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MaTeMaTIk FOR lÆReRsTUDeReNDe er skrevet til lærerud-
dannelsen i matematik. systemet består af i alt fire bøger, der 
hedder Υ (Ypsilon), δ (Delta), ε (epsilon) og ω (Omega). Tilsam-
men udgør bøgerne et ambitiøst forsøg på at sammentænke de 
faglige aspekter af læreruddannelsen med de mere profes- 
sionsrettede. Derved giver bøgerne de lærerstuderende mulig-
hed for at skabe sig et solidt grundlag for at undervise i mate-
matik på 1.-10. klassetrin.

ε [epsilon] er skrevet specielt med henblik på at kvalificere
læseren til at undervise grundskolens yngste elever. Bogen  
behandler således de faglige emner, der i særlig grad har rele-
vans i de første skoleår og fokuserer især på de naturlige tal og 
tidlig algebra; på geometriske former og måling; og på det ind-
ledende arbejde med stokastik. Disse emner behandles både 
fagligt og fagdidaktisk.

sammen med Υ og δ udgør ε kernen i linjefaget matematik med
specialisering 1.-6. klasse. Bogen er udstyret med detaljeret 
indholdsfortegnelse, register samt et varieret udbud af opgaver. 
et stort og repræsentativt udsnit af opgaverne er besvaret på 
bogens hjemmeside.

HaNs CHRIsTIaN HaNseN blev straks 
efter kandidateksamen i 1972 adjunkt i 
matematik på Marselisborg seminarium, 
hvor han også startede sin karriere som 
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og har siden 1998 været formand for lek-
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