
Matematikvanskeligheder i naturfagene
Hvilke udfordringer møder elever med 

særlige matematikvanskeligheder i 
naturfagsundervisningen, og hvordan 

kan undervisningen tilrettelægges for at 
imødegå disse?



Hvem er jeg?
Gitte Manley

Uddannet lærer på Haderslev 
Seminarium

Underviser på Øen, der er en 
specialskole for elever med ADHD 
og/eller autisme i Haslev

Uddannet dyskalkuli-vejleder og 
testlærer på University of Chester, 
UK

AMBDA Dyscalculia

Er p.t. ved at skrive min master på 
University of Chester om 
sammenhængen mellem alder, 
matematikangst og 
matematikvanskeligheder



Hvad er talblindhed / særlige matematikvanskeligheder?

Siden 1. januar 2022 er ICD-11 den måde vi i Danmark klassificerer sygdomme. Her er 
matematikvanskeligheder sidestillet med vanskeligheder i læsning og skrivning:
6A03.2 Medfødt indlæringsvanskelighed med udfordringer i matematik - i daglig tale: 
Særlige matematikvanskeligheder.

Særlige matematikvanskeligheder er karakteriseret ved væsentlige og vedvarende 
vanskeligheder i udviklingen af matematikvanskeligheder, der ikke kan forklares med 
andre indlærings- eller udviklingsforstyrrelser, sanse-udfordringer, neurologiske 
vanskeligheder, manglende eller afbrudt skolegang, sprogvanskeligheder eller 
psykologiske udfordringer.

Særlige matematikvanskeligheder er kendetegnet ved eksempelvis mangelfuld 
talforståelse, vanskeligheder med estimering, hovedregning, at lære tabeller og 
mangelfuld ræsonnementskompetence.

Talblindhed er en undergruppe af særlige matematikvanskeligheder.



...eller sagt på dagligdags sprog

Elever med særlige matematikvanskeligheder præsterer væsentligt dårligere i 
aktiviteter, der indeholder matematik eller matematisk tankegang, end vi 
forventer af dem baseret på deres generelle intelligens.



Hvor mange?

Andelen varierer meget, da nogle forskere kun undersøger talblindhed og der 
har været stor diskussion om, hvor man satte grænsen.

Bedste estimat: 

5-7% af befolkningen, 1% i sådan en grad at det kan kaldes dyskalkuli.



Komorbiditeter - flere diagnoser

Der er en større risiko for at have særlige matematikvanskeligheder hvis man 
har

-dysleksi
-ADHD
-dyspraxi
-OCD
-Tourette



Talforståelse

5 + 3 = 27  ? 

100 mm = 10 km ? 

= 600 kg ?

Hvad er det så, der er svært? Altså ud over matematikken..?



Tid

Hvad er det så, der er svært? Altså ud over matematikken..?

Hvor lang tid tager det at..?



Hvad er det så, der er svært? Altså ud over matematikken..?

Estimering



Finde vej

Hvad er det så, der er svært? Altså ud over matematikken..?



Aflæse grafer og tabeller

Hvad er det så, der er svært? Altså ud over matematikken..?



Vigtige ord

Hvad er det så, der er svært? Altså ud over matematikken..?

Natriumhydroxid

Elektrolyse

Anabolske steroider

Digel

Seksuel selektion

Jævns
trøm

Albedo effekt
Pladetektonik

Næringsstoffer Hydroterm-figur

C
6H12O6



Struktur

Hvad er det så, der er svært? Altså ud over matematikken..?



Lære af egne fejl / egne erfaringer

Hvad er det så, der er svært? Altså ud over matematikken..?



Multimodalitet, gentagelser og hjælpemidler er nogle af løsningerne

Men hvad gør vi så..?



Understøt tekst med billeder
Videoforklaringer kan understøtte læsesvage elever

Og understøt tekst med billeder

http://www.youtube.com/watch?v=9_2wCKi3fqc


Hvis man ikke ved, hvad 1/3 er..?
Så er det ca 3 fingre på et reagensglas



Giv referencer

1 centicube er 1 cm3, 1 liter er 1000 cm3
 

                                                                                                    1 dåsesodavand vejer ca 330 g, 

                                                            1 voksen mand ca 85 kg. 

                                                             Det er over 10 rammer sodavand

Og accepter, at størrelsesforhold er svært for alle 



Gentagelser er vigtige! MANGE gentagelser
Fotosyntese er...   Fotosyntese er...   Fotosyntese er...   Fotosyntese er...  

Fotosyntese er...   Fotosyntese er...   Fotosyntese er...   Fotosyntese er...

Fotosyntese er...   Fotosyntese er...   Fotosyntese er...   Fotosyntese er...

Fotosyntese er...   Fotosyntese er...   Fotosyntese er...   Fotosyntese er...  

Fotosyntese er:      Sollys + H2O + CO2           C6H12O6 + O2

Lav videoer, indtal egen forklaring, 

understreg ordene i teksten...



Struktur
Ydre struktur hjælper på den indre struktur

Man kan dele opgaverne op, så der kun er ét trin på hver side

Lad være med at have for mange 
forskellige skrifttyper og farver

Start timen med at lave en liste over, hvad der skal ske.
Slut timen med at opsummere. Spørg ind til deres 
resultater.

Hold orden på bordene. Hvis det ikke skal bruges, skal det pakkes væk.



Få alle elever i gang

Tilfældige grupper af 3

Stå op

Åbne spørgsmål

Max 5 minutters snak

1 opgave pr gruppe



Spørgsmål?

Jeg kan kontaktes på:

girma@faxekommune.dk

eller

gitte.ring@gmail.com

mailto:girma@faxekommune.dk
mailto:gitte.ring@gmail.com


Hvad kendetegner elever med talblindhed og særlige matematikvanskeligheder? - 
Og hvordan disse problematikker spænder ben for deres tilegnelse af viden i 
naturfagsundervisningen? 

I dette oplæg vil der blive givet eksempler på, hvordan undervisningen kan 
imødegå nogle af de vanskeligheder denne gruppe af elever har, uden at det 
kræver specialpædagogisk viden, ekstra tid eller penge. Der findes ingen 
mirakelkure, men vi kan gøre undervisningen mere tilgængelig. Udgangspunktet er 
undervisningen i folkeskolen, men problematikkerne vil være genkendelige for alle 
undervisere, lige fra børnehavealderen til gymnasiet


