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 Du kan regne med dit barn er en selvhjælpsbog til forældre og børn, som har til formål at gøre dem gladere.
Det er måske store ord at tage i sin mund, når det handler om matematik, men bogen demonstrerer, at

matematik ikke nødvendigvis er svært, og at selv det svære godt kan være spændende.

Bogens idé er at bygge bro mellem skolen og forældre, og introducere forældre til nutidens
matematikundervisning, både i forhold til fagligt indhold og pædagogiske metoder.

Hvert kapitel indledes med en historie om problemer i lektielæsningen. Den vigtigste faglighed gennemgås,
og der fortælles, hvordan man kan vurdere hvordan ens barn klarer sig. Der gives derudover en lang række

gode råd til hvordan man kan hjælpe sit barn videre.

Bogen har forord af Professor Niels Egelund, der bl.a. skriver: »Jeg ønsker læserne god fornøjelse med bogen,
der gør noget kompliceret og abstrakt enkelt og dagligdags.«
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