Til matematiklæreren

Læse- og skriveteknologier
SKAB ET GODT MATEMATIKMILJØ FOR ALLE ELEV ER
Ordblinde
Hvis man gennem Ordblindetesten er blevet kategoriseret ordblind/rød, har man ret til at modtage
specialpædagogisk støtte (SPS). Man kan bl.a. få stillet computer og læse- og skriveteknologier til
rådighed under uddannelse, få studiestøttetimer og mulighed for særlig tilrettelagte prøver. Man
kan også blive medlem af det digitale bibliotek Nota

Husk at du altid kan hente hjælp fra læsevejlederen.

Tal med din elev
Tal med din ordblinde elev om at læse og skrive i
faget matematik.

Ordforslag
Find ud af om ordforslag er en hjælp for din elev i
faget matematik.
Lær eleven *-funktionen.

Oplæsning
Afprøv hvordan det lyder, når jeres matematiktekster
og opgaver bliver læst højt med
oplæsningsværktøjet. Læg især mærke til tal,
brøker, forkortelser og symboler.

Tale-til-tekst
Find ud af om tale-til-tekst er en hjælp for din elev i
faget matematik. Find ud af om eleven oplever det
som pinligt at bruge tale-til-tekst

Punktlæse
Lær din elev at punktlæse svære ord først.

Andre teknologier
Lær din elev at bruge stavekontrollen og digitale
ordbøger. Undervis evt. i GeoGebra, WordMat og
Regneark.

Små bidder
Lær din elev at læse i små bidder for bedre at kunne
huske og forstå matematikopgaven.

Andre medier
Brug også andre medier i matematikundervisningen.
Fx lydfiler, billeder og film.

Søge
Lær din elev at bruge søgefunktionen Ctrl+F /Cmd+F
i webtekster, Adobe Reader og Google Docs. I Word
er det Ctrl+B.

Matematiske begreber
Lær eleven at tjekke betydningen af begreber ved
hjælp af billedsøgninger på nettet.

Læsbare tekster
Sørg for at de tekster, du sender til eleven, er
læsbare (at et brudstykke tekst kan kopiers).
Spørg jævnligt din elev om de digitale tekster er
brugbare.

Hold øje
Hold øje med, at din ordblinde elev præsterer på lige
fod med øvrige elever og grib ind hvis det ikke er
tilfældet.

Biblioteket Nota
Find ud af om elevens matematikgrundbøger findes
på Nota (man kan bestille bøger som ikke er der i
forvejen). Hjælp eleven med at blive medlem og
hente bøger ned fra Nota

Følg jævnligt op
2 minutter kan gøre underværker. Spørg ind til
hvordan det går med matematikken og om eleven har
brug for ekstra støtte. Fx til opgaveskrivning eller it.
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