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Matematik for lærerstuderende Hans Christian Hansen Hent PDF Forlaget skriver: Matematik for
lærerstuderende er et lærebogssystem til den nye læreruddannelse i matematik. Systemet består af i alt seks
bøger, der hedder y (Ypsilon) 1 og 2, e (Epsilon), ? (Omega), d (Delta) og µ (My). Tilsammen udgør bøgerne

et ambitiøst forsøg på at sammentænke de faglige aspekter af læreruddannelsen med de mere
professionsrettede. Derved giver bøgerne de lærerstuderende mulighed for at skabe sig et solidt grundlag for

at undervise i matematik på 1.-10. klassetrin. Alle bøgerne i systemet er opmærksomme på elevernes
forskellighed. Men i My fokuseres specielt på, hvad der kendetegner elever med særlige behov i matematik

og giver forslag til mulige tiltag i den forbindelse.

Bogen opdeler disse elever i tre kategorier, der behandles i hvert sit kapitel: Elever i
matematikvanskeligheder, dygtige elever med behov for ekstra udfordringer i matematik og endelig et kapitel

om tosprogede elever.

Således dækker bogen centrale emner for linjefagene matematik og specialpædagogik. Selv om My sigter på
de særlige elever, så vil undervisningen af dem i stort omfang bygge på viden om god

matematikundervisning, som den er fremstillet i systemets øvrige bøger.

Denne anden udgave er, på grund af den hurtige udvikling på feltet, fordoblet rent omfangsmæssigt i forhold
til førsteudgaven fra 2009 og referencerne er ført up to date, altså til 2012. 

Bogen henvender sig til lærerstuderende i matematik og i specialpædagogik samt til matematiklærere og
lærere i øvrigt med interesse for børn med særlige behov i matematik. 
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