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cases fortæller en række matematiklærere, hvordan de har hjulpet elever med læringsvanskeligheder. Alle
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problemfeltet rækker bogens kapitler fra cases, hvor læringsvanskelighederne på trods af en omfattende
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Hvad gør du som lærer, når du møder elever med
læringsvanskeligheder i matematik? Mange matematiklærere har et
ønske om at hjælpe disse elever, så de ikke giver op over for faget
med de personlige nederlag og barrierer for videre uddannelse og
fremtidige jobmuligheder, det afstedkommer. Men hvordan gør du
det helt konkret? Det viser bogen her. Gennem seks cases fortæller
en række matematiklærere, hvordan de har hjulpet elever med

læringsvanskeligheder. Alle bogens forfattere har taget
videreuddannelsen til matematikvejleder på Roskilde Universitet, og
bogen bygger på deres viden fra uddannelsen samt egne erfaringer
og analyser. Læringsvanskeligheder i matematik giver et dybtgående
indblik i de læringsvanskeligheder, forskellige elever kæmper med.
For at vise bredden af problemfeltet rækker bogens kapitler fra cases,



hvor læringsvanskelighederne på trods af en omfattende indsats gav
flere udfordringer end forudset, til cases, som må betragtes som
solstrålehistorier. Dette er andet bind i serien, der formidler
erfaringerne fra matematikvejlederuddannelsen og fra den

efterfølgende praksis. Første bind: Fra snublesten til byggesten
udkom i 2016.
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