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Unge med matematikvanskeligheder
2012-2015

Projektet ”Unge med matematik vanskeligheder” i perioden 2012-2015 blev
på initiativ af Hjørring Gymnasium og Hf-kursus startet som en videreudvikling
af et tidligere udviklingsprojekt om talblindhed, der blev afviklet 2010-2012.

Det overordnede formål med projektet har været at udbrede og styrke indsatsen
over for unge med så svære matematikproblemer, at det vanskeliggør gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Samtidigt har formålet været, at projektet skulle
medvirke til at udbrede kendskabet til funktionsnedsættelsen foruden at etablere
dialog og samarbejde med forældre til de berørte unge.
I projektet har der været fokus på at formulere en klar definition eller afgrænsning af
begrebet dyskalkuli i forhold til matematikvanskeligheder af mere almen karakter.
Endelig har det været et mål at opnå en forståelse af dyskalkuli som en funktionsnedsættelse, og at denne funktionsnedsættelse i lighed med dysleksi er hæmmende
i forhold til uddannelse og livsudfoldelse i øvrigt.
Projektets organisering har bestået af en styregruppe og en arbejdsgruppe: i
styregruppen har siddet ledere fra de deltagende uddannelsesinstitutioner,
Region Nordjylland samt projektledelsen, og arbejdsgruppen har bestået af
matematik-lærere fra Hjørring Gymnasium og Hf-kursus samt Hjørring Ny 10.
På særlig foranledning har lektor Walther Rahbek fra Aalborg HHX været tilknyttet som projektsekretær i perioden 2013-2015. Projektleder gennem hele
denne projektperiode har været lektor Otto Houmann Jensen, tilknyttet
Hjørring Gymnasium og Hf-kursus.
Projektets indledende problemstilling var, at der ikke findes en let tilgængelig
test, der kan bruges for at screene elever og deres potentielle dyskalkuli.
Projektets hovedformål har været at udvikle en sådan test. I arbejdet med dette
område har der været samarbejde med Nordjysk Læse- og Matematikcenter i
projektets første fase af udviklingen af førnævnte test. Projektet har i den senere
fase mere koncentreret sig om at afprøve denne test på de deltagende institutioner
og at etablere testen i en digital form. Dette er gjort i tæt samarbejde med Århus
Købmandsskole (@ventures), som har stor erfaring med at udvikle nationale,
digitale test.
Vi er stolte over nu at være nået så langt, at vi kan præsentere resultater fra
projektet foruden et koncentrat af de mange nyttige erfaringer, der er gjort.
God fornøjelse med den videre læsning af nærværende publikation. De nyeste
informationer om projektet kan desuden hentes på www.dyskalkuli.org

På styregruppens vegne,
Hjørring Gymnasium og Hf-kursus
Rektor Elsebeth Gabel Austin
N o vem b er 2 0 1 5
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Resume

2.

Projektet er gennemført med støtte fra Region Nordjylland i perioden 2012-2015. Projektledelsen er
udøvet af Hjørring Gymnasium og Hf-kursus med bistand fra Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade.
De øvrige projektdeltagere har været Vesthimmerlands Gymnasium & HF, VUC Nordjylland,

Terminologi og afgrænsning

Aalborg Handelsgymnasium, Thurøgade, Hjørring Ny 10. og Thisted Østre Skole.

Projektets mål om at definere og afgrænse dyskalkuli er

Vi har i hele projektperioden tilbudt afhjælpende foran-

WHO

skelighederne er mental retardering eller mangelfuld

opnået ikke mindst takket være et godt samarbejde med

staltninger til de unge med matematikvanskeligheder.

I WHO’s diagnosesystem ICD-10 (F81.2) er dyskalkuli

skolegang. Dog kan tilstanden omfatte kognitive

Norjysk Læse- og Matematikcenter, der har bidraget

Der har været søgt SPS (Socialpædagogisk Støtte) midler

anerkendt som en specifik indlæringsvanskelighed på

problemer som mangelfuld semantisk hukommelse

med vigtig forskningsmæssig tolkning særligt i en

til at finansiere personlig hjælp, ligesom de fleste skoler

linje med for eksempel ordblindhed (dysleksi), hvilket

og arbejdshukommelse.

Skandinavisk kontekst. Fastsættelsen af ensartede

har iværksatgruppe baseret ekstra undervisning af de

giver en elev med denne diagnose nogle muligheder i

(Ovenstående stammer fra SFI’s rapport fra 2013 om

kriterier for at definere funktionsnedsættelsen har vist

svage. Konklusionerne er ikke entydige, og projektet

det etablerede system, f.eks.:

talblindhed)

sig vanskelig og projektet har kaldt på yderligere udred-

peger på et behov for en bedre katalogisering af de unge

ning af dette problemfelt. En sådan udredning indgår i

og fremfor alt årsagerne til deres vanskeligheder. En

• Prøve på særlige vilkår (eksamen med ekstra tid)

Undervisningsforskeres vurdering

det nye projekt, som startes i januar 2016.

bedre forståelse herfor er nøglen til at kunne hjælpe
dem effektivt.

• Mulighed for at der i optagelsen på en ungdomsuddannelse tages højde for dyskalkuli

Det er lykkedes i projektet at screene langt flere end
de 2000 elever der var målsætningen. Faktuelt har vi

Igennem flere års konferencer i projektet med deltagelse

testet 4566 elever på disse 3 år. 588 af disse elever har

af over 100 matematiklærere fra hele landet er det lykk-

ikke bestået screeningen svarende til 13% af de testede.

edes at udvide kendskabet til dyskalkuli og til projektets

Kun en brøkdel af disse har dyskalkuli – vi vurderer at

arbejde. Vi har også i disse konferencer haft deltagere

omkring 2 elever pr. gymnasium har dyskalkuli (eller

fra Undervisningsministeriet, og det er vores opfattelse,

ca. 1%). Resten tilhører kategorien ”svære matematik-

at projektet har sat sig mærkbare spor i forhold til målet

vanskeligheder”.

om at få dyskalkuli godkendt som en støtteberettiget
funktionsnedsættelse.

Som opfølgning på screeningen blev de elever, der ikke

• Mulighed for støtte i ungdomsuddannelserne – sættes i
mentor, pc m.m. hvis behovet er veldokumenteret.
Da der ikke er nogle nationalt fastsatte retningslinjer af
definitionen af dyskalkuli, kan dette betyde risiko for
ingen handling eller handling uden ”vært”.

I skoleverdenerne er der stor usikkerhed om ordet
dyskalkuli. Det er der mange grunde til:
• Uddannelsesøkonomisk kan man være bekymret for, om
ordet kan koste lige så mange penge som ordblindhed,
uden at flere får en bedre matematisk læring og motivation. På den anden side kan der være samfundsøkonomisk
og individuel økonomisk gevinst i den udstrækning, det kan
lykkes, at flere får en bedre læring.
• Uddannelsesfilosofisk kan man være bekymret for, om

ICD=International Statistical Classification of Diseases and Related

ordet virker i retning af holddeling og eksklusion af elever

Health Problems

fra fællesskabet. På den anden side vil det være et gode i

mødte acceptkravet, tilbudt en længere personlig test

I projektet har vi desuden videreudviklet på den papir-

og samtale med matematikvejlederen. Antallet af elever,

baserede screeningstest således at denne nu ligger i en

SFI definition

der tog imod dette tilbud, var ca. 200 (eller ca. 30% af de

digital form, udviklet sammen med Århus Købmands-

Dyskalkuli er en funktionsnedsættelse, der kan have

588 elever).

skole (@ventures).

negativ indvirkning på den berørtes uddannelses- og
arbejdsliv. Tilstanden drejer sig om tilbagestående

• Uddannelsespsykologisk kan man være bekymret for, om

Det er ikke lykkedes i projektet at opspore flere

Ved projektets afslutning blev der indsendt en ansøgning

regnefærdigheder, som ikke modsvares af tilsvarende

ordet styrker en forestilling om, at ’sådan nogle som os’

dyskalkulikere, men vi har konstateret, at omfanget

om et nyt projekt, som i perioden 2016-2019 skal under-

tilbagestående færdigheder på andre felter.

ikke er i stand til at lære tal og matematik og derfor opgiver

af elever med svære vanskeligheder er meget stort

søge og analysere de bagvedliggende årsager til, at elever

(ca. 13%). Dette skal der nødvendigvis gøres noget ved,

har svære matematikvanskeligheder. Især den sociolo-

De specifikke regnevanskeligheder omfatter påfaldende

i den udstrækning, hvor det lykkes at fjerne skamfulde

idet de udgør en arbejdsmæssig belastning for de klasser,

giske og psykologiske vinkel skal undersøges gennem en

vanskeligheder med at forstå og håndtere basal talbe-

forestillinger om at være doven, ansvarsløs og dum.

de går i og disses lærere. Samtidig vil de næppe i løbet

større interviewundersøgelse. I dette projekt er antallet

handling såsom at sammenligne tal og antal i mængder

af deres gymnasietid finde motivation og inspiration i

af nordjyske skoler og gymnasier udvidet betydeligt.

eller tælle små antal genstande. I forlængelse heraf er

matematikfaget.

Projektet fik tildelt støtte fra Region Nordjylland i

der påfaldende vanskeligheder ved addition, subtrak-

august 2015 og er under opstart.

tion, multiplikation og division.
Tilstanden omfatter ikke nødvendigvis vanskeligheder

+

vanskeligheder. Der har desværre ikke kunnet påvises
nogen entydig sammenhæng. Vore resultater og anden

De nyeste informationer om

projektet findes på www.dyskalkuli.org

forskning peger på at langtidseffekten af hukommelsestræning er lille.

visning, som de føler sig inkluderet i – i stedet for at føle sig
lukket ude.

at forsøge. På den anden side kan ordet virke motiverende

Projektet har som et del-mål undersøgt om en forbedret
arbejdshukommelse kunne hjælpe elever med matematik

den udstrækning, hvor det kan lykkes, at flere får en under-

med mere abstrakte matematikfærdigheder i algebra,
trigonometri, geometri og komplekse beregninger.
Vi taler ikke om dyskalkuli, hvis baggrunden for van-

• Fagdidaktisk kan man være bekymret for, om ordet retter
fokus på den enkelte elevs mangler og defekter, om det
nedprioriterer den enkelte elevs potentialer, den faglige
læring i fællesskabet og faglig kreativitet og relevans. Om
det giver fokus til neurokognition og tager fokus væk fra
det sociale, psykologiske og didaktiske, og om det påvirker
specialundervisning til at bruge tal- og regnefærdigheder
som stopklods for matematiklæring. På den anden side kan
det være til fagdidaktisk inspiration at anerkende elever og
forældres vanskeligheder, sådan som de forstår dem.
(Kilde: Lena Lindenskov, http://dyskalkuli.dk/dyskalkuli)
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k r av

forudsætninger

Nordisk forskning

udgangspunkter – psykologiske, neuropsykologiske,

Ifølge Bjørn Adler:

sociologiske og didaktiske. Ud fra en pragmatisk tilgang

va n s k e l i g h e d e r

og med baggrund i 10 års erfaringer med udredning af

• Dyskalkuli er nylatin og består af forstavelsen dys, der

matematikvanskeligheder kan det give mening at

betyder vanskeligheder, og det græske ord calculus,

færdigheder

operere med to hovedgrupper:

der kan oversættes med regnesten. Samlet dannes
ordet dyskalkuli, der angiver vanskeligheder med

En gruppe, hvis basale forudsætninger for at arbejde

regnefunktionen.

matematisk er så skrøbelige, at de ikke magter at udføre
selv enkle matematiske operationer. Meget forenklet

• Dyskalkuli er en medicinsk diagnose i lighed med

kan denne gruppe betegnes som elever, der møder

dysleksi (læsevanskeligheder) og dysgrafi

faglige krav med matematikvanskeligheder – forstået

(skrivevanskeligheder).

således, at disse elever mangler kognitive og matematiske forudsætninger for at erhverve matematiske

• Dyskalkuli indebærer, at man har specifikke vanskeligheder inden for regning og matematik. Dette

færdigheder. I den internationale forskningslitteratur

betyder, at man som regel ikke har vanskeligheder

anslås antallet af personer i denne gruppe at være

med alle områder inden for matematik eller regning.

mellem 2-5 %.

Henrik Skovhus, Nordjysk Læse- og Matematikcenter

En gruppe, der både personligt og af omgivelserne
opleves at være i matematikvanskeligheder. Der tænkes

(Uddrag af artikel skrevet af Henrik Skovhus)

her især på de unge fra ungdomsuddannelser, der
møder faglige krav, de ikke magter at honorere. Ved

”Titlen på en publikation fra Nationellt Centrum för

overgangen til ungdomsuddannelser giver øgede faglige

Matematikutbildning ved Göteborgs Universitet har den

udfordringer vanskeligheder i forhold til at et nærmere

lidt provokatoriske titel: Dyskalkyli – finns det? I bogen

fastlagt pensum. Vanskelighederne kan som følge heraf

søger forfatterne på baggrund af omfattende literatur-

defineres som vanskeligheder i forhold til at opfylde

studier at definere og afgrænse problemfeltet ”dys-

fastsatte fagmål (prokuradefinition). Det anslås, at

kalkuli/matematikvanskeligheder”. Et entydigt svar på

omkring 10 – 15 % falder inden for denne kategori.

spørgsmålet gives ikke.

Ovenstående opdeling giver dog ikke nogen forklar-

Det er dog min påstand, at de elever i uddannelsessys-

ing på, hvorfor elever oplever eller opleves have

temet, der har brug for (special)pædagogisk støtte i

vanskeligheder. Nedenstående model, der er kraftigt

matematik, deres forældre og lærere vil svare bekræf-

inspireret af professor Carsten Elbros arbejdsdefinition

tende på, at matematikvanskeligheder eksisterer. På

på læsevanskeligheder kan danne udgangspunkt for

samme måde som mange voksne oplever, at manglende

en første tilgang til en forklaring. Modellen betegner

matematikfærdigheder medfører vanskeligheder med at

(matematik)vanskeligheder som et misforhold mellem

honorere hverdagens krav til matematisk forståelse og

færdigheder og forventninger.

tænkning.

I modellen skal forudsætninger forstås bredest muligt,

Number Sense” – centreret omkring isselapperne (In-

således at begrebet dækker over de bio-genetiske,

traparientale Sulcus). ”The number sense” betegner det

kognitive, indlæringsmæssige, miljømæssige forud-

nyfødte barns medfødte evne til at diskriminere mellem

sætninger, der er nødvendige for at kunne erhverve

mængder, intuitivt afgøre mindre mængders størrelse

matematiske færdigheder.

og foretage (meget) simple aritmetiske operationer (1+1
og 2-1).

Færdigheder betegner de matematiske færdigheder, der
er nødvendige for at kunne honorere de krav, individet

Dette medfødte neurale grundlag har betydning for

møder i en given matematisk kontekst. Færdighederne

vores evne til senere i barndommen – gennem modn-

erhverves gennem enten formel uddannelse (i uddan-

ingsprocesser i hjernen som følge af (in-formel) læring

nelsessystemet), ikke-formel uddannelse (arbejdsp-

- at erhverve grundlæggende matematiske færdigheder

ladsrelateret/kompetenceudvikling) eller i in-formelle

- herunder især dannelse af en mental tallinje samt tal-

sammenhænge (uformuleret læring i nærmiljøet)

og antalsforståelse.

Kravene kan være formuleret både af omgivelserne eller

Dette er igen forudsætningen for senere at erhverve

af individet selv, være formelle/juridiske (læseplaner

mere specifikke og formelle matematiske færdigheder.

o.lign) eller funktionelle (eksempelvis beregning af

Erhvervelse af mere formelle matematiske færdigheder

restskat).

bygger på det medfødte neurale grundlag og en lang
række specifikke kognitive funktioner, hvor forhold

Med ovennævnte model giver det mening, at betragte

omkring arbejdshukommelse, opmærksomhed, vi-

matematikvanskeligheder som både relative og dyna-

sio-spatiale evner, sprog/begrebsdannelse/læsning,

miske, idet vanskelighedernes karakter vil ændre sig,

planlægningsevne mm. har betydning. Erhvervelsen af

hvis blot én af de andre komponenter ændres.

formelle matematiske færdigheder er udover de individuelle forhold naturligvis også bundet til den (undervis-

Kan begreberne tydeliggøres?

ningsmæssige) kontekst færdighederne erhverves i.

I den internationale litteratur (især Dehane og ButterAfgrænsning og præcisering af begreberne dyskalkuli

worth) om matematik og matematikvanskeligheder er

og matematikvanskeligheder har været genstand for

der efterhånden bred enighed om, at der er et medfødt

diskussioner og er anskuet fra vidt forskellige faglige

neuralt grundlag for matematisk tænkning – ”The

8

1

Disse sammenfattes ofte som: at tælle, at bedømme antal, at skelne/
sammenligne, forståelse for pladsværdi, simpel aritmetik, estimere.
2
Bl.a beskrevet i Lunde (2010).
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På baggrund af ovenstående kan det give mening at

I den brede forståelse kan vanskelighederne betegnes som

Hvorfor med ikke hvordan

cognitive faculties. But determining exactly what those

skelne mellem to former for vanskeligheder. En snæver

matematikvanskeligheder og kan med udgangspunkt, Oluf

Med ovenstående afgrænsning af begreberne har pro-

problems are would prove challenging.

forståelse og beskrivelse af vanskelighederne, hvor van-

Magnes beskrivelse af matematikvanskeligheder karak-

jektet et udgangspunkt til at forklare, hvorfor elever har

skelighederne defineres ud fra et forudsætningsniveau

teriseres som en sammensat indlæringsvanskelighed,

vanskeligheder med matematik i uddannelsessystemet.

Like nearly all human cognitive abilities, number sense is

– dyskalkuli - og en mere bred forståelse og beskrivelse,

der opstår i samspillet mellem individets indlærings-

Meget forenklet kan vanskelighederne enten skyldes

evolutionarily ancient — tens if not hundreds of millions

hvor vanskelighederne primært anskues som vans-

potentiale, matematikkens indhold og undervisningen.

en medfødt funktionsnedsættelse (dyskalkuli) eller en

of years old. Studies of chimpanzees, monkeys, newborn

keligheder med at erhverve matematiske færdigheder i

Matematikvanskeligheder er kendetegnet ved forstyr-

eller flere faktorer i samspillet mellem elevens (faglige)

chicks, salamanders and even honeybees point to two

formelle sammenhænge (uddannelsessystemet). Der vil

relse af indlæringsprocessen og kan skyldes forhold hos

forudsætninger – undervisningens indhold – og den

parallel systems for representing quantities. One, called

selvfølgelig være sammenfald mellem de to grupper, idet

eleven eller forhold i den sociale og undervisningsmæssige

sociale kontekst, eleven befinder sig i (matematikvans-

the approximate number sense, distinguishes larger

personer med manglende forudsætninger naturligt vil

kontekst, eleven befinder sig i.

keligheder).

quantities from smaller ones, be they dots flashing on a

tiske færdigheder - man derfor vil finde personer med

Denne definition/afgrænsning er tæt knyttet til den

Ovenstående afgrænsning af begreberne fortæller

certain neurons in a specific fold of the parietal lobe fire

manglende forudsætninger –dyskalkuli - inden for

matematik, der erhverves i uddannelsessystemet, og

derimod ikke noget om, hvordan man gennem test kan

more vigorously in response to increasingly higher

begge grupper.

er især værdifuld i et udredningsarbejde med henblik

skelne mellem de to grupper - ligesom der heller ikke

numbers. A second ancient number system allows

på støttetiltag, da den betoner flere bagvedliggende

gennem afgrænsningen er forklaringer på, hvordan

humans and many other animals to instantly and

faktorer som forklaring på vanskelighederne.

undervisningen for de to grupper skal tilrettelægges ”

precisely recognize small quantities, up to four. Primate

Disse bagvedliggende faktorer kan illustreres således:

(Ovenstående stammer fra konsulent Henrik Skovhus,

fold, called the intraparietal sulcus, seem tuned to

januar 2013)

particular quantities, such that when a monkey is

screen or fruits in a tree. Studies on monkeys reveal that

have vanskeligheder i forhold til at erhverve matema-

Den snævre forståelse – dyskalkuli - er kendetegnende

studies show that individual neurons within the same

ved massive og vedvarende vanskeligheder med at forstå
og arbejde med selv simple talfakta, og kan defineres
som følger:

performing a task that involves numbers, one neuron
Dyskalkuli er en specifik indlæringsvanskelighed som
har en neuro-biologisk oprindelse, og skyldes medfødte

m at e m at i k va n s k e l i g h e d e r

vanskeligheder med intuitiv forståelse af kvantiteter.

Engelsk forskning

will fire for the number 1, a different one will fire for

Butterworth har formuleret en definition på dyskalkuli,

2 and so on.

som det engelske undervisningsministerium har adopteret: “En tilstand, som påvirker evnen til at tilegne sig

People who are poor at distinguishing approximate

Dyskalkuli er kendetegnet ved vanskeligheder med tal-

færdigheder i aritmetik. Elever med dyskalkuli kan have

quantities do badly in maths, suggesting that the

forståelse og nedsat evne til at tilegne sig grundlæggende

vanskeligheder med at forstå enkle begreber om tal,

approximate-number system is crucial. And some work

kan mangle en intuitiv fornemmelse for tal og kan

shows that dyscalculics are poor at recognizing small

have problemer med at lære faktuelle ting om tal og

numbers, suggesting that this ability is also fundamental

procedurer med tal. Selv hvis de når frem til svar, som

to numeracy. Moreover, scans of people with dyscalculia

er korrekte, eller bruger korrekte metoder, så kan det

suggest that their intraparietal sulci are less active when

være, de gør det mekanisk og uden at føle sig sikre.”

processing numbers and less connected with the rest of

adha
asperger

matematiske færdigheder og procedurer.
Vanskelighederne er ofte uventede set i forhold til andre
kognitive - og indlæringsmæssige færdigheder.

emotioner
sociale strukturer
“undervisningen”

Konsekvenserne af dyskalkuli viser sig som problemer
med matematisk forståelse med deraf følgende mang-

the brain compared with numerate children and adults.
Uddrag fra artiklen:

lende evne til at anvende matematik funktionelt.

sprog – begreber
læsning

Definitionen angiver, at handicappets kerne – i lighed

Numbers Games Devised to Aid People with
“Dyscalculia” fra tidsskriftet Nature:

med læsevanskeligheder - er en afgrænset indlærings-

kognitive
funktioner

vanskelighed. Samtidigt er der med denne definition

arbejdshukommelse

søgt at tage højde for, at handicappet kan have vidtfavnende følgevirkninger i forhold til erhvervelse af

“The study confirmed for Butterworth that developmental forms of dyscalculia are the result of basic
problems in comprehending numbers and not in other

matematiske færdigheder.
dyskalkuli

10
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Arbejdsgruppens afgrænsning

Gruppe 2 indeholder også mange elever, og erfarings-

I løbet af projektet stod det klart for os, at når vi anvender

mæssigt finder vi omkring 30 elever på et gymnasium

dyskalkulitesten, så finder vi næsten ingen elever

(med 250 elever på første årgang, svarende til 12-15%

med dyskalkuli, men rigtigt mange med matematik-

af en årgang). Dette tal er en delmængde af de 30 % i

vanskeligheder. Det førte til, at vi begyndte at opdele

gruppe 3 (se ovenfor)

testresultaterne i 3 grupper:
Gruppe 1 er ret sjælden i gymnasieskolen men ses oftere
1) Elever med potentielt dyskalkuli. Disse elever klarer

i folkeskolen og VUC/EUC skolerne. På nogle årgange

screeningstesten meget dårligt og ved den efterfølgende

finder vi ingen potentielle dyskalkulikere, men det

lange test udviser de store mangler ved en række af de

normale antal er 1-2 svarende til højest ca. 1% af en årgang.

kompetencer vi måler her.

Afrunding på definitioner

2) Elever med meget svære matematikvanskeligheder.

Siden vi startede dette projekt i 2012, er der sket meget

Disse elever klarer også screeningstesten meget dårligt,

på området. Den egentlige forskning ligger længe før

men ved den efterfølgende lange test viser de, at de har

denne dato, men mange, ikke mindst i den danske

en fornuftig talforståelse, og at de kan tænke logisk. For

undervisningsministerielle og forskningsrelaterede

nogles vedkommende oplyser de, at de egentlig ikke har

verden, er begyndt at samle erfaringer og viden fra vore

haft så store vanskeligheder i folkeskolen eller måske

nærmeste nabolande. Der danner sig efterhånden et

har haft vanskeligheder, men primært henviser til

billede af at indgangsvinklen til at definere dyskalkuli

dårlige relationer til matematiklæreren eller andre

varierer fra den neurologisk/genetiske over sociologiske

sociologisk betingede problemstillinger.

og psykologiske omverdens faktorer til ren kognitiv
insufficiens.

3) Elever med matematikvanskeligheder. Disse elever klarer
testen relativt dårligt, men går ikke videre til den lange

Vores projektfokus har været at teste for dyskalkuli,

test. Der angives mange årsager til deres vanskeligheder,

og på dette område ser vi en række holdninger både til

hovedsageligt begrundet i manglende modenhed,

test, hvornår man skal teste, hvordan og hvornår. Tillige

manglende interesse for matematik og evt. fravær i dele

ses en holdning til, at test ikke viser det rigtige billede,

af matematikundervisningen i folkeskolen. Nogle angiver

nemlig hvorfor har elever vanskeligheder med tal og

også, at de har været på efterskole og været væk fra

matematik.

matematikken en tid.

Ovenstående peger på vigtigheden af at få analyseret,

Den sidste gruppe er talmæssigt meget overlegen, og

hvor elevernes vanskeligheder stammer fra i det

som matematiklærer kender vi denne type elev fra

sociologiske miljø. Det er her,det kommende nordjyske

klasselokalet, hvor eleven ofte er ukoncentreret, ikke

udviklingsprojekt starter 2016-2019.

afleverer sine opgaver til tiden og stiller mange
spørgsmål som afslører grundlæggende mangel i
forståelse af matematik (eller stiller ingen spørgsmål).
På nogle skoler og gymnasier vil vi se op imod 30% af
en årgang inden for denne kategori. (Tallene mangler
dokumentation, idet der ikke er en klar afgrænsning for,
hvornår man falder i denne gruppe).
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3.

Projektets berettigelse

• If maths education standard were raised to the level of

Dagligdagen for en talblind

Case 1

Han testes, og får at vide, at han er talblind. Efter-

Problemer med at læse og forstå tal kan være lige så

Lad os følge en pige fra 10. klasse, der er talblind, og som

følgende har han mod på at arbejde målrettet med at

Finland, then the UK would increase long-run GDP

handicappende som problemer med at læse/stave

ikke har opbakning fra hjemmet. Da hun ikke kender

udvikle strategier i forhold til at leve med talblindhed

growth by 0.49% and Denmark by 0.82%(OECD 2010)

- se engang her.

klokken, kommer hun ikke i seng til tiden, og derfor

og på at gå i gang med en ungdomsuddannelse.

kommer hun heller ikke op til tiden, da hun heller ikke

• In the context of National Economics:

kan sætte alarmen på sit vækkeur.

Respons fra en talblind

tiden. Ifølge Brian Butterworth møder vi ca. 1000 tal

Hun kommer for sent i skole. Mister de første timer og

Projektleder, Otto Houmann Jensen blev en dag ringet op

hver time i vores vågne periode hver dag.

har allerede deraf problemer. Da hendes lærere ikke ved,

af en 85-årig mand, der fortalte, at han ikke kunne betale

hvad talblindhed er, får hun at vide, at hun er dum i en

42,50 kr. med mønter og sedler hos købmanden. Hans

række fag, hvor tal indgår.

matematiklærer havde altid fortalt ham, at han var dum.

I middagsfrikvarteret kan hun ikke betale selv for den

Han fortalte, at det var glædeligt, at han nu vidste, hvad

mad, hun køber, men skal have hjælp af en veninde.

han fejlede. ”Jeg er ikke dum, jeg var god til alle andre fag.

Måske kan hun heller ikke finde rundt på skolen og

Gå ud og fortæl om talblindhed, så unge i dag ikke udsættes

Det koster altså tilsyneladende et samfund rigtig mange

kommer igen for sent til en time.

for det, jeg var udsat for.”

penge ikke at hjælpe personer med talproblemer.

Efter kort tid kommer hun til samtale med skolens

En samfundsmæssig perspektivering

For det enkelte individ er konsekvenserne alvorlige, især hvis

ledelse, såfremt de heller ikke kender til talblindhed,

Følgende punkter er fra et foredrag af Brian Butterworth

mulighederne for at få et indtægtsgivende arbejde forsvinder

er alle odds imod hende.

på Hjørring Gymnasium foråret 2014:

pga. manglende evne til at tage en uddannelse og manglende

Case 2

Butterworth

En dreng på EUC, han vil gerne være tømrer, men har

• Poor number skills are a handicap

• Når vi bevæger os rundt i samfundet, møder vi tal hele

• Hvis vi så ikke er i stand til at læse og tolke disse tal, ja
- så har man problemer.

• “In the United States, for example, this would mean
bringing the lowest 19.4% up to the minimum level,
with a corresponding 0.74% increase in GDP Growth.”

• ”It has been estimated that the annual cost to the UK of

• Du møder ca. 30 tal på en almindelig forside i en avis.
På økonomisiderne kan der være op til 1000 tal pr. side.
• Kører man bil møder man tal langs veje og gader.
• I butikkerne er der priser på alle varer samt holdbarhedsdatoer, hvilket giver også store problemer.
• Skal man undersøge, hvad der går i radioen eller tv, er

low numeracy is £2.4 billion.”

tal færdigheder og matematisk funktionalitet i hverdagen.

der også utrolig mange tal.
Hvad kan elever med talproblemer møde i fx folkeskolen/
gymnasier/andre ungdomsuddannelser?

rigtig svært ved tal. Han starter på EUC, men kort tid

• Nedladende tone fra lærerne.

hjælpe ham mere. Han kan ikke se om et rum er 2

inde i grundforløbet mener lærerne ikke, at de kan
eller 9 meter højt, han har svært ved at skelne mellem

• Tvivl om vilje fordi de ved prøver afleverer tomme ark.

højre og venstre, og han kan ikke de mest simple

• Eleverne får konstant at vide, at de må være dumme.

regneoperationer. Skolen er ikke parat til at yde

• Der mangler stadigvæk oplysning om talblindhed,

uddannelsen. Drengen mener selv, at han er dum og

ekstra støtte til ham, og han må droppe ud af drømme-

dyskalkuli blandt deres lærere.

aldrig kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

• More of a handicap in the workplace than poor literacy
(Bynner & Parsons, 1997, Does Numeracy Matter?)
• Men and women with poor numeracy have poorer
educational prospects, earn less, and are more likely
to be unemployed, in trouble with the law, and be sick
(Parsons & Bynner, 2005, Does Numeracy Matter
More?)
• Poor number skills are costly to society

• Følgevirkning af talblindhed kan også være, at man
ikke er i stand til at finde rundt på en skole/i en by.

• Costs UK about DKK 24 billion per year in lost taxes,
unemployment benefit, legal and health costs, and
additional education

14
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4.

Projektets baggrund og formål

Baggrund

Nu startede en proces, som overgik vores forventninger.

Projektet er begrundet i en erkendelse af, at der i

Otto Houmann Jensen, tidligere matematiklærer på

Interessen fra medierne var stor. Vi var i lokale aviser,

ungdomsuddannelserne og i folkeskolens overbygning

Hjørring Gymnasium og projektets mangeårige

DR 1’s Aftenshow, og fortalte om, hvad dyskalkuli er,

opleves et stigende behov for at støtte unge, der trods

projektleder fortæller:

og hvordan en dagligdag for en dyskalkuliker arter sig.

motivation og interesse har vanskeligheder med at

”Som følge af den store tilstrømning til det almene

Vi fik mange henvendelser fra hele riget.

honorere de faglige krav i matematik.

gymnasie observerede jeg mange besynderlige mangler/

Vi blev inviteret til kongres i Kristiansand i Norge for at

Det overordnede formål med projektet er derfor at

fejl blandt elever, som jeg ikke tidligere havde set.

fortælle om projektet, og det var lidt af en øjenåbner.

udbrede og styrke indsatsen over for unge med så svære

Vi så og hørte om, hvad udviklingen var i de nordiske

matematikproblemer, at det vanskeliggør gennem-

lande. Vi var ikke alene.

førelse af en ungdomsuddannelse. Samtidigt ønsker

Projektet arbejdede med at screene og finde elever med

projektet at medvirke til at udbrede kendskabet til

talblindhed. Vi tog nye deltest ind og fjernede andre.

funktionsnedsættelsen, etablere dialog og samarbejde

Det var bl.a. at:
• Elever kan ikke 7 tabellen, 3*7 regnes på lommeregner.

med forældre til de berørte unge.

Stort set alle små kalkulationer kan man ikke udføre i

Figur 1 – T al p å v ejskilt

Et eksempel var en køreplan. En dyskalkuliker kan ikke

hovedet.
• De tæller på fingrene, stadig ingen hovedregning.
• De kan ikke skrive 108.750, de skriver 108.000 og går

læse en køreplan, men det kunne 40 % af 1.g eleverne

Herudover har projektet som formål at søge at rette

heller ikke: de er ofte curlingbørn, der bliver kørt i skole

fokus mod en præcis definition eller afgrænsning af be-

og har aldrig læst en køreplan. Så den gik ikke.

grebet dyskalkuli i forhold til matematikvanskeligheder
af en mere almen karakter.

i stå. Store tal på 6 cifre og derover kan ikke huskes.

Da projekt 1 udløb, fik vi midler til et projekt 2, da de

Arbejdshukommelsen er muligvis ikke stor nok.

fandt emnet og arbejdet uhyre interessant.

Endelig er det projektets ønske, at der opnås forståelse

Projekt 2 kom op at stå med skoler/institutioner fra

af dyskalkuli som en funktionsnedsættelse – og at

hele region nord’s område, Vendsyssel, Himmerland,

denne funktionsnedsættelse i lighed med dysleksi er

Aalborg og Thy.

hæmmende i forhold til uddannelse og livsudfoldelse.

• Problemer med højre og venstre.

Nu var hovedemnet at prøve at finde metoder til at

Det vurderes fra projektets side, at en begrebsafklaring

afhjælpe elever med dyskalkuli og svære matematik-

eller afgrænsning af begreberne dyskalkuli og matema-

• De kan ikke læse en køreplan. Der er alt for mange tal

problemer, således at disse elever kunne fastholdes

tikvanskeligheder er nødvendig i forhold støtteforan-

i uddannelsessystemet samt forbedre de områder, vi

staltninger – både i form af (special-) pædagogiske

arbejdede med under projekt 1.”

tiltag over for den enkelte elev med vanskeligheder

• 3 divideret med 6 giver 2 hver anden gang. Arbejdet
med brøker giver altid problemer.
• De kan ikke finde rundt på skolen eller i byen.

i en køreplan, så det giver store problemer.
• De kan ikke kende forskel på et 3-tal og et 5-tal.

Figur 2 – T al v ed ben z intankning

og i form af sikring af ensartede kriterier for tildeling

• Problemer med både et analogt som et digitalt ur.
Efter en samtale med rektor Elsebeth Austin gik jeg

Formål

af SPS-støtte. På nuværende tidspunkt er der mht.

Projektets formål blev defineret med afsæt i den bag-

sidstnævnte ikke fastlagt retningslinjer eller kriterier

grund Otto Houmann Jensen har redegjort for ovenfor.

for tildeling af studiestøttestimer, hvilket gør, at det for
de enkelte uddannelsesinstitutioner kan være vanskeligt

dybere i emnet og opdagede, at der var noget, der hed
talblindhed. Jeg fik et lille hjørne i en ordblindhedsan-

Fra projekt ansøgningen i 2012 findes denne projekt-

at argumentere for og motivere ansøgninger rettet mod

søgning til Region Nordjylland, som meldte tilbage,

begrundelse:

unge med matematikvanskeligheder”.

at de ville have en fornyet ansøgning, men kun om
talblindhed. Det fik de, og vi startede det første projekt

”I Region Nordjylland er der i august 2012 igangsat

i regionen op.

et projekt ”Unge med matematikvanskeligheder
Figur 3 – T al i b u sk ø replan

– dyskalkuli”. Projektet har deltagelse af folkeskoler
og ungdomsuddannelser i regionen og vil i en 3-årig
periode teste 2000 unge for matematikvanskeligheder.
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5.

Metodebeskrivelse og organisering

Refleksion over metoder og organisation

Den afsluttende testrunde i efteråret 2015, er alene

Organiseringen med en styregruppe og en arbejdsgruppe

baseret på digitale test og at alle skoler udfører denne

fra Hjørring Gymnasium og Hf-kursus, Svend Madsen

har fungeret hensigtsmæssigt. Styregruppen har ved

på samme måde. Det giver med det udvidede antal

rektor fra VUC Nordjylland, Louise Langbo Meyer fra

inddragelse af projektledelsen heri haft en direkte

deltagende institutioner et ret omfattende testmateriale.

Projektets organisering

Skole & Navn

Styregruppen består af rektor Elsebeth Gabel Austin

Vesthimmerlands Gymnasium

Region Nordjylland, Walther Rahbek Mortensen,

Marie Antonsen

lektor Aalborg Handelsskole, skoleleder Brian Nielsen

Thomas Asaa

fra Thisted Østre Skole samt Otto Dan Houmann Jensen
chefkonsulent for projektet.

Birthe Schou
Bettina Graversgaard

med ideer til arbejdsgruppen samt tage stilling til
initiativer fra arbejdsgruppen.

Hjørring ny Tiende
Mette Plug

Arbejdsgruppen består af Walther Rahbek Mortensen,
Trine Mellemkjær Hylle, Hans Micheelsen, Mette Plug,

Trine Hylle
Søren Peter Petersen

I december 2014 blev studerende Daniels Søgaard Jensen

Otto Houmann Jensen

tilknyttet projektet som studentermedhjælp. Han har

Hans Micheelsen

haft til opgave at styrke dokumentationen af projektets
resultater og ikke mindst i projektets slutfase at sam-

Thisted Østre Skole

menskrive slutrapport og publikation. Han er samtidig

Steen Jensen

en drivende faktor i at samle statistiske resultater fra
den store dyskalkuliscreening på et udvidet antal

Aalborg HHX

institutioner i august/september 2015.

Steffen Lyngse
Walther Rahbek

Det er arbejdsgruppens opgave at stå for den daglige

Projektet har ikke haft som mål at undersøge den

Arbejdsgruppen har stort set alene bestået af

forholdt sig til de svenske resultater, som beskrevet af Björn

repræsentanter fra Hjørring Gymnasium og Hjørring ny

Adler. Det har ikke været projektets ambition at skabe et

Tiende. Dette har været en fordel i forhold til at bevare

samlet overblik over forskning på området. En bredere

gruppen relativt begrænset antalsmæssigt og desuden

forskningsmæssig tilgang ville formentlig have nu-

gjort afholdelsen af møderne mindre tidskrævende.

anceret dette billede.

Aalborg HHX har været aktivt involveret siden 2013,
hvilket har fungeret hensigtsmæssigt.

Hjørring Gymnasium

Søren Peter Petersen samt Otto Dan Houmann Jensen.

3-4 styregruppemøder om året.

eksisterende forskning i bred forstand, men har primært

VUC Nordjylland

Det er styregruppens opgave at følge projektet, komme

kontakt til projektets udførende. Der har været afholdt

Sidst i projektet har vi haft en engelsk vinkel på projektet.
Dette var ikke oprindeligt planlagt, men udviklede sig

Der har været afholdt ”ildsjælekonference” en gang

som en mulighed gennem kontakt til den britiske forsker

hvert halvår. Dette har sikret en tæt dialog mellem

Brian Butterworth. Han viste sig meget imødekommende

arbejdsgruppe og de øvrige deltagende skoler. Desuden

til at informere om sine resultater gennem mere end en

har der årligt været afholdt en konference som især de

menneskealder og tillige at møde op som gæste forelæser

første to år i projektet tiltrak omkring 100 deltagere fra

på det stort anlagte Dyskalkuli seminar i marts 2014 på

hele Danmark.

Hjørring gymnasium.

Metodemæssigt har projektet haft en empirisk tilgang.

Som opfølgning på dette blev der gennemført en besøgs-

Der har været fokus på test og afprøvning samt kon-

rejse i september 2014 til London hvor arbejdsgruppen fik

krete foranstaltninger til at hjælpe de matematik svage

mulighed for at besøge Butterworth på University City of

elever. Projektet har kun i den indledende fase haft en

London samt to engelske gymnasier. Begge har i øvrigt

forskningsmæssig tilgang ikke i metoden men i analyse.

efterfølgende accepteret at deltage i det fortsættende
projekt.

planlægning af projektet, komme med ideer til styregruppen samt effektuere beslutninger fra styregruppen.

Det har været en svaghed i projektet, at det ikke
Der har periodevis været tilknyttet flere ildsjæle end de

indledningsvist fik defineret konkrete målepunkter

Ildsjælene er to personer fra hver af de tilsluttede skoler

ovenfor anførte, men disse har været de gennemgående

herunder registreret antallet af test præcist på hver

/institutioner. De bliver klædt på af arbejdsgruppen

figurer i hele projektet.

skole. Forklaringen er, at testen i sin udformning (især

til at foretage det løbende arbejde på skolerne lokalt

efter digitaliseringen) gav afviklingsproblemer hos

herunder at være de praktisk udførende på test

flere af de deltagende skoler. Den digitale test havde

+

og opfølgning. Ildsjælene har i dette projekt bestået af:

Projektets organisation og be-

skrivelse findes på www.dyskalkuli.org

mange ”børnesygdomme”, hvilket fik nogle skoler til
at fravælge den (og i stedet bruge den oprindelige papirbaserede). Konsekvensen var at dataoutput ikke havde
samme format og især ikke sammenlignelighed.

18
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6.

Sc r e e n i n g t e s t e n

Vi har i dette projekt udviklet en kort test til brug for

Ved den korte test gives en række point for rigtige svar.

screeninger af alle førsteårs elever.

På baggrund af disse point og en samtale med elevens

• Mellemrummet mellem hvert oplæst tal forskelligt fra
test til testklasse og fra lærer til lærer

Udvikling og opbygning

mere dybdegående test: ”den lange test”, hvor testen

Ovenstående var nogle af årsagerne til, at vi gik i gang

På baggrund af forskelligt gennemgået litteratur og

foregår som en ”1 til 1” test (en lærer til en elev).

med udviklingen af den digitale version af testen.

tilpasset vores målgruppe (16-18 årige i 10. klasse eller

Den nuværende test er resultatet af mange justeringer,

Fra papir til digital test

1. årgang af ungdomsuddannelser). Den korte test

som bygger på flere års erfaringer med gennemførsel af

I 2013 gik vi så småt i gang med at digitalisere testen

er bl.a. inspireret af Bjørn Adler og Olav Lundes test-

testen, startende i august 2010. Nogle af de ændringer,

– i et samarbejde med Århus Købmandsskole og

materialer. Vi har tilstræbt, at testresultatet kan danne

vi har foretaget, har f.eks. været sproglige formuleringer,

@ventures.

grundlag for en bredere vurdering af elevernes matema-

ændringer af opgaver, tilføjelse af nye opgaver. F.eks.

tikkundskaber, herunder inddragelse af mere specifikke

har vi haft en buskøreplan med, som mange elever ikke

Det var vores ønske at fastholde selve testens opbygning

kundskaber så som brøker. Det har været vigtigt for os,

kunne løse alene af den grund, at de aldrig havde brugt

og ide. Det lykkedes imidlertid ikke helt af en række

at testen tager maksimalt 15 minutter fra introduktion og

en sådan køreplan jf. afsnit 4.

årsager, og vi observerede en række uhensigtsmæssig-

konferencer har vi sammensat en kort test, der er

heder:

en hel klasse på én gang, og vurderingen af testresultatet

Testen blev de første 2 år anvendt i papirform. Det

skal være tidsmæssigt overskueligt. Testen består nu af

indebar en større trykkeopgave med at få trykkeriet til

• Af hensyn til elever med læse- og skrivevanskeligheder

5 små deltest, og en beskrivelse ses nedenfor.

at levere testen i 2 versioner (A og B versionen). De to

ønskede vi at indbygge en mulighed for oplæsning af

versioner var nødvendig, fordi eleverne sad ved siden af

testen (således som den tidligere papirversion netop

hinanden i klasselokalet og ikke skulle kunne kigge hos

indebar). Til dette formål skulle vi meget præcist have

hinanden. Oplaget var ret betydeligt (ca. 5000 stk) og

beskrevet den tekst, som skulle lægges ind under hvert

retteopgaven næsten uoverkommelig. Selvom der blev

”højtalerikon” i den digitale test. En ”speaker” fik

udviklet en gennemsigtig rettematrice, var det et stort

til opgave at indlæse teksten, men dette var ikke

arbejde at gennemføre retning af måske 250 test på en

uden problemer. For eksempel oplæstes ”10048” som

Testen består af 5 typer af test hvoraf nogle er under opdelt.

skole. Desuden var der en vis risiko for fejl i retningen,

”titusindotteogfyrre”, hvorefter mange elever skrev

ligesom selve testafviklingen bød på en del fejlkilder,

1048. I senere versioner af den digitale test er dette

· Oplæsning af tal, der skal skrives ned (1 test)

hvoraf bla. kan nævnes:

rettet og oplæseren er blevet bedt om tydeligt at udtale

Den korte test (Varighed ca. 10 minutter)

· Talfølger, find systematikken (1 test)

”og” som adskillelse af 10.000 og 48.

· Systemer i figurer, hvilke passer sammen, logik (2 test)
· Tallinjer, placér decimaltal og brøker (3 test)

• Eleverne fik ikke instruktion af samme lærer

· 30 små regneopgaver (1 test)

• Nogle lærere var mindre tydelige i deres instruktion

I alt 8 test

• Tempoet hvormed der blev læst op var forskelligt

end andre

• Det var muligt for eleverne at trykke på højtalerikonet
et uendeligt antal gange, hvilket ikke er tilladt. Tallet
tillades kun oplæst én gang. Dette har endnu ikke kunnet
løses digitalt, og derfor er det aftalt, at denne deltest
(deltest 1) oplæses manuelt i klassen, hvorefter eleverne
får lov at fortsætte med testen på egen hånd.

3

Adler, Bjørn: ”Dyskalkuli og Matematik”; Lund, Olav, ”Rummelighed i matematik”; ”Konference om talblindhed/dyskalkuli” på Hotel Nyborg Strand
d. 3 juni 2010, ”Norsma6”, Kristianssand 2011.

gende og under supervision kan gennemføre testen (dette
forøger lærerens arbejdsbyrde med testen).

matematiklærer, er der nogle elever, der får tilbudt en

til den er færdig. Derudover skal testen kunne udføres af

disse elever med udenfor til et pc-lokale hvor de efterføl-

• Elever starter på testen inden instruktion er givet, eller
inden de har forstået den. Elever, der har afsluttet testen
før de andre, begynder at larme og skaber uro i klassen og forstyrrer de tilbageværende. Dette er søgt løst
ved at instruere eleverne meget grundigt og først oplyse
webadressen, hvor de kan tilgå testen, når instruktionen
er gennemgået i klassen, og alle har forstået den (og har
adgang til nettet). Dette problem er i 2015 forstærket ved
at lærerne lægger linket til testen ud på elevsitet
(fx lectio eller elevplan), og eleverne fristes dermed til
at starte testen og udføre denne hjemmefra (hvilket de
ikke kan eller må, fordi de ikke kan høre de 6 tal i deltest
1 oplæst – som forklaret ovenfor).
• Pointoptællingen i den digitale form følger ikke den
point tildeling, vi oprindeligt udarbejdede, og som vi
mener at have belæg for er den rigtige. I den digitale
version anno 2014 så vi bort fra denne fejl. Det indebar
at vi ikke havde dokumentation og forklaring, på hvilke
elever der skulle ”dumpe”. Vi har derfor valgt i stor
udstrækning at opfatte 2014 testningerne som en prøveperiode på den digitale test. Der er stadig ikke fundet en
løsning på dette, men til gengæld har Købmandsskolen
udviklet et regneark som en matrice, der vægter point i
testen, som vi oprindeligt ønskede det. Herved kommer
vurderingen af testen til at være korrekt fra og med 2015
testningen.
Det er vores vurdering, at vi med den nuværende betaversion af testen har et brugbart værktøj om end der
stadig er nogle skønhedsfejl. Vi arbejder fortsat på
at rette disse og forventer at @ventures i løbet af

• Elever har computere eller tablets, som ikke kan tilgå

vinteren 2015/16 har rettet disse. Det er planen at vi

internettet eller testen. Dette problem havde vi ikke

også fremover vil benytte denne test, både i og uden for

med den papirbaserede test, og det er ikke et problem

udviklingsprojektet.

der umiddelbart kan løses på anden måde end at have
et par lånecomputere med ind i klassen, alternativt tage
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7.

D ata o g r e s u ltat e r a f s c r e e n i n g e n

Selve testens opbygning og rettevejledning findes under

1.

2013

”materialer” på www.dyskalkuli.org

2.

2014

3.

2015

4.

Opsamling og evaluering

I dette afsnit vil der blive redegjort for resultaterne af

T estresultat o psat s o m pr o cent f o rdeling , sk o le f o r sk o le
100 %

3

2

23

22

6

7

90 %

ildsjælenes mange tests gennem henholdsvis 2013, 2014
og 2015. Strukturen over denne redegørelse er opbygget

I de tre forskellige gennemgange vil der først blive vist

således:

et skema eller en model over resultaterne, hvorefter

33

80 %

dette eller denne vil blive forklaret nedenunder.

4

15

13

48

44

157

154

22

57

78

70 %
60 %

2013

50

50 %
40 %

T estresultat sk o le f o r sk o le – i n o minelle tal

67

30 %

237

61

25,73%

4

6%

VUC - Aalborg			

350

350

100

28,57%

22

22%

1635

387

23,66%

72

18%

Total				1692

Noter:
1.VUC oplyser, at der er ”mange”, der er under acceptkravet, men det skyldes, at mange af de testede ikke har gået i skole i 6-15 år,
hvoraf matematikvanskelighederne ikke nødvendigvis skyldes dyskalkuli. Vi anslår, at omkring 100 elever har været under acceptkravet.
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10 %
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100 % bestået
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326

20 %

Procent
af under
acceptkrav

-

Thisted Østre Skole - 7. kl

Procent
af tested

Antal
heraf, der
er taget til
lang test

7.
k

S k ole

Antal
elever heraf,
Antal elever der er testet Under
accepti alt på 1. år,
med den
kravet
aug. 2013
korte test

63

Fortolkning 2013

VUC fungerer anerledes end mange af de andre skoler,

Den korte test blev i 2013 udført på papir. Som tidligere

og har derfor sat et cirka-tal på kategorien ”under

nævnt var behandlingen af disse tests en meget lang-

acceptkravet”. Som der også står i noten under skemaet,

varig og udmattende proces, hvorfor testen blev gjort

meddeler VUC, at mange af deres elever ikke har haft

digital i 2014. En umiddelbar fordel ved 2013 viste sig

matematik i mange år, hvilket har indflydelse på deres

dog at være det faktum, at indsamlingen af data fra den

resultater.

digitale test i 2014 i nogle sammenhænge ikke virkede
intuitiv for ildsjæle-gruppen. Det resulterede i, at nogle

Endvidere kan der betragtes, at Hjørring Ny 10. har en

få data fra 2014 desværre er gået tabt. Altså har vi i

væsentligt højere procentdel, der er under acceptkravet.

2013’s papirversion et fuldendt skema over de mange tests.

Årsagen til dette er, at det er en 10. klasse, modsat de
andre skoler, der underviser på gymnasialt niveau.
Hjørring Ny 10. har også fokus på at hjælpe elever, der
har haft det svært fagligt i folkeskolen.
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2014

Fortolkning 2014

T estresultat sk o le f o r sk o le – i n o minelle tal

• EUD Nord/Hjørring Handelsgymnasium (HHX)

En fordel ved den digitale test, udover at den tog meget

• Vesterhimmerlands Gymnasium (STX)

kortere tid at behandle, var, at de data, der er blevet

S k ole

Antal
elever heraf,
Antal elever der er testet Papir/
i alt på 1. år,
med den
digital
aug. 2014
korte test version

indsamlet, har været lettere at få overblik over og
Under
acceptkravet

Procent
af
testede

Antal
heraf,der
er taget til
lang test

Procent
af under
acceptkrav

nedenfor (eller i bilag).

• Aalborg Handelsgymnasium – Saxogade (HHX)

–

D

–		

4

2015

Thisted Østre Skole - 9. kl		 –

–

D

–

4

måned med et udvidet antal gymnasier og skoler:

Hjørring ny Tiende		

229

211

D

28

13,27%

16		

57,1%

Aalborg HHX – Saxogade		

293

234

D

36

15,38%

5		

13,8%

Vesthimmerland Gymnasium

209

198

D

20

10,10%

10		

50%

Hjørring Gymnasium		

400

400

D

0		

Aalborg HHX – Thurøgade		

·

59

P

0

VUC - Aalborg			

386

138

P

386

17

13%

• VUC (Voksenuddannelse, gymnasielt niveau)
• TOTAL (alle skoler under et)

• Hjørring Gymnasium og Hf-kursus (STX)

Nedenfor gennemgås hver institution for sig med angiv-

• Thisted Østre skole (Grundskole)

else af den nominelle fordeling af elever på score grupper

• Frederikshavn Handelsgymnasium (HHX)

(10% pr. gruppe)

6
2015

2 taget til test

A alborg H H X - S axogade

3

16,66%

2		

33,3%

Gennemsnit: 70%

kvalificeret

							
VUC - Aalborg 			

18 (som var

• Brønderslev Gymnasium (STX)

Testrunden i 2015 blev gennemført i september/oktober

4 kvalificerede,

										

• Aalborg Handelsgymnasium – Thurøgade (HHX)

mere dybdegående analyser af resultaterne, hvilket ses

–

Thisted Østre Skole - 7. kl

• Hjørring Ny 10. (Grundskole)

behandle. I år 2014 har arbejdsgruppen kunnet lave

til lang test)
D	

6

35,29%

80
70

Total				1902 +

1257

“90”

“7,1%”

“52”		

57%

Thurøgade

60
50
40

73

59
Serie 1

20
33

10

25

%
00
90
-1

0%
80
-9

80
%
70
-

0%
60
-7

0%
-6
50

0%
-5

0%
-4
30

%
-3
0
20

-2
0%

%
10
0-

17

9

3

5

40

0

0

0

24

74

30

10

Noter:
1. Thisted Østre Skole oplevede problemer med databasen i den digitale version af testen, hvorfor der mangler resultater herfra.
2. VUC oplyser, at de flyttede lokaler over den gældende periode, hvor den korte test blev gennemført i år 2014. Pga. tidspres måtte VUC
prioritere den almene undervisning over testen. Dette har resulteret i en todeling, hvor kun 155 elever er blevet testet i alt.
3. Antallet af elever, der var under acceptkravet hos Hjørring Gymnasium samt Aalborg HHX – Thurøgade, er desværre gået tabt i processen.
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H j ørring G y mnasium o g H F - kursus

Frederi k shavn H andelsgymnasium

Gennemsnit: 73%

Gennemsnit: 72 %
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V esthimmerland G ymnasium

Brønderslev G y mnasium

Gennemsnit: 66%

Gennemsnit: 68%
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Gennemsnit

VUC
Gennemsnit: 60%

S k ole

70
60
50
40
64

64

30
20

51

45

%
00
-1

0%
80

-9

%
80
70
-

-7
0%
60

0%
50

-6

-5

0%

17

40

0%
-4

0%
-3

30

10

20

-2

%
10
0-

0%

0

0

22

10

5

21

Hjørring Gymnasium og Hf-kursus (STX)		

73%

Thisted Østre skole (Grundskole)			

53%

Frederikshavn Handelsgymnasium (HHX)		

72%

EUC Nord/Hjørring Handelsgymnasium (HHX)		

70%

Vesterhimmerlands Gymnasium (STX)		

66%

Hjørring Ny 10. (Grundskole)			

56%

Aalborg Handelsgymnasium – Thurøgade (HHX)

65%

Aalborg Handelsgymnasium – Saxogade (HHX)		

70%

Brønderslev Gymnasium (STX)			

68%

VUC			

60%

TOTAL (alle skoler under et)			

65%

90

10

G ennemsnit

T otal f or alle s k oler sammenlagt
Gennemsnit: 65%
400
350
300
250
200
343

150
100

172

30

4

10

3

9

2

88

8

33

208

7

5

6

3

5

2
1

50
0

295

282

31

Sammenfatning 2015
Antal elever,
der er testet
med den
korte test

Antal
klasser

Taget
til lang
test

Procent af
testede

Thisted Østre Skole

122

6 klasser

23

19%

Hjørring ny Tiende

142

2 teams

26

18%

Aalborg HHX – Saxogade

275

14 klasser

8

3%

Vesthimmerland Gymnasium

187

8 klasser

11		

6%

Hjørring Gymnasium og Hf-kursus

302

12 klasser

10		

3%

Aalborg HHX – Thurøgade		

258

? klasser

23		

9%

Handelsgymnasiet Frederikshavn

120

5 klasser

4		

3%

Brønderslev Gymnasium

152

? klasser

4		

3%

EUC Nord/HHX/HTX		

116

5 klasser

2		

2%				

VUC 			

299

? klasser

17		

6%

Total			

1674

S k ole

111

32

06,63%
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8.

Den lange test

Formålet med testen

Den lange test

Det har ligeledes været svært at hjælpe eleverne alene

Vi så også i eksisterende forskning indikationer på at

Vi har udviklet en ”lang” test til opfølgende test af de

(varighed ca. 1 time)

på baggrund af en afkrydsning inden for et bedøm-

forbedret arbejdshukommelse kun virker i den periode,

melsesområde. Vi har følt, at vi har behov for at kende

man træner denne. Når træningen ophører, falder arbejds-

Testen består af 36 små opgaver, der har relevans for

historien bag elevens vanskeligheder. Vores tese er, at

hukommelsen tilbage til det oprindelige udgangspunkt.

bedømmelse af følgende 10 områder:

en dybere forståelse og kategorisering af baggrunden

elever, der ”dumper” den korte screeningstest.
(Vi bruger anførselstegn, fordi terminologien er langt fra
den inkluderende tilgang, vi tilstræber til hele dyskalkuli-

1. Tal, cifre

begrebet og vores hjælp til de matematiksvage elever.

2. Talbegrebet

I mangel af bedre kort udtryk anvendes det ukorrekte
”dumpe”).

3. Antalsopfattelse
4. Skema for tal

Kriteriet for at ”dumpe” er, at man har scoret under det
anførte antal point i mindst 3 af de gennemførte 8 test.

5. Arbejdshukommelse, opmærksomhed

Hvis en af disse er den sidste tal-test (den 8. test), er

6. Perception

man ”dumpet” hvis man har scoret under i blot 2 test.

7. Spatial tænkning (abstrakt)

Den lange test tilbydes disse elever, der ”dumper”.

8. Planlægning

Erfaringerne fra 2013 og 2014 er at ca. 12-15% af eleverne ”dumper”. Ud af disse siger en stor del nej tak til

9. Tidsopfattelse

at udføre den lange test. Eleven mener i samråd med sin

for elevens vanskeligheder er nøglen til at forstå,

Der var ikke enighed blandt de deltagende skoler i effekten

hvilken indsats der skal sættes ind med. Ovenstående

af arbejdshukommelsen og ikke klarhed over, hvordan en

er netop udgangspunktet for det fortsættende projekt,

forbedret arbejdshukommelse kan afhjælpe matematik-

som forventes opstartet ved årsskiftet 2015/16 i en

vanskeligheder. En enkelt undersøgelse fra Karolinska

udvidet kreds af nordjyske ungdomsuddannelser og

Sjukhuset i Sverige antyder dog det modsatte men mod-

grundskoler. Det vil ikke blive omtalt nærmere her.

siger ikke ovenstående argument omkring manglende
langtidseffekt.

Arbejdshukommelse
Vi har haft specielt fokus på et af ovenstående områder,

Illustrationen viser et menneskes arbejdshukommelse

nemlig arbejdshukommelse pkt. 5. Vores teori var, at

på en skala fra 0-10 afhængig af alderen. Den blå kurve

arbejdshukommelse har stor indvirkning på, hvor godt

er et typisk forløb hos et menneske. Den lilla kurve viser

man klarer sig, ikke bare i matematik, men også i andre

resultatet af en undersøgelse på Karolinska, hvor træning

fag. Hvis man er i stand til at træne arbejdshukommelsen,

af arbejdshukommelsen (kortvarigt) har givet et løft

bør det altså have en afsmittende effekt på mange fag.

således at især forsøgspersoner over 30 år får løftet deres
hukommelse. Den gule kurve henviser formentlig til en

10. Logik og problemløsning

matematiklærer ikke at have uoverstigelige matematik-

Vi har ud fra en engelsk idé udviklet et elektronisk

problemer. Mange elever er uforstående over for vurder-

yderligere træning med ”mind spark”.

ingen. Vi plejer at gennemføre den lange test på 2-3% af

Et af problemerne med anvendelsen af den lange test

program til test af arbejdshukommelse. Testen blev

eleverne (typisk 5-7 personer på årgangen pr skole).

har været, at vi ikke efterfølgende har vidst, hvordan vi

afprøvet på elever fra samarbejdsskolerne. Vi udførte

skulle tilbyde afhjælpning til eleven baseret på afkryds-

en arbejdshukommelsestest før og efter et fem ugers

Den lange test er hovedsageligt blevet udviklet i peri-

ningen inden for de 10 områder. Hvordan hjælper man

træningsforløb med computerprogrammet Brain

oden 2009-2011. Den er bl.a. inspireret af Olav Lunde,

fx en elev, som har problemer inden for område 3, 8 og

Challenge. Desværre gav vores testresultater ikke noget

Bjørn Adler og de konferencer, som vi har deltaget

10? Den svenske forsker Bjørn Adler har ganske vist ud-

klart billede af en forventet udvikling af arbejdshukom-

8

i. Inspireret af Brian Butterworths forskning har vi i

viklet en arbejdsmappe, som læreren kan bruge, og som

melse over tid. Vores intention om at undersøge den

adresserer disse 10 problemfelter. Ulempen ved denne

afsmittende effekt på andre fag var derfor irrelevant.

7

forbindelse med den lange test overvejet at supplere
med test af mængdegenkendelse, hvor tiden er en

mappe er, at den er svær for læreren at sætte sig ind i og

afgørende faktor. I efteråret 2013 testede vi evnen til

den er i stor udstrækning baseret på folkeskolepæda-

Vi fandt, at eleverne havde svært ved at arbejde med

5

at genkende mængder på tid på de elever, der havde

gogik. Vi har prøvet den et par steder (bla. Aalborg HHX)

Brain Challenge-programmet i skoletiden (de ville ikke

Karolinska Projection

uden den store succes.

4

gennemført lang test. Testresultatet gav ikke et klart

gå glip af deres normale undervisning), og eleverne var

3

Mind Sparke Customers

uvillige til at møde tidligere om morgenen eller blive

billede, så derfor har vi undladt at anvende denne test

10
9

6

Et andet problem er den manglende tid i gymnasieskolen

længere på skolen. Vi tror ikke på, at man kan lave et

2

til at følge op på disse elever. Elever med meget svære

forsøg under ukontrollerede forhold (elevens træning

1

Den lange test har til formål at udpege, på hvilke om-

vanskeligheder (dyskalkuli evt.) kræver specialpæda-

hjemme uden supervision).

råder eleven har specielle udfordringer. På grundlag af

gogisk bistand og støtte. De færreste undervisere på

den lange test kan det vurderes, om der er grundlag for

ungdomsuddannelserne er uddannet til dette eller har

at tilbyde et tilpasset træningsprogram.

tiden til det.

fremover.
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Arbejdshukommelsestest

Butterworth mener, at der er en klar sammenhæng

Et elektronisk program anvendes, hvor forskellige tal

mellem at være dårlig til at forstå tal og talstørrelser og

vises efter hinanden i et bestemt tidsrum. Herefter skal

så en nedsat evne til at skelne mængder. Er man dårlig

testpersonen indtaste de viste tal efter hukommelse.

til at forstå tal og talstørrelser, vil man nemlig også være

Antallet af tal, der skal huskes, øges med en, for hver

svag i regning. Butterworths forskning peger på, at hos

gang testpersonen har indtastet de viste tal. Ved fejlind-

talsvage mennesker er der en mindre aktivitet i den del

tastning gentages det pågældende antal tal, og brugeren

af hjernen (intraparietal sulcus), som arbejder med tal-

får en chance mere. Hvis også disse tal indtastes forkert,

behandling end hos talstærke mennesker. Samtidig er

stopper testen. Det sidste antal rigtige indtastede tal

intraparietal sulcus også mindre forbundet med resten

registreres. I tabellen er dette resultat registreret med et

af hjernen hos de talsvage mennesker.

plus. Anden del af testen foregår på samme måde, dog
skal tallene indtastes i modsat rækkefølge af det viste.

Vi kunne i vores lille studie dog ikke se nogen signifi-

Også her registreres det sidste antal rigtige indtastede

kant forskel på elevernes evne til at skelne mængder,

tal. I tabellen er dette resultat registreret med et minus.

og derfor har vi ikke arbejdet videre med dette.

Det gælder altså om at kunne huske så mange antal tal
Til de elever, som efter den lange test har vist sig at have

som muligt.

store vanskeligheder med matematik, har vi sendt et

Mængdeforståelse

forældrebrev med dem hjem. Her skriver forældrene

Vi har også, med udgangspunkt i Brian Butterworths

under på, at eleven vil deltage i de aktiviteter, som vi

forskning, testet elevernes evne til at skelne mængder.

tilbyder.

Artiklen Numbers Games Devised to Aid People with
“Dyscalculia” fra tidsskriftet Nature skriver, at
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9.

Afh j æ l p e n d e f o r a n s ta lt n i n g e r

Handlingsflow – en plan for hver elev

This is equivalent to the pedagogical principle of ‘construction-

Erfaring med opfølgende foranstaltninger

Vi har lavet et skema til udarbejdelse af en handlingsplan

ism’ (Papert)

Efter ildsjælenes udøvelse af både den lange og korte

for hver elev, som ”dumper” i den lange test. Dette er

test, har vi indsamlet nogle af deres erfaringer ift.

gjort for, at vi kan følge hver elev tæt og gøre det rette for

In my experience, this is what good special needs teachers do.

opfølgende foranstaltninger. Nedenstående findes

den enkelte elev. Det er også nemmere for lærerne, der er

Multiple choice questions with right-wrong feedback is not opti-

en sammenfatning af de svar, vi fik:

med i gruppen, at følge med i elevens fremskridt og vide

mal – not much action and the feedback is not very informative”.

hvilket arbejde der skal foretages fremover. I bilag findes
et ark som anvendes til at udarbejde en handlings-plan

Typen af afhjælpning afhænger i dette projekt af, om vi har

for den enkelte elev.

at gøre med en person med talblindhed (dyskalkuli) eller

Ekstra undervisning

dette været forsøgt som genopfriskningskurser en eftermiddag om ugen fra 12-14 i det pen-

en person med svære matematikvanskeligheder. Vi bruger
Samarbejde med forældre

bl.a. et computerspil til at træne eleverne med, nemlig Brain

Med arbejdet med de matematiksvage elever har det vist

Challenge. Dette spil træner eleverne i en række relevante

sig, at det er en udfordring at få eleverne til at møde op

områder og anvendes til begge typer elever.

sum, som er gennemgået de foregående 2-3 måneder. Tilstrømningen var stor i begyndelsen
og efter 2-3 kursus gange var de fleste elever forsvundet. Enten var undervisningen for svær
eller for let. Differentiering er vanskelig på hold, og eleverne foretrækker i stor udstrækning
fritidsarbejdet i stedet.

til de tiltag, som vi laver. Det er derfor vigtigt med forældrenes opbakning, så de også kan hjælpe til med at moti-

Til elever med svære matematikvanskeligheder har vi brugt

vere deres børn til at deltage i de aktiviteter, som vi laver.

lektiecafé samt spotkurser, der består af korterevarende

Vi har derfor oplyst om vores arbejde med de matematik-

kurser inden for et specifikt matematisk område.

SPOT-kurser

billedet, idet skolerne ofte ikke kan lægge matematikundervisningen i bånd for alle klasser
samtidigt. Dobbeltlærer-ordninger har formentlig stor effekt, men kan være en dyr løsning.

Individuel afhjælpning
Såfremt vi har at gøre med en person med dyskalkuli,

Afhjælpning

undervises der 1 til 1 i ca. 20 minutter ad gangen, så kan

Brian Butterworth forholder sig også til afhjælpende

de ikke klare mere. ”Gentagelse” og ”meget langsom

foranstaltninger fx i dette uddrag fra hans præsentation

progression” er nøgleord her.

på konferencen i marts 2014 i Hjørring:

Brain Challenge

Denne afhjælpning indebærer at der tildeles timer til en lærer for at hjælpe en enkelt elev.

(En-til-en)

Dette er naturligvis attraktivt, men mange matematiklærere i ungdomsuddannelserne har
ikke de pædagogiske kompetencer til dette. Disse dyskalkuliske elever kræver specialpædagogisk indsats. Det vil formentlig være bedre om denne blev leveret uden for skolens

”The effects of early and appropriate intervention with dys1. Eleverne laver små tabeller som gradvist øges i omfang

question as to whether there is a form of dyscalculia that is a

2. Eleverne laver tallinjer med afstand 1, 2, 3, 4 og som

delay, rather than a deficit, that will resolve, perhaps with

starter med 0,1,2,3. Progression.

appropriate educational support.”

område og af pædagoger med særlig uddannelse i dette.
Lektiecafé

aflevering, men indeholder ikke dybe didaktiske og/eller pædagogiske overvejelser og er

4. Eleverne skal sætte punkter ind. Det har disse elever

ganske uegnet til at give eleven forståelse og beherskelse af emnet.

aldrig kunnet før, det kan de nu.
5. Nu får de en let ligning for en linje og skal lave sildeben

Brain research suggests ‘prediction-error’ learning: that is, the

og sætte punkter ind og tegne linjen.

learner makes a prediction about which action will achieve a

6. Vi ser på voksende og aftagende linjer.

goal, acts on it, sees the difference between action and goal,

7. Så tegnes en ret linje og de skal bestemme

and adjusts the prediction.

Lektiecafé tiltrækker desværre sjældent de dårligste elever. Disse oplever at den tid, der er
til rådighed for hjælp, er helt utilstrækkelig. Lektiecafé er typisk en hjælp til at skrive en

3. Når de er sikre på tallinjer og tal laver vi et koordinatsystem.

But how?

Har været forsøgt, men uden større effekt som, beskrevet tidligere i denne rapport.

SPS-midler

Et langsigtet undervisningsprogram kunne være følgende:
calculia have yet to be investigated. This also leaves open the

Kurser for mindre grupper og over længere perioder har været forsøgt, men mødes igen af
problemer, som dem der beskrives ovenfor. Skemamæssige hindringer kommer ofte ind i

svage til de forældremøder, som skolen alligevel holder
for eleverne, inden de starter i gymnasiet eller skolen.

Minder ofte om SPOT kurser og afgrænsning er flydende. På HHX i Saxogade i Aalborg har

Andet

Vi har undersøgt en række hjælpemidler især på den engelske samarbejdsskole. Disse
henvender sig til elever med svære vanskeligheder og er nok bedst egnet i grundskolen.

hældning. Det kan de ikke!
8. Så ser vi på forstørrelsesfaktorer med retvinklede tre-

This implies that the learner must act, and the feedback from

kanter. Når de kan dette, vender vi tilbage til hældning

the action must be informative That is, the learner must be

for en ret linje.

able to see the difference between the action and the goal.
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10.

K o m m u n i k at i o n o g v i d e n d e l i n g

Definitioner
• Ekstra undervisning indebærer, at skolen tilbyder elever

Vi har haft en række konferencer i Hjørring, som har

Lokalt har der ved Hjørring Gymnasium været orienteret

været meget velbesøgte fra uddannelsesinstitutioner

om dyskalkuli ved forskellige store arrangementer, som

fra det ganske land.

f.eks. med indlæg og uddeling af brochurer ved aftenarrangement for mulige kommende elever. Der har også

med behov for dette ekstra undervisning i matematik
ud over den, som er skemalagt på klassen/holdet.

Forårsaget af dette er Otto Houmann Jensen blevet

Undervisningen kan være individuel, i grupper eller

inviteret til at holde foredrag rundt om i landet.

været anvendt roll-ups for at sætte fokus på dyskalkuli.
Projektet har haft en meget engageret projektledelse,

hold og vil typisk være tilpasset det behov og det
niveau, eleverne er på.
• SPOT-kurser indebærer, at der planlægges og gennem
føres matematikundervisning i gruppe eller hold med
et bestemt eller flere bestemte stofområder.

Det primære i disse foredrag har været at fortælle om

der gerne er taget ud i landet for at holde foredrag om

vores projekter samt indholdet i vores projekter. De

dyskalkuli og om projektarbejdet i Nordjylland. Otton

fleste af de skoler/uddannelsesinstitutioner som Otto

Houmann Jensens engagement har ført til mange avis-

Houmann Jensen har besøgt, ønskede et spark for at kunne

artikler og har også bragt projektet i aftenshowet i DR1.

komme i gang med undervisning af unge med dyskalkuli.
En sidste facet er inddragelsen af internationalt

• Brain Challenge er et softwareprogram, som downloades og giver eleven træning i bl.a. korttidshukommelse, fokusering, logik og regnefærdigheder.
• SPS-midler tildeles af UVM til elever med særlige

De har ved Ottos roadshow fået viden og værktøjer til

samarbejde med gode kontakter til både forskere og

at op starte egne initiativer på de enkelte skoler.

samarbejdsskoler London.

+

og dokumenterbare behov. De indebærer, at eleven
undervises og trænes individuelt af en lærer uden for

Alt det materiale vi har udviklet,

har været frit tilgængeligt på projektets

det normale skema.

hjemmeside www.dyskalkuli.org

• Lektiecafe tilbydes på nogle skoler ofte efter normal
skoletid som en hjælp til skriftligt arbejde mm.

Begrebet dyskalkuli var meget lidt kendt før regionspro-

Som det fremgår, er erfaringerne ikke overvejende

jektet startede i 2009. Blot udtalen af ordet dyskalkuli

positive – tværtimod. I bilagene findes en gennemgang

kunne volde vanskeligheder. Projektet har haft stor be-

af hver institutions erfaringer.

tydning for udbredelsen af kendskabet til dyskalkuli og
til accept af, at det er et handikap svarende til dysleksi.
Udbredelsen af kendskabet til dyskalkuli er bl.a.
foregået ved gennemførelse af store nationale konferencer. Folk fra hele landet har været i Hjørring for at
høre om emnet, og de har efterfølgende kunnet følge
udviklingen og finde værktøjer på projektets hjemmeside
(dyskalkuli.org).
I Nordjylland er der etableret en gruppe bestående af
særlige ”ildsjæle” fra undervisningsinstitutioner i
landsdelen. Gruppen har bl.a. været samlet til en række
”ildsjælekonferencer” (som er en workshop hvor
lærerne mødes og uformelt udveksler erfaringer).
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11 .

Projektets konklusioner

Fra den oprindelige projektansøgning i 2012 anførte vi

Det kvantitative formål om at teste mere end 2000

Endelig kan vi med tilfredshed konstatere at, Undervis-

Målet med sidstnævnte fokusområde er bl.a. at sikre

projektets formål således:

elever er klart opfyldt, idet vi alene i sidste projektperiode

ningsministeriet i vores projektperiode har anerkendt

forankring af støtteforanstaltningerne på skolerne og

(2015) har testet 1674 elever. Vi har derigennem spottet

dyskalkuli som støtteberettiget, og at de nu i langt

uddannelsesinstitutionerne efter projektperiodens

langt flere elever med dyskalkuli, end hvis ikke vi havde

højere grad imødekommer ønsker om SPS-midler til

ophør (dialogen er etableret, mange andre gymnasier har

testet. Antallet er dog stadig begrænset til 1-2 stk pr.

målrettede individuelle interventioner.

fulgt Hjørrings eksempel og ved fælles indsats og pres har vi

Projektets overordnede formål er at:

opnået stærkt forbedrede muligheder for økonomisk støtte

gymnasium pr. år.

1. Definere og afgrænse begrebet dyskalkuli og
derigennem opnå ensartede kriterier for fastsættelse
af funktionsnedsættelsen bl.a. gennem inddragelse

En afledt og langt mere interessant konklusion fra de

og anvendelse af pågående national og international

mange screeninger er, at omkring 15% af eleverne har

forskning

svære matematikvanskeligheder uden dog at have
dyskalkuli. Disse udgør et større problem både res-

2. Opspore flere unge med dyskalkuli gennem udbre-

sourcemæssigt og samfundsmæssigt. Årsagerne til at

delse af screeningstests til en større elevmængde

disse har så svært ved matematik bør klarlægges for at

(2000 elever)

vi kan sætte ind med målrettet hjælp og intervention.

3. Af-/bekræfte hvorvidt udviklingen af en forbedret

Vi gennemførte i 2013 og 2014 en del forsøg med arbejds-

arbejdshukommelse gennem støttetiltag i matematik
har afsmittende effekt i forhold til evnen til at
fokusere i andre fag med højnelse af den generelle
faglighed til følge for den enkelte elev

Succeskriterierne i projektansøgningen blev angivet

til disse elever. Projektets resultater er desuden forankret på

som:

Nordjysk Læse- og Matematikcenter).

• Begrebet ”dyskalkuli” er afgrænset og præcist defineret
som funktionsnedsættelse ud fra ensartede kriterier
(delvist opfyldt – se ovenfor)
• 2000 elever har gennemgået screeningstests (opfyldt
godt og vel)
• Der er igangsat målrettede støttetiltag for den del af

mindre startproblemer i testopbygning og testevaluering,

af en ungdomsuddannelse (gennemført på forsøgs-

som skal løses.

opgav derfor disse forløb midtvejs i projektet.

basis i hvert projekt år på de fleste af de deltagende

rapport har vi gengivet erfaringerne, men også her
måtte vi konstatere, at de varierer fra skole til skole.
Ikke overraskende fandt vi at jo mere kvalitetstid
vi giver den svage elev jo mere løftes denne. Dette
taler klart til fordel for ”face to face” træning og imod
klasserums baserede gruppe forløb. Vi konstaterede i
projektet at vi har brug for at blive bedre til at målrette
træningen alt efter hvilken bagved liggende årsag der

tvivlsomt, om det er lykkedes for os at opstille ensartede
kriterier for fastsættelse af funktionsnedsættelsen.
National og international forskning er ikke helt enige
på dette område, blandt andet er det tydeligt at Brian

jektets mål er helt eller delvist opfyldte. Enkelte mål er
opgivet undervejs, og et enkelt resultat (digital test) er
tilføjet som et ”spin-off” af de andre.

• Partnerskolerne har iværksat støtteforanstaltninger
for udvalgte elever med dyskalkuli (delvist opfyldt – se
ovenfor)
• Den mulige forbedring af arbejdshukommelsen og

vores konference i marts 2014. Denne del konklusion

vi kunne ikke påvise en klar forbedring)
• Der er etableret dialog med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Ministeriet for Børn og Undervisning
med henblik på, at dyskalkuli får samme status som
funktionsnedsættelse i forhold til økonomisk støtte

har vi valgt at fastsætte et ensartet kriterium, nemlig som

som eksempelvis dysleksi. Dette forventes ikke nød-

acceptkravet ved den korte dyskalkuli screeningtest.

vendigvis afklaret inden for projektperioden.
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Sammenfattende kan vi konkludere, at de fleste af pro-

skoler som deltager i det nye projekt i 2016)

undersøgt på udvalgte fokuspersoner (undersøgt men

januar 2016.

på mere sociologisk betingede faktorer. I vores projekt

for alle skoler og endda i 2015 udvidet til 4 nye partner-

stærkt understreget og fremhævet af Butterworth på

er blevet godkendt af Region Nordjylland med opstart

der udviser dyskalkuli), hvorimod nordisk forskning peger

dyskalkuli og kan gennemføre screeningstests (opfyldt

den afsmittende effekt på andre fag end matematik er

mere forskningspræget projekt om dyskalkuli som nu

neurologisk betingede (altså fejl i hjernen hos de personer

• Lærere på partnerskolerne har gennemgået kursus om

er til elevens vanskeligheder. Denne konklusion blev

var stærkt medvirkende til at vi formulerede et nyt og

Butterworth (England) kredser meget omkring det

og 2015 med overvejende succes. Samarbejdet med

træning, men at langtidseffekten heraf udebliver. Vi

interventioner og støttetiltag. Andetsteds i denne

med Nordjysk Læse- og Matematikcenter. Det er mere

en digital form, og denne har været afprøvet i både 2014
@ventures ønskes fortsat, og vi har stadig en række

og forældresamarbejde

begreb. Arbejdet har i starten delvist været i samarbejde

projektet oprettet den papirbaserede dyskalkulitest i

vanskeligheder, at det vanskeliggør gennemførelsen

institutioner)

Projektet har medvirket til at definere dyskalkuli som

Købmandsskole (@ventures). De har uden udgift for

kan opnå en forbedret arbejdshukommelse ved intensiv

Igennem hele projektperioden blev der arbejdet med

dysleksi

digitalisere testen gennem et samarbejde med Århus

de 2000 testede elever, som har så store matematik-

dyskalkuli gennem målrettede undervisningstiltag

på linje med læse- stavevanskeligheder og decideret

erier kan vi oplyse, at der viste sig en mulighed for at

hukommelse, men konklusionen var, at man muligvis

4. Udbrede og styrke indsatsen overfor unge med

5. Sikre dyskalkuli status som funktionsnedsættelse

Uden for projektets oprindelige mål og succeskrit-
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12 .

Fremtidige perspektiver og netværk

Der igangsættes et nyt projekt med start ved årsskiftet

Samarbejdet med folkeskoler og de kommunale PPR-enheder

2015/2016. Region Nordjylland financierer en stor del

er også centralt i dette projekt, fordi en tidlig indsats er nøglen

af dette projekt (som også de tidligere projekter).

til at hjælpe disse elever, og fordi de sociale og psykologiske

Projektet er fyldigt beskrevet i ansøgningen til

problemstillinger i forvejen behandles i mange tilfælde hos

Region Nordjylland hvorfra følgende er hentet:

PPR. Vi ønsker i dette projekt især at se på de barrierer, der
findes i kommunikation og videndeling mellem grundskole-

”Dette nye projekt står på et fundament af erkendelser fra det

niveau og ungdomsuddannelse.

forrige projekt, nemlig at matematikvanskeligheder skyldes
en eller flere samtidige faktorer, som kan samles under de tre

Projektet involverer 7 gymnasier (STX, HHX, HTX, HF og VUC)

hovedoverskrifter:

i Nordjylland og har netværksdeltagelse af yderligere 2
gymnasier i London og 3 tiendeklassecentre (Hjørring,

• Social arv (bla. uddannelsesfremmede hjem)

Frederikshavn og Thisted). Desuden søges i projektets første
3 måneder kontakt til et gymnasium i Norge og i Sverige samt

• Psykologiske forhold (som kan være betinget af den sociale arv)

kontakt til 3 kommunale PPR-centre.

• Neurologiske, genetiske forhold

Projektets tovholder er Hjørring Gymnasium og Hf-kursus.

Projektets tese er altså at matematiksvage elever er svage,

Tidsperioden er 3 år og budgettet er på 2,5 mio. kr., hvoraf

fordi de enten lider under en social arv, har psykologiske

der søges regional støtte på 1,8 mio.”

komplikationer eller har en medfødt misdannelse i hjernen.
Formentlig vil flere faktorer være til stede samtidigt. I det
tidligere projekt så vi, at op mod 80% af de elever med svære
matematikvanskeligheder, vi interviewede kom fra uddannelsesfremmede hjem. Vores tese er at hvis vi tester dette
på en langt større gruppe af elever, vil vi få bekræftet denne
sammenhæng.
Denne tese ønsker vi af be- eller afkræfte, og vi ønsker i
forlængelse heraf at komme dybere ned i årsagsbeskrivelser
og sammenhænge.
Vi fandt også i det tidligere projekt at 10-15% af de nye
elever på første årgang har store matematikvanskeligheder.
Vi ønsker i dette projekt at blive bedre til at forstå HVORFOR
de har vanskeligheder for bedre at kunne foreslå HVORDAN
vi kan hjælpe dem. Det har desuden store menneskelige og
økonomiske konsekvenser, at vi bliver i stand til at hjælpe
disse unge.
Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Nordjysk Læseog Matematikcenter og projektets resultater forankres her.
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Projekt
Unge med matematikvanskeligheder
2012-2015

bilag

V U C & H F , A al b o rg afdeling

H N X ( H j ørring N Y 1 0 . )

Ekstra
undervisning
Ekstra
SPOT-kurser

I 2013/14 kørte to spot-kurser, hvor holdene var på 4 personer pr. hold, sammensat ud fra de

undervisning

Der har i enkelte tilfælde været elever, der har haft behov for en til en undervisning i
matematik. (2 elever i kortere perioder) disse har ret hurtigt udtrykt ønske om, at de hellere vil have støtten med i den ordinære matematikundervisning, hvilket vi har tilgodeset.

specifikke matematikvanskeligheder, de havde, baseret på den lange test.

De 2 elever, det drejer sig om, har primært brugt støtten til at få ro på deres negative tanker i

Udbyttet var rigtig godt.

forbindelse med opgaveløsning i matematik og til begrebsafklaring.

Omfang:
Efterårskursus: ca 6 uger med 45 minutters ekstra undervisning om ugen, fokus på talforståelse og løsning af simple ligninger.

SPOT-kurser

enkelte elevs behov.

Forårskursus: ca 6 uger med 45-90 minutters ekstra undervisning om ugen, med fokus på
repetition og skriftlig og mundtlig eksamen.

Vi har ikke brugt SPOT-kurser, da undervisningen på HNX i forvejen er tilrettelagt efter den

Brain Challenge

1 elev i efterårssemestret, hvorefter vedkommende gik ud, så der er ingen fornemmelse af
langtidsvirkningen, eller om vedkommende fortsætter træningen (eleven blev udskrevet til EUC).

Hvert forår afholdes små spot-kurser i brug af CAS-værktøjer. Der er relativ stor søgning til
disse kurser, og kursisterne, der deltager på frivillig basis, er utroligt glade for kurserne.
SPS-midler
Brain Challenge

4 kursister i 2013/14: uden målbart udbytte.

(En-til-en)
Lektiecafé

SPS-midler

1 kursist i 2013/14

(En-til-en)

1 kursist i 2014/15

Der er tvungen lektiecafe for alle elever 20 timer om året og derudover x-matematik
(frivilligt) - ligeledes 20 timer om året.

Samme kursist, men to forskellige SPS-lærere.
Matematik-SPS er tildelt.
Det går rigtig godt, og der arbejdes rigtig meget med mønstergenkendelse.
Kursisten formulerede det således: ”Nu er jeg ikke længere bange for trigonometri”
– angsten har været fysisk.

Lektiecafé

Findes ikke i folkeskolen.

Andet

HNX har samlet de elever, der vil få svært ved at opnå karakteren 02 i dansk, matematik og
engelsk, på et team, hvor lærerbemandingen er væsentligt højere end på normale teams.
Der er altid minimum 3 lærere til ca. 40 elever og i perioder med behov er der flere (op til 5
lærere). Der evalueres i lærergruppen dagligt hvilke elever der har behov for ekstra støtte.
Vi har fokus på faglige områder, der kan være støttekrævende, så vi kan gribe ind med støtte
og hjælp inden det udvikler sig til større problemer.

Vi tilbyder lektiecafé hver dag efter skole, og onsdag i skoletiden, men ofte er disse kursister
med specifikke matematikvanskeligheder for svage til at gå i lektiecafé. De aner ikke, hvad de
skal spørge om, eller hvad de skal have hjælp til.

Andet

Efter spotkursus med fokus på mundtlige præstationer sad læreren fra kurset med i lokalet til
den mundtlige eksamen. Det viste sig nemlig, at der var stor sammenhæng mellem præstationsangst og det at have vanskeligheder med matematikken.
Det gav kursisterne ro, at de skulle gå til eksamen, mens et kendt ansigt sad med bagest i
lokalet; de tre kursister fik hhv karaktererne 4, 7 og 10.
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Projekt
Unge med matematikvanskeligheder
2012-2015

V esthimmerlands G ymnasium & H F

Ekstra
undervisning

Tilbydes efter aftale mellem ledelse, matematikvejleder og matematiklærer.
Organisering: Individuel 1:1

H j ørring G y mnasium o g H f - kursus

Ekstra
undervisning

Denne form for undervisning har vi de bedste erfaringer med.
SPOT-kurser

Det foregik en gang om ugen fra kl. 7:30 – 8:00 i en periode på 8 uger.
Dette tilbydes efter behov.

SPOT-kurser

Tilbydes ikke pt.

I 2014/15 var der én elev, der fik ekstra undervisning.

I begyndelsen af skoleåret 2014/15 blev der afholdt SPOT-kurser målrettet elever, der ønskede
at læse matematik på B-niveau. De havde haft en pause på et år.

Brain Challenge

Erfaringerne er gode.

5 ugers forløb afholdt i 2013 med dyskalkulikandidaterne.
Tilbydes i enkelte tilfælde som hjælp til elever, der udviser problemer med hukommelsen i
Brain Challenge

lang test.

Programmet har været tilbudt til 5 elever, der kunne låne en iPad på skolen.

Organisering: Elevhjemmearbejder.

Kun én elev holdt ved perioden ud. Eleven har efterfølgende vurderet, at programmet ikke

Erfaringen er, at eleverne ikke holder fast i den daglige brug længe nok til, at effekten viser

havde haft en mærkbar virkning, hverken i matematik eller i andre fag.

sig på hukommelsen.
SPS-midler
SPS-midler

Dyskalkuliarbejdet vil foregå på denne måde i fremtiden.

(En-til-en)

Status er at der er lavet ansøgninger, men ikke indgivet dem.
Organisering: 1:1 20 minutter pr. elev pr. uge.

–

(En-til-en)
Lektiecafé

Der afholdes åben lektiecafé to eftermiddage om ugen, hvor mange elever kommer og får
hjælp til bl.a. matematik. Der er også mulighed for særlig hjælp til personer med specifikke
matematikvanskeligheder. Lektiecaféen bliver dog sjældent brugt til denne form for hjælp.

Lektiecafé

Tilbydes. 2 gange 2 timer pr. uge.
Andet

Eksamensdispensation: Gives til elever der har svære matematikvanskeligheder eller
dyskalkuli. Alt efter elevernes problemer kan de få ekstra tid til forberedelse til mundtlig

T histed Ø stre S k o le

eksamen (samt dispensation, så de får lov til at bruge lommeregner i den mundtlige eksamination uden at det spiller ind på deres karakter. Derudover kan der gives ekstra tid til skriftlig
eksamen i matematik. Det kan dog også gives i andre naturvidenskabelige fag, hvis det findes

Ekstra

Dette har vi som folkeskole ikke de store muligheder for.

nødvendigt.

undervisning
SPOT-kurser
Brain Challenge
SPS midler

Dette har vi ikke.
Brugt konsekvent i 2013 på 5 elever, men kunne ikke spore den store effekt.
Har vi ikke mulighed for.

(En-til-en)
Lektiecafé

Er blevet obligatorisk i folkeskolen fra sommer 2014. Det er op til den enkelte matematiklærer at
få eleverne til at træne matematik. De svage matematikelever vælger dog ofte at lave noget andet.
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