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mange forskellige måder. For eksempel er den af betydning, når vi køber ind, vurderer priser og beregner
skat. Matematikken er over alt - i aviser, på tv, i planlægning af tiden og i samtalen mellem mennesker. De

børn og voksne, der ikke kan læse tallene, oplever reelt et handicap i hverdagen.

Dyskalkuli og matematik har fokus på børn og unges specifikke vanskeligheder med matematiske
kompetencer, undersøgelse af den kognitive modning, vurdering af de matematiske funktioner og træning af
enkeltområder. Både de kognitive processer og de psykologiske faktorer indgår i beskrivelser af elevernes

vanskeligheder.

Dyskalkuli & matematik behandler emner som udredning og diagnose af dyskalkuli, færdigheds- og kognitiv
træning, logik og forståelse, motivation og lyst. Bogen kan læses i sin helhed men er også velegnet som

opslagsbog.
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