Kursplan
Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik
Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik
1MD37U Att bedöma kunskap i matematik, 7,5 högskolepoäng
To Evaluate Proficiency in Mathematics, 7.5 credits
Huvudområde
Matematik
Ämnesgrupp
Matematik
Nivå
Grundnivå
Fördjupning
G1F
Fastställande
Fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för datavetenskap, fysik och
matematik 20111031
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2012
Förkunskaper
För tillträde till kursen krävs lärarexamen och Ma A.

Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
l
l

l

l

l

l

urskilja olika dimensioner och former av kunskap i matematik
använda grundläggande teorier om kunskapsbedömning för att granska och
reflektera över frågor som rör lärares arbete med bedömning i matematik
självständigt planera och genomföra bedömning av elevers matematiska
kompetens samt kunna argumentera för och motivera bedömningen
använda ett ämnesadekvat språk för att analysera och värdera
kunskapsbedömningar i matematik
identifiera och motverka faktorer som påverkar en rättvis och likvärdig
bedömning
använda elevers självvärdering för att utveckla deras matematiska kompetens.

Innehåll
Kursen fokuserar på bedömning av matematisk kunskap. I kursen diskuteras skolans
uppdrag i relation till elevers lärande i matematik. Vidare behandlas frågan om vilket
matematiskt kunnande som går att bedöma och mäta, samt hur detta kan genomföras.
Kursen består av följande moment:
l
l
l
l

kunskap och lärande i matematik
grundläggande teorier om mätning och bedömning, generellt och i matematik
uppgiftskonstruktion
olika bedömningsstrategier

matematiskt kunnande som går att bedöma och mäta, samt hur detta kan genomföras.
Kursen består av följande moment:
l
l
l
l
l

kunskap och lärande i matematik
grundläggande teorier om mätning och bedömning, generellt och i matematik
uppgiftskonstruktion
olika bedömningsstrategier
återkoppling av bedömningar och bedömning som pedagogiskt hjälpmedel för att
utveckla elevers matematiska kunnande.

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, fältstudier och seminarier, individuellt arbete
samt arbete i grupp. Undervisningen bygger i betydande omfattning på de deltagandes
aktiva medverkan, individuellt och i grupp, vilket kräver närvaro vid seminarier,
föreläsningar och redovisningar. I kursen varvas teoretiska och praktiska moment. I viss
utsträckning behandlas kursens innehåll i nära anslutning till fältstudier. Undervisningen
kan ske på distans. När kursen ges som distanskurs används särskilda för
distributionsformen lämpliga undervisningsformer.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
På begäran kan den studerande få sitt betyg översatt enligt ECTSskalan. En sådan
begäran skall ha inkommit till examinator före betygssättningen.
Kursen examineras dels genom aktivt deltagande vid seminarier och redovisningar, dels
genom skriftliga och muntliga redovisningar av individuella uppgifter och gruppuppgifter.
Examination sker kontinuerligt under kursens gång genom diskussioner samt enskilda
uppgifter. En del av examinationen är fältstudieuppgifter som den studerande genomför
och presenterar.

Kursvärdering
I samband med kursavslutningen genomförs en kursvärdering enligt universitetets
riktlinjer. Resultatet av kursvärderingen arkiveras på institutionen.

Övrigt
Kursen ges i samarbete med Linköpings universitet.
Efter avslutad kurs kan den studerande i första hand själv ta ut studieintyg via
studentportalen. I andra hand kan den studerande erhålla ett kursintyg efter begäran hos
institutionssekreteraren.
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