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Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A,
Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2,
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller motsvarande

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:
1. kunna använda de fyra räknesätten och talens egenskaper i olika
representationsformer för att synliggöra processen vid beräkning och
problemlösning som krävs för undervisning i grundskolan,
2. kunna urskilja hur olika delar av det matematiska innehållet relateras till helheten
för att bygga en progression i elevens utveckling med fokus på algebra, geometri,
statistik, sannolikhetslära, samband och förändring
3. kunna använda olika metodiska och didaktiska förhållningssätt i en
undervisningssituation med anknytning till kursens innehåll, historiska utveckling
och användningen av tekniska hjälpmedel samt
4. kunna argumentera för relationer mellan innehållets framställning i en
undervisningssituation och elevens lärande utifrån aktuellt forsknings och
utvecklingsarbete med fokus på algebra, geometri, statistik, sannolikhetslära,
samband och förändring i 46.

Innehåll
Kursen behandlar algebra, geometri, statistik, sannolikhetslära, samband och förändring
som knyter an till centralt innehåll i Lgr 11 från årskurs 19. Förutom detta kommer
fokus att vara på grundläggande begrepp och definitioner för att lösa rutinuppgifter och
vid problemlösning som krävs för undervisning i grundskolan. Innehållet diskuteras i

samband och förändring i 46.

Innehåll
Kursen behandlar algebra, geometri, statistik, sannolikhetslära, samband och förändring
som knyter an till centralt innehåll i Lgr 11 från årskurs 19. Förutom detta kommer
fokus att vara på grundläggande begrepp och definitioner för att lösa rutinuppgifter och
vid problemlösning som krävs för undervisning i grundskolan. Innehållet diskuteras i
relation till metodiska och didaktiska förhållningssätt med anknytning till undervisning,
elevens lärande, dess historiska utveckling och användningen av tekniska hjälpmedel.
Dessutom diskuteras relationen mellan innehållets framställning i en
undervisningssituation, elevens lärande och hur olika delar av det matematiska innehållet
relateras till helheten för att bygga en progression i elevens utveckling utifrån aktuellt
forsknings och utvecklingsarbete med fokus på algebra, geometri, statistik,
sannolikhetslära, samband och förändring i 46.
Professionsbas och professionell progression
Under kursens gång tränas studenterna i ett ämnesdidaktiskt tänkande utifrån
kursinnehåll och styrdokument utifrån frågorna vad, hur och varför. Frågor kring
lärarroll, lärandesituationer, val av innehåll och anpassning av arbetsformer aktualiseras
och behandlas vidare i samband med verksamhetsintegrerade delar.
Vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig progression
Den studerande får under kursen fördjupad kunskap om ämnets och ämnesdidaktikens
teoretiska begrepp. Den studerande får ta del av forskning med relevans för
ämnesområdet och för professionen samt visa fördjupad förmåga att kritiskt och
självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av
yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.

Undervisningsformer
Kursen genomförs i form av föreläsningar, samt obligatoriska seminarier, metodikpass
och praktiska moment. Fältstudiedagar kan ingå.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För studerande som ej blivit godkänd ges möjlighet till förnyad examination enligt
”Lokala regler vid Lnu”.
Kursen examineras vid seminarier genom muntliga redovisningar av individuella
uppgifter och gruppuppgifter samt genom skriftliga redovisningar. Dessutom examineras
kursen genom tentamen.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Den sammanställda rapporten arkiveras vid
fakulteten.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: Kursen överlappar 1MD132 med 7,5 hp, 1MD130
med 7,5 hp delkurs 2, 1MD140 med 7,5 hp delkurs 2.
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