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Linköping, juni 2022 
 

Du är varmt välkommen till kursen Matematikdidaktik åk 4-6 (9VFG07), 15 hp! 

Kom ihåg att tacka ja till kursen senast den 22 juli via ditt konto på antagning.se för att behålla 
din plats på kursen. 

Introduktion samt upprop äger rum den 22 augusti 2022 kl. 09:00-12.00 digitalt, via Zoom. Jag 
kommer att ha en kort föreläsning om taluppfattning. Länk till Zoom-mötet: 

Topic: 2022ht_Matematikdidaktik 4-6_Klassrum 
Join Zoom Meeting: 
 
https://liu-
se.zoom.us/j/68113938862?pwd=T21IQnR0bHRldVhGWjJNN3NlZ1UxUT09 

Meeting ID: 681 1393 8862 
Passcode: 102075 

Om du inte kan delta vid detta tillfälle skickar du ett mail med anmälan till Malin Åberg, 
malin.aberg@liu.se där du anger namn, personnummer, telefonnummer samt vilken kurs du 
tackar ja till. 

Inför den första träffen ska du läsa litteratur och fundera över några frågor. Information om 
litteratur och frågor finns på kursens hemsida, https://liu.se/studieinfo/kurs/9fvg07/ht-2022 
under fliken Övriga dokument. I kursrummet på Lisam, under Kursdokument, finns också 
information om kurslitteratur mm. 

Kursträffarna är 15/9, 19/10, 15/11, 12/12 och 11/1 kl. 09:15-16:00. Alla kursträffar kommer 
att ske digitalt via zoom. Eftersom kursen genomförs helt på distans tillkommer även andra 
aktiviteter som genomförs via nätet, såsom 4 gruppträffar à 2 timmar. 

Mer information om vad du själv behöver göra för att praktiskt komma i gång med dina studier 
hittar du här: https://liu.se/artikel/checklistor och www.liu.se/antagen. 
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Övrigt 

Om du har frågor om antagning eller behörighet ska du höra av dig till Antagningsenheten på 
LiU, antingen via mejl: antagning@liu.se eller telefon: 013-28 17 00. 

 

Behöver du hjälp med t.ex. registrering, LiU-ID eller inloggning på Lisam kan du i första hand 
kontakta Infocenter: https://www.student.liu.se/studentstod/infocenter?l=sv 

 

Har du frågor om kursen är du välkommen att höra av dig till kursansvarig nedan. 

Varmt välkommen till Linköpings Universitet! 

Med vänliga hälsningar, 

Tuula Koljonen (kursansvarig och kurslärare) 

tuula.koljonen@liu.se  

tel. 013-28 47 92 
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