
I denne artikel fortæller vi om et udviklingsprojekt 
TMF om tidlig matematikindsats i 2. klasse der er i 
gang på de otte af de ni folkeskoler i Frederiksberg 
kommune. Hvorfor er projektet startet, hvad inde-
holder det, hvordan adskiller det sig fra projekter i 
udlandet om tidlig matematikindsats og hvordan 
støttes lærerne? Vi giver også nogle eksempler fra 
det materiale som lærerne afprøver og vurderer i 
løbet af foråret 2010. Udviklingsprojektet finansieres 
af Frederiksberg Kommune, Egmontfonden, UCC 
Metropol – læreruddannelsen Frederiksberg samt 
DPU – Aarhus universitet. Foråret 2010 er der pi-
lotafprøvning af materialer, og fra efteråret 2010 
indgår TMF som tilbud i Frederiksberg kommune.  

Hvorfor en indsats der er tidlig?
Man kan spørge hvorfor indsatsen skal være tidlig? 
Mange matematiklærere har oplevet elever der ud-
vikler sig relativt lidt og langsomt i de allerførste 
skoleår, komme godt efter det senere, så var det 
egentlig ikke bedre at vente og se tiden an til 4. 
klasse eller endnu senere og så sætte særlige ind-
satser i gang der?
Et argument for at det skal være tidligt, lyder sådan 
her:  

Det er ikke fordi der er en ‘kritisk periode’ el-
ler en rigid tidsskala for læring at tidlig indsats 
er at foretrække. Hvor gamle børn er når de 
starter skolegang i et land, har kun lille be-
tydning for hvad de når at lære mens de går i 
skole, og mennesker der i større eller mindre 
grad har manglet mulighed for at lære i de-
res skoletid, kan lære matematik som voksne 
(Evans, 2000). 

Men der er en vigtig potentiel begrænsning på 
tidsskalaen for at lære aritmetik og anden ma-
tematik når man ser bort fra nationale læsepla-
ner og muligheder for at gå til prøve i forskel-
lige aldre. Begrænsningen ligger i udviklingen 
af ængstelse over for matematik [anxiety], som 
i sig selv kan være et problem og som også kan 
forhindre videre fremgang i matematik. 

(Vores oversættelse og bearbejdning af citat fra 
Ann Dowker, Cambridge, fra ICME 11 i Mexico 2008 
på emnegruppen TSG7 ’Activities and programs for 
students with special needs’)

Det er altså risikoen for at udvikle ængstelse og 
miste motivation for at lære matematik der er et 
hovedargument for at ‘tidlig matematikindsats‘ skal 
være ‘tidlig‘, og derfor er det også helt afgørende at 
indsatsen reelt tager følelser, motivation og opfat-
telser alvorligt. 
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Hvorfor en særlig matematikindsats  
i Danmark?
Rejsehold, som det der april 2010 er aktiv i re-
geringens 360 graders serviceeftersyn af folke-
skolen, er ikke en spritny idé. For nogle år siden 
rejste et hold rundt udpeget af OECD og med 
Peter Mortimore som frontfigur. I OECD-rap-
port om grundskolen i Danmark der findes på  
http://pub.uvm.dk/2004/oecd, anbefalede holdet en 
udbredelse af tidlig indsats inden for læsning fordi 

det er vores erfaring, at jo før de børn, der har 
fået en dårlig start, kan blive bragt på fode 
igen, jo bedre vil resultatet sandsynligvis blive 
og fordi programmet Reading Recovery Pro-
gramme er særdeles omkostningseffektivt i det 
lange løb. 

Det er netop blevet bekræftet af Hurry og Holliman: 
»The impact of Reading Recovery three years after 
intervention«, Institute of Education, University of 
London, som kan downloades fra www.ioe.ac.uk
Rejseholdet fra 2004 anbefalede at igangsætte til-
svarende initiativer i matematik fordi der mangler 
systematisk uddannelse i såvel læsning som reg-
nefærdigheder for børn med indlæringsproblemer. 
Og fordi der er behov for en vis form for specifik 
uddannelse i talforståelse som gør mere end blot 
at gentage de indlæringsmetoder som allerede har 
vist sig at være ineffektive for elever med indlæ-
ringsproblemer.

De gode idéer fra udlandet
I Australien, Irland, USA og andre steder er der mange 
gode idéer at hente til hvordan man kan tilrettelægge 
tidlig matematikindsats. Der er erfaringer med lige-
som i læsning at give individuelt tilpasset ‘en lærer – 
en elev – undervisning‘ for eksempel 30 minutter hver 
gang, 4 dage om ugen i 12 uger. Men der er også 
ved at blive høstet erfaringer med andre måder at 
organisere det på, som gruppeundervisning og som 
del af den almindelige klasseundervisning. Man kan 
blive inspireret af gode principper om hvordan under-
visningen baseres præcist på elevens færdigheder og 
kundskaber gennem hele forløbet hvor læreren sæt-
ter sig ind i elevens tanke- og handlemåder og aldrig 
nøjes med at evaluere elevens adfærd som rigtig eller 
forkert.  De internationale systemer er bygget op efter 
forskningsbaseret viden om elevers ‘naturlige‘ udvik-
ling i forskelligt matematisk indhold og i forskellige 
matematiske aktiviteter, og det allervigtigste at tage 
med fra udlandet er efter vores vurdering at enhver 
lærer involveret i tidlig matematikindsats støttes ved 

at gennemgå særlige uddannelsesforløb og ved at 
fortsætte med at deltage i systematisk professionel 
udvikling inden for området.      
Australske og irske erfaringer viser at tidlig intensiv 
indsats i talforståelse betyder en accelereret mate-
matiklæring hos elever der præsterer svagest, og 
det er dokumenteret ved forskning (MacLean 2003, 
Dowker 2004, 2009a og b). 

To relevante danske  
om- og tilbygninger
Andre principper i det udenlandske er vi derimod 
meget skeptiske og bekymrede overfor.  For det 
første fokuserer materialerne kun på tal og reg-
neoperationer (på engelsk kaldes det tit ‘numeracy‘) 
i simple kontekster. For det andet bygger det meste 
internationale materiale på teori om skarp hierarkisk 
vidensopbygning inden for hvert enkelt lille område 
der gør systemet meget komplekst. Når det er så 
komplekst, er der behov for meget lang oplæring 
og certificering af lærere. 
Vi har derfor – i dialog med Frederiksberglærerne 
både suppleret med andre områder end tal og for-
enklet systemet. 

Matematik er meget mere end tal
Lige meget på hvilket klassetrin man som mate-
matiklærer står over for en elev som er i vanskelig-
heder med læring af matematik, er der en række 
baggrundsinformationer der kan have betydning 
for den støtte som eleven skal have. Generelt skal 
matematiklæreren indhente informationer om ele-
vens forudsætninger, potentialer, motivationer og 
behov som er basisinformationer for at kunne tænke 
undervisningsdifferentiering. Dette kan i sig selv føre 
til at læreren mener at eleven er i vanskeligheder, 
men bør også være baggrundsinformationer når 
læreren i undervisningen møder en elev der åbenlyst 
er i vanskeligheder, for eksempel er gået i stå i sin 
udvikling af matematiske begreber og sidder fast i 
et regnehul som kræver en ekstra og speciel indsats 
for netop denne elev. I situationen er det matema-
tikken der bør være udgangspunktet for den støtte 
der igangsættes. 
Da matematikken er meget mere end tal, selv om 
tal er fundament for meget matematik, er det ikke 
nok at tænke på elevens forståelse af tal og de-
res anvendelse ved beregninger ved brug af de fire 
regningsarter. Det er ikke logisk at fokusere på tal 
og ofte kun på tal, som man kan tro at testkon-
struktører mener, når man skal diagnosticere eller 
kortlægge elevers vanskeligheder. Der skal mere til 
hvis man ønsker at få sat gang i elevens udvikling. 
Et eksempel der understøtter vores synspunkt, er 
følgende citat:
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Bent havde fra skolestart generelle lærings-
vanskeligheder og havde svært ved den del af 
matematikken, der har med tal og beregninger 
at gøre. Han modtog specialundervisning og 
forblev i øvrigt i klassen.   En dag i 4. klasse 
skulle eleverne bygge komplicerede figurer af 
rumlige klodser (M+) med forskellige farver på 
siderne, hvilket bevirkede, at hver klods skulle 
vælges med omhu og vendes rigtigt i figuren 
for at nå frem til den ønskede model. 

Her skete det forunderlige, at Bent plud-
selig kom på banen som den bedste i klas-
sen ...  Han havde endog overskud til at gå 
rundt og hjælpe ... 

side 57 i Hansen m.fl.: Der er mere end ét 
svar – matematik og specialundervisning.
Alinea, 2006. (Vores fremhævning) 

Eksemplet illustrerer at en indsats med fokus på 
tal og regning er for snæver og kan få en meget 
uheldig betydning for en elevs læring af matematik. 
I bedste fald kan læringen blive forsinket, i værste 

fald stoppet! Derfor mener vi ikke at det matema-
tiske indhold er tilstrækkeligt i de internationale 
Mathematics Recovery programmer som startede 
med Count Me In Too fra 1996 ved Professor Bob 
Wright, og som blandt andet har været inspirations-
kilden til nogle af de tiltag der er i gang med tidlig 
matematikindsats i Danmark omkring TIM-materialet 
fra Gyldendal.  

Uddannelse af TMF-lærere 
Da vi gik i gang med TMF-projektet, Tidlig Matema-
tikindsats Frederiksberg, i slutningen af 2008, stil-
lede vi os derfor spørgsmålet: Hvilke informationer 
er relevante for matematiklærere når de skal finde 
ud af hvordan en elev med en adfærd der indikerer 
vanskeligheder, kan støttes så eleven igen får gang 
i læringen?
Et andet lige så vigtigt fokuspunkt er hvem der afgør 
om en elev er i vanskeligheder og hvem der hjælper 
eleven videre hvordan? Når spørgsmål er besvaret 
om hvilke færdigheder og kundskaber eleven har 
inden for de forskellige områder af matematikken 
på egen hånd, og om hvilke forståelser/misforståel-
ser, opfattelser/misopfattelser og holdninger eleven 
har som del af sine forudsætninger for sin læring 
af matematik, SÅ må det andet fokuspunkt på ba-
nen: Hvordan kommer man i gang med at undervise 
eleven, hvordan skal det evalueres om det faktisk 
nytter og rykker, og hvem skal og kan bedst vare-
tage disse hverv? Det er nødvendigt at medtænke 
alle skolens matematiklærere som resurser og hele 
skolens syn på matematikindsats som resurse, og 
desuden er der principielt behov for at nogle af 
skolens dygtige matematiklærere igennem et særligt 
uddannelsesforløb erhverver sig specialistviden og 
specialisterfaring inden for området. Som en del af 
Frederiksbergprojektet har vi derfor tilrettelagt et 
særligt forløb for to udvalgte TMF-lærere på hver 
skole som skal varetage indsatsen samt for skolernes 
matematikvejledere som skal være sparringspartnere 
for TMF-lærerne. Forløbet indeholder seminarer, kur-
susdage, afprøvninger og coaching. 

Tretten indholdsområder
Ud fra ovennævnte er vi endt op med en række 
indholdsområder for TMF-projektet inden for hvilke 
der knyttes en række undersøgelsesspørgsmål som 
læreren/lærerne undersøger og baserer skolens ind-
sats på. Vi har struktureret indholdsområderne i 13 
moduler:   

A.   Opfattelse af tallenes egenskaber som kardinal-
tal, ordinaltal, identifikationstal
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B.   Basisstrategier med tal ved addition og subtrak-
tion

C.  Basale talsammenhænge
D.   Basisstrategier med tal ved multiplikation og di-

vision
E.   Basisbeskrivelser og strategier relateret til geo-

metriske former og figurer
F.   Genkendelse og produktion af tal og geometriske 

mønstre. Strategianvendelse?    
G.  Grundlæggende forståelse af del-helhed
H.  Måling
I.   Opfattelser og holdninger til matematik
J.   Elever med behov for TMF og identifikation af 

disse
K.  I ntegration af elevens læring i TMF i klassens 

matematikundervisning
L.   Information til (og integration af) forældre i re-

lation til TMF
M.  Integration af TMF i skolens matematikprofil

Modulerne A-D dækker stort set det indhold som 
de internationale projekter har med i deres tidlige 
matematikindsats, det vil sige tal og talbehandling 
på basisniveau. Dette syntes vi som nævnt ikke er 
tilstrækkeligt når man vil finde ud af hvor man kan 
sætte ind for at hjælpe en elev i vanskeligheder med 
matematikken. Geometrien må inddrages som vi gør 
i modul E og F hvor elevens tænkning kan blive be-
lyst gennem aktiviteter med beskrivelser af mønstre, 
og hvor der er rig mulighed for at få informationer 
om hvordan eleven konstruerer sammenhænge for 
eksempel gennem anvendelse af bestemte strategi-
mønstre. Modulerne G og H er moduler hvor meget 
vigtige begreber bliver vurderet, dels fordi del-hel-
hed forståelsen i sig selv er af vital betydning for 
ethvert menneskes matematiske udvikling, dels fordi 
måling er et område hvor arbejdet med del-helhed 
kan udfolde sig meget konkret på en måde der gør 
begrebet tilgængeligt for elever meget tidligt som 
lærergruppen på Frederiksberg har påpeget det. 
Modul I er måske det vigtigste modul når det gæl-
der igangsættelse af støtte til en elev i vanskelighe-
der ved læring af matematik. Det er af afgørende 
betydning at indhente informationer om elevens 
opfattelse af matematik og af undervisningen. Dels 
for at få bearbejdet eventuelle opfattelser der kan 
have ført til blokeringer for læring, dels for at få 
en vurdering af om elevens oplevelse af undervis-
ningen er på linje med den læreren oplever eller 
om de i undervisningssituationen er i to forskellige 
verdener. Således at man kan få arbejdet med ele-
vens opfattelse af faget i en realistisk retning som 
er grundlaget for at eleven skal komme videre i sin 
udvikling af matematikken. Modulet J er medtaget 
som indholdsområde for at diskutere og eksplicitere 

hvordan og af hvem det afgøres på skolen om en 
elev skal have tildelt støtte i form af tidlig matema-
tikindsats. Som udgangspunkt mener vi at det er 
elevens matematiklærer der indstiller en elev, men 
hvis der er tvivl, kan en test som kan give indika-
tioner om forståelsen af grundlæggende begreber 
hos en elev, være et godt redskab til at elevens ma-
tematiklærer i samråd med en af de lærere der har 
specialviden om tidlig matematikindsats, afgør om 
eleven skal have denne. 
De tre sidste moduler K, L og M er med for at sikre 
et godt samarbejde gennem forløbet med elevens 
matematiklærer, elevens forældre og hele skole-
kulturen på dette område. Hvis den tidlige indsats 
ikke bliver gennemført i et godt samarbejde der 
kan sikre eleven positiv støtte fra både matematik-
læreren og forældrene, er det tvivlsomt om indsat-
sen får den virkning den er tiltænkt. Selv om der 
investeres i koncentrerede forløb i en periode, er 
det efter periodens ophør og i den daglige under-
visning at effekten skal nyttiggøres i gode fortsatte 
læreprocesser. I en skolekultur hvor lærerne ikke 
taler sammen om deres problemer, kan eleven ikke 
få fuldt udbytte af de resurser der bliver givet ved 
specialundervisning.   

  

I næste nummer af MATEMATIK uddybes indholdet i 
de 13 moduler, og det eksemplificeres med arbejdet 
med polygoner. Efteråret 2010 følger en ny artikel 
om lærernes erfaringer og om et forskningsprojekt, 
finansieret af Egmontfonden med henblik på at ud-
vikle en dansk model for tidlig matematikindsats 
for elever som ifølge deres matematiklærere har 
indikationer på at være i vanskeligheder ved læring 
af matematik.
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