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Hvor mange?
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 De 15% dårligst 

præsterende i 9. klasse 

Medelsta kommune i 

Sverige – undersøgt tre 

gange med en del års 

mellemrum – havde et 

præstationsniveau som 

middelgode elever i 4. 

klasser
• Medelsta rapporten
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Et nødråb

Bent Lindhardt 

 Jeg hørte dig på radioens P1 idag, emnet var talblindhed eller 
problemer generelt omkring matematik. Jeg er en 42 årig kvinde, 
som aldrig rigtig er kommet ind på arbejdsmarkedet, grundet dette 
'handicap', for egentlig har jeg aldrig mødt forståelse for mit 'lille' 
problem. Jeg har nu som voksen, accepteret, at det er en del af mig, 
som jeg bare må leve med. Jeg kan nikke genkendende til det udsagn 
med, at man må være dum, hvis man ikke er god til tal. Jeg lærte 
f.eks. klokken sent, og panikkede hvis nogen spurgte til tiden. Den 
lille tabel har heller aldrig fundet permanent plads i min hjerne ( det 
er svært, at finde et system, at huske den på ). Har også måtte skippe 
jobs på denne konto, fordi jeg ikke kan modregne ved 
pengetransaktion. Jeg vil spørge dig, hvor kan jeg henvende mig, så 
jeg kan få lidt styr på, hvad problemet er i mit tilfælde, og dets 
omfang. Jeg har brugt 2 cifrerede ( 2000 kr.? ) beløb hos en 
hypnotisør, men uden resultat. Hun mente ikke jeg var talblind, men 
at problemet var linket op til socialfobi. Jeg tror selv, at det er begge 
dele, som spiller ind.
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Har svært ved at huske tal og cifre

Bent Lindhardt 

 …. jeg har udviklet mit eget talsystem, så tallene ikke hedder 1, 2, 3, 4, 
5 og så videre. De hedder fiskekrog, liggestol, sidestol, træ, svane, 
derudaf. Og så regner jeg med dem. Og det er også den måde jeg 
husker tal på, jeg husker rigtig godt pinkoder og jeg har ikke noget 
problem med at få nye pinkoder, jeg sætter bare svaner og fiskekroge 
ind i stedet for. Og så har jeg en teknik med, når jeg skal huske lange 
tal eller nye pinkoder. At jeg kigger på dem i lang tid, kigger væk, 
kigger på dem igen, kigger væk, siger dem højt nogen gange, siger 
dem inde i mit hoved nogen gange, omkoder dem til mine egne ord og 
mine egne figurer og så kan jeg huske det.

 Nej. Og telefonnumre der er det også, dem der siger 26 et eller andet.. 
Der skal jeg have tallet 2 , 6, 8 et eller andet. Sådan et efter et. Og det 
samme med konto numre og nemid og det der er nævnt tidligere. Det 
smelter helt sammen.

6



Har svært ved ordning af tal og aflæse tal i 

skemaer 

Bent Lindhardt 

 Du kender det der med at trække et nummer på et apotek, når 

man står i kø. Det er noget af det værste. Det er sådan ligesom 

bankospil med de der numre. Jeg er altid spændt på om det er 

min tur næste gang!

 Jeg kan selvfølgelig heller ikke læse busplanerne, men jeg står 

bare og venter på at bussen kommer på et tidspunkt ellers så går 

jeg. Det er sådan, ehm
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Har særlig svært ved at regne selv simple 

regnestykker i hovedet

Bent Lindhardt 

 Jamen, altså jeg kan… altså De mest simple 5+5 og 2+2. Og så regner jeg på 
mine fingre og hvis jeg ikke har flere fingre tilbage så kan jeg bare ikke mere.

 Nej nej, jeg kan ikke (red: lægge sammen) i hovedet, det kunne jeg ikke drømme 
om. Andet end 5 og 5 eller…  De pæne tal. Under ti ik. 

 Jeg kan også kun 5 tabellen og så kan jeg 2 tabellen. Men 5 tabellen, det er sjovt, 
den har altid været min yndlings. Siden jeg var lille så var det 5 tabellen.

 10 divideret med 2 det kan jeg godt. Og fem gange to. Hvor de bliver fordoblet, 
så kan jeg godt, ellers kan jeg ikke. 

 Altså jeg tæller også på fingrene. Men hvis jeg får sat nogle minusstykker og 
plusstykker op, så kan jeg være heldig at jeg kan dem. Hvis det fx er alt under 
fem så kan jeg nok godt, men det er ikke sikkert at jeg kan fra 6 og op. Det kan 
jeg slet ikke, det forstår jeg ikke. Og gange, jeg kan være heldig der måske er 
noget med fem i og det kan jeg godt. Altså den her fem ti femten. Øhm..
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Anvender næsten konsekvent tælling ved 

antalsbestemmelse

Bent Lindhardt 

 Jeg bruger mine hænder, jeg kan tælle til mere end mine 
hænder, fordi jeg også har mine fødder og er benene 
overkors så er jeg nået til tyverne og gør jeg sådan her er 
jeg i trediverne (har armene krydset), gør jeg sådan her er 
jeg i fyrrerne (læner sig tilbage i stolen) 

 Altså jeg bruger også fingre og sådan noget. Hvis det er de små 
tabeller så kan jeg nogenlunde. 

 Jeg bruger også fingrene ….. Jeg laver sådan nogle små 
streger simpelthen for at kunne følge med i, hvad jeg laver. 
Hvis det er sådan noget på papir og sådan noget. 

 Jeg blev vant til at hvis folk sagde at jeg skulle komme 
klokken 17, så talte jeg. 12, 13 - 14 - 15 - 16 - 17 (viser 
fingre). Så skulle jeg komme kl 5. 
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Har problemer med at etablere og huske 

regneprocedurer 

Bent Lindhardt 

 Hvis jeg får at vide, at det er det samme du skal gøre hver gang. Hvis jeg så 
lægger det væk og tager det frem ugen efter, så kigger jeg på de her minusstykker 
og tænker, gad vide hvad jeg skal. Som om jeg ikke har set det før og det er 
selvfølgelig det samme med plus og dividere og bare generelt med matematik. Jeg 
kan godt plusse og minusse, sådan på papiret. Det er ikke altid resultatet bliver 
rigtigt, for når det er minus kan jeg aldrig rigtig finde ud af hvad der skal stå 
øverst og nederst. Så derfor bliver resultatet ikke altid rigtigt og jeg kan ikke se 
om resultatet måske ser underligt ud, som mange andre gør. Nej det kan ikke 
passe. Så på den led har jeg lidt svært ved det. Men jeg kan godt. Som regel kan 
jeg godt øhh matematikken i det, hvis man kan sige det sådan, jeg kan bare ikke 
regne det. Jeg har jo min bibel som er en bog, der er lidt tykkere end den her med 
alle mine opskrifter på matematik

 Vi kunne sidde og lave en opgave og han kunne vise mig det 10 gange indtil jeg 
fandt ud af det og når jeg så fandt ud af det, så var det jo fint og når der så var 
gået nogle dage og vi skulle have timer igen, så havde jeg glemt det
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Har vanskeligheder med at aflæse tid på ure 

og fornemme tidslængde

Bent Lindhardt 

 ….. så jeg glemmer meget hurtigt fx klokken ti minutter i syv og der… Inde i 
mit hoved der er 10 min, det er åbenbart ikke eh… det langt

 Og jeg har stadigvæk, altså.. Klokken 15 vil jeg gerne have skal være kl 5 ik, fx

 .. og jeg havde siddet med møg og besvær og fået det tastet ind på telefonen 
og så siger hun, nej tiden er der for resten ikke alligevel. Du skal have en 
anden tid og så Åh nej

 Jeg kører også bil og jeg har det med, også med ure apropos, med P-skiven 
når den skal stilles. (griner) Der er kun én viser frem for to lige pludseligt. Og 
det gør det ikke bedre, og P-skiven er jo spejlvendt inde i bilen

 Det var det jeg lærte sidste, for jeg blev forvirret af alle stregerne og jeg kunne 
slet ikke finde ud af hvad jeg skulle bruge alle de her mellemstreger til. Så når 
de var væk så skulle jeg kun koncentrere mig om hvor viserne gik hen.

 Jeg blev vant til at hvis folk sagde at jeg skulle komme klokken 17, så talte jeg. 
12  , 13 - 14 - 15 - 16 - 17 (viser fingre). Så skulle jeg komme kl 5. 
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Er retningsforstyrrede og har vanskeligt ved at 

orientere sig

Bent Lindhardt 

 Ja. Jeg kan heller ikke højre og venstre. Det er et problem når man 
danser

 Hvis jeg skal et sted hen, jeg har heldigvis en bil, det har jeg fået af 
min mor, fordi hun er blevet for gammel til at køre sin. Jeg bruger min 
GPS til det mest vanvittig. Bl.a. det med højre og venstre, det har jeg 
også meget svært ved, hvorfor jeg har fået lavet nogle tatoveringer 
(en stjerne og et får) på mit håndled. Som gør at jeg ved at højre er 
stjerne og venstre det er får. Så når jeg er ude og køre bil, og folk siger 
højre og venstre, så kan jeg kigge ned på mine håndled og navigere 
efter det. Og det er også trods af, at jeg har prøvet at lære det på 
andre måder, har jeg bare fundet ud af at det her er den nemmeste 
måde for mig.

 Jeg kan heller ikke finde vej, når jeg går ud af min lejlighed, så ved jeg 
ikke hvor jeg er. Jeg ved bare at hvis jeg går til… (kigger på sit håndled) 
højre, så ved jeg bare at jeg går væk fra byen mod Fakta. Altså jeg ved 
at Fakta er væk fra byen og Lidl er ind mod byen.
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Har svært ved at overskue pengebeløb og 

mønter/sedler

Bent Lindhardt 

 Jeg har lært mig, at når der står 95 bag en pris, så skal jeg runde op.

 Hvis ehh, at man skal give penge ik’, hvis jeg skal hen og handle i Føtex, man 
kan meget let komme til at give mig for lidt tilbage for jeg tænker ikke over det 
altså, det gør jeg ikke.

 Jeg handler sådan lidt i blinde og giver min kæreste bonnen når jeg kommer hjem

 Eh, jeg kan ikke se forskel på nullerne, så jeg ved ikke om jeg betaler med en 100 
kroneseddel eller en 1000 kroneseddel, det ved jeg kun på farverne på sedlerne. 
Og et lille eksempel var, at jeg står i en bar til hverdag bl.a. og jeg havde selv 
købt noget i baren som kostede 2,50 kr. Og så afleverede jeg en 20’er til mig selv 
oppe i baren og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af hvor mange penge jeg 
skulle have tilbage.

 Altså jeg bruger altid kun mit Dankort. Jeg bruger aldrig kontanter, aldrig 
nogensinde
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Har svært ved at anvende og bedømme 

størrelser som afstande, vægt, flade - og 

rummål m.m. 

Bent Lindhardt 

 Jeg stod og jeg var meget præcis med at måle, for der var et begrænset antal 
stykke pap til rådighed så det skulle bare sidde i skabet og det gjorde det ikke, 
eller i rammen. De var alle sammen forskellige selvom jeg var sikker på at jeg 
tog de samme mål.

 Man skulle have orienteringsløb og sådan noget og så fik man stukket et kort i 
hånden. Og så den her lille streg, det er så den der er lang herude. Det kan jeg 
ikke finde ud af, jamen det er bare lige 2 km. Jeg ved ikke hvor meget 2 km er

 Nej. Jeg ville ikke lige vide hvor langt 10 meter sådan lige var.

 Jeg bryder mig ikke særligt om at lave mad og jeg holder fra bagning. 
Kilogram og sådan det. Det holder jeg mig fra.

 Jeg er også blevet spurgt hvor højt der er til loftet, ej. Det kan jeg heller ikke. 
Også med vægte det kan jeg heller ikke, med gram og, det er nej. Det kan jeg 
ikke.
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Er særligt følelsesmæssigt påvirket af deres 

vanskeligheder

Bent Lindhardt 

 Altså lige siden jeg var helt lille og gik i folkeskole ikke kunnet lide matematik, 
jeg valgte så bare at blive væk til sidst. Være helt opgiven faktisk, fordi mine 
forældre de prøvede virkelig alt for at hjælpe mig og min matematiklærer gjorde 
også. Og til sidst blev de bare enige om, at det var fordi jeg ikke gider og jeg ikke 
gider høre efter og alle de her ting.

 Så så lærte jeg at holde kæft

 Men jeg har dumpet alt med matematik. Jeg har ikke bestået eller sådan noget. 
Og det har givet nogle ar, men jeg vil også sige, at jeg er blevet en fighter og 
mega stædig. 

 Så på den måde har jeg bare følt at mine forældre var bedre foruden mig. Altså, 
de skulle bare have min lillebror (red: som opfattedes dygtig), fordi jeg var jo bare 
så dårlig til matematik og jeg var fanme bare sådan.. ja, et vanskeligt barn. Hvor 
ville de have det bedre af at jeg ikke var der. Så min selvtillid har virkelig fået 
nogen hak, og det lider jeg stadig lidt under
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Udviser en særlig forvirrethed

Bent Lindhardt 

 (om uret) … jeg havde svært ved at forstå at en halv ikke var 

noget med 5, fordi det havde jeg jo lært at det var. (flere er 

enige). At det lige pludselig var 3 eller 30 der var en halv. Den 

var virkelig virkelig svært og er puha stadigvæk, og en af de 

seje. 

 (Interviewer: Så 888 det skaber forvirring?)  Ja, arrh den 

er ikke god. Jeg havde en nummerplade, der på et tidspunkt hed 

788 eller otte hundrede og syv et eller andet. Men noget med 7 

og 8, og jeg lærte den aldrig rigtigt. Øhm.
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Hvor svært kan det være …?

Bent Lindhardt 

1) Hvilket tal?

2) Skriv følgende tal 651 og 2038 

٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠

٧٢٩ =   729

٢٨٠٤
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Opgaver 

Bent Lindhardt 

٣٧ + ٤٥

٥١٦ - ٤٨٨

٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠
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Historisk
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Mange definitioner
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WHO har defineret (ICD 11)

Bent Lindhardt 

22

 Developmental learning disorder is characterized by 
significant and persistent difficulties in learning academic 
skills, which may include reading, writing, or arithmetic. 
The individual’s performance in the affected academic 
skill(s) is markedly below what would be expected for 
chronological age and general level of intellectual 
functioning, and results in significant impairment in the 
individual’s academic or occupational functioning. 
Developmental learning disorder first manifests when 
academic skills are taught during the early school years. 
Developmental learning disorder is not due to a disorder 
of intellectual development, sensory impairment (vision or 
hearing), neurological or motor disorder, lack of 
availability of education, lack of proficiency in the language 
of academic instruction, or psychosocial adversity,



Specific Learning Disorder (DSM 5)

Bent Lindhardt 23

 …… The diagnosis requires persistent difficulties in 

reading, writing, arithmetic, or mathematical reasoning 

skills during formal years of schooling. Symptoms may include 

inaccurate or slow and effortful reading, poor written expression that 

lacks clarity, difficulties remembering number facts, or 

inaccurate mathematical reasoning.

 Current academic skills must be well below the average range of scores 

in culturally and linguistically appropriate tests of reading, writing, or 

mathematics. The individual’s difficulties must not be better explained 

by developmental, neurological, sensory (vision or hearing), or motor 

disorders and must significantly interfere with academic achievement, 

or activities of daily living.



Ordblindhed og talblindhed

Bent Lindhardt 24

 Den fonologiske sløjfe kan påvirke læringen idet der 

indgår sprog men ”tal og regning” foregår andre steder i 

hjernen.

 Man kan være ordblind og god til matematik og omvendt 

så der er ikke direkte årsager. Talblindhed og ordblindhed 

er to forskellige ting, men begge dele kan forekomme 

samtidig hos samme person.

 Der er en bemærket øget hyppighed af 

talblindesymptomer hos ordblindeelever. 



Hyper-sensitivitet til interferens (HTI)
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Personer der har HTI præsterer dårligere end andre i aritmetik (AF). De 

præsterer væsentligt dårligere end andre når regnestykkene ligner 

hinanden, og ikke væsentlig dårligere når regnestykkerne ikke ligner 

hinanden.

Forskning var på 4. klasses eleverBent Lindhardt 25



Arvelighed kan ikke afvises…

Bent Lindhardt 

 58% enæggede – og 38% tveæggede fik stillet 

samme diagnose i regneformåen. 

 Halvdelen af søskende til et barn med 

dyskalkuli havde selv vanskeligheder.

 Shalev: – der er familier hvor det optræder ti 

gange så ofte 
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Talblindeprojektet

Bent Lindhardt 

 Det startede med en review

af forskningen og 

vidensmiljøet i Danmark om 

talblindhed/dykalkuli som 

afsluttedes sommeren 2013.

 Der blev afgivet et bud på en 

beskrivelse af talblindhed.

 Kan ses på www.uvm.dk
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http://www.uvm.dk/


UVM projekt  2014 - 2018

Bent Lindhardt 

 Lena Lindenskov, DPU  
(Projektleder)

 Bent Lindhardt, 
læreruddannelsen UCSJ 
(projektleder)

 Lisser Rye Ejersbo DPU 
(arbejdsgruppe)

 Michael Wahl Andersen 
UCC (arbejdsgruppe)

 Pernille Pind, selvstændig

 Peter Allerup, DPU
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Måling af dyscalculi

Bent Lindhardt 

En statistisk ”cut off” definition

(Prokura) 

En Forskelsdefinition 

(diskrepans) 
Fx præstationer i forhold til alder 

En kendetegnsdefinition Observationer knyttet til faglighed, 

kognition og holdning/adfærd 
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Shalev Israel (1993)
 3000 elever i 10-11 årsalderen blev undersøgt

 Udvalgte de 20% af eleverne som klarede simple 
regneopgaver dårligst

 De fik efterfølgende en IQ-test og en omfattende 
matematiktest. 

 Dem som havde over 80 i IQ og som ydede en 
matematikpræstation som svarede til elever som var to år 
yngre blev udvalgt.

 Der svarede til ca. 6%

 De blev udpeget til at have dyskalkuli.
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Afgrænsning

Bent Lindhardt 31

 Da forskeres definition for DD og tilhørende testning 
kan være forskellige, får det naturligt nok indflydelse 
på, hvor stort omfanget er. Der er foretaget større 
kvantitative undersøgelser bl.a. af Butterworth
(England) og Shalev (Israel), som typisk angiver et 
interval på 3% - 6% af en befolkning, som formodes at 
have DD. 

 Det er dog projektgruppens opfattelse gennem egne 
undersøgelser samt ved sammenligning af resultater 
fra forskningslitteratur, at der er risiko for at flere af 
disse elevers vanskeligheder skyldes andre årsager 
end specifikke neurologiske læringsudfordringer.   



Hvad kaldes de?

Bent Lindhardt 32

 Lavt præsterende (low achievement(LA) – learning
difficulties (LD )) afgrænses i forhold til opfyldelse af 
curriculum fx de nationale test. 

 Elever i matematikvanskeligheder har vedvarende 
læringsudfordringer. (MD) Det indbefatter

 Talblinde/specifikke vanskeligheder
 Generelle indlæringsvanskeligheder
 Blokeringer for læring begrundet i didaktiske, 

psykologiske eller sociologiske årsager.
 Komorbiditet – følgevirkninger af andre diagnoser



Subitizing – ”se ikke tælle et antal” 

Bent Lindhardt 

 3 – 4 uger gamle babyer 

kan med 80% sikkerhed 

registrere antal på op til 3 -

4 genstande.
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Sammenligning af mængder

Bent Lindhardt 

 Det er en fundamental evne at 

kunne sammenligne to mængder 

og afgøre hvilken der er størst –

uden at tælle (ANS)

 Er knyttet til aktivitet i IPS.

 6. måneder gamle:  Kan vurdere 

forskelle i 1:2 fx en 8 mængde 

og en 16 mængde.
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Kombinere talsymbol med antal

Bent Lindhardt 

 Det er i brobygningen mellem talord og talsymboler 

det væsentligste arbejde skal lægges.

5
Det der adskiller os fra dyrene er, at vi har tælling og symboler for 

tælling.

• Talord:  en, to, tre 

• Talsymboler 1, 2, 3 osv
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IPS – et talmodul?

Bent Lindhardt 36



Definition

Bent Lindhardt 

Talblindhed/dyskalkuli er en læringsudfordring, der er 

påvirket af en neurologisk udviklingsforstyrrelse, som 

kan have forskellige udtryk men som ikke kun kan 

forklares på baggrund af generelle 

indlæringsvanskeligheder, mangelfuld undervisning, 

psykologiske eller sociologiske årsager. 

 Talblindhed/dyskalkuli  omfatter vanskeligheder ved at 

automatisere tal, antal og størrelser samt fastholde og 

anvende aritmetiske færdigheder. 



Tragtmodellen
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Observationsguide
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Den digitale test

Bent Lindhardt 

 Den digitale test gennemføres for de elever i 

4. klasse, som klassens matematiklærer 

vurderer som mulige talblinde elever.

 Den digitale test består af fire deltest.

 Testen vil være tilgængelig fra en hjemmeside 

som ikke er fabrikeret endnu – via unilogin  
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Prøv selv ….

Bent Lindhardt 

www.nytimes.com/interactive/2008/09/15/science/20080915_NU

MBER_SENSE_GRAPHIC.html

http://www.nytimes.com/interactive/2008/09/15/science/20080915_NUMBER_SENSE_GRAPHIC.html
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Afprøvning

Bent Lindhardt 

 En skriftlig papirtest måtte droppes

 Afprøvning af forbedret digital testversion på 250 fjerde 

klasses elever i udvalgt kommune. 

 Derefter afprøvning med 1000 elever fra repræsentativt 

udvalgte hele 4. klasser (1000 elever blev reduceret til 840 

elever efter statistisk analyse). 

 Den seneste afprøvning blev anvendt til standardisering og 

bestemmelse af scoregrænser for hver af de fire deltest. 

 Hvis tre ud af fire deltest inde for 10% var i risikogruppen -

da Formodet Talblind (FT) elev
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Den matematikfaglige samtaletest

Bent Lindhardt 

 Testen har en varighed af ca. 40 minutter. Den er 

målrettet en-til-en samtale.

 Testen forventes gennemført af en matematikfaglig 

kompetent og målgruppevant person  - som har 

kendskab til skolen.

 Undervejs i samtalen vurderes hvorvidt elevens 

præstationer er uden for en risikozone  (grøn) eller i en 

risikozone (rød).

 Der indgår også interview om elevens egen oplevelse.
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Baggrundsviden

Bent Lindhardt 

 Udvalgte danske cases med unge og voksne

 Ca. 20 lavt præsterende elever fordelt på ti 4. klasser i 
en kommune

 Fokusgruppeinterview med 6 formodede talblinde unge 
og voksne 

 En-til-en interview med et antal elever på mellemtrinnet 

som er vurderet formodede talblinde. 

 Kontakt til forskere og praktikere

 Kompliceret at omsætte til spørgsmål for fjerde klasse
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Matematikfaglige samtaletest

Bent Lindhardt 

Registreringsark Vejledning 
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Bent Lindhardt 

….. fortsætter
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Indhold

1. Talsymboler 

2. Positionssystemet og ordning af tal

3. Regning med tal 

4. Matematik i hverdagen

Bent Lindhardt 



Bent Lindhardt 

Elevark Testark 



Det fortsatte testforløb 

Bent Lindhardt 54

 Ud af de ”10% cut off ” elever fra den digitale test var der ca. 

1/3 som via samtaletesten blev udpeget som fortsat 

formodede talblinde

 Ca. halvdelen havde så markante generelle 

indlæringsvanskeligheder at de blev fravalgt en 

talblindediagnose.

 Vores amlede estimatet er at ca. ca. 1 – 2% er talblinde.
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Kontakt og accept

 Altså bare det at få bekræftet at jeg faktisk 

ikke var dum i skolen eller været doven, og 

alle de her ting her, jeg har simpelthen bare 

været talblind. Øh, og jeg løb jo nærmest 

hjem til mine forældre og sagde det til dem, 

hehe, at grunden til at jeg altid har haft svært 

ved det, det er simpelthen fordi jeg er 

talblind. Øhm, så at få det at vide, det var.. 

ja.. det var, en oplevelse faktisk.. 
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En fejlaccepterende undervisning

 I stedet for at fejl skal opfattes som forkerte svar 

kunne det opfattes som indledningen på et 

passende svar på en opgave. 

 Fejl kunne også opfattes som de første gætterier 

og hypoteser, som eleverne afprøver for om muligt 

at få bedre og mere brugbare svar. 
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Gentagelse??
 Der er ikke nogen tvivl om, at gentagelse er en 

central faktor – men varieret og meningsfuld.

 Brug personlige opskrifter på, hvordan eleven vil 

udføre bestemte operationer og relaterer det til 

kontekstuelle sammenhænge de kender.

 Det er i den sammenhæng væsentlig at forholde 
sig til hvilke færdigheder og hvilken viden, som er 
så væsentlig, at der skal arbejdes gentagne med 
dem – det tager tid – meget tid og det kan have 
tilbagefald. 
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Sprog og visuelle konkrete tilgange

 En af de vigtigste repræsentationer er nok den 

talblinde elevs eget mundtlige og skriftlige udtryk. 

 Talblinde elever ser ud til at have brug for 

konkreter i længere tid end andre. Det skal dog 

tilstræbes at det gradvist ”afkonkretiseres” og 

bliver til billeder og symboler. Kobling mellem det 

konkrete og det abstrakte kan bl.a. etableres ved i 

højere grad at tegne sig til løsningsmodeller 
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Øget brug af hjælpemidler 

 Hensigtsmæssige hjælpemidler er ikke de samme 

for alle og ikke de samme over tid. Det vil sige, 

hvad der er hensigtsmæssigt for Anna, er ikke 

nødvendigvis hensigtsmæssigt for Adam, og hvad 

der er hensigtsmæssigt for den 7 årige Anna er 

ikke nødvendigvis hensigtsmæssig for den 15 årige 

Anna.

Bent Lindhardt 60



Matematik er ikke regning

 Det er vigtigt at vide at mange kan gennemføre 

matematiske ræsonnementer – så længe det har en 

sproglig tilgang.

 De fire regningsarter er ikke forudsætningen for en 

sådan færdighed/forståelse.

Bent Lindhardt 61



Hjælpemidler 

Bent Lindhardt 2018

 https://www.youtube.com/results?search_query=dyscalcul

ator
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https://www.youtube.com/results?search_query=dyscalculator
https://www.youtube.com/watch?v=UaLJEqS-8Fc


Den grundlæggende talsans

De medfødte evner for tal omtaler vi som 

talsans som  rummer fænomenet ANS og 

subitizing.

De er indikatorer men der er ikke direkte 

relation mellem øvelser i talsans og så 

forbedrede aritmetiske præstationer. 
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Fra tælling til at splitte tal 
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Hovedregningstrategier

Betegnelse Beskrivelse Eksempel

Plus 1 Plus 1 er det næste tal 4 + 1 er tallet efter 4 

Fordoble Lægge to ens tal sammen 4 + 4 eller 6 + 6 

Gode venner Summen af to tal giver 10 3 + 7 eller 2 + 8

Splitte tal Se hensigtsmæssige antal 7 kan tænkes som 3 + 3 + 1

Bytte rundt Bruge den kommutative lov 3 + 7 er det samme som 7 + 3

En mere/mindre At lægge 1 til / trække 1 fra 4 + 4 = 8 så må  4 + 5 = 9 

To mere/mindre At lægge 2 til eller trække 2 fra 4 + 4 = 8 så må  4 + 6 = 10 

Op til 10 Splitte i 10-er venner 9 + 7 er 9 + 1 + 6

Gruppere Samle i tiere og enere 13 + 5 kan tænkes 10 + 5 + 3
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Hovedregning – papirregning og digitalregning
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Hvordan skal vi 

afbalancere disse tre 

tilgange til en 

regnefærdighed? 



Ambitionsniveauet omkring regning

 Det er vigtigt kortlægge ambitionsniveauet 

omkring regning.

Hvor svært et regnestykke skal eleven kunne klare 

uden hjælpemidler? 

 Afrunding og overslag … som centrale elementer.
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Det kvalificerede gæt
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Tæt på er godt nok ….



Modeller er vigtige 
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 Modeller er vigtige som visuelle mellemstationer 

til matematikkens verden.



Bent Lindhardt 

Tak for opmærksomheden 


