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grunnutdanningen. "Matematikk for lærere" er tilpasset grunnskolelærerutdanningens trinn 1-7, men kan også
brukes for trinn 5-10. Bind 2 gir en grundig innføring i emnene geometri, kombinatorikk, sannsynlighet og
statistikk, både matematikkfaglig og med sikte på undervisning. I siste del av boka diskuteres hvordan
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utgaven er grundig gjennomgått og oppdatert. Flere oppgaver er lagt til, blant annet eksamensoppgaver til
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lærere" legger til rette for at faglig og didaktisk innsikt utvikles sammen. Verket danner et solid grunnlag for
studenter som vil bli gode matematikklærere og styrke matematikkunnskapene i grunnskolen. Forfatterne er
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