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som en opslagsbog, øvebog og lærebog og er beregnet til forældre (og bedsteforældre og andre), der gerne vil
følge med i og eventuelt hjælpe med børns matematiklektier. Bogen kan ligge fremme, og papirkvaliteten er

skrivevenlig, så man kan prøve at regne selv og lave noter. Bogen giver en overskuelig indføring i og
gennemgang af faglige emner, der arbejdes med i skolen. Bogen præsenterer kernestof i grundskolen inden
for hovedområderne Tal og Algebra, Geometri og Måling samt Statistik og Sandsynlighedsregning. Der vises

forskelige regnemetoder, og bogen kan anvendes sammen med de matematiksystemer, der anvendes i
grundskolen - Primært 3. -9. klasse.

Indhold:       
Hvordan matematik kan opfattes på forskellige måder

Hvorfor man i matematikundervisningen gør, som man gør
Hvad det vil sige at lære nyt, og hvordan man forestiller sig, at læring foregår - uanset om man er barn eller

voksen
Hvad man kan gøre for at hjælpe sit barn med lektier i matematik - også så de foregår på en hyggelig og rar

måde
Hvordan man regner og arbejder med matematik inden for de matematiske områder, der undervises i i

grundskolen.
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