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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. tillämpa programmering i undervisningssituationer
2. använda didaktiska verktyg som stöttar lärandet i matematik och programmering
3. använda programmering kopplat till enkla matematiska modeller (lärare i grundskolan)
alternativt olika sorters matematiska problem inklusive modellering i verklighetsnära och nya
problem i matematikundervisningen (lärare på gymnasial nivå)
4. vara orienterad om möjligheten till ämnesintegration genom att sätta programmering i
relation till samhälleliga, tekniska och estetiska sammanhang
5. reflektera över programmering kopplat till jämställdhet, etik och miljöperspektiv.

Kursens innehåll Generellt innehåll
Vidareutveckla användandet av grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering,
i relation till ämnesinnehåll
Fortsatt övning i att skapa, testa, felsöka och förbättra programkod med anknytning till
undervisningssituationer
Utveckla kunskaper om didaktiska verktyg kring hur programmering kan användas i
undervisningssituationer
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Genomföra undervisningsprojekt i programmering
Orientering i möjligheten till ämnesintegration genom att sätta programmering i relation till
exempel samhälleliga, tekniska och estetiska sammanhang
Orientering i hur man kan reflektera över programmering utifrån olika perspektiv som berör
jämställdhet, etik, internationella frågor och miljö
 
Målgruppsspecifikt innehåll
Fortsatt övning i hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för
matematisk problemlösning
Programmering i olika programmeringsmiljöer i relation till matematikundervisningen
Fortsatt övning i att använda programmering kopplat till enkla matematiska modeller (lärare i
grundskolan) alternativt olika sorters matematiska problem inklusive modellering i
verklighetsnära och nya problem i matematikundervisningen (lärare på gymnasial nivå)

Undervisning Föreläsningar, praktiskt arbete och workshops/laborationer

Förkunskaper Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning 7,5 hp (DVU001 eller
DVU003) eller motsvarande 

Examinationsform Seminarier, skriftlig redovisning av individuella inlämningsuppgifter och redovisning av
självständig projektuppgift
 
0010 Seminarier examinerar lärandemål 2, 4, 5, betyg U, G
0020 Inlämningsuppgifter examinerar lärandemål 1, 3, betyg U, G
0030 Projektuppgift examinerar lärandemål 1, 2, 3, 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 på
grundskolenivå (7-9) eller på gymnasial nivå. Arbetsformen är distansundervisning med 2-4
campusförlagda sammankomster.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Seminarier 1 hp Betyg: UG

0020   Inlämningsuppgifter 2 hp Betyg: UG

0030   Projektuppgift 2 hp Betyg: UG


