
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 2013-12-02 och senast

reviderad 2014-02-17. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2014-02-24. 

 

Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

 

2. Inplacering
Kursen riktar sig till lärare i grundskolans åk 7-9. Den ges som fristående kurs eller som uppdragsutbildning

inom Lärarlyftet.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs en behörighetsgivande lärarexamen och undervisning i detta ämne i åk 7-9 utan

att vara ämnesbehörig.

 

4. Innehåll
Kursen är indelad i sex delkurser om 7,5 hp vardera.

 

Delkurs 1 behandlar tal och tals användning och hur man kan kommunicera detta med hjälp av matematikens

uttrycksformer. Särskilt diskuteras vad matematik är, vad det innebär att lära sig matematik och hur

undervisningen kan organiseras och anpassas till elevers olika behov.

 

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

LLMA34, Matematik för lärare åk 7-9, intervall 1-45 hp. Ingår i
Lärarlyftet II, 45,0 högskolepoäng

Mathematics for Teachers in Lower Secondary School, interval 1-45 hp,
45.0 higher education credits

Grundnivå/First Cycle

Huvudområde Fördjupning
Utbildningsvetenskap G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på

grundnivå som förkunskapskrav



Delkurs 2 behandlar matematiklärande genom problemlösning. Planering, genomförande och utvärdering av

undervisning som innefattar val, anpassning och analys av problem i relation till kursplanens olika delar.

Olika perspektiv på matematikundervisning diskuteras i relation till valbar litteratur. 

 

Delkurs 3 inleds med matematikens historiska utveckling samt matematikens betydelse i dagens samhälle.

Lärares förhållningssätt till ämnet problematiseras och diskuteras. Det matematiska innehåll som fokuseras är

dels talteori, dels aritmetik med didaktiska modeller för skriftliga beräkningsmetoder såväl som

huvudräkning. Strategier för problemlösning diskuteras.

 

Delkurs 4 behandlar geometri, mätning, sannolikhet och statistik. Vidare praktiseras och problematiseras

användning av digitala redskap (till exempel GeoGebra) och räknare både som tekniska och didaktiska

hjälpmedel i matematik-undervisningen. Även språkets betydelse för matematikundervisningen behandlas.

 

Delkurs 5 behandlar algebra och funktionslära. Laborativa inslag som kan konkretisera det abstrakta

innehållet diskuteras och problematiseras. Matematiska modellers innebörd och hur de hanteras dels som

redskap vid beskrivning och tolkning av omvärlden, dels som utgångspunkt för lärande i matematik.

 

Delkurs 6 behandlar olika teoretiska perspektiv på hur elevers kunskaper i matematik kan analyseras och

bedömas, samt olika typer av utvärderingsinstrument som kan användas vid bedömning av kunskap i

matematik. Både formativ och summativ bedömning tas upp. Kunskapssynen i styrdokument, det

målrelaterade betygssystemet, dokumentation och tillgången på ny teknik utgör viktiga utgångspunkter.

Innehåll och resultat från nationella prov och internationella studier av elevers kunskaper i matematik

analyseras och diskuteras.

 

Det matematiska innehållet i samtliga ovanstående delkurser bearbetas såväl ur ett ämnesteoretiskt som ur ett

ämnesdidaktiskt perspektiv med fokus på de delar som är centralt innehåll för årskurs 7-9 i grundskolans

kursplan. En annan utgångspunkt tas i deltagarnas erfarenheter och kunskaper inom den egna verksamheten.

Den studerande fördjupar och breddar sin egen kunskap inom ämnesområdet samtidigt som teorier om hur

elever bygger upp sin förståelse studeras och relateras till undervisningens förutsättningar, där hänsyn tas till

såväl styrdokument som elevers olika behov. Individualisering problematiseras utifrån behov av såväl

stimulans som särskilt stöd och kan även ta sin utgångspunkt i ett genusperspektiv eller ett kulturellt

perspektiv. I innehållet ingår även vikten av en varierad undervisning som inkluderar digitala redskap samt

laborativa arbetssätt. Vissa kursmoment utgår från att studenten har förkunskaper motsvarande

gymnasieskolans Matematik C. 

 

5. Mål
Kursens övergripande mål är att den studerande skall ha utvecklat kompetens i läraruppdraget när det gäller

elevers matematiklärande från årskurs 7 till årskurs 9. Studenten skall utveckla såväl ämnesdidaktisk som

ämnesteoretisk kompetens för att kunna planera, genomföra och utvärdera matematikundervisningen för

elever i dessa åldrar. Studenterna förväntas även få en kompetens som gör dem behöriga i årskurs 4-6. Efter

avslutad kurs skall studenten kunna:

- redogöra för, tillämpa och analysera de begrepp och metoder som kursen behandlar, däri inkluderat ett

historiskt perspektiv
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- redogöra för hur elever kan bygga upp sin förståelse för de matematiska begrepp och metoder som

förekommer i grundskolan,

- redogöra för hur undervisningen i matematik kan varieras och inkludera såväl digital teknik som laborativa

inslag,

- planera, genomföra och utvärdera undervisning med det matematikinnehåll som kursen behandlar utifrån

gällande styrdokument, matematikdidaktisk forskning och beprövad erfarenhet,

- kommunicera matematikundervisningens innehåll på ett varierat sätt i olika situationer och med olika

målgrupper,

- urskilja och bedöma enskilda elevers kunskaper inom kursens matematikinnehåll, utifrån gällande

styrdokument,

-visa medvetenhet om språkets roll i elevers utveckling av matematiskt tänkande.

 

6. Litteratur
Se bilaga.

 

7. Former för bedömning
Examinationen sker främst fortlöpande genom redovisningar som genomförs såväl individuellt som i grupp.

Studenterna redogör i uppgifterna både för sin egen ämnesteoretiska förståelse och ämnesdidaktiska

ställningstaganden. Flera av examinationsuppgifterna har anknytning till av studenterna genomförda

fältstudier. Inom delkurs 1, 3, 4 och 5 kommer delar av innehållet att examineras genom skriftlig tentamen.

 

 

 

Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För att få väl godkänd på kursen krävs väl godkänd på minst fyra av delkurserna.

 

9. Kursvärdering
Kursen skall utvärderas och resultaten ska bli föremål för diskussion mellan lärarna på kursen.

Kursutvärdering sker skriftligt (anonymt) efter avslutad kurs och om möjligt muntligt vid kursavslutning.

Sammanställning av utvärderingen rapporteras till studierektor och görs tillgänglig för studenterna.

Sammanställningen är en grund för kursutveckling och delges studenter i nästkommande kurs, då eventuella

åtgärder redovisas.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

Kursen kräver tillgång till en skolverksamhet där fältstudier kan genomföras. Kursen ges på distans med ett

antal träffar på campus.
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LLMA 34, Matematik för lärare åk 7-9, intervall 1 – 45 hp.

Obligatorisk litteratur 2014-02-17

Bergsten, C., Häggström, J. & Lindberg, L. (1997). Algebra för alla. Göteborg: 
NCM, Göteborgs universitet

Brandell, G. & Pettersson, A. (red.) (2011). Matematikundervisning: vetenskapliga 
perspektiv. Stockholm: Stockholms universitets förlag.

Hodgen, J. & Wiliam, D. (2011). Mathematics inside the black box: bedömning för lärande i  
matematikklassrummet. Stockholm: Stockholms universitets förlag.

Häggström, Johan. (2005). Begreppet funktion i historisk belysning. Normat 53(2), 72-82. 
Tillgänglig via: h  t  t  p  :      //nc  m      .gu  .  se/medi  a  /  m      a  t      teb  r  o  n      /nat  i  one  l  lm  o      te/  d  ia  l  o      g  07  1  1  1  2  /      hag  g  str  o  m      .  p      d  f  

Liping Ma (2010). Knowing and Teaching Elementary Mathematics - Teachers'
Understanding of Fundamental Mathematics in China and the United States.
LawrenceErlbaum Associates Inc.

Kilhamn, C. (2011). Making sense of negative numbers. Diss. Göteborg : Göteborgs 
universitet, 2011. Göteborg. Tillgänglig via: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/24151

Lingefjärd, Thomas. (2009a). GeoGebra för de yngre. Nämnaren, 1, 38-41. Tillgänglig via:
h      t  t  p  :      //  w  ww  .  g      e  o      g  eb  r  a      i  n      st  i      t  u      t  .      se/a  r  ti      k  l      a  r  /      a  r      t  i      k  l      a  r.asp  

Lingefjärd, Thomas. (2009b). GeoGebra för Gymnasiet. Nämnaren, 2, 45-50. Tillgänglig via:
h      t  t  p  :      //  w  ww  .  g      e  o      g  eb  r  a      i  n      st  i      t  u      t  .      se/a  r  ti      k  l      a  r  /      a  r      t  i      k  l      a  r.asp  

Lingefjärd, Thomas. (2009c). Samspel mellan algebra, geometri, statistik och talteori.
Nämnaren, 4, 39-42. Tillgänglig via: h  t  t  p:      /  /ww  w  .  g  e  o      g  ebra  in      st  i      t  u      t  .  se/  ar  t      i      k  l  a  r      /  a  r  ti      k  l  ar  .  asp  

Löwing, M. & Fredriksson, M. (2009). Diamant. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig via:
w  w  w  .  s  k  o      l  verket  .      se     

Mouwitz, L. (2004). Bildning och matematik. Stockholm: Högskoleverket. Tillgänglig via:
h      t  t  p  :      //  w  ww  .  h      sv  .  se/  do      wn  l  o      a  d  /  1  8      .  5  39a  9  4  911  0      f  3      d  5  9  1      4  e  c  8      0  00  7  79  0  0  /  0      4  2  9      R  .  p      d  f  

Nordgren, K., Odenstad, C. & Samuelsson, J. (Red.). (2012). Betyg i teori och praktik
ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium. Malmö:
Gleerup. (206 s)

Petit, M.M., Laird, R.E. & Marsden, E.L. (2010). A focus on fractions: bringing 
research to the classroom. New York: Routledge.

Rystedt, E. & Trygg, L. (2005). Matematikverkstad: en handledning för att bygga, 
använda och utveckla matematikverkstäder. Göteborg: Nationellt centrum för 
matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. 

http://ncm.gu.se/media/mattebron/nationellmote/dialog071112/haggstrom.pdf
http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800077900/0429R.pdf
http://www.geogebrainstitut.se/artiklar/artiklar.asp
http://www.geogebrainstitut.se/artiklar/artiklar.asp
http://www.geogebrainstitut.se/artiklar/artiklar.asp
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/24151


Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving,
metacognition, and sense-making in mathematics. In D. Grouws (Ed.), Handbook for
Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 334-370). New York: MacMillan. 
Tillgänglig via: http://jwilson.coe.uga.edu/EMAT7050/Schoenfeld_MathThinking.pdf

Skolverket (2008). Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007 : en djupanalys av 
hur eleverna förstår centrala matematiska begrepp och tillämpar beräkningsprocedurer. 
Stockholm: Skolverket. Tillgänglig via: w  w  w  .  s  k  o      l  verket  .      se  

Sverige. Skolverket (2011). Laborativ matematik, konkretiserande undervisning och 
matematikverkstäder: en utvärdering av matematiksatsningen. Stockholm: Skolverket. 
Tillgänglig via: http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http
%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
%2FRecord%3Fk%3D2724

Skott, J., Jess, K., Hansen, H.C. & Lundin, S. (2010). Matematik för lärare. Delta, 
Didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning.

Skott, J., Jess, K., Hansen, H.C. & Shou, J. (2009). Matematik för lärare. Y. 
Grundbok. Band 1. Malmö: Gleerups Utbildning.

Skott, J., Jess, K., Hansen, H.C. & Shou, J. (2010). Matematik för lärare. Y. 
Grundbok. Band 2. Malmö: Gleerups Utbildning.

Taflin, E. (2007). Matematikproblem i skolan: för att skapa tillfällen till lärande. Umeå: 
Umeå universitet, 2007. Umeå.

Artiklar samt texter från Matematiklyftet kan tillkomma, max 200 sidor per delkurs.
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http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/kunskapsbedomning-i-skolan-1.168826
http://jwilson.coe.uga.edu/EMAT7050/Schoenfeld_MathThinking.pdf

