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Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod MAG324

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Matematik

Ämnesgrupp Matematik

Utbildningsområde Naturvetenskapliga området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för olika teorier om barns lärande i matematik
2. beskriva och granska olika exempel på aktuell matematikdidaktisk forskning i nationellt
och internationellt perspektiv
3. ge förslag på hur man planerar, genomför och utvärderar matematikundervisning genom
problemlösning
4. utvärdera och bedöma elevkunskaper med hjälp av olika bedömningsverktyg.

Kursens innehåll Matematikdidaktisk forskning i nationellt och internationellt perspektiv
Att undervisa genom problemlösning
Utvärdering och bedömning
Teorier om matematiklärande
Flerspråkiga matematikklassrum

Undervisning Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper Utbildningsvetenskaplig kärna 1, 30 hp i grundlärarprogrammet och antagen till
grundlärarprogrammet termin 3 eller avslutad/påbörjad lärarutbildning och 15 hp matematik

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=MAG324&revisionId=3792&lang=sv
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Examinationsform Skriftliga och muntliga redovisningar av matematikdidaktiska uppgifter samt aktivt
deltagande i undervisningen.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av examinator eller kursansvarig i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0020   Skriftlig artikelanalys 4,5 hp Betyg: AF

0030   Inlämningsuppgifter i grupp 2,5 hp Betyg: UV

0040   Seminarieuppgifter 0,5 hp Betyg: UG


