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Kursens upplägg 

 
En detaljerad studieplanering finns på din kurssajt i lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har 

registrerat dig på kursen. Studieplaneringen visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om 

du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller 

göra en uppgift.  

Kursens upplägg 

Det är tre olika institutioner som är delaktiga i kursens undervisning: BUV (avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning, FUFF), MND (Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik) samt HSD (Institutionen för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik). Det innebär att ni kommer att ha flera olika kurslärare med 

olika fokus och innehåll kring vad matematik, teknik och didaktik kring matematik kan vara.    

Närvaro 

Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, verkstäder, individuella uppgifter och gruppuppgifter. 

På grund av Coronaviruset har vi i denna kurs ersatt föreläsningarna med digitala resurser. Samtliga 

schemalagda aktiviteter utom danspasset kommer denna termin att genomföras via zoom. Danspasset 

genomförs på campus i små grupper. Pga pandemin finns också en möjlighet att genomföra detta pass 

från hemmet via zoom och kompletterande uppgift. Närvaro är obligatorisk och frånvaro kompenseras 

genom skriftliga uppgifter samt uppsamlingsseminarium. Vidare information ges vid kursstart via 

Athena.  

MND och HSD  

Seminarium vid MND och HSD är examinerande (Kursens del: Grundläggande matematik och teknik i 

förskolan).  
För att få slutbetyg på kursen krävs lägst G eller E på examinationerna i kursen samt att alla uppgifter i 

kursen är fullgjorda. För utförliga betygskriterier se separat bilaga på Athena.  

  

Examinationsformer 

Kursens del Grundläggande matematik och teknik i förskolan, 1 hp examineras genom: akitivt deltagande 

vid kursens samtliga schemalagda tillfälle vid MND och HSD.  

 

 

Kursens del Läraren och matematikundervisning i förskolans vardag, 2 hp examineras genom: 

individuell skriftlig uppgift samt genom muntlig presentation i grupp.  

 

 

Kursens del Matematik, lärandeteorier och kunskapsteoretiska traditioner, 2 hp examineras genom: 

individuell skriftlig uppgift.  

 

 

Kursens del Matematik - utforskande och undervisning, 7 hp examineras genom: Individuell skriftlig 

uppgift, betygsskala A-F.  

 

Beskrivning av examinationsuppgifter och betygskriterier publiceras på Athena vid kursstart.   
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Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 

seminarium. Gäller även vid omexamination. Betyget publiceras i Ladok. För att kunna se ditt betyg på 

kursen måste samtliga examinerande moment i kursen vara genomförda. Återkoppling ges vid F och Fx i 

betyg och publiceras via Athena.  

 

För studenter med intyg från SU gäller följande: förlängd skrivtid med 5 extra arbetsdagar för kursens 

sista examination: Matematik – utforskande och undervisning. Resterande examination lämnas in vid 

ordninarie datum.  

Omexamination 

Reglerna för omexamination och vad som gäller vid underkänt betyg framgår av kursplanen.  

Nästkommande omexamination av kursens del: Matematik - utforskande och undervisning äger rum den 

1a mars 2021 kl. 17:00. Examinationen lämnar du in i inlämningsmappen ”Examinationer” i Athena. 

Anmälan till omexamination vid detta tillfälle behövs inte. Vid omexamination av Kursens del: 

Matematik - utforskande och undervisning efterföljande terminer anmäls önskemål för omexamination till 

kursadministratör Maria Lund (maria.lund@buv.su.se) senast en vecka innan inlämning för att bli inlagd 

på Athena-sida för omexaminationer. Glöm inte att ange kurskod och personnummer i kontakt med 

kursadministratör. Omexamination av kursens övriga delar, se examinationskompendium. 

Komplettering av betyget Fx 

Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en vecka efter det 

att kompletteringsbehovet har meddelats. Därefter, eller om detta inte görs inom angiven tid, ska 

studenten omexamineras. 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga 

examinationsuppgifter samt fullgjorda obligatoriska uppgifter.  

 


