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Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande:
l

l

l

l

l

l

övergripande kunna redogöra för, diskutera och problematisera teorier om
kommunikation och interaktion i matematikklassrummet (på individ och
gruppnivå)
visa fördjupade kunskaper beträffande gruppens och det sociala sammanhangets
betydelse för lärande i matematik
visa förmåga att kommunicera och interagera matematiska begrepp i skiftande
sammanhang
kunna redogöra för didaktiska frågor med fokus på planering, genomförande,
dokumentation och utvärdering av matematikundervisning som specifikt fokuserar
kommunikation och interaktion
visa fördjupade insikter beträffande olika former av bedömning av elevers
kommunikation och interaktion i matematikklassrummet
kunna reflektera över och problematisera digital teknik som medierande redskap i
interaktion, kommunikation och lärande i matematikklassrummet

Innehåll
Kursens innehåll är uppdelat i fem delmoment:
l

teorier om kommunikation och interaktioner i matematikundervisningen

l

kunna reflektera över och problematisera digital teknik som medierande redskap i
interaktion, kommunikation och lärande i matematikklassrummet

Innehåll
Kursens innehåll är uppdelat i fem delmoment:
l
l

l

l

l
l

teorier om kommunikation och interaktioner i matematikundervisningen
didaktiska frågor som fokuserar kommunikation och interaktion i
matematikundervisning
interaktion och kommunikation mellan olika delar i undervisningssystemet och
dess påverkan för lärande och arbete i matematikklassrummet
digitala verktyg och programmering i relation till kommunikation och interaktion i
matematikundervisningen
bedömning av kommunikationsförmågor
analys av kommunikation och interaktion i matematikundervisning med fokus på
undervisningens innehåll.

Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier, redovisningar, självstudier samt erfarenhetsutbyte på
nätbaserad utbildningsplattform. Undervisningen bygger i betydande omfattning på de
studerandes aktiva medverkan, individuellt och i grupp, vilket kräver obligatorisk närvaro
vid seminarier och redovisningar.
Kursen ges även på distans.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom skriftliga redovisningar och muntliga presentationer.

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.
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