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Kære nye studerende,
Velkommen til kandidatuddannelsen i didaktik, matematik. Nu er der ikke så længe til studiestarten, hvor Søren, som er en erfaren studerende fra uddannelsen, og jeg som del af introduktionsforløbet skal fortælle jer om uddannelsens form og indhold, og vejlede jer i hvordan I kommer
godt i gang.
En vigtig ting i den forbindelse er at begynde at forberede sig til de forestående moduler. Forberedelserne består bl.a. i at sætte jer ind i de respektive undervisningsplaner, som beskriver hvert
modul, og anskaffe den kursuslitteratur som er nævnt. Hvis det sker i god tid kan I komme flyvende fra start. Det ved vi af erfaring, at mange af jer ikke mindst vil have glæde af at gøre i forhold til
efterårets modul Matematik i fagdidaktisk perspektiv I, da det er i forhold til matematikindholdet
der (og på modulet Matematik i fagdidaktisk perspektiv II, som I skal have på andet studieår), at
mange studerende oplever progressionskurven som mere stejl end hvad godt er, hvis ikke man
enten har en god matematikballast med fra sin bacheloruddannelse eller har ”varmet op” i sommerferien. For dem af jer, der har lyst til opvarmning, foreslår jeg som modulansvarlig at I påbegynder arbejdet med tekst og opgaver fra kapitel 1-3 i en af de grundbøger vi benytter os af:
-

Lorentzen, L., Hole, A. & Lindstrøm, T. (2015). Kalkulus – med én og flere variable, 2. ed. Oslo: Universitetsforlaget. Kan købes via www.universitetsforlaget.no. OBS: Bemærk: 2. udgave.

Når vi kommer lidt nærmere studiestarten, kan I finde link tilundervisningsplanerne her på studiestartssiden under programmerne. På siden med undervisningsplaner er der link til hvert moduls side på
intranettet Blackboard. Når I fra 1. september kan logge på her (https://bb.au.dk/) vises de moduler, I er tilmeldt, på forsiden. Gå ind og orienter jer i planerne, så I kan tage eventuelle spørgsmål
med til introduktionsforløbet sidst i august.
Hvis I får brug for studievejledning er det smartest at starte med at henvende sig til Studiecenteret
(http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studiecenter-arts/), hvor der
sidder gode folk klar til at hjælpe jer. Hvis vejledningsbehovet drejer sig om det enkelte modul er
det smarteste at henvende sig til den modulansvarlige. Hvis I får behov for mere generel studiefaglig vejledning er I velkomne til at ringe til mig på 87163596 (jeg får i perioder flere mails end jeg
kan følge med til) eller kigge forbi mit kontor, som er lokale 325 i bygning B på DPU i Emdrup.
Fortsat god sommer.
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