
CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 

 

 

 



CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 



CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 



CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 



CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 



CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 



CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 



CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 



CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 



CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 



CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 



CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 



CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 



CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 



CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 



CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 



CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 

 

 



CopyRight Matematik i vanskeligheder 

 

Til læreren 

 

 

Bogen ”MatematikKatten Lego Spejling” er første bog i serien om spejling, og er lavet til elever, 

der oplever, at matematikken er i vanskeligheder. Elever som oplever, at matematikken er i 

vanskeligheder, har brug for genkendelighed og gentagelser. Bogen byder derfor på mange 

gentagelser samt genkendelighed, der gør denne bog anvendelig for elever der oplever, at 

matematikken er i vanskeligheder.  

Bogen kan bruges på to måde: 

1. Lad eleven få sin egen bog. Eleven sætter Legoklodserne i det hvide felt, så de bliver 

spejlvendt i forhold til de Legoklodser der er i bogen. Derefter kan eleven tegne rundt om 

Legoklodserne. Det er vigtigt, at farverne på Legoklodser er de samme som dem i bogen. 

Evt. kan eleven male de tegnede Legoklodser, for visuelt at gøre det endnu tydeligere for 

eleven.    

2. Klip alle skabelonerne ud, og lad eleven få bunken med skabelonerne, hvorefter eleven kan 

sætter Legoklodserne i det hvide felt, så de bliver spejlvendt i forhold til de Legoklodser der 

er på skabelonen. Eleven kan evt. tegne rundt om Legoklodserne. Evt. kan eleven male de 

tegnede Legoklodser, for visuelt at gøre det endnu tydeligere for eleven.    

Rigtig god fornøjelse med bogen.  

Om Matematik i vanskeligheder 

Matematik i vanskeligheder laver produkter samt undervisningsmaterialer til elever, som oplever at 

matematikken er i vanskeligheder. Vi arbejder ud fra en positiv filosofi om, at det er matematikken, 

som er i vanskeligheder og ikke den enkelte elev. 

Få en masse gratis inspiration til din egen undervisning på 

https://www.facebook.com/matematikivanskeligheder/ 

https://www.facebook.com/matematikivanskeligheder/
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