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Definition
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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. 

Talblinde tragtmodellen
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Ny fase 1 – 2020/21
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PPR – et uafklaret område
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 I den oprindelige model er PPR inde 

i slutfasen af en diagnosticering, idet 

generelle indlæringsvanskeligheder 

skal udelukkes. 

 Det kalder på overvejelser om de 

praktiske muligheder for at få PPR 

involveret i et samarbejde med 

testlæreren om en diagnosticering af 

talblindhed. 

Hvad siger ministeren?
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 På spørgsmålet om hvor langt talblindhedstesten er, og om der er 

udsigt til at den bliver en del af det nye testsystem, svarede 

undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil:

 "Alle partier er interesserede i at få den ud at gå, så snart den er 

der. Vi havde i første omgang et treårigt projekt, der kuldsejlede, 

fordi det ikke lykkedes at lave en faglig solid test. Nu har vi 

påbegyndt en ny. Det er ikke sikkert, at resultatet bliver bedre. Og 

så scanner vi selvfølgelig internationale uddannelsessystemer for at 

se, om der er andre, som har udviklet noget, vi kan anvende. I det 

sekund, den ligger der, og vi har noget, der er fagligt solidt, så 

lytter jeg mig til, at der er opbakning fra alle partier til, at vi går 

videre med det".

Hvad ved vi så nu?
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Samtaletest sammenlignet med hollandsk test

Pædagogisk indsats 
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 Udvalg af 8 kerneskoler som skulle indgå i en pædagogisk 

indsats.



24-11-2021

4

En oversigt 
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Lavt præsterende 
elever 

Elever i matematik

vanskeligheder

Talblindhed

Blokeringer

Angst

Manglende 

undervisningGenerelle 

indlærings-

vanskeligheder

Kulturelt defineret af 

fagsyn, læseplan og 

test fx 1. kvartil (25%)

10 – 15%

(Olav Lunde)

Negative 

holdninger

The Triple code system (Dehaene)
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• Evnen til at opfatte antal ikke-verbalt 

og ikke-symbolsk. ( *****) Herunder

oSubitizing

oApproximate number system 

(ANS) 

oDen ”mentale tallinje” (SNARC)

• Evnen til visuelt at kunne se og 

anvende symboler for antal (5)

• Evnen til verbalt at afkode antal ved 

”navngive og tale om tallene”” (Fem)

Særligt influerende ved aritmetiske

målinger (2 + 3)

***
**

FEM 

5

Forskning på dette 
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Ordblindhed og talblindhed
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 Op til 40% af ordblinde viser også talblindelignende 

symptomer

 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.

 Måske en fælles tredje faktor?
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Hyper-sensitivitet ved interferens
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Fornavn Efternavn Bosted

Lene Jensen Århus

Ole Henriksen Roskilde

Lene Carlsen Roskilde

Lars Olesen Skagen

Ole Thomsen København

Kaj Jensen Århus

Per Henriksen København 

Fornavn Efternavn Bosted

Nicolai Langkær Viborg

Ole Petersen Roskilde

Lene Lindhardt Hobro

Lars Olesen Skagen

Nina Thomsen København

Henrik Toft Århus

Sofie Lindskov Odense

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 elever

Svag arbejdshukommelse? 
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Arbejdshukommelse og 

matematiklæringsvanskeligheder
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Michele Mazzocco, 2018

Mange programmer undervejs
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https://www.youtube.com/watch

?v=j-Pojkqekq0

https://ar.pinterest.com/pin/446

700856771204098/

https://www.youtube.com/watch?v=j-Pojkqekq0
https://ar.pinterest.com/pin/446700856771204098/
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Numeracy-screener
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 http://www.numeracyscreener.org/

Butterworth
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 The assessment will help you to 

distinguish between those

individuals with poor maths

attainment and those whose

difficulties are likely to be

associated with dyscalculia.

 Developed by the UK’s leading

authority on dyscalculia, it can

be used from age 6 to 14+ and 

has been standardised to make

the results accurate and reliable.

Inspiration fra Adlers test for mængder
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Elev - femte klasse – egen fortælling

24-11-2021Bent Lindhardt27

 kan godt lide matematik - yndlingsfag dansk – kan lide læse. 

 er ofte ked af det i mat timer  - gennem flere år – ”når jeg sidder 

med det og det ikke giver mening så giver jeg op” 

 begyndte at tænke over det i 2. – 3. klasse

 oplever de andre er dygtigere og hurtigere end mig. Er ikke god til 

at løse opgaverne i matematik

 bruger (altid) fingrene når hun regner 

 har svært ved at aflæse ure - digitalt er nemmest 

 er usikker på højre og venstre  (har en skønhedsplet hun orienterer 

sig efter)

http://www.numeracyscreener.org/
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fortsat
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 ”Har svært ved at huske hvad jeg skal gøre når noget skal regnes 

ud”… ”nogle gange er det helt væk”

 Arbejder langsomt når jeg løser matematikopgaver

 Er ofte forvirret når det er noget med tal

 Har svært ved at lære gangetabellen

 Har det svært med brugen af penge.  ”Når min søster og jeg 

handler så skal hun hjælpe mig med betalingen.”

 Nævner at storesøsteren er talblind og at moderen har 

vanskeligheder af samme slags.

Talviden
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 36531 med 100 mere bliver til 3 tusinde - nå nej 3 millioner 7 

tusinde.

 Kan ikke læse 3050 – bliver til millioner 

 OK med at skrive 9 - tøver på 68 – tæller sig frem 10 – 20 – 30… Er 

i tvivl om 77 og 83 – tænker en del. Siger ”svært med hvordan tallet 

ser ud” –

 209 nemt - 3006 bliver til 3600 - 21010 bliver til 1100 

 Tæller baglæns fra 72 – noget tøvende  71 - 69 - nej 70 

 Skydeskive med 1 – 10  - 100 og 1000 point - har svært ved at se dem 

som positioner – lægger sammen løbende og fejler en del undervejs –

lader sig forvirre ” 5 til 1200 bliver til 1250”. Det tager noget tid for 

hende – læser lidt forkert (1255 nå nej) .

 Anvender talord ved beskrivelse af billeder (SFON)

Størrelser
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 Er i tvivl om hvad 10 min er. Hun klarer hel og halv på analoge ure 

men ikke mere.

 Blyant 5 g - Stol 2 kg -

 Blyant 28 cm - til flagstangen 4 m (meget forkert mere end 40 m) -

til København (30 km) 800 m

 Kategoriserer mønterne i enere, tiere osv - skal have papir til at 

overskue det ved at lægge sammen – ingen hovedregningsstrategi –

lang proces for at finde beløbet på 88 kr. 

Regnefærdigheder
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 3 + 5 = ? tæller sig frem til 8

 9 – 3 = ? ” det bliver 9” tæller sig frem til 6 

 Regnestykket 9 + 3 = 12 vises - hun ræsonnerer herefter uden at tælle ” så er 9 + 4 = 
13 og så er 9 + 5 = 14”

 BL: ”Hvis 7 – 2 er fem hvad er så 27 – 2” - lang overvejelse - giver op.  Blokerer over 
for minus

 Regnestykket 2391 + 892 regnes rigtigt - kan proceduren - tæller sig konsekvent 
frem. 

 ”117 – 78 – det gør jeg ikke” ”Minus har altid været irriterende”

 ”Bruger lommeregner når jeg får lov ellers bruger jeg meget tid på at regne.”

 16 * 5 er ikke mulig 
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Matematisk potentiale?
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 Ræsonnementsopgave om vægt af genstande 

 Kan lave ”hvis så” relationer – og forklarer det ganske fornuftigt til 

forskel fra hendes vanskeligheder med tal. 

Andet
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 Subitizing – svag – (er under 4% af normalfordelingen) 

 ”Det med spejling kan jeg slet ikke”

 ”Det er nemmere at læse end at regne”

 ”Har svært ved at koncentrere mig i matematik”

 ”Jeg tænker ikke rigtigt” ” Det er et gæt. ”

TALRO – Talblindhed i Roskilde 

 at øge forståelsen og erfaringerne med fænomenet talblindhed 

blandt matematikvejlederne i Roskilde.

 at beskrive og analysere cases med talblinde elevers faglige 

vanskeligheder og personlige læringsbarrierer

 at udvikle og afprøve forskellige indholdsmæssige, metodiske 

og organisatoriske virkemidler, der kan forbedre 

læringsvanskelighederne for talblinde elever.
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Det didaktiske HVAD 
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Elever

Indhold

Lærer

Metode

Hvilke faglige mål/ temaer skal der satses på?
”Nice to know og need to know”

Balance mellem produkter og processer

Elevens reaktioner på det valgte indhold
• Meningsfuldhed
• Afpassende faglige udfordringer
• Progression
• Muligheder for kompenserende 

hjælpemidler
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Kan man øve talsans?

Bent Lindhardt 2019 36

 Træning i ANS giver ikke effekt på simple 

additionsøvelse (forsøgsgruppe over for kontrolgruppe)

 Træning i subitizing har (nogle gange) en effekt på 

subtraktion

 Øvelse knyttet til koblingen mængde og symbol samt 

ordne tal fx på den tomme tallinje havde effekt på 

matematikpræstationer og det var både på den korte og 

den lange bane. Langtidseffekt på 0. - 3. klasse

Kompenserende hjælpemidler
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 Hjælpe ved tidsaflæsning 

og tidslængde

 Alle former for smarte 

måleinstrumenter 

 Handelssituationen – priser 

og beløb.

 Beregninger

 Tallenes navne  

 Antal til symbol og 

omvendt

 https://www.youtube.co

m/results?search_query=d

yscalculator

Afhængighed af konkrete materialer
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 For nogle elever bliver et konkret materiale til et værktøj 

for dem, eller et uhensigtsmæssigt hjælpemiddel. 

”Værktøjsopfattelsen” betyder, at eleven tror, at man til 

bestemte arbejdsopgaver skal benytte bestemt konkrete 

materiale. Det, som egentlig skulle have været en 

konkretisering af noget abstrakt, bliver reduceret til 

konkretiseringen alene.

 Nogle elever kan ikke lade være med at bruge en lineal, 

eller taltavle, når der skal foretages additon/subtraktion. 

Lineal og taltavle går altså fra at være repræsentationer af 

tallene til at være tallene.

Træningsprogrammer 
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https://www.youtube.com/results?search_query=dyscalculator
https://cognitionmatters.org/se/


24-11-2021

10

Splitte tal 

Bent Lindhardt 2019 40

Antal og størrelse

Be n t L indhard t 2017

41

 Der er forskel på 

 Hvor mange …  ?

 Hvor meget  ...   ?

Hvordan afbalancerer vi de tre 

regneformer?

24-11-2021Bent Lindhardt
42

Det kvalificerede gæt

Bent Lindhardt 2019 43

• Hvor lang er der??
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En faglig oversigt
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Tal og antal

ANS Evner på Weberbrøken

Subitizing Evnen til at se ”Små mængder” (Adler)

Talnavne – udpeger – skriver og 

læser 1 - 20

udpeger – skriver og 

læser 1 – 50

evt.  navneforvirring 
ved 35 og 53 

udpeger – skriver og 

læser 1 - 100

udpeger – skriver 

og læser 1 - 1000

Koble antal til 

symbol 

1 – 20 i varierede 

repræsentationer

1 – 50 i varierede 

repræsentationer

1 – 100 i varierede 

repræsentationer

1 - 1000  i varierede 

repræsentationer

Ordning af tal 

efter størrelse 

(talkort) 

Ordner 1 – 20 i 

varierede 

repræsentationer 

herunder før og efter

Ordner 1 – 50 i 

varierede 

repræsentationer

Ordner 1 – 100 i 

varierede 

repræsentationer

Ordner 1 - 1000  i 

varierede 

repræsentationer

Ordning af tal på 

tallinje

Placerer 1 – 20 på 

stregangivelse af 

tallinje og tom tallinje

Placerer 0 – 50 på 

stregangivelse af 

tallinje og tom tallinje

Placerer 0 – 100 på 

stregangivelse af 

tallinje og tom 

tallinje

Placerer 0 – 1000 

på stregangivelse af 

tallinje og tom 

tallinje

Nul Ved at tallinjen 

starter med nul

Det didaktiske HVORDAN 
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Elever

Indhold

Lærer

Metode

Hvordan skal de lære det?
Valg af effektfulde metoder og 

organisation 

Elevens
• oplevelse af at lære noget
• motivation for 

læreprocessen
• viljestyrke

Varieret gentagelse

24-11-2021
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 Der er ikke nogen tvivl om, at gentagelse er en central 

faktor – men den skal være varieret og meningsfuld for at 

lagres ”solidt”

 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. 

 Der er måske nogle muligheder i særlige IT programmer 

som Vektor

Lagring og fremkaldelse

Bent Lindhardt 

 Mnemoteknik, metode til at forbedre hukommelsen. 

 Mange mnemoteknikker var kendt allerede i antikken; fx at 
bruge "locus-metoden", hvor mentale billeder af det man 
vil huske forbindes med en kendt række af steder (loci) 
såsom rummene i éns hus.

 Huskestrategier 

1. Se det (space, place, person)

2. Personificer det 

3. Overdriv det 

4. Forbind det til noget kendt 

5. Fortæl om det
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Lagring og fremkaldelse 
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 Mnemoteknik, metode til at forbedre hukommelsen. 

 Mange mnemoteknikker var kendt allerede i antikken; fx at bruge 

"locus-metoden", hvor mentale billeder af det man vil huske 

forbindes med en kendt række af steder (loci) såsom rummene i 

éns hus.

 Huskestrategier 

1. Se det (space, place, person)

2. Personificer det 

3. Overdriv det 

4. Forbind det til noget kendt 

5. Fortæl om det

Kropslig og personlig erkendelse

Hvor mange kan der være i en 

kubikmeter?

Hvor lang er en kilometer?
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Aflæse tid og fornemme tidslængde
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Forståelse og sproglige tilgange
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 En af de vigtigste repræsentationer er nok 

den talblinde elevs eget mundtlige og 

skriftlige udtryk.

 Det giver mulighed for at arbejde med 

ræsonnementer og indsigt via dialog.

 Opsamling af matematikken efter øvelser 

og opgaver er et uopdyrket potentiale. 

Mange er i stand til at tale sig ind i en 

generalisering. 
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En fejlaccepterende undervisning
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 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. 

Relationerne mellem 

lærer og elev?
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Elever

Indhold

Lærer

Metode

Relationer lærer og elev 
Kontakt og accept

Kommunikation og dialog 

Det relationelle
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 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.. 

Fra negativ til positiv læring

Har faglig selvtillid  

Oplever faglig 
succes

Tør forfølge

Viljestærk

Bent Lindhardt 55

Har svag faglig selvværd

Oplevelse af faglig 
fiasko

Undgår 

Viljesvag

24-11-2021



24-11-2021

14

Private aktører er på vej

Bent Lindhardt 5624-11-2021
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Tak for opmærksomheden 


