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Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
l

l

l

l

förklara grundläggande begrepp inom algoritmkonstruktioner i relation till det
matematiska innehållet i åk 46,
utskilja hur olika algoritmkonstruktioner fungerar och kan användas i åk 46 för
att formulera en lösning till ett problem, undersöka matematiska begrepp och göra
beräkningar,
utveckla klassrumsaktiviteter i åk 4 6 som stödjer elevernas algoritmiska
tänkande,
använda visuella programmeringsmiljöer för att köra och utvärdera en algoritm.

Innehåll
I kursen behandlas begreppet handlings/meningserbjudande (affordances) som
möjligheter och begränsningar i användningen av programmering för att utföra
pedagogiska handlingar ur ett matematiskdidaktiskt perspektiv. Inom
algoritmkonstruktioner behandlas användningen av naturligt språk, blockdiagram,
pseudokod och strukturdiagram med fokus på att formulera en lösning till ett problem,
beskriva matematiska begrepp och göra beräkningar. Kursen kommer även att fokusera
på att klargöra möjligheterna att använda programmering i klassrummet för att utveckla
elevernas algoritmiska tänkande, utvärdering, nedbrytning, abstraktion och generalisering
i programmeringsprocessen.

Undervisningsformer
Kursen består av föreläsningar, fältuppgifter samt ett flertal praktiska

pseudokod och strukturdiagram med fokus på att formulera en lösning till ett problem,
beskriva matematiska begrepp och göra beräkningar. Kursen kommer även att fokusera
på att klargöra möjligheterna att använda programmering i klassrummet för att utveckla
elevernas algoritmiska tänkande, utvärdering, nedbrytning, abstraktion och generalisering
i programmeringsprocessen.

Undervisningsformer
Kursen består av föreläsningar, fältuppgifter samt ett flertal praktiska
programmeringsövningar där ett projektarbete ingår.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Krav för Godkänd: godkända inlämningsuppgifter samt godkänt individuellt
projektarbete.
Krav för Väl godkänt: För erhållande av betyget Väl godkänt på hel kurs krävs Väl
godkänt betyg på det individuella projektarbetet.

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.
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