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TRÆN MED MATEMATIKLEG FLEX 

Matematikleg Flex er et adaptivt øvelsesprogram, som træner basale matematiske færdigheder. For 

at opnå maksimal effekt er det vigtigt, at hele øvelsesperioden gennemføres, og at den som træner 

gør sit bedste. 

For at gennemføre en succesfuld træning med Matematikleg Flex anbefaler vi, at du gennemgår 

øvelsesmaterialet og sørger for, at ingen detaljer i planlægningen er blevet glemt. Først får du 

en generel information vedrørende træningen. Derefter følger en trin for trin-vejledning i, hvordan 

man kommer i gang med ”knække” matematikken. 

  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 

højst bliver 7 uger.  

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 

trækker 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 allervigtigste er at vælge et lokale, der er forholdsvist 

roligt, gerne et rum, som er reserveret til formålet. 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 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.  
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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 at 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 føler sig frisk og parat, da det er med til at skabe en positiv atmosfære omkring 

træningen.  

STØTTEMATERIALE TIL ELEVEN 

I Matematikleg Flex er der to muligheder for at vælge støtte til eleven. For de yngste elever 

anbefales en logbog. For elever, der er ældre end 12 år anbefales et hæfte. Nedenstående beskriver 

kortfattet, hvad dette indeholder. 

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 eleven om selve træningen med Matematikleg.

• Belønningsskema, hvor belønningerne skrives ind, før træningen påbegyndes.

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

Bruger du logbog, så brug træningsskemaet i denne guide, når du planlægger arbejdet. 
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Elevhæfte  

Elevhæftet indeholder information om: 

• Træn med Matematikleg Flex

• Hvordan foregår træningen

• Trænere og lokaler

• Regelmæssighed

• Træningsskema

Sørg for, at træningsskemaet er udfyldt, inden træningen begynder! 

TJEKLISTE 

Gennemgå punkterne i tjeklisten inden træningen med en elev. 

TRÆNERE UDFØRT DATO KOMMENTARER 

Vælg træner 

Vælg ekstra træner 

LOKALER UDFØRT DATO KOMMENTARER 

Vælg træningslokale 

Forbered omgivelserne på, 
at I ikke må forstyrres 

Fjern potentielt 
distraherende ting i rummet 

MATEMATIKLEG UDFØRT DATO KOMMENTARER 

Prøvekør programmet på 
den computer, der skal 
anvendes 

Opret en profil sammen med 

eleven 

Skriv ind i træningsskemaet, 
hvornår træningen skal 
foregå 
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TRÆNINGSSKEMA 

Noter dato & tid for den planlagte træning. Anvend gerne blyant, så du kan viske ud og ændre, hvis 

I ændrer en planlagt træningssession. 

Uge 1 

Dag Dato Tid Ansvarlig træner Kommentarer 

1 

2 

3 

4 

5 

Uge 2 

Dag Dato Tid Ansvarlig træner Kommentarer 

6 

7 

8 

9 

10 

Uge 3 

Dag Dato Tid Ansvarlig træner Kommentarer 

11 

12 

13 

14 

15 
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Uge 4 

Dag Dato Tid Ansvarlig træner Kommentarer 

16 

17 

18 

19 

20 

Uge 5 

Dag Dato Tid Ansvarlig træner Kommentarer 

21 

22 

23 

24 

25 

NU KAN TRÆNINGEN BEGYNDE! 

Husk, at Chrome er den anbefalede browser for Windows og Safari for iOS (iPad). Skulle der 

opstå nogle spørgsmål under træningen, så send en mail til os på: salg.mv@vitecsoftware.com.  




