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MATEMATIKINDSATS 2017 
Deltagerinformation til lærere, ledere og forvaltningsrepræsentanter  

Februar 2018 

 

PROJEKTES FORMÅL 

Formålet med Matematikindsats 2017 er at identificere, støtte og udvikle de svageste og 

stærkeste elevers matematiske kompetencer gennem matematiklæreres og 

matematikvejlederes implementering af konceptet Tidlig Matematikindsats Til 

Marginalgrupper (TMTM). 

 

OM PROJEKTET 

Matematikindsats 2017 er et kompetenceudviklingsprojekt af to års varighed. Der 

deltager 66 2. klasser og 57 8. klasser fordelt på 81 skoler.  

Matematikindsats 2017 skal bidrage til en varig reduktion af børn, der forlader 

folkeskolen uden tilstrækkelige matematikkompetencer, og til at fastholde interessen og 

udvikle potentialet for matematik hos de dygtigste. Projektet har således fokus på de 

højt- og lavtpræsterende elever.  

Projektets formål opnås gennem et todelt projekt- og evalueringsdesign:  

1. Udbredelse af konceptet Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper (herefter 

TMTM) gennem kompetenceudvikling af matematiklærere og 

matematikvejledere  

2. Videreudvikling og effektmåling af konceptet i Matematikindsats 2017 

 

Der er også aktiviteter for skolernes ledelse og konsulenter for at fastholde 

kompetenceløftet og forankre projektet.  
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I projektet deltager skoler fra disse kommuner:  

 Albertslund Kommune 

 Allerød Kommune 

 Dragør Kommune 

 Egedal Kommune 

 Favrskov Kommune 

 Fredensborg Kommune 

 Gentofte Kommune 

 Hillerød Kommune 

 Hjørring Kommune 

 Hvidovre Kommune 

 Høje-Taastrup Kommune 

 Ishøj Kommune 

 Københavns Kommune 

 Lejre Kommune  

 Lyngby-Taarbæk Kommune 

 Odsherred Kommune 

 Roskilde Kommune 

 Rudersdal Kommune 

 Tårnby Kommune 

 Vejle Kommune 
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BAG OM PROJEKTET 

Matematikindsats 2017 er udviklet på baggrund af dialog med lærere og skoleledere og 

deres erfaringer med anvendelsen af TMTM-konceptet. TMTM-konceptet er udviklet via 

flere pilotprojekter, som bl.a. har været finansieret af Egmont Fonden og er gennemført 

i samarbejde med DPU. I den seneste afprøvning og udvikling af TMTM-konceptet, 

TMTM2014, blev der lavet en effektmåling af TMTM-konceptet. Effektmålingen 

dokumenterer, at TMTM2014 har en positiv effekt på elevernes matematiske 

kompetencer. Matematikindsats 2017 bygger på TMTM2014-konceptet, men udvikler 

fortsat videre på det med henblik på at styrke resultaterne og forankringen. 

 

Matematikindsats 2017 gennemføres af Professionshøjskolen Metropol i samarbejde 

med Professionshøjskolen VIA, mens Professionshøjskolen Metropol og Aarhus 

Universitet ved Trygfondens Børneforskningscenter gennemfører den følgeforskning, 

der også denne gang tilknyttes projektet. Følgeforskningen betyder, at der sker en 

udvælgelse af eleverne, så der både etableres en indsatsgruppe og en kontrolgruppe.   

 

Videreudviklingen af TMTM2014-konceptet betyder, at der i Matematikindsats 2017 

udvikles og afprøves tre nye variationer af konceptet. Vi ønsker dermed at kunne 

dokumentere, hvordan indsatsen kan tilrettelægges med det største udbytte for 

eleverne og på en måde, hvor skolens ressourcer anvendes bedst muligt, så 

mulighederne for varige forandringer øges. 

De tre indsatstyper i Matematik 2017 er:  

 en-til-gruppe (en lærer underviser en gruppe af tre-fire elever) 

 en-til-gruppe med supervision (en lærer underviser en gruppe af tre-fire elever 

og får selv supervision undervejs) 

 en-til-en med supervision (en lærer underviser én elev og får selv supervision 

undervejs) 

 

Skolerne har enkeltvis fået besked om, hvilken indsatstype de skal gennemføre på 2. 

og/eller 8. årgang.  
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FORVENTET RESULTAT AF PROJEKTET 

 

For de deltagende elever er målet, at 

 de får et kompetenceløft i matematik  

 deres støttebehov i almenundervisningen mindskes 

 deres selvværd øges  

Målet nås ved, at matematiklærere og -vejledere bliver bedre til at identificere, støtte og 

udvikle de matematiske kompetencer hos højt- og lavtpræsterende elever i 2. klasse og 

lavtpræsterende elever i 8. klasse.   

 

Mere konkret skal indsatsen give matematiklærere og -vejledere erfaringer med og 

kompetencer til at:  

 kortlægge elevers faglige udviklingstrin 

 afdække elevers opfattelse og holdning til matematik  

 tilrettelægge undervisning og andre indsatser for marginalgrupper 

 samarbejde både i fagteams og tværfagligt med at forebygge 

matematikvanskeligheder og styrke det faglige niveau i matematik. 

Skolernes ledelse og konsulenter fra kommunernes forvaltning indgår i projektet for at 

understøtte indsatsen og for at bidrage til sammenhæng med andre aktiviteter på 

skolen, herunder anvendelse af data om elevernes læring. Projektet skal gøre dem i 

stand til at: 

 motivere og skabe ejerskab for projektet på skolerne  

 bidrage med viden om, hvordan læringsdata fra TMTM sammen med bl.a. 

resultaterne i de nationale test kan indgå i arbejdet med skolens udvikling 

 understøtte en kultur, hvor matematikvejledernes videre arbejde med TMTM 

bliver en naturlig del af skolernes arbejde med forebygge 

matematikvanskeligheder og styrke det faglige niveau i matematik.  



 

 

 

 
 

S i d e  5 | 21 

 

 

HVAD ER TMTM? 

TMTM er et didaktisk koncept, der anviser: 

 hvordan en screeningssamtale gennemføres og anvendes til at kortlægge en 

elevprofil.  

 hvordan læreren kan tilrettelægge og gennemføre en dialogbaseret 

undervisning fire gange om ugen i 12 uger (48 sessioner). 

Elevens viden, kunnen og lyst til at lære er udgangspunktet for undervisningen.   

Matematiklæreren tager udgangspunkt i de styrker, eleven har i matematikken og 

arbejder aktivt med de ”regnehuller”, eleven har. Formålet er at forbedre elevens 

matematiske forståelse.  

Fokus i TMTM er at identificere et matematisk problem, som eleven har motivation til at 

løse, fordi det erfares som relevant for eleven. Det kan fx ske via regnehistorier, hvor 

læreren eller eleven bygger en historie op omkring regnestykket. Det kan også ske ved 

at inddrage nogle af elevens interesser. Fokus ligger på problembehandling, hvor 

elevens undren driver udforskningen.  

I TMTM bliver matematikundervisningen løbende tilpasset den enkelte elev ud fra 

screeningssamtalen og den løbende kortlægning af eleven i undervisningen. Det betyder 

fx, at højtpræsterende elever udfordres yderligere ved at konstruere mere krævende 

opgaver.  

Såvel de lavtpræsterende som højtpræsterende udfordres og støttes samtidig i deres 

udvikling i 2. klasse. I 8. klasse fokuseres alene på de lavtpræsterende elever. 

TMTM-materialet indeholder fokuspunkter, spørgsmål og opfølgningsmuligheder samt 

ideer og forslag til, hvordan læreren kan arbejde med eleven. Der indgår dog ikke 

konkrete materialer, der direkte kan anvendes i undervisningen. Disse udvikles af 

lærerne på baggrund af deres egen faglighed, erfaringer og kendskab til eleverne.  

 



 

S i d e  6 | 21 

 

 

OVERSIGT OVER PROJEKTETS AKTIVITETER 

 
Figur: Tidsplan og oversigt over aktiviteter i Matematikindsats 2017 fordelt på fire faser 
 
Herunder følger en beskrivelse af aktiviteterne i projektets fire faser. Der gennemgås 
først aktiviteterne for matematiklærere og -vejledere, mens aktiviteterne for ledelser og 
forvaltningsrepræsentanter gennemgås til sidst.  
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KOMPETENCEUDVIKLING FOR MATEMATIKLÆRERE OG -VEJLEDERE 

 

ÅR 1 (FASE 1): INDSATS MÅLRETTET 2. KLASSE 
 

TMTM-kursus målrettet matematiklærere og -vejledere, 2. klasse 

Uge 34 
22.-25. august 2017 kl. 9.30-15.301  

TMTM-kursus 2. klasse – en lærer til en elev med 
supervision 

Uge 35 
29. august-1. september 2017 kl. 9.30-15.30  

TMTM-kursus 2. klasse – en lærer til en gruppe med 
supervision 

Uge 36 
5.-8. september 2017 kl. 9.30-15.30  

TMTM-kursus 2. klasse – en lærer til en gruppe uden 
supervision 

 

TMTM-matematiktest (prætest) af alle skolens elever i 2. klasse 

Uge 35-36-37, 2017 Alle skoler gennemfører en prætest af alle skolens elever i 2. 
klasse i ugen efter, at lærerne har været på TMTM-kursus. 

 

12 ugers indsats for udvalgte elever 

Uge 36-51, 2017 
 
NB! Der er åbnet op for, at I kan inddrage 
uge 1-2 i 2018, hvis det er nødvendigt for 
at kunne gennemføre 48 sessioner. 

De 12 ugers indsats sættes i gang, når resultatet af 
prætesten er klar, og eleverne er udvalgt af Metropol. 
 

 

Kursus i supervision målrettet matematikvejledere i 2. klasse 

Uge 37 
13.-15. september 2017 kl. 9.30-15.30  

Kun for de skoler, som er udtrukket til indsatsen en-til-
gruppe med supervision. 

Uge 38 
20.-22. september 2017 kl. 9.30-15.30  

Kun for de skoler, som er udtrukket til indsatsen en-til-en 
med supervision. 

 

 

 

 

                                                           

1 Kurserne i TMTM og supervision afholdes af Professionshøjskolen Metropol for skolerne på Sjælland og af VIA for skolerne i Jylland. 
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TMTM-matematiktest (posttest) af alle skolens elever i 2. klasse 

Uge 50-51 
 
NB! Hvis indsatsen afsluttes i 2017, skal 
posttesten afvikles inden jul. Hvis 
indsatsen afsluttes i uge 1 eller 2 i 2018 
skal posttesten senest afvikles i ugen 
efter afslutningen af forløbet, dvs. 
allersenest i uge 3. 

Alle skoler gennemfører en posttest af alle skolens elever i 2. 
klasse lige efter de 12 ugers indsats.  
 
 

 

Møde efter indsats målrettet lærere og vejledere 

Uge 3-4 
 

Opsamling på indsats for 2. klasse for lærere og vejledere 
samlet for hver kommune 
Skolerne har fået en invitationer tilsendt særskilt. 

 

ÅR 1 (FASE 2): INDSATS MÅLRETTET 8. KLASSE 
 

TMTM-kursus målrettet matematiklærere og -vejledere, 8. klasse 

Uge 6 2018 
Fra 6.-9. februar 2018 kl. 9-15.30 

TMTM-kursus 8. klasse  

 

TMTM-matematiktest (prætest) af alle skolens elever i 8. klasse 

Uge 3-5 2018 Alle skoler gennemfører en prætest af alle skolens elever i 8. 
klasse i ugerne før, lærerne skal på TMTM-kursus. 
 
NB! I modtager skemaer til prætest og posttest til 8. klasse 
med posten i uge 2, 2018. 
 
Lærerne på Sjælland skal medtage prætest-besvarelserne på 
TMTM-kurset i uge 6. Lærerne i Jylland skal sende dem med 
posten til Metropol senest i uge 5. Svarkuvert og returlabel 
hertil vil ligge i den pakke, I modtager.  

 

12 ugers indsats for udvalgte elever 

Uge 9-23 De 12 ugers indsats sættes i gang, når resultatet af testen er 
klar, og eleverne er udvalgt af Metropol.  
 
NB! I modtager navne på de udvalgte elever i uge 8, 2018. 



 

 

 

 
 

S i d e  9 | 21 

 

 

 

Kursus i supervision målrettet matematikvejledere i 8. klasse 

Uge 10 2018 
Fra 7.-9. marts 2018 kl. 9.30-15.30   

Kun for de skoler, som er udtrukket til indsatsen en-til-en 
med supervision. 

Uge 11 2018  
Fra 14.-16 marts 2018 kl. 9.30-15.30 

Kun for de skoler, som er udtrukket til indsatsen en-til-
gruppe med supervision.  

 

TMTM-matematiktest (posttest) af alle skolens elever i 8. klasse 

Uge 21-23 Alle skoler gennemfører en posttest af alle skolens elever i 8. 
klasse lige efter de 12 ugers indsats, gerne senest i ugen 
efter afslutningen af forløbet, og allersenest i uge 24. 
 
Alle skoler skal sende posttest-resultaterne retur med 
posten til Metropol med det samme. Svarkuvert og 
returlabel vil være modtaget i uge 2 sammen med præ- og 
posttestskemaerne. 

 

Møde efter indsats målrettet matematiklærere og vejledere 

Maj- juni 2018 
Endelige datoer på vej 

At styrke lærernes og vejledernes refleksioner over egen 
praksis og sammenhængen mellem det intensive forløb og 
den almene matematikundervisning. 
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ÅR 2 (FASE 3 OG 4): ERFARINGSUDVEKSLING OG FORANKRING 
 

Møde med matematikvejledere 

September 2018  
Endelige datoer på vej 

At styrke TMTM-konceptets implementering og understøtte 
matematikvejledernes kompetencer til at fungere som 
supervisor i arbejdet som vejleder.  

Januar 2019 
Endelige datoer på vej 

… 

 

Erfaringsudvekslingsdage for alle involverede 

September 2018  
Endelige datoer på vej 

At skabe praksisnær viden om TMTM gennem dialog i faglige 
fællesskaber og på tværs af niveauer  
Hver kommune eller grupper af skoler for sig. 

December 2018 
Endelige datoer på vej 

… 

April 2019  
Endelige datoer på vej 

… 

 

Frivillig indsats for udvalgte elever 

Uge 36-51 I andet projektår (2018-2019) bestemmer skolerne selv de 
nærmere rammer og udvælgelse af elever til indsats 

 

Netværksdannelse eller understøttelse af eksisterende matematikvejleder-/TMTM-netværk 

Løbende 
Datoer og aktiviteter aftales nærmere 
med hver kommune 

At styrke og opbygge relationer, viden og kompetencer i 
TMTM gennem eksisterende matematikvejledernetværk 
eller etablering af et nyt TMTM-netværk 
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KOMPETENCEUDVIKLING FOR LEDELSER OG FORVALTNING 
 

Workshoprække for ledelser og forvaltningskonsulenter 

Uge 32-33, 2017  
7.-21. august  
Endelige datoer aftales med kontaktperson 
fra hver kommune 

At ledere og forvaltning understøtter projektet og tager 
lederskab for dets gennemførelse 

Uge 2-3, 2018 
4.-19. januar   
Endelige datoer aftales med kontaktperson 
fra hver kommune 

… 

Uge 32-33, 2018  
Endelige datoer aftales med kontaktperson 
fra hver kommune 

… 

 

Møde efter indsats målrettet ledelser  
(NB! Deltagerkredsen er opdateret, så den er ens for møde- og workshoprækken, dvs. ledelser og 
forvaltningsrepræsentanter deltager i begge dele) 

Uge 49-50, 2017 
4.-15. december  
Endelige datoer aftales med kontaktperson 
fra hver kommune 

At ledelsen og forvaltningen har fokus på at øge transfer 
gennem synlige rammer, der giver plads til og kalder på 
anvendelse af det lærte. 

Maj-juni 2018  
Endelige datoer aftales med kontaktperson 
fra hver kommune 

… 
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UDDYBENDE OM INDSATSER MED SUPERVISION 
 

Dette afsnit er primært relevant for skoler, der deltager i indsatser med supervision – 

enten 1:1 med supervision eller 1:gruppe med supervision. Indsatser med supervision 

gennemfører i tillæg til selve TMTM-indsatsen hhv. en systematisk intern og ekstern 

supervision.  

Vejledere på de skoler, der afprøver indsatstyper med supervision får et særligt kursus 

heri, og de får udleveret yderligere materiale og vejledning i, hvordan både den interne 

og eksterne supervision skal tilrettelægges og gennemføres, herunder hvilke principper 

der skal anvendes. 

I den interne supervision gennemføres tre individuelle supervisionssamtaler mellem 

hver deltagende matematiklærer og en matematikvejleder. Hvis en skole deltager med 

flere matematikvejledere, deles de interne supervisionssamtaler med matematiklæreren 

mellem dem. I den eksterne supervision gennemføres én individuel supervisionssamtale 

mellem hver deltagende matematikvejleder og en ekstern supervisor fra Metropol eller 

VIA. Både den interne og eksterne supervision gennemføres efter de samme 

supervisionsprincipper. 

OM MATEMATIKVEJLEDEREN  
Matematikvejlederen er i Matematikindsats 2017 helst en vejlederuddannet 

matematiklærer, som har gennemført supervisionskurset, og som gennemfører 

interne supervisionssamtaler med lærerne og deltager i én ekstern 

supervisionssamtale.  

 

Matematikvejlederen kan selv undervise elever i projektet. Hvis skolen skal 

gennemføre en indsats med supervision, må matematikvejlederen dog ikke være 

eneste underviser. Matematikvejlederen kan derfor potentielt være både 

matematiklærer og matematikvejleder i projektet.   
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De 3 interne supervisionssamtaler for hver lærer gennemføres: Efter 

screeningssamtalerne med eleven, midtvejs i forløbet og sidst i forløbet. De interne 

supervisionssamtaler tager afsæt i tre tilhørende videooptagelser af matematiklærerens 

TMTM-undervisning af eleverne / gruppen af elever. Matematiklæreren optager sin 

TMTM-undervisning og vælger forud for supervisionen, hvilken del af den aktuelle 

videooptagelse, som supervisionen skal tage afsæt i. Hver supervisionssamtale varer 1 

time. 

 

Den eksterne supervision gennemføres efter matematikvejlederens første interne 

supervisionsrunde med de matematiklærere, som han/hun superviserer. Den eksterne 

supervision tager afsæt i en videooptagelse af den første interne supervision mellem 

matematikvejlederen og en af de deltagende matematiklærere. Matematikvejlederen 

vælger forud for den eksterne supervision, hvilken del af videooptagelsen, som 

supervisionen skal tage afsæt i. Den eksterne supervision foregår på 

matematikvejlederens skole og varer 1 time. 
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FØLGEFORSKNING AF MATEMATIKINDSATS 2017 
Projektets følgeforskning består af to dele: En procesevaluering og en effektevaluering. 

Begge evalueringer rummer mulighed for både indirekte og direkte at foretage 

kvalificerede vurderinger af matematiklærernes praksis. 

 

SAMTYKKE TIL INDSAMLING AF DATA  
Metropol gennemfører følgeforskning i Matematikindsats 2017 i samarbejde med 

Aarhus Universitet ved Trygfondens Børneforskningscenter. I den forbindelse indsamler 

vi data fra elever, lærere, ledere og forvaltningspersoner, som vil blive brugt til at 

generere viden om, hvordan projektet skal tilrettelægges for at have den bedste effekt.  

 

Informationerne vil bl.a. stamme fra lærerens kortlægningslog, interview, 

spørgeskemaer, test og videoobservationer. De vil blive opbevaret i overensstemmelse 

med lov om behandling af personoplysninger og udelukkende blive anvendt i 

anonymiseret form. Der vil der derfor ikke fremgå nogen navne af den endelige 

forskningsrapport eller af videnskabelige artikler. Af samme årsag vil hverken forældre 

eller skoler kunne få udleveret data på individniveau, fx elevernes testresultater. 

Informationerne vil blive slettet, når forskningen på projektet er afsluttet, hvilket 

forventes at være i 2024.  

 

SAMTYKKEERKLÆRING 
Ved jeres deltagelse i projektet giver I samtykke til, at der indhentes og behandles 

data om elever, lærere og ledere på jeres skole. Hvis der er personer, som ikke kan 

give dette samtykke, vil vi bede jer om at give besked til jeres projektleder hos enten 

Metropol eller VIA (se kontaktoplysning nederst i dokumentet). Det gælder også, hvis 

der er forældre, som gør jer opmærksomme på, at de ikke ønsker, at deres børn 

deltager (jf. vores brev til forældre og elever). I vil altid kunne tilbagekalde jeres 

samtykke for enkelte personer.   
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PRÆ- OG POSTTEST  
De data, der primært anvendes i effektevalueringen, er elevernes besvarelse af de test, 

der udvikles til de 2. og 8. klasser, der deltager i Matematikindsats 2017. Alle skolens 

elever på 2. og 8. klassetrin skal gennemføre de respektive test på papir som del af deres 

almindelige undervisning. Eleverne skal besvare den samme test to gange – hhv. før og 

efter TMTM-indsatsen. 

 

Testene vil blive kodet og analyseret til udvælgelse af elever, og skolerne vil få direkte 

besked om hvilke elever der er udvalgt til indsatsen. Udvælgelsen sker ved lodtrækning 

mellem eleverne i målgruppen. 

  

Se tidsplanen for information om, hvornår testene skal gennemføres og returneres til 

Metropol. 
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FORPLIGTELSER 

Deltagerne er forpligtet til at deltage i de konkrete aktiviteter, som er oplistet på side 6-

9 i dette dokumentet og i følgeforskningen, jf. samtykke om indhentning og behandling 

af data. 

Skolerne på Sjælland skal give besked til projektleder Margit Holm Basse (Metropol), 

hvis noget ændrer sig undervejs i indsatsen. Skolerne i Jylland skal give besked til 

projektleder Heidie Clemens (VIA). Det gælder deltagerlister samt ændringer i andre 

forhold, som har betydning for projektets gennemførelse.  

Lærerne vil få mere information herom på TMTM-kurserne.  

Det er vigtigt, at skolerne:  

 Udsender orienteringsbrevet fra Metropol til forældre til elever i 2. og 8. klasse.  

 Gennemfører de 12 ugers indsats efter den indsatstype, som skolen er udtrukket 

til og efter de forskrifter, som denne deltagerinformation og kurserne beskriver.  

 Afsætter tilstrækkelige ressourcer til projektet.  

 Sørger for at gennemføre præ- og posttestene og afleverer eller sender dem til 

Metropol iht. tidsplanen.  

 Gennemfører og afslutter de 12 ugers indsats iht. tidsplanen.  

 Bidrager til følgeforskningen, herunder sørger for 

o at føre logbog (kortlægningslog) over lærere og elevers arbejde med de 

matematiske begrebsområder samt fremmøde og andre praktiske 

omstændigheder vedrørende indsatsen, herunder dokumenterer hvilke 

elever, som er undervist af hvilke lærere.  

 I får tilsendt en skabelon til logbog, der matcher jeres 

indsatstype. 

o at besvare spørgeskemaer til matematiklærere og matematikvejledere 

før og efter indsatsen. 

o at optage og uploade videoer i det omfang, som indsatsen kræver. 
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o at det bliver praktisk gennemførligt at lave dels interview af enkelte 

elever, lærere, vejledere og ledelse, dels undervisningsobservation i 

forbindelse med casebesøg, såfremt det bliver aktuelt. 

 

SÆRLIGT FOR FORVALTNING OG LEDELSER 

Professionshøjskolen Metropol er projektansvarlig organisation og varetager 

projektledelsesrollen ift. de deltagende skoler på Sjælland og A.P. Møller Fonden. Det 

er ligeledes Metropol, som står for følgeforskningen og for samarbejdet med 

Trygfondens Børneforskningscenter. VIA University College varetager 

projektledelsesrollen ift. de deltagende skoler i Jylland. De deltagende kommuner er 

projektejere for hver sin del af projektet i lokale styregrupper.   

 

Kommunerne bedes oprette styregrupper, der består af forvaltningskonsulenten (og 

evt. skolechefen), en leder og en matematikvejleder/-konsulent.  Styregrupperne skal 

mødes i forbindelse med projektets begyndelse og de planlagte 

erfaringsudvekslingsdage. Der udpeges blandt styregruppens medlemmer en 

kontaktperson, som er ansvarlig for kontakten til kommunens skoler og for at 

koordinere deltagelsen i projektets aktiviteter med hhv. Metropols eller VIAs 

projektleder.  

 

De lokale styregrupper skal sikre, at projektet: 

 har opbakning og mandat 

 møder lokale behov og aktiviteter 

 har de fornødne ressourcer 

 afsluttes tydeligt, og at projektviden omsættes til god praksis i henhold til de 

lokale muligheder. 
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FINANSIERING 

Matematikindsats 2017 er finansieret af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney 

Møllers Fond til almene Formaal. Finansieringen omfatter hele beløbet til samtlige 

kompetenceudviklingsaktiviteter, herunder kurser, workshops, erfaringsudvekslingsdage 

og sparring med Metropols konsulenter.  

Aarhus Universitet ved Trygfondens Børneforskningscenter finansierer sammen med 

Metropol følgeforskningen. 

Kommunernes medfinansiering udgør som udgangspunkt alene lærerløn og 

vikardækning, herunder mindre udgifter til transport og forplejning.  

 

SKOLENS DELTAGERE OG RESSOURCEFORBRUG 

Skolerne udvælger forud for projektstart to matematiklærere og en matematikvejleder, 

der skal deltage i kompetenceudviklingsforløbet for henholdsvis 2. klasse og 8. klasse. 

Aftalerne med skolerne, jf. projektbeskrivelse af 17. maj 2017, om at deltage i 

Matematikindsats 2017 med ovennævnte antal lærere og vejledere er baseret på 

antagelsen om, at der i gennemsnit er 60 elever pr. årgang på hver skole – og dermed 8 

eller 12 elever på årgangen, der skal modtage en indsats – alt efter indsatstype og 

årgang. Hvis der er færre elever end 60 på en årgang, vil der blive udtrukket færre elever 

til indsats, og dermed kan færre lærere dække undervisningsindsatsen – og omvendt.  
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VEJLEDENDE DELTAGERANTAL OG RESSOURCEFORBRUG 
 
Alt efter hvilke(n) indsats(er) I skal gennemføre på 2. og/eller 8. årgang, hvordan I 

konkret organiserer jer og fordeler opgaverne mellem lærere og vejledere, og hvor 

mange elever I skal deltage med, vil skolens faktiske deltagerantal og ressourceforbrug 

variere. Vær derfor opmærksom på, at timeestimaterne her og i projektbeskrivelsen er 

vejledende. Kontakt os gerne, hvis I er usikre på, hvilket ressourcetræk jeres indsatstype, 

organisering og elevtal giver i praksis.  

 

Vejledende timeforbrug i skoleåret 2017/2018 ved deltagelse af 2 lærere og 1 vejleder 

og gennemførelse af indsats for 12 elever.   

 120 timer pr lærer  
deltagelse i TMTM-kursus á 4 dage á 6 timer, 12 ugers indsats á i alt 72 timer og 
opfølgende workshop med sparring 

 40-60 timer pr vejleder 
deltagelse i TMTM-kursus 4 dage á 6 timer, deltagelse i supervisionskursus 3 
dage á 6 timer, 3 gange supervision under de 12 ugers indsats og opfølgende 
workshop med sparring 2 

 10 timer pr leder (workshop og sparringssamtale) 

 10 timer pr forvaltningskonsulent (workshop)3 
 

 

 

 

 

                                                           

2 Hvis vejlederen ikke udtrækkes til supervision, forsvinder supervisionskursus og supervision under de 12 

ugers indsats.  

3 Timetallet er opdateret fra 6 til 10 timer på baggrund af justeret forløb for ledelser og forvaltning, så de nu 
deltager i de samme aktiviteter. 
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OM VARIATIONER I RESSOURCER TIL INDSATS OG SUPERVISION 

OM INDSATSEN 
Som udgangspunkt kan både de to lærere og vejlederen indgå som undervisere i 

indsatsen.  Hvis vejlederne gennemfører indsatsen, så indgår vejlederne som lærere i 

ovenstående timeestimater. Bemærk dog, at en vejleder ikke må gennemføre alle 

indsatstimerne, når skolen afprøver en indsats med supervision. 

Det er som udgangspunkt tre personer, der skal varetage undervisningen af de 12 

elever. Hvis skolen er udtaget til gruppe, vil indsatsen kunne klares med to lærere. 

Hver lærer har da to grupper af tre elever.  

OM SUPERVISIONEN 
Alt efter hvordan skolerne har organiseret indsatsen, vil det samlede antal interne og 

eksterne supervisionssamtaler kunne variere, og det vil det samlede tidsforbrug 

dermed også. Det samlede tidsforbrug vil for hver tilknyttet matematiklærer være 6 

timer. For hver tilknyttet matematikvejleder vil det være 8,5 timer, hvis de skal 

supervisere én matematiklærer (inkl. ekstern supervision). Hvis matematikvejlederen 

skal supervisere flere matematiklærere, vil matematikvejlederen skulle tildeles 

yderligere 6 timer pr. matematiklærer.  

 

 

Vejledende timeforbrug i skoleåret 2018/2019:  

 16 timer pr. lærer (deltagelse i erfaringsudvekslingsdage og afsluttende 

regionalt gå-hjem-møde) 

 20 timer pr. vejleder (deltagelse i workshop med sparring, 

erfaringsudvekslingsdage og afsluttende regionalt gå-hjem-møde) 

 19 timer pr. leder (deltagelse i workshop, erfaringsudvekslingsdage og 

afsluttende regionalt gå-hjem-møde) 

 19 timer pr. forvaltningskonsulent (deltagelse i workshop, 

erfaringsudvekslingsdage og afsluttende regionalt gå-hjem-møde) 

Derudover vil et antal lærere, vejledere, ledere og forvaltningskonsulenter indgå i 

evalueringen af indsatsen.  
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ADGANG TIL RESULTATER FRA PROJEKTET 

Resultaterne vil blive formidlet, når Matematikindsats 2017 er afsluttet. 

 

HVIS DU VIL VIDE MERE  
Vi håber, at du har fået et godt indblik i Matematikindsats 2017. Hvis du ønsker at vide 

mere, er du velkommen til at kontakte os.  

 

Margit Holm Basse 

Projektleder (Sjælland) 

mahn@phmetropol.dk  

Direkte 24 29 63 13 

Lærerfaglig Efter- og 

Videreuddannelse  

Professionshøjskolen 

Metropol 

Tagensvej 18 

2200 København N 

 

 

 

 

 

 

 

Heidie Clemmens  

Projektleder (Jylland) 

hecl@via.dk 
Direkte 25 47 13 11 

Læreruddannelsen (LIV) 

og Efter- og 

videreuddannelsen 

(EVU) 

University College VIA 

Hedeager 2 

8200 Aarhus N

Ditte Stigaard 

Studieadministrativ 

koordinator 

dist@phmetropol.dk 

Direkte 51 38 03 97 

Studieservice  

Professionshøjskolen 

Metropol 

Tagensvej 18 

2200 København N 
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