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Matematikk 2
Navn

Samisk: Matematihkka 2- joatkkaoahppun 5.-10 ceahki vuođđoskuvlaoahpaheddjiide
Norsk: Matematikk 2 – videreutdanning for grunnskolelærere 5.-10 trinn
Engelsk: Mathematics 2- Continuing Education for Primary and Lower Secondary
School Teachers Grades 5-10

Fagkode og fagnivå

V5MAT-6002

Fagstatus

Emnet tilbys som videreutdanning for grunnskolelærere for trinn 5.–10.

Omfang

30 studiepoeng

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning i 5.-10. trinn. Fullført
Matematikk 1 eller tilsvarende 30 studiepoeng i matematikk.

Undervisningsspråk

Norsk, svensk eller samisk.

Faglig innhold

I dette emnet vil følgende tema vektlegges: funksjonslære, tallfølger og rekker, primtall,
matematisk tenkning og resonnering, matematiske bevis, ulike perspektiver på
etnomatematikk, matematisk kompetanse, matematikkdidaktiske modeller for
undervisning og læring i matematikk med spesielt fokus på urfolkskulturer, testing og
undersøkelser i matematikk

Læringsutbytte

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskap om
 ulike modeller for matematiske kompetanser knyttet til elevers læring
 undervisning og læring av matematikk, resonnering og bevis
 induktiv tilnærming til matematikkopplæring
 vanlige bevistyper
 primtallsfaktorisering
 ulike perspektiver på etnomatematikk
 utvikling av kulturbasert undervisning i matematikk i ulike kulturer
 utvikling av utforskende matematikkundervisning
 læring av matematikk med særlig vekt på samisk og kvensk kultur
 språk og læring av matematikk, muntlig og skriftlig kommunikasjon i
matematikkundervisninga
 vurdering i matematikk (formativ og summativ)
 reelle tall og størrelser
 funksjoner av en variabel, omvendte funksjoner
 trigonometriske funksjoner. Egenskapene til funksjonene og bruk knyttet til
geometriske problem
 eksponentialfunksjoner, tilhørende logaritmer.
 enkel modellering i praktiske sammenhenger
 polynomer, potensfunksjoner
 rasjonale funksjoner: Polynomdivisjon, asymptotisk oppførsel
 grenseverdibegrepet og praktisk tilknyting
 tallfølger og rekker
 kontinuitet. Definisjon og eksempel
 derivasjon og integrasjon
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Ferdigheter:
Studenten skal kunne
 gjennomføre kompetansevurdering
 gjennomføre matematiske bevis
 planlegge et undervisningsopplegg i matematikk i samsvar med samisk tradisjonell
kunnskapsoverføring
 redegjøre for ulike perspektiver på etnomatematikk
 modellere og løse problemer innenfor funksjonslære
 bruke digitale hjelpemiddel i undervisninga av funksjonslære i grunnskolen
Kompetanse:
Studenten skal kunne
 skille mellom deduktive og induktive tilnærminger
 bruke primtallsfaktorisering til å finne antall divisorer i et tall
 observere og tolke elevens matematiske kompetanser
 kritisk vurdere kartleggingsresultat basert på en didaktisk struktur
 bruke kunnskap om læring og undervisning til å utvikle egen undervisning
 bruke kunnskap om etnomatematikk til å lede, initiere og gjennomføre innovativt
utviklingsarbeid med basis i samisk kultur
 bruke kunnskap om matematikk og matematikkdidaktikk til å kritisk vurdere
læring og undervisning i matematikk
 bruke kunnskap om funksjonslære til å utvikle varierte tilnærminger til
undervisning om funksjonslære på 5.-10. trinn
Undervisnings- og
læringsformer

Faget arrangeres på en effektiv måte, som innebærer at læringsaktivitetene arrangeres
både på nett og under forelesningene. Undervisnings- og læringsformene er
forelesninger, seminarer, matematikkverksted med lærer, gruppearbeid, selvstudie og
regning/matematisering, tverrfaglig arbeid, refleksjonsoppgave, fagmappe og øvelser.

Arbeidskrav

Det kreves at studentene deltar aktivt både i individuell undervisning i klasserommet,
gruppearbeid, presentasjon av individuelle arbeid og praksis i 5.–10. trinn i skolen
(minst 80 %).
Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:
1. Obligatorisk oppgave om funksjonslære på ca. 3 sider/1200 ord
2. Individuell redegjørelse for et utvalg oppgaver fra Pedersen & Tvete (2014).
Tallenes verden
3. Essay om matematiske kompetanser i relasjon til samisk kultur. Individuell
oppgave på ca 1500 ord. I tillegg skal hver student gi konstruktiv formativ
tilbakemelding på en medstudents essay.

Eksamen og vurdering

Eksamen består av tre obligatoriske deler:
Del 1: Skriftlig eller multimodal hjemmeeksamen på ca. 2500 ord om et eller flere
vektlagte temaer. Inntil 3 kandidater per besvarelse (vektes 20 %)
Del 2. Skriftlig skoleeksamen i matematikk på 4 timer (vektes 50%)
Del 3: Individuell muntlig eksamen på inntil 30 minutter basert på hjemmeeksamen.
(vektes 30%)
Ved bedømming av eksamen benyttes karakterer etter en skala fra A til E for bestått,
og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Kontinuasjonseksamen

Ny eksamen arrangeres i henhold til eksamensreglementet ved Samisk høgskole

Er det mulig å ta faget
som privatist?

Det er ikke mulig for å ta faget som privatist.
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Kvalitetssikring

Det vises til Samisk høgskoles kvalitetssikringsrutiner, og hvilke muligheter og
forpliktelser studenter har til å vurdere kvaliteten på utdannignstilbudene og tjenestene
ved Samisk høgskole.
På studentnivå vurderes studiene på evalueringsmøte og ved at studenterne fŧller ut
evalueringsskjema etter endt utdanning. På institusjonsnivå vurderes studiene ut fra
studentvurderinger, eksamensrapporter, sensorrapporter og fagrapporter.
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