
FÅ HJÆLP TIL DIN

TALBLINDHED

HF & VUC FYN Nyborg 

Kursustilbud til unge i folkeskolen



Nu er der mulighed for at komme med på et helt nyt kursustilbud for 
elever i folkeskolens ældste klasser. 

Hvis du går i 7.-10. klasse og har meget svært ved matematik, er dette 
en god chance for at få hjælp og redskaber, som kan lette din forståelse 
for og indlæring af matematikken.

For at kunne deltage skal vi teste om du er talblind. Igennem forskellige 
tests får vi afklaret, om du er talblind. 

Du vælger selv, om du vil møde fysisk op til undervisningen i Nyborg el-
ler om du vil følge kurset hjemmefra via computeren. Vi har et kamera 
i klassen, så du har mulighed for at tilgå undervisningen hjemmefra. Du 
vil stadig kunne stille spørgsmål og få hjælp fra læreren.

HF & VUC FYN Nyborg er et af de få steder i Danmark, der tilbyder 
undervisning for talblinde og det eneste sted i landet, hvor man kan til 
gå talblindeundervisning hjemmefra og være med direkte i undervis-
ningslokalet. 

Undervisning foregår hver mandag fra kl. 15.15 til 16.45. 
Forløbet varer 10 uger.  
Underviser på forløbet er Bibbi Søgaard Visby  
E-mail: bib@vucfyn.dk

På de følgende sider
kan du læse om 
kursets indhold og få
mere viden om, hvad 
talblindhed er.

HOLDSTART:
17. august 2020

2. november 2020

Få hjælp til din talblindhed



Det kan være svært at begå sig i dagligdagen hvis man er talblind. Det 
at overskue priser eller bonner i butikken, sige et telefonnummer højt 
til en kammerat, aflæse en busplan, betale med mønter, aflæse et ana-
logt ur eller huske sit cpr-nr. kan være helt uoverskueligt for en talblind. 
Og det at angive en omtrentlig afstand eller en vægt for en genstand 
kan også være en umulig opgave, fordi tallene ikke giver mening.

Man mener, at 5% af befolkningen lider af dette i nogen eller i høj grad. 
Området har dog endnu ikke opnået den samme fokus som ordblindhed.

Personer med talblindhed kan fx have svært ved:
• at tælle forlæns og baglæns, fordi de ikke kan forestille sig tal- 
 rækken inde i hovedet
• at forstå titalssystemet
•  at afgøre om 23 eller 32 kommer først
• aflæse klokken på et analogt ur
• kende forskel på fx et 3-tal og et 5-tal 
• skrive, huske og notere et telefon- eller CPR.nr.
• nævne 6-cifrede tal som fx 346739
• læse decimale beløb, fx 53,50 kr.
• skelne mellem højre og venstre

Mange talblinde har desuden svært ved at planlægge og disponere 
tiden og kommer ofte for sent eller tidligt til aftaler og arrangementer.

HOLDSTART:
17. august 2020

2. november 2020

Fakta om talblindhed - dyskalkuli



Hvis du deltager i kursusforløbet vil du få en større forståelse for tal og 
lære nye metoder, så du bliver bedre til at løse opgaver med tal. Des-
uden vil du møde andre med samme udfordringer som dig selv. 

Ved at du bliver testet, vil du også få en større viden om, hvor dine 
egne udfordringer ligger og dermed få lettere ved at arbejde målrettet 
på at blive bedre. Du vil samtidig lære strategier til at forbedre dine 
udfordringer inden for matematikken, så du vil kunne klare dig bedre 
i den almindelige undervisning i din klasse og have mulighed for at få 
bedre karakterer til eksamen.

Vi arbejder med tal på sjove måder og ser nye perspektiver på mate-
matikken.

Indhold på kurset

Hvis du ønsker, at være med i undervis-
ningen hjemmefra kræver det, at du har:

• computer
• mikrofon/lyd
• internet
• printer

Praktisk 

matematik
Praktiske oplysninger:
• Mandag kl. 15.15 -16.45
• Varighed: 10 uger. 
• Opstart: 17/8 og 2/11 
• Pris: 3625 kr. inkl. test
• Pris: 2125 kr. v. ekstra forløb
• Tilmelding: se bagsiden
• Max. 8-10 pers. pr. hold



Når du selv kan vælge imellem om du vil modtage undervisningen i 
klasselokalet eller hjemmefra via computeren, kalder vi det for SIM-un-
dervisning, som står for SIMultan undervisning.
I praksis betyder det, at det er den samme undervisning du modtager 
uanset om du er til stede i klassen eller om du sidder derhjemme.

Du har også mulighed for at vælge fra gang til gang, hvordan du ønsker 
at modtage undervisningen. Undervisningen bliver transmitteret via et 
kamera i klasselokalet. 

Kursisterne der sidder hjemme logger sig på undervisningen og har mu-
lighed for at stille spørgsmål til undervisningen og få hjælp fra læreren 
- på lige fod med dem, der sidder i lokalet.
Dermed giver det giver en langt større fleksibilitet for deltagerne.

SIM:
Undervisning 

der hvor du er...

Hvis du ønsker, at være med i undervis-
ningen hjemmefra kræver det, at du har:

• computer
• mikrofon/lyd
• internet
• printer

SIM-undervisning



Mandag morgen. Du er på vej ud 
af døren. Du tager overtøjet på og 
kigger på dit ur - du er i god tid. Du 
når frem til stationen lige inden toget 
ankommer. Du finder den rigtige 
vogn og din plads. Du tæller møn-
terne i din lomme – der er nok til en 
sandwich til frokost. Du ankommer 
til skolen i tide til første time. Det er 
matematik – ingen problemer!  

Synes du ovenstående lyder som et 
realistisk scenarie? Så er der gode 
nyheder – du er højest sandsynlig 
ikke talblind. Men for unge, der lider 
af talblindhed er en simpel togtur blot 
én af mange ting, der fylder hverda-
gen med udfordringer.

Det kender 17-årige Luella Ratjen 
Sunke og 19-årige Line Gaarddal Mo-
gensen kun alt for godt. De er nemlig 
blandt de danskerne, som lider af 
talblindhed, og som har svært ved 
bl.a. matematik, at finde vej, at holde 
styr på tid, tal, højre og venstre.

Og selv om talblindhed er et for-
holdsvist ukendt handikap sammen-
lignet med fx ordblindhed – så er der 
heldigvis hjælp at hente.
Den hjælp får Luella og Line på HF 
& VUC FYN i Nyborg – her går de 
på en hf-linje særligt tilrettelagt for 

talblinde. Og efter en svær tid i folke-
skolen er det rart at være en del af et 
miljø, hvor andre forstår ens udfor-
dringer.

”Det har været dejligt at møde andre 
med de samme problemer. Man 
svinger bare godt sammen med andre 
talblinde, fordi man har svært ved de 
samme ting. Jeg kan huske fra folke-
skolen, hvor det var lidt øv, når man 
skulle arbejde i grupper, for selv om 
man ikke forstod tingene, havde man 
ikke lyst til at sige noget”, fortæller 
Line, der nu har fået mere mod på at 
bidrage i timerne.

”Før turde jeg ikke at række hånden 
op, og jeg lod altid en af de andre i 
klassen svare. Nu tager jeg chancen 
– enten rammer jeg rigtigt eller også 
rammer jeg forkert. Man tør spørge 
mere, for man ved at man ikke er den 
eneste i klassen, der ikke har forstået 
det”, fortæller hun og bakkes op af 
Luella.

For både Luella og Line har deres tal-
blindhed budt på mange udfordringer 
i folkeskolen – især i matematikti-
merne. Derfor er der på hf-linjen for 
talblinde særligt fokus på matematik.
”Vi har tre former for matematik. Der 
er de almindelige matematiktimer, 

Talblindhed giver udfordringer i hverdagen

”Det er dejligt at blive 
sat sammen i en stor 
gruppe med andre, 

der også er talblinde, 
for så kan man bakke 

hinanden op og hjælpe 
hinanden”.

Artikel om to elever fra HF for talblinde



hvor alle deltager - også dem der ikke 
har talblindhed. Så er der individuel 
matematik, hvor man sidder sammen 
med sin matematiklærer. Og derud-
over er der matematik, hvor alle de 
talblinde er samlet”, forklarer Line.

De ekstra timer giver overskud og tid 
til at forstå de ting, man ikke fanger i 
første omgang, mener hun.
”Det er rigtig rart, at man lige kan få 
gentaget nogle af de ting, som man 

kan have svært ved fra de andre fag, 
fx i kemi. Man sidder i kemitimen og 
tænker, at man ikke forstår det, men 
så ved man, at man har muligheden 
for at få det repeteret igen”.
Efter at de har mødt andre talblinde i 
Nyborg er både Luella og Line blevet 
mere åbne omkring deres talblindhed 
– også over for de af deres venner, der 
ikke er talblinde. 

Fra begge piger er budskabet til andre 
unge klart.
”Jeg vil helt klart anbefale folk at blive 
testet. Jeg ved jo hvor meget bedre jeg 
har fået det med mig selv efter jeg har 
fundet ud af at jeg er talblind”, lyder 
konklusionen fra Line.

”Det er dejligt at blive 
sat sammen i en stor 
gruppe med andre, 

der også er talblinde, 
for så kan man bakke 

hinanden op og hjælpe 
hinanden”.



HF & VUC FYN Nyborg
Vestergade 7
5800 Nyborg

Tlf. 62 65 66 60
vucfyn.dk/nyborg
nyborg@vucfyn.dk

Kontakt/Tilmelding
Du skal testes for talblindhed, inden du kan blive optaget på holdet. 
Tilmelding og booking af test sker ved henvendelse til Bibbi Søgaard 
Visby tlf: 62 65 62 99 eller evt. mobil 51 52 08 71. 
Du er også velkommen til at sende en e-mail til bib@vucfyn.dk hvis du 
har spørgsmål til kurset. 

Skolens erfaringer med undervisning af talblinde
HF & VUC FYN Nyborg har 7 års erfaring med undervisning af talblinde. 
Vi har i flere år hjulpet talblinde med at få en gymnasial uddannelse. 
På HF & VUC FYN Nyborg har vi arbejdet intenst med at dygtiggøre os 
inden for dette område, for at kunne hjælpe gruppen af talblinde. 
Skolen har også en særlig ’HF for talblinde’. Forløbet er sammensat af 
enkeltfag og strækker sig over tre år - og giver adgang til at søge ind på 
en videregående uddannelse på lige vilkår med en studentereksamen.

Mere information
Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside: vucfyn.dk/nyborg. 
Her kan du også finde info om uddannelsen ’HF for talblinde’ og om 
muligheden for at blive testet for talblindhed.


