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forældreguide til dig med børn i 4.-6. klasse: Vil du gerne lære at støtte dit barns læring i forhold til emner i
skolen, give lyst til opgaveløsning og gode arbejdsvaner? Vil du gerne give dit barn et solidt matematisk
fundament? Vil du gerne give dit barn et højt matematisk selvværd? Kirsten von Müllen giver dig råd og
vejledning til at støtte dit barn og give det et højt matematisk selvværd - så matematikundervisningen i
skolen bliver en god oplevelse med lyst til at lære mere hele vejen igennem mellemtrinnet. Kirsten von

Müllen vejleder dig omsorgsfuldt og på en let forståelig måde. Det er ikke svært. Du skal bare bruge løs af al
den erfaring, du har fra dit hverdagsliv og benytte den gode kontakt, du har med dit barn. I bogen får du gode

råd til, hvordan kan du hjælpe dit barn med at blive dygtigere. Hvordan du støtter dit barn i praktiske
situationer med matematik, hvordan fordelingen af arbejdet med dit barns matematikudvikling skal være

mellem matematiklæreren og dig – og hvordan dit barn bliver god til at stille de rigtige spørgsmål til læreren
og kammeraterne. Lær hvordan du iagttager dit barns styrker og svagheder og finder ud af om der er huller i
fundamentet, om der er manglende viden om basisstoffet, om problemet er manglende lyst til opgaveløsning

eller dårlige arbejdsvaner? Forstå hvad barnet skal kunne ved udgangen af 6. klasse.

 

En forældreguide til dig med børn i 4.-6. klasse: Vil du gerne lære at
støtte dit barns læring i forhold til emner i skolen, give lyst til

opgaveløsning og gode arbejdsvaner? Vil du gerne give dit barn et
solidt matematisk fundament? Vil du gerne give dit barn et højt
matematisk selvværd? Kirsten von Müllen giver dig råd og
vejledning til at støtte dit barn og give det et højt matematisk
selvværd - så matematikundervisningen i skolen bliver en god

oplevelse med lyst til at lære mere hele vejen igennem
mellemtrinnet. Kirsten von Müllen vejleder dig omsorgsfuldt og på
en let forståelig måde. Det er ikke svært. Du skal bare bruge løs af al



den erfaring, du har fra dit hverdagsliv og benytte den gode kontakt,
du har med dit barn. I bogen får du gode råd til, hvordan kan du

hjælpe dit barn med at blive dygtigere. Hvordan du støtter dit barn i
praktiske situationer med matematik, hvordan fordelingen af arbejdet

med dit barns matematikudvikling skal være mellem
matematiklæreren og dig – og hvordan dit barn bliver god til at stille
de rigtige spørgsmål til læreren og kammeraterne. Lær hvordan du
iagttager dit barns styrker og svagheder og finder ud af om der er

huller i fundamentet, om der er manglende viden om basisstoffet, om
problemet er manglende lyst til opgaveløsning eller dårlige

arbejdsvaner? Forstå hvad barnet skal kunne ved udgangen af 6.
klasse.
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