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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. planera, genomföra och vidareutveckla programmeringsaktiviteter i undervisningen
2. skapa förutsättningar för lärande inom programmering.

Kursens innehåll Generellt innehåll
Planera och genomföra programmeringsaktiviteter med elever utifrån relevanta kurs- och
ämnesplaner
Diskutera egna och andra deltagares erfarenheter av genomförda programmeringsaktiviteter i
undervisningen
 
Programmeringsinnehåll
Vidareutveckla användandet av begrepp och byggstenar inom programmering, i relation till
undervisningsaktiviteternas innehåll
Fortsatta övningar i att skapa, testa, felsöka och förbättra visuell eller textbaserad programkod
med anknytning till aktiviteterna
 
Didaktiskt innehåll
Didaktiska strategier och verktyg kopplat till undervisning om, i och med programmering,
med koppling till relevant forskning
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Formativ bedömning av programmeringsaktiviteter
 
Vi eftersträvar att exempel, övningar och annan infärgning är relevanta för kursens
målgrupper.

Undervisning Aktiviteterna i kursen består bland annat av att planera och genomföra ett eget
undervisningsprojekt och därefter i grupp reflektera och diskutera egna och andras
undervisningsaktiviteter.
 
I kursen ingår lektioner och övningar. Under projektet erbjuds handledning.

Förkunskaper Introduktion till programmering i textbaserad miljö 5 hp eller Introduktion till programmering
i visuell miljö 5 hp eller motsvarande

Examinationsform 0010 Studieuppgifter (skriftlig och muntlig redovisning av undervisningsprojekt) 2,5 hp,
examinerar lärandemål 1-2

Betyg Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.
 
Kursen riktar sig till
Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
Matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Matematiklärare i gymnasieskolan
Matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
 
Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

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

Moment 
0010   Studieuppgifter 2,5 hp Betyg: UG


