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Förkunskaper
1MD131 Matematikdidaktik 1 för F3  Talrum och begrepp, 7,5 hp och 1MD132
Matematikdidaktik 2 för F3  Geometri, algebra, sannolikhetslära och statistik, 7,5 hp
eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad delkurs ska den studerande:
1. kunna redogöra för begreppet särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM)
samt kulturella och sociala aspekter på lärande i matematik ur ett
specialpedagogiskt perspektiv
2. kunna föra resonemang om hur man inom ramen för ett inkluderande klassrum
kan möta alla elever med tyngdpunkt på matematikinnehållet för F3,
3. kunna organisera aktiviteter som ger möjlighet att utveckla lärande i matematik
för alla elever inom ramen för ordinarie undervisning, samt kunna argumentera
för de valda matematiska aktiviteterna, samt
4. kunna argumentera för aktuellt forsknings och utvecklingsarbete i relation till
lärande i matematik för alla elever, lärandemiljöer och arbetsformer, inklusive
digitala verktyg.

Innehåll
Kursen syftar till att fördjupa studenternas förmåga att anpassa innehåll och arbetssätt
för att kunna möta, utmana och utveckla alla elevers kunnande i matematik, där ett
specialpedagogiskt perspektiv (individ, grupp, organisation) lyfts fram.
Matematikundervisning behandlas utifrån olika klassrumsperspektiv (t.ex. lärare, elev,
inkludering, socialt, kulturellt) och fördjupas genom att knyta dessa perspektiv till resultat
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Delkurs 1 0 högskolepoäng

Undervisningsformer
Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, metodikpass och praktiska
moment. Fältstudiedagar kan ingå. Undervisningens upplägg förutsätter obligatorisk
närvaro på samtliga moment.
Undervisningen kan ske på distans. När kursen ges som distanskurs
används särskilda för distributionsformen lämpliga undervisningsformer.
Uppgifterna i kursen förutsätter tillgång till fältstudieklass.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier, metodikpass och
redovisningar, genom skriftliga och muntliga redovisningar av individuella uppgifter och
gruppuppgifter. En del av examinationen är praktiska moment (fältstudier) som den
studerande genomför och presenterar.
För att få G på kursen krävs att de förväntade studieresultaten är uppfyllda. För
studerande som ej blivit godkänd på ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till
förnyad examination inom sex terminsveckor.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering som sammanställs skriftligt och
återkopplas till studenterna. Sammanställningen redovisas för aktuella organ samt
arkiveras.
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