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Skolernes erfaringer 
med TMTM

Matematikindsats 2017

1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og 
Metropol til Københavns Professionshøjskole.
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Skolerne har allerede gjort sig gode erfaringer med 
TMTM-konceptet, og vi hører om elever i en faglig 
udvikling og med fornyet motivation i matematik. 
Nogle af disse erfaringer kan du læse om i dette 
hæfte. 

Hæftet bygger ikke på de systematiske data, som 
indsamles i forbindelse med evalueringen. Resulta-
terne heraf er først klar i juni 2019. Eksemplerne i 
dette hæfte baserer sig i stedet for på de løbende 
dialoger og møder, vi har haft med forvaltningsre-
præsentanter, ledere og lærere fra de deltagende 
skoler. 

Formålet med hæftet er at give de deltagende sko-
ler mulighed for at dele deres erfaringer og finde 
inspiration til at tilrettelægge arbejdet med TMTM 
i skoleåret 2018/2019, hvor skolerne kan tilpasse 
TMTM-konceptet til hver skoles egen praksis.

Indledning

Matematikindsats 2017 er et kompetenceudviklingsprojekt af to års varighed. Der del-
tager 66 skoler med 2. årgang og 57 skoler med 8. årgang fordelt på 81 skoler. For-
målet med Matematikindsats 2017 er at identificere, støtte og udvikle de svageste og 
stærkeste elevers matematiske kompetencer gennem matematiklæreres og matema-
tikvejlederes implementering af konceptet Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrup-
per (TMTM).

TEMAER I HÆFTET
 � TMTM styrker elevernes kompetencer og be-

riger matematiklæreren

 � Inviter forældrene ind

 � Udvælgelse af elever skal passe til skolens 
hverdag

 � Udfordringer for de højtflyvende elever

 � Grupper giver udfordringer og muligheder

 � Supervision understøtter systematisk reflek-
sion

Matematikindsats 2017 er støttet af A.P. Møl-
ler og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formaal og TrygFonden.
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Ørestad Skole i Københavns Kommune deltager 
i Matematikindsats 2017 med både 2. og 8. klasse. 
Lærer René Andersen fortæller her, hvad de på Øre-
stad Skole får ud af at være med i TMTM, og hvilke 
tanker skolen gør sig om det fremadrettede arbejde 
med TMTM: 

”Den problembaserede tilgang stemmer overens 
med metoden, der undervises på i indskolingen. 
Den tydelige problembaserede tilgang i TMTM hjæl-
per eleverne til at indgå i den daglige undervisning. 
Eleverne får selvtillid og stoler på egne evner, hvor-
ved eleverne ikke kommer i tvivlende situationer, 
når de præsenteres for og arbejder med opgaver. 
TMTM-materialet udvikler elevernes matematiske 
kompetencer frem for kun at fokusere på matema-
tiske færdigheder. Vi ønsker at vedholde en indsats, 
der baseres på en samtale med eleven, hvilket med-
fører, at indsatsen er på elevens præmisser,” siger 
René Andersen.

Lone Siewert fra Hellerup Skole har også fokus på 
lade eleverne arbejde undersøgende. ”Jeg synes, 
det giver god mening at arbejde problembehand-
lende med opgaver. Det giver mulighed for at under-
visningsdifferentiere ved, at jeg nemt kan skrue op 
og ned for sværhedsgraden i opgaven. Der er også 
gode muligheder for, at eleverne kan arbejde sam-
men, uden at der er en, der løser det hele. De største 
indsigter for mig var, hvor berigende det er at have 
tid til at høre eleverne og gå mere i dybden sammen 
med mig, så det var luksus kun at sidde med 4 børn i 
stedet for 23,” fortæller Lone Siewert.

Ud over matematiklærerens berigelse, så tog elever-
ne også noget med tilbage til den almindelige mate-

matikundervisning. Flere skoler oplever, at eleverne 
får mere selvtillid og en større tiltro til egne evner 
som følge af deltagelse i TMTM. Blandt andet derfor 
deltager Dyvekeskolen i Københavns Kommune og 
Sydskolen i Odsherred i projektet. Et eksempel på, 
hvad Dyvekeskolen har fået ud af at være med i pro-
jektet, beskriver Julie Nordhoek Johansen som den 
positive udvikling af eleven Emma: 

”Emma var i en gruppe med lavtflyvende elever. Hun 
var en meget stille pige i matematiktimerne, der hav-
de svært ved at komme i gang med opgaverne og fik 
sjældent lavet ret meget.

Hendes matematiklærer siger, at Emma har fået me-
get mere selvtillid i matematiktimerne. Hun får både 
sagt og lavet meget mere end før, også selvom hun 
stadig synes, at matematik er svært. Hun har fået 
nogle gode strategier med sig og virker meget mere 
glad for matematik,” siger Julie Nordhoek Johansen.

Sydskolen i Odsherred består af 4 afdelinger på 
hver deres matrikel, der geografisk ligger forholds-
vis langt fra hinanden. Matematikvejlederne dækker 
flere matrikler, og på tværs af matriklerne ser mate-
matikvejleder Karin Stensen Christensen gevinster-
ne. ”Nogle af eleverne kommer tilbage med større 
selvtillid og mere gå-på-mod i forhold til matematik. 
De er blevet dygtigere og kan bedre følge med. De 
har fået et bedre forhold til faget. Alt andet lige er 
eleverne også blevet bedre til at kommunikere i og 
om matematik,” fortæller Karin Stensen Christensen.
 

Det eleverne tog med tilbage var, at 
matematik er sjovt og et større selvværd

Lone Siewert, 
Hellerup Skole

TMTM styrker elevernes 
kompetencer og beriger 
matematiklæreren
Gevinsterne ved at deltage i Matematikindsats 2017 i form af elevernes styrkede kom-
petencer og fornyet motivation for matematik ses ifølge de deltagende lærere allerede 
på skolerne efter første fase.
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Kalvebod Fælled Skole i Københavns Kommune del-
tager i Matematikindsats 2017 med 2. klasse og har 
i forbindelse med forløbet inviteret forældrene til en 
forældredag ved afslutningen af TMTM-forløbet. De 
ønsker med forældredagen at skabe forståelse og 
kobling mellem det, de arbejder med i TMTM-forlø-
bet, og hjemmet, så eleverne ikke føler, at forløbet 
bare slutter, når de 12 uger er afviklet. Skolen ønsker 
således, at forældrene får forståelse for, hvad lærer-
ne arbejder med i TMTM-undervisningen, så foræl-
drene evt. kan arbejde videre med det derhjemme. 
Lærerne havde fx ift. de højtflyvende elever i 2. klas-
se i de sidste uger arbejdet med at ændre og åbne 
deres opgaver i matematikbogen. Dette blev også 
forklaret på forældredagen.

”Vi inviterede alle forældre ind den sidste gang til 
TMTM-afslutning. De var med til at spille og lave 
aktiviteter med deres eget barn, samtidig med at vi 
gav begrundelse for aktiviteterne og baggrunden for 
TMTM. Vi sendte også efterfølgende et slutbrev med 
spil og aktiviteter hjem,” forklarer Johanna Simonsen 
og Stine Vad fra Kalvebod Fælled Skole.

Et eksempel på, hvordan et sådan slutbrev kan se ud 
ses på side 5. Eksemplet er udarbejdet af Kalvebod 
Fælled Skole og henvender sig til de højflyvende ele-
vers forældre i 2. klasse. 

Forældreopbakning står også højt på dagsordenen 
for planlægningen af næste skoleår på Løjtegårds-
skolen i Tårnby Kommune. Skolen planlægger derfor 
at invitere forældrene til et møde, hvor TMTM-kon-
ceptet kan blive præsenteret og drøftet, inden 
TMTM-forløbet i skoleåret 2018/2019 igangsættes. 
Det er forventningen, at et møde forud for elevernes 
deltagelse i et TMTM-forløb vil gøre det mere natur-
ligt at indlægge løbende opfølgninger til forældrene 
undervejs.

Inviter forældrene ind
Kalvebod Fælled Skole har valgt at inddrage elevernes forældre aktivt i TMTM-projek-
tet. Forældrenes oplevelser af TMTM giver vigtig støtte til lærernes arbejde og elever-
nes læring.
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Forældre til  
elever i 2. klasse

Dato: 19. marts 2018 

Kære forældre
Tak for lån af jeres børn.

Her er et lille skriv om de ting, vi har arbejdet med de sidste par uger af forløbet, og som vi 
håber, jeres børn tager med sig. Vi har talt om, hvordan man kan åbne opgaverne op i deres 
matematikbog, fx hvordan man kan ændre en opgave, så den bliver sværere. Fx kan man ændre 
på tallet, så hvis der står 44, kan det ændres til 344 eller 440. På den måde bliver opgaven på et 
andet niveau og dermed måske mere udfordrende og spændende. 
Her er nogle gode spil, I kan spille hjemme.

Minus-krig 
Man bruger et almindeligt sæt kort.Man deler kort ud på de antal personer, der spiller.Kortene ligger foran personen, med billedsiden nedad.Man trækker to kort ad gangen og laver det som et minus-stykke, den med det højeste resultat 
vinder alle kort.

Sum-krig (plus-krig)
Man bruger et almindeligt sæt kort.Man deler kort ud på de antal personer, der spiller.Kortene ligger foran personen, med billedsiden nedad.Man trækker to eller tre kort ad gangen og laver det som et plus-stykke, den med det højeste 
resultat vinder alle kort.

Positionskrig
Man bruger et almindeligt sæt kort. Man fjerner 10erne og billedkortene.Man deler kort ud på de antal personer, der spiller.Kortene ligger foran personen, med billedsiden nedad.Man trækker tre eller fire kort ad gangen og laver det det største tal, man kan få.Fx en 4 og en 5 og en 4 kan give 445 el. 544, 544 er størst, så det er det, man bruger.Den med det største tal vinder stikket.

Apps jeres børn kan have glæde af:• Slice Fractions
• DragonBox Big Numbers
• DragonBox 
• DragonBox Elements

Kalvebod Fælled Skole
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Hvalsø Skole i Lejre Kommune har særligt opmærk-
somhed på, at der i planlægningen af det fremad-
rettede arbejde med TMTM skal findes en god måde 
at udvælge elever til TMTM. Line Ryberg-Jensen fra 
Hvalsø Skole forklarer: ”Eleverne skal udvælges i 
samarbejde med deres matematiklærer. Der blev ud-
valgt to elever i den lavtflyvende gruppe, der under 
normale omstændigheder ikke ville have fået tilbud-
det.” 

Skolerne fastsætter i næste skoleår selv rammer for, 
hvordan eleverne udvælges, og om udvælgelsen ud 
over den faglige undervisning skal tage udgangs-
punkt i test, fx nationale test, MAT-test eller indstil-
ling fra lærerteam, UPV m.v.. 

På Risbjergskolen i Hvidovre Kommune har man er-
faring med, at man i udvælgelse af elever fremover 
skal tage højde for, at de skal fungere godt sammen 
socialt. Sådan forklarer lærer Mette Vogel, der til-
føjer, at det er vigtigt at tale med klassens lærere 
om typer og dynamik for at kunne danne de bedste 
grupper. 

På Løjtegårdsskolen i Tårnby har de et grundprincip 
om, at de børn, der får tilbudt matematikstøtte, skal 
blive i klasserne. Birka Månsson og Daina Nielsen 
fortæller, at de derfor ønsker at indtænke en meto-
de, hvorpå TMTM-konceptet kan implementeres. I 
boksen kan du se, hvilke punkter de skal have afkla-
ret inden næste skoleår.

Også Sydskolen i Odsherred overvejer, hvordan man 
kan tænke udbredelsen af TMTM, så resultaterne 
både kan ses i forhold til konkrete elever, som har 
brug for en særlig indsats og i undervisningen. Ka-
rin Stensen Christensen forklarer: ”Lærerne er blevet 
mere bevidste om, at matematik er et ”sprogfag”, at 
det er væsentligt at arbejde med den sproglige di-
mension i undervisningen, for at eleverne skal forstå 
faget. Det tjener som inspiration til deres egen ma-
tematikundervisning, så den bliver mere sproglig. 
Det er også blevet tydeligt for de deltagende lære-
re, at dialogen ikke kun behøver være lærer-elever 
imellem, men også kan være mellem eleverne. Dette 
kræver dog god planlægning, tydelig struktur, krav 
og forventninger, og at læreren har gjort sig klart, 

Løjtegårdsskolen planlægger at arbejde videre med:
 � Udarbejdelse af en screenings-test (som tager udgangspunkt i den fra bogen) 

 � Finde en metode til udvælgelses-fasen 

 � Opdele eleverne i kategorier efter deres individuelle regnehuller

 � Fokus på dialogisk undervisning

 � Mere information ud til forældrene 

 � Mere sparing imellem kollegaer (TMTM-lærere og matematiklærere)

Udvælgelse af elever skal passe til 
skolens hverdag 

Det er ret intens undervisning på en helt anden måde 
end i almenundervisningen. Jeg oplevede, at der 
hvor forløbet rykkede mest var i forhold til elevernes 
indstilling til matematikken. De fandt faktisk glæden 
ved faget.
Karoline Zeeberg, 
Bredagerskolen

Udvælgelsen af elever, der tilbydes undervisning med TMTM, har i indeværende skole-
år taget udgangspunkt i en TMTM-test. Normalt i en særligt tilrettelagt matematikind-
sats udvælges eleverne ud fra flere indikationer end en test og i et samarbejde mellem 
matematiklærere, og det skal skolerne gøre til næste år. 
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hvad det er, eleverne skal have ud af den pågælden-
de undervisningslektion, og at det italesættes over 
for eleverne,” siger Karin Stensen Christensen og 
fortsætter: ”Lærerne er også blevet opmærksomme 
på, at specialundervisningen i matematik kan foregå 
i grupper med udgangspunkt i TMTM. Det forsøger vi 
at gennemføre for elever i matematikvanskeligheder 
i resten af dette skoleår på min lokale afdeling.” 
 
Matematikvejlederne har en central rolle i at udvik-
le og beskrive rammerne for arbejdet med TMTM i 
næste skoleår og fremover, hvis de gode resultater 
skal fastholdes. For Karin Stensen Christensen fra 
Sydskolen er svaret på, hvordan vejlederne kan un-
derstøtte det forstsatte arbejde med TMTM da også 
klart. 

”Jeg vil argumentere for, at det er væsentligt med 
intensive forløb for de elever, der skal have et fag-

ligt løft, og vil som vejleder banke på klasseværel-
sesdøren til 1. og 2. klasse og tilbyde assistance til 
at arbejde med talforståelse i hele klassen ud fra 
TMTM-materialet. Som vejledere vil vi gøre special-
undervisningslærerne i matematik opmærksomme 
på, at TMTM-materialet er godt at undervise ud fra, 
når elever, der er i vanskeligheder i matematik, skal 
have et fagligt løft,” forklarer Karin Stensen Christen-
sen.
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Hvalsø Skole i Lejre Kommune deltager i Matema-
tikindsats 2017 med elever fra både 2. og 8. klasse. 
Formålet med projektet var for Lejre Kommune at 
få mere indsigt i, hvad der får eleverne til at flytte 
sig lærings- og trivselsmæssigt. Lærer Line Ry-
berg-Jensen fra Hvalsø Skole fortæller her om de 
første erfaringer med højtflyvende elever: 

”Det var faktisk lettere at have fire elever på det højt-
flyvende hold. Der var en del konkurrence imellem 
dem - den skulle udnyttes til en ressource. De var 
vilde med at spille og løse udfordringsopgaver,” for-
klarer Line Ryberg-Jensen og fortsætter: ”De blev 
hurtigt lidt trætte af TMTM-bogen. Jeg skulle selv ud 
og finde meget materiale og opgaver selv.” 

Det genkender Louise Busk Pedersen fra Hældager-
skolen i Vejle. Hun har arbejdet en del med en magic 
mixer, som er en seksarmet figur med seks ternin-
ger rundt om og en terning i midten, hvor man ved 
anvendelse af flere regningsarter kan danne et re-
sultat. ”Eleverne var helt vilde med det, så vi indled-
te ofte undervisningen med det. Og kunne de være 
hurtigere end læreren til at danne resultatet ud fra 
terningerne, så var glæden endnu større,” siger Lou-
ise Busk Pedersen. 

Lone Siewert fra Hellerup Skole karakteriserer de 
højtflyvende elever, som hun har arbejdet med, på 
følgende måde: ”En højtflyvende elev er i mine øjne 
en elev, der mestrer matematik på et andet niveau 
end sine jævnaldrende, og så har eleven et selvværd 
omkring matematikken, en tro på, at det nok skal lyk-
kes ham at løse opgaven, selvom den er svær. Og så 
er der undtagelsen for reglen,” tilføjer Lone Siewert.

På Bredagerskolen i Vejle Kommune har lærerne 
gennemført TMTM med både lavt- og højtflyvende 
elever i 2. klasse. Geske Erland har undervist et højt-
flyvende hold på fire elever, hvor der var stor forskel 
på eleverne i faglighed og tilgang. Geske mener, at 
undervisning af højtflyvende elever er svær, fordi 
man er udfordret af, hvad man skal trække på af ind-
hold og materialer. ”Jeg har arbejdet med nogle af 
de emner, der er i bogen, men forsøgt at lave åbne 
opgaver med flere svarmuligheder. Jeg har arbejdet 
med den sproglige side af matematikken, at kunne 
formulere sig om, hvilke tanker og strategier man 
bruger i opgaveløsning. De har skullet samarbejde 
to og to for at arbejde med sprogligheden,” forklarer 
Geske og uddyber, at hun som resultat af arbejdet 
med de fire elever højtflyvende elever, nu også er 
blevet mere opmærksom på, hvordan hun kan ud-
fordre højtflyvende elever i almenundervisningen. 

Udfordringer for de højtflyvende

Gode råd til andre skoler, der ønsker at styrke arbejdet med de dygtigste elever
 � Udnyt den konkurrence, der kan opstå eleverne imellem og se det som en ressource. 

 � Find gerne materiale selv, som kan underbygge TMTM-bogen. 

 � Sprogliggørelse og regnehistorier kan for højtflyvende elever være et godt sted at blive ud-
fordret. 

At fokusere på de højtflyvende elever som elever med særlige behov kan berige læ-
ringsmiljøet i hele klassen. Udfordringer for de dygtigste elever optager mange skoler 
i matematikindsats 2017, og flere skoler har gjort sig erfaringer med, hvordan dygtige 
elever udfordres i problemløsningsprocessen.
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På Hældagerskolen fylder den sproglige dimension 
også en hel del: ”Jeg vil gerne have, at eleverne for-
klarer noget mere matematik og sætter ord på flere 
handlinger. Derfor har vi arbejdet meget med regne-
historier, og jeg har også styrket deres evne til at for-
tælle og forklare, hvordan de handler, blandt andet 
ved at kunne forklare det til andre,” siger Louise Busk 
Pedersen.

Jeg har fået den erfaring, at en test ikke kan fortælle, 
hvem der er højtflyvende. Jeg mener, at de voksne, 
der kender eleverne langt bedre, kan se, hvem der 
skiller sig ud.
Geske Erland, 
Bredagerskolen
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”Det er klart en fordel med en mindre gruppe på 2-3 
elever, når vi skal spille spil og lave samarbejdsøvel-
ser eller opgaver. Men det har været en ulempe i for-
hold til TMTM-materialet, idet det lægger meget op 
til at samtale.” Sådan sætter Line Ryberg-Jensen fra 
Hvalsø Skole ord på erfaringerne med afprøvningen 
af TMTM som gruppeindsats og fortsætter: ”Jeg har 
prøvet mig lidt frem: Skiftet imellem at give dem hver 
deres spørgsmål/opgave og givet dem samme opga-
ve. Det kan være svært for de andre tre at holde fo-
kus, når det kun er en enkelt, der får stillet opgaven.” 

Også Karin Stensen Christensen fra Sydskolen me-
ner, at det er passende med 2-3 elever i en gruppe, 
hvis det skal være muligt at skabe en god dialog 
uden for megen ventetid. ”Det er en fordel, at dia-
logen foregår eleverne i mellem – stilladseret af læ-
reren – og ikke kun mellem lærer og elev,” forklarer 
Karin Stensen Christensen, men fremhæver også, at 

de deltagende lærere er udfordret af arbejdet med 
en gruppe. ”Det kan være svært at skabe dialog mel-
lem eleverne, fordi de ikke er vant til det. Der kan op-
stå politibetjente og millimeterdemokrati, hvilket kan 
være en konsekvens af, at eleverne, der er i vanske-
ligheder i matematik, ikke har det store personlige 
overskud,” uddyber Karin Stensen Christensen. 

Karin Stensen Christensen mener, at det vil være 
en fordel, hvis lærerne havde bedre kendskab til 
spørgsmålstyper, der kan bruges til at fremme dia-
logen mellem eleverne. 

Grupper giver udfordringer og 
muligheder
Det er både svært og givende at tilrettelægge TMTM i grupper af 3-4 elever, som langt 
over halvdelen af de 81 deltagende skoler har gjort i dette skoleår. Her beskrives nogle 
af de største udfordringer og et par gevinster ved at arbejde med grupper.
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Screeningssamtalen kan bidrage til at få stillet gode 
spørgsmål forud for sammensætningen af grupper, 
og TMTM i grupper kan betyde, at enkelte elementer 
gennemføres med eleverne individuelt. Bredager-
skolen i Vejle Kommune har valgt at gennemføre 
screeningsamtalerne individuelt med de elever fra 2. 
klasse, som deltog i TMTM i efteråret, inden eleverne 
blev fordelt i grupper. ”Screeningssamtalerne gjor-
de, at vi selv kunne sammensætte de to lavtflyvende 
grupper, og det var jeg glad for. På den måde fik vi to 
mere homogene grupper at undervise,” siger Karoli-
ne Zeeberg. 

Flere skoler peger på, at gruppesammensætningen 
i sig selv er afgørende for resultatet. Løjtegårdssko-
len i Tårnby Kommune har afprøvet gruppeforløb i 2. 
klasse. De vurderer, at 12 uger er et langt forløb med 
eleverne, fordi elevgruppernes faglige niveau og ud-
fordringer var for spredt. For dem vil dette fremad-
rettet kunne imødekommes ved at dele eleverne op 
i kategorier efter deres regnehuller. 

Hvalsø Skole i Lejre Kommune har oplevet samme 
udfordringer med at gennemføre gruppeforløb med 
elever, der fagligt er forskellige steder. Line Ry-
berg-Jensen og Klaus Bovbjerg fra Hvalsø Skole vil 
fremadrettet opdele eleverne yderligere, når de skal 
lave opgaver og spille spil, hvis der er stor niveaufor-
skel i en gruppe.

Karin Stensen Christensen er enig i, at elevernes ind-
byrdes relationer er vigtige at tage med i overvejel-
serne, når grupperne sammensættes: ”Lærere, der 
kender eleverne, skal være med til at sammensætte 
grupperne, således at grupperne ikke kun er sat sam-
men ved lodtrækning efter en test, da eleverne kan 
være i matematik vanskeligheder af andre årsager 
end, at de har svært ved at forstå matematik.” uddy-
ber Karin Stensen Christensen.
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Supervision er en særlig form for struktureret sam-
tale, hvor nysgerrighed og undersøgende spørgsmål 
driver processen. Når vejlederen stiller spørgsmål, 
øger vi sandsynligheden for, at samtalen centreres 
om læreren og dennes refleksion over elevernes læ-
ring. Og det er blandt andet det, som Morten Dam-
stedt Petersen beskriver som resultatet af deres ar-
bejde med supervision. ”Begrundelserne for, hvorfor 
vi gør noget, er vigtige. Det skal give mening, det vi 
sætter i gang for eleverne,” forklarer Morten Dam-
stedt Petersen og fortsætter: ”De involverede lærere 
føler, at eleverne rykker sig, og at det er en kæmpe 
tilfredsstillelse fagligt, som personligt. At elevernes 
opfattelse af faget og af egne evner ændres i positiv 
retning er så motiverende.”

Morten Damstedt Petersen uddyber, at der både er 
gode ting og svære ting ved arbejdet med eleverne. 
”De lærere, jeg har superviseret, har været glade for, 
at indsatsen er så præcis og målrettet, og at det er 
dejligt at opleve, at man har tid nok til at vejlede de 
enkelte elever i deres udfordringer med matematik-
ken. Det, som opleves svært, er at få skrevet de kloge 
ord i logbogen, specielt når det er 4-5 elevers udvik-
ling og udbytte, man skal skrive lidt fornuftigt om,” 
siger han. 

Målet for en supervisionssamtale vil typisk være 
formuleret som et tema, opmærksomhedspunkt, 
dilemma eller problem. Temaet understøttes af de 
videooptagelser, som matematiklæreren selv har 
udvalgt. Formålet med at have supervision på ind-
satsen er, at lærerne opnår solide kompetencer i at 
varetage TMTM-konceptet og eventuelle udfordrin-
ger håndteres undervejs. Det er dog en udfordring 

at skulle videooptage sig selv og eleverne undervejs. 
”Lærerne udtaler også, at dialogen/situationen bliver 
lidt anderledes og knap så naturlig, når kameraet skal 
rulle under indsatsen, men det er sikkert noget, alle 
skal vænne sig til. Jeg oplevede selv en væsentlig 
forskel fra første optagelse til de næste,” forklarer 
Morten Damstedt Petersen. 

I forhold til det fremadrettede arbejde med TMTM 
og supervision på St. Magleby Skole overvejer Mor-
ten Damsted Petersen, hvordan han skal inddrage 
resten af fagrådet i matematik. ”Jeg har overvejet at 
vise et klip fra en supervision på et fagrådsmøde, så 
de øvrige matematiklærere, der ikke deltager direkte 
i projektet, kan få et indblik i, hvad der er på spil i en 
vejledning samt opleve, at det kan være selvudvik-
lende, selvom det kan føles lidt angstprovokerende 
at opleve sig selv på slap line,” afslutter Morten Dam-
stedt Petersen.

Supervision understøtter 
systematisk refleksion

”Dialogen lærer og lærer imellem skaber en refleksion, der er guld værd”. Sådan ud-
lægger matematikvejleder Morten Damstedt Petersen fra St. Magleby Skole resulta-
tet af sine erfaringer med individuelle supervisionssamtaler mellem hver deltagende 
matematiklærer og en matematikvejleder på St Magleby Skole. Skolen er en af de 41 
skoler, som gennemfører TMTM med supervision for eleverne i 2. klasse. 
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Tidsplan for Matematikindsats

2017/2018

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

2018/2019

Forvaltning

Matematik-
vejledere

Elever

Ledelse

Matematik-
lærere

Team

Team

Team

12 ugers intensiv 
undervisning  

for 2. kl.

12 ugers intensiv 
undervisning  

for 8. kl.

W
orkshop

Kursus 2. kl.

Kursus 8. kl.

Supervision

Supervision

Supervision

W
orkshop Erfaringsudvekslingsdag

Erfaringsudvekslingsdag

M
øde

M
øde

M
øde

M
øde

M
øde

12 ugers intensiv 
undervisning

Frivillig indsats

Supervision

Supervision

12 ugers intensiv 
undervisning 

Supervision

Supervision

Supervision
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Læs mere om Matematikindsats 2017 i deltagerinformationen og rammebeskrivelser-
ne for supervision og gruppeindsats, som er sendt til alle deltagende skoler på mail.

TMTM-bøger
Der er udgivet to bøger om TMTM, som er målrettet henholdsvis begyndertrinnet og de ældste klassetrin. 
Bøgerne er et praktisk redskab, som kan bruges til at kortlægge og styrke elevers matematiske begrebsud-
vikling inden for de ti basale matematiske områder. 

Materialet indeholder også screeningsmateriale vedrørende elevens forudsætninger, potentialer, behov og 
motivation samt registrerings- og arbejdsark, som læreren kan tilpasse og benytte i indsatsen for at styrke 
elever i matematikvanskeligheder.

Matematikvanskeligheder – Tidlig intervention
Lena Lindenskov og Peter Weng

Matematikvanskeligheder på de ældste klassetrin – kortlægning og undervisning
Lena Lindenskov, Pia Beck Tonnesen og Peter Weng

Du kan se uddrag af bøgerne og bestille dem på www.dpf.dk



1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og 
Metropol til Københavns Professionshøjskole.


