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TRÆN MED MATEMATIKLEG FLEX 

Matematikleg Flex er et adaptivt øvelsesprogram, som træner 

de basale matematiske færdigheder så som opfattelse af antal, 

den indre tankemæssige talrække samt mønsterforståelse. 

Matematikleg Flex tager udgangspunkt i den nuværende 

forskning om, hvordan matematiske evner udvikles og indlæres, 

og er blevet evalueret af mere end 200 elever med gode 

resultater.  

For at gennemføre en succesfuld træning med Matematikleg 

Flex anbefaler vi, at du forbereder dig. For at opnå maksimal 

effekt er det vigtigt, at hele øvelsesperioden gennemføres og at 

den som træner gør sit bedste. På www.vitec-mv.com findes 

der tjeklister og diagrammer, som kan være til hjælp, når man 

bruger Matematikleg Flex. Inden du begynder, er det en god 

idé at gennemgå øvelsesmaterialet og sørge for, at ingen 

detaljer i planlægningen er blevet glemt.   

 HVORDAN FOREGÅR TRÆNINGEN? 

Selve træningen består af et antal elektroniske øvelser. 

Sværhedsgraden på øvelserne tilpasses automatisk efter elevens 

præstation, således at kravene til eleven hele tiden er på det 

hensigtsmæssige niveau. Programmet indeholder 25 

øvelsessessioner, som hver tager mellem 20-40 minutter 

afhængigt af alder og andre individuelle faktorer.  

Man bør gennemføre 3-5 øvelsessessioner om ugen, således at 

den samlede længde på perioden max bliver 7 uger.  
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TRÆNERE 

Trænerens vigtigste funktion er at hjælpe eleven med at være 

motiveret under hele træningen, gennem konstant støtte og 

feedback. I forløbet vil eleven formodentlig til tider udtrykke, at 

det er hårdt at træne samt udvise tegn på manglende 

motivation.  

Der findes forskellige metoder til at hjælpe eleven ud af 

sådanne perioder og få gennemført øvelserne, selvom det er 

hårdt. Dog findes der ikke én metode, der virker for alle. 

Personer motiveres af forskellige ting og det er vigtigt, at du 

lytter til dine egne pædagogiske evner og drager på dine 

erfaringer med den enkelte elev.  

Målsætningen er, at eleven hele tiden anstrenger sig maksimalt 

og fortsætter træningen gennem hele perioden. Det er bedst, 

at det er den samme person, der er ansvarlig for træningen 

under hele forløbet for at skabe kontinuitet, men også for at 

træneren får en god fornemmelse af, hvad der motiverer 

eleven.  

LOKALER 

Det er ikke altid, at der er mange valg, når det kommer til 

lokaler. Som med alt andet må man være realistisk og få det 

bedste ud af det. Det måske allervigtigste når man vælger 

lokale er, at det er forholdsvist roligt. Gerne et adskilt rum, hvor 

der ikke kommer folk uanmeldt. Derudover er det en fordel at 

have så ”rent” et rum som muligt, forstået på den måde, at for 

mange visuelle indtryk kan gøre det svært at holde fokus. Også 



4 

derfor bør man, om muligt, altid være i det samme rum. Dette 

skaber et trygt miljø og antallet af nye indtryk minimeres, så 

man kan fokusere på øvelserne.  

REGELMÆSSIGHED 

Regelmæssighed er et nøgleord, som bør gennemsyre hele 

træningsforløbet. Om muligt skal træningen helst foregå i 

samme tidsrum, samme lokale og med de samme trænere. 

Koncentrationsniveauet kan variere fra dag til dag, men også 

være afhængigt af tidspunktet på dagen. Lige inden frokost er 

blodsukkeret lavt og lige efter er fordøjelsen i fuld gang, og 

derfor bør man undgå træning på disse tidspunkter. Det samme 

gælder sidst på eftermiddagen, når skoledagen nærmer sig sin 

afslutning. Det bedste er at lægge træningen om morgenen, for 

eksempel én time efter skoledagen er startet. Dog er det 

vigtigste at tilpasse træningen til den enkelte elev.  

At træningen altid ligger i det samme tidsrum, giver eleven de 

samme forudsætninger ved de forskellige øvelsessessioner. 

Risikoen ved uregelmæssig træning er, at eleven nogle dage 

træner når grundformen er i top og andre dage, når den er i 

bund. Dette kan påvirke, hvordan det føles at gennemføre 

træningen de enkelte dage. Hvis man om mandagen har haft 

træning på et tidspunkt, hvor hjernen var klar og den 

efterfølgende dag har træning efter idræt og frokost, så 

risikerer man, at det ikke er så sjovt og det er svært at gøre sit 

bedste. Det er klart en fordel, at lægge træningen når eleven 
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føler sig frisk og parat, da det er med til at skabe en positiv 

atmosfære omkring træningen.  

MOTIVATION 

Motivation er essentiel for at få den bedst mulige effekt af 

træningen. Et af hovedformålene med dette hæfte er, at give 

dig (som lærer) relevant information om brugen af 

Matematikleg Flex. Vi håber, at det kan være med til at skabe 

god motivation hos dig som træner. Det er også vigtigt at 

formidle information til eleven samt relevante personer i 

omgangskredsen for at understøtte vigtigheden med 

træningsforløbet. Hvis alle de involverede er motiverede, 

bidrager det til en bedre atmosfære omkring forløbet og  
sandsynligheden for, at træningsforløbet gennemføres på en 

god måde øges.  

BELØNNINGSSYSTEM 

Når man arbejder med børn, er opmuntring og ros i mange 

tilfælde nok til at opretholde motivationen. Intensiv træning af 

matematiske færdigheder kan dog være mentalt krævende, 

hvilket gør, at der i dele af forløbet kan opstå problemer med 

manglende motivation. En effektiv strategi for at modvirke 

dette er at inkludere et belønningssystem. Det er vigtigt at 

understrege, at belønningerne ikke skal være noget stort. Det 

kan være en god idé at lade forældrene give belønningerne, 

selvom træningen foregår i skolen.  

Belønningerne skal være rimelige omend ikke alt for 

hverdagsagtige. Det er vigtigt, at belønningerne øger barnets 
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motivation. Eksempler på belønninger kan være at se en film 

sammen, spille spil, være længe oppe fredag aften eller en tur i 

svømmehallen. Det er vigtigt at gøre det klart fra starten, at 

belønningerne gives efter hver femdages periode, hvor 

træningen gennemføres. Hvis barnet ved dette fra 

begyndelsen, opstår der ikke konflikter, hvor forældrene truer 

med at tage belønningen fra barnet. Det er også vigtigt, at 

belønningerne altid gives på det rigtige tidspunkt, og at 

aftalerne overholdes af begge parter.  

Målet med belønningssystemet er at finde frem til noget, som 

for forældrene (eller skolen) er realistisk, og som motiverer 

barnet. Hvis træningen bliver hårdere for barnet, og barnet får 

sværere og sværere ved at finde motivationen, kan det være en 

god idé at rangordne de valgte belønninger. Det første kan 

være en lille ting som for eksempel, at barnet får sin livret 

fredag aften. Den sidste uge gives således en større belønning, 

så som en tur i biografen eller noget andet som barnet kan lide, 

men ikke så tit får muligheden for. Sørg altid for at skrive 

belønningerne ned i logbogen, inden træningen starter, så der 

ikke opstår misforståelser. I logbogen finder du ideer, der kan 
hjælpe dig med eller inspirere dig til at vælge belønninger.  

http://www.mv-nordic.com/
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LOGBOGEN 

Der er meget at få styr på, inden træningen begynder. 

Logbogen har flere funktioner, men den vigtigste er at gøre 

forberedelserne så lette som mulige. Logbogen indeholder 

følgende punkter: 

 Information til barnet om selve træningen med
Matematikleg

 Belønningsskema hvor belønningerne skrive ind før
træningen påbegyndes.

 Oversigt over hver enkelt uges træning, hvor barnet
udfylder gennemførte træningsdage.

Anvend altid en logbog, når du underviser en elev med 

Matematikleg Flex, så du har styr på alle detaljerne.  

TRÆNINGSSKEMA 

Træningsskemaet giver dig som lærer overblik over, 
hvornår træningen skal finde sted, og hvem der underviser 

de enkelte dage. I træningsskemaet skal du inden 

påbegyndelsen af træningen udfylde følgende:  

 I hvilket lokale træningen skal foregå.

 Planlagt dato for gennemført træning.

 Hvem som skal undervise de enkelte dage.
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FORBEREDELSE AF EVT. SYGDOM/ANDRE FORHINDRINGER 

Som træner bør du forberede, hvad der sker med eleven, hvis 

du bliver syg. Sørg for at have en stedforstæder, som har

forståelse for træningen, og som kan gennemføre træningen,

hvis der skulle ske noget uforudset.  

www.vitec-mv.com

https://www.vitec-mv.com/dk/



