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Utbildningsområde

Tekniska området 100.0%

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren
1. behärska metoder för att skapa program och kunna reflektera över arbetssätt med
programmering
2. utifrån problemställningar kunna skapa enklare program
3. kunna läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra enklare program
4. behärska metoder för att använda programmering i sin undervisning, inklusive att kunna
identifiera moment och innehåll i kurs-/ämnesplan där programmering är ett användbart
verktyg.

Kursens innehåll

Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, selektion,
villkor, upprepning och funktioner.
Algoritmiskt tänkande. Problemlösning med hjälp av programmering.
Skapa, felsöka och testa programkod. Programmering i ett textbaserat huvudspråk och
orientering i ytterligare minst ett språk.
Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod.

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Orientering i relevant matematikdidaktisk och programmeringsdidaktisk forskning, samt
övningar i att omsätta didaktiska principer i undervisning.
Programmering för att stärka elevers matematiska förmågor, med särskilt fokus på
problemlösning och att undersöka begrepp.
Programmering som stöd i matematisk problemlösning på grundskolenivå.
Undervisning

Föreläsningar, seminarier, workshops, praktiskt arbete och övningar

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examinationsform

Seminarier, skriftlig redovisning av individuella inlämningsuppgifter och redovisning av
självständig projektuppgift
0010 Seminarier examinerar lärandemål 1 och 3, betyg U, G.
0020 Inlämningsuppgifter examinerar lärandemål 2 och 3, betyg U, G.
0030 Projektuppgift examinerar lärandemål 4, betyg U, G.

Betyg

Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.
Uppdragsutbildningen kräver huvudmans godkännande och är avsedd för matematiklärare i
grundskolans årskurs 7-9, specialskolans årskurs 8–10 och motsvarande kommunal
vuxenutbildning på grundläggande nivå. Studietakten är normalt kvartsfart. Arbetsformen är
distansundervisning kombinerat med 2-4 sammankomster där lärare och deltagare träffas
tillsammans. Mellan träffarna arbetar deltagarna enskilt eller kollegialt. Träffarna kan vara
kommun- eller regionalförlagda närträffar om huvudman så önskar, alternativt förlagda på
campus till exempel om de lokala grupperna är för små.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Seminarier

1hp

Betyg: UG

0020 Inlämningsuppgifter

4hp

Betyg: UG

2,5hp

Betyg: UG

0030 Projektuppgift

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

