak der, folk har bare lavet det på 0,5, jeg har bare 160 

siddet… så når vi har siddet i undervisningen, jeg har været bange for at folk skulle kigge mig over 161 

skulderen, på min computer om jeg skrev noget forkert, øhmm det synes jeg sådan virkelig har været sådan 162 

grænseoverskridende på sådan en måde, at folk kan sidde og kigge på ens computer og ikke på papiret, 163 

øhmmm om man begår fejl eller ikke og så kan de sidde og grine af en. Det gør man jo ikke, men sådan en 164 

tanke har man jo bare.  165 

Matematik det er nok der jeg er mest bange for at gøre fejl (…) jeg kan bare ikke matematik, vi er ikke så 166 

gode venner  167 

Nogle gange går det alt for stærkt, og så er det også sådan det der med, hvis man nu siger det er min klasse 168 

(cykelrytterne) det der de farer bare afsted, jeg synes der ligger en ned på det der billede og sådan noget, 169 

det er bare mig øhmm… men det er jo ikke kun mig, for der er jo mange ordblinde i klassen på en måde, der 170 

er mange der har svært ved det, men de skjuler det bare godt på en måde, fordi de, de følger bare med 171 

flokken 172 
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Modellen	herover	er	inspæreret	af	???????	(EMU)

Læreren sørger for at materialet som 

skal bruges i undervisningen er 

tilgængelig til digital oplæsning, i god 

tid inden undervisningens start. 

Læreren anvender video til at 

understøtte elevens forhåndskendskab 

til emner og fagudtryk.

Læreren opfordrer og understøtter den 

ordblinde til at udvikle gode LST-

strategier.

Læreren forsøger at påvirke 

klassens sociomatematiske normer, så 

disse er fremmende for den ordblindes 

følelse af autonomi, samhørighed og 

kompetence. 

Læreren tager ansvar for at der i 

klassen er åbenhed omkring 

ordblindhed, og at samtalen i klassen er 

fordomsfri og sker på et oplyst 

grundlag. 

Lærerens anerkendelse af den 

ordblindes muligheder gennem dialog.

Læreren tager ansvar for at eleverne 

får trænet deres arbejdshukommelse, 

og stilaserer arbejdet med 

opgaveløsning så arbejdshukommelse 

kompenseres.  

Læreren har ansvar for at etablere en 

løbende dialog med den ordblinde elev 

og hjemmet, om hvordan det går i 

matematikundervisningen.
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8 fokuspunkter for ordblindevenlig matematikundervisning
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