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Huvudområde Matematik

Ämnesgrupp Matematik

Utbildningsområde Naturvetenskapliga området 100.0 %

Mål Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
1. redogöra för gällande kursplaner på grundskolan och gymnasieskolan
2. genomföra matematiklektioner självständigt
3. utvärdera sin egen undervisning
4. använda ämnesdidaktisk litteratur för planering av sin undervisning
5. skaffa sig goda kunskaper om begrepp, satser och bevis som ingår i gymnasiekursens
matematikkurser samt använda pedagogiska hjälpmedel för att åskådliggöra matematiska
begrepp
6. förstå och förklara samband mellan olika matematiska begrepp.

Kursens innehåll -Begrepp, satser och bevis, beteckningar, konventioner och definitioner i nuvarande
  gymnasiekurser
-Modeller som leder till extremvärdeproblem och differentialekvationer
-Något symbolhanterande program t ex Maple och något kalkylprogram.
-Allmän problemlösningsmetodik

Undervisning Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer samt seminarier i
anslutning till ämnesdidaktiska uppgifter

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=MA008B&revisionId=2596&lang=sv
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Förkunskaper Ma D eller Matematik 3 c samt Matematik A 30 hp eller motsvarande.

Examinationsform Examination sker genom skriftlig tentamen samt skriftliga och muntliga redovisningar

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

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

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

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 7,5 hp Betyg: AF

0020   Skriftliga och muntliga redovisningar 0 hp Betyg: UG

0030   Datorlaboration 0 hp Betyg: UG

0040   Artikelanalys 0 hp Betyg: UG


