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I anledning af den seneste reform for læreruddannelsen, LU13, 
er Matematik for lærerstuderende nu blevet målrettet de nye 
krav, og omfanget af systemet er tilpasset modulopbygningen 
og fagets reducerede timetal.

Geometri 4.10. klasse præsenterer fagligt og fagdidaktisk ma
teriale samt tilhørende arbejdsopgaver svarende til ét modul 
efter LU13. De matematikfaglige emner strækker sig fra geo
metriske eksperimenter og argumenter over klassisk geometri 
til kuglens geometri, grafteori og topologi. Den såkaldte stof
didaktik, der er knyttet til bogens faglige emner, findes i særlige 
kapitler, mens det fagdidaktiske stof, der er fælles for al mate
matikundervisning, skal søges i to andre bøger i systemet: Fag
didaktikken findes i Delta, og bogen My dækker elever med 
særlige behov. Til den studerendes øvrige arbejde med under. Til den studerendes øvrige arbejde med under
visningsfaget Matematik 4.10. klasse er udgivet bøgerne Tal, 
algebra og funktioner 4.10. klasse og Stokastik 1.10. klasse.

I Geometri 4.10. klasse indledes hvert kapitel med en liste over 
de vigtigste mål for arbejdet med det pågældende kapitel, og det 
rundes af med en opsamling, der muliggør en evaluering af ud
byttet. Således fremhæves det i hvert kapitel, hvilke kompeten
cer der især sigtes på at udvikle, hvilket er i samklang med de 
matematiske kompetencer, som står centralt både i LU13 og  
i det aktuelle faghæfte for grundskolen.

Der findes svarforslag til udvalgte opgaver på bogens hjemme
side www.samfundslitteratur.dk/mat

Matematik for lærerstuderende vandt Samfundslitteraturs 
 lærebogspris i 2006, og siden udgivelsen i 2007 har dette 
 systems lærebøger været de mest benyttede for linjefagene  
i matematik på læreruddannelserne i Danmark. De centrale 
 bøger i systemet benyttes i både Norge og Sverige – for sidst
nævntes vedkommende i svensk oversættelse. 
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