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Kursens upplägg 

En detaljerad studieplanering finns på din kurssida 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. 

Närvaro 

Alla seminarier i kursen kräver obligatorisk närvaro. Frånvaro kan tas igen genom att du 1) gör momentet 

med en annan kursgrupp, maila ansvarig lärare gällande möjligheten att ta igen frånvaro från obligatoriska 

mailto:teresa.elkin.postila@buv.su.se
mailto:anna.gunther.hanssen@buv.su.se
mailto:maria.lund@buv.su.se
mailto:anna.gunther.hanssen@buv.su.se
mailto:karin.hultman@buv.su.se
mailto:katsiaryna.strachal@buv.su.se
mailto:petra.petersen@buv.su.se
mailto:sara.dahlstrom@buv.su.se
mailto:teresa.elkin.postila@buv.su.se
mailto:jenny.fred@su.se
mailto:lena.thelander@su.se
mailto:linda.ohlund@su.se
mailto:marielouise.jatta@su.se
mailto:marie.thisted@su.se
mailto:sophia.farlin.mansson@su.se
mailto:teresa.elkin.postila@buv.su.se
mailto:anna.gunther.hanssen@buv.su.se


 

Kursbeskrivning Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik 

Våren 2022  

2(5) 

 

moment vid ett annat tillfälle; 2) gör en skriftlig kompensationsuppgift. Kompensationsuppgiften publiceras 

via din kurssida i Athena, efter det att momentet genomförts av alla kursgrupper. 

Examination 

Delkurs 1: Grundläggande matematik och teknik i förskolan, 1 hp 

Delkursen syftar till att studenten utifrån kursens litteratur samt genom eget utforskande i 

verkstäder ska erhålla en förståelse för hur barns lek och utforskande av tecken, symboler och 

andra uttryck har betydelse för matematiskt och tekniskt lärande. 

 

Provkod: MO01. 

 

Betygsskala: tvågradig, G=godkänt; U=underkänt. 

 

Delkursen examineras genom: att delta i undervisning och redovisa uppgifter som ges vid Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) två teknikseminarier, delta vid samtlig undervisning samt 

redovisa de uppgifter som ges av Institutionen för ämnesdidaktik (IÄD) vid följande seminarier: Designa; 

Förklara; Räkna; Leka, Spela; Dans; Mäta; Lokalisera och Ute. 

 

Vid frånvaro lämnas kompensationsuppgift in, dock max 3 kompensationsuppgifter. Vid frånvaro från fler 

än 3 seminarium behöver studenten delta vid missade seminarium påföljande kurstillfälle. 

 

Delkurs 2: Läraren och matematikundervisning i förskolans vardag, 2 hp 

Delkursen syftar till att studenten ska få kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser samt visa 

kunskap om grundläggande matematikinlärning samt använda praktisk-estetiska uttryckssätt samt 

lek i planeringen av matematikstimulerande aktiviteter. 

 

Provkod: MO02. 

Betygsskala: tvågradig, G=godkänt; U=underkänt. 

Delkursen examineras genom en visuell/skriftlig och muntlig individuell presentation som fokuserar vad 

matematik i förskolan kan innebära och innehålla samt hur vardagen i förskolan kan undersöks utifrån ett 

matematiskt uttryck och språk. Detta görs genom en sammanhållen föreläsning som visar vad som är 

möjligt att göra och hur en som pedagog kan arbeta med matematik i en förskolekontext. Studenten ska 

också visa varför pedagoger ska arbeta med matematik ur ett förskoledidaktiskt perspektiv (inkludera lek 

samt praktiska och estetiska lärprocesser). 

Examination genomförs som en visuell/skriftlig och muntlig individuell presentation på campus. 

Senast 2022-05-08 kl. 17:00 lämnas underlag för examinationen i mappen ’Examinationer’ i Athena. 
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Delkurs 3: Matematik, lärandeteorier och kunskapsteoretiska traditioner, 2 

hp 

Delkursen syftar till att studenten ska kunna beskriva, jämföra och relatera olika teorier till 

matematiskt lärande och anknyta till förskolans styrdokument.  

 

Provkod: MO03. 

Betygsskala: tvågradig, G=godkänt; U=underkänt. 

Delkursen examineras genom att i text redogöra för centrala delar för de olika teorier som tas upp i kursen 

och med utgångspunkt för en av dessa teorier ger ett konkret exempel på en aktivitet som en kan göra i en 

förskolekontext. Examinationen består utav en text i två delar. I den första delen skrivs ett kortfattat 

referat av olika kunskapsteorier som alla kan kopplas till förskolans matematikpraktiker. I den andra 

delen beskrivs en matematisk förskoleaktivitet utifrån en av kunskapsteorierna. 

Senast 2022-06-03 kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen ’Examinationer’ i Athena. Examinationen 

rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline. 

 

Examinationer bör vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande seminarium. 

Betyget publiceras i Ladok. För att kunna se ditt betyg på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och 

obligatoriska moment i kursen vara avklarade och godkända. 

Mer detaljerade instruktioner för examinationsuppgiften finns under Planeringar > Examinationer i 

kurssajten i Athena. 

Delkurs 4: Matematik - utforskande och undervisning, 7 hp 

Delkursen syftar till att studenten ska få kunskap om grunderna i de matematiska områdena: rum, 

form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp 

samt för mätning, tid och förändring. Att använda pedagogisk dokumentation som ett verktyg för 

att följa lärprocesser i matematik. Reflektera över de egna relationerna till matematikämnet, samt 

kring teorier om lärande i matematik kopplat till genus. 

 

Provkod: MO04. 

Betygsskala: sjugradig, A–F. 

Delkursen examineras genom att i text redogöra för barns matematiska utforskande i den vardagliga 

verksamheten i förskolan, utifrån ett empiriskt exempel. Examinationen består utav en text som fokuserar 

barns matematiska utforskande i den vardagliga verksamheten på förskolan med utgångspunkt i 

observationer och dokumentation från din VFUIII och kursen Förskoledidaktik med inriktning mot 

naturvetenskap och hållbarhet (UB308Y). 

Senast 2022-06-03 kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen ’Examinationer’ i Athena. Examinationen 

rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline. 
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Examinationer bör vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande seminarium. 

Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena vid Fx eller F. För att kunna se ditt betyg på kursen 

i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i kursen vara avklarade och godkända. 

Mer detaljerade instruktioner för examinationsuppgiften finns under Planeringar > Examinationer i 

kurssajten i Athena. 

Omexamination 

Omexamination, deltagande i verkstäder, MO01 

Vid frånvaro lämnas kompensationsuppgift in, dock max 3 kompensationsuppgifter. Vid frånvaro från fler 

än 3 seminarium behöver studenten delta vid missade seminarium påföljande kurstillfälle. 

Omexamination, individuell muntlig uppgift, MO02 

Omexaminationstillfälle bestäms gemensamt, kurslärare och student. 

Inlämningsdeadline: 

Omexaminationstillfället ska genomföras innan 2022-06-03. 

Omexamination, individuell skriftlig uppgift, MO03 

Datum: 2022-08-11. 

Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratör Maria Lund 

(maria.lund@buv.su.se) en senast 2022-07-01. I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner 

för omexaminationen. 

Inlämningsdeadline: 

Senast 2022-08-11, kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen ’Examinationer’ i Athena. Examinationen 

rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline. 

Omexamination, individuell skriftlig uppgift, MO04 

Datum: 2022-08-11. 

Anmäl dig till omtentamen genom att maila kursadministratör Maria Lund (maria.lund@buv.su.se) senast 

2022-07-01 för omregistering. I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner för 

omexaminationen. 

Inlämningsdeadline: 

Senast 2022-08-11, kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen ’Examinationer’ i Athena. Examinationen 

rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline. 

Komplettering av betyget Fx, MO04 

Datum: 2022-08-11 

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

kompletteringsbehovet har meddelats av examinator. På grund av sommaruppehåll lämnas komplettering av 

betyget Fx in senast 2022-08-11. 
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Anmäl dig till omtentamen genom att maila kursadministratör Maria Lund (maria.lund@buv.su.se) senast 

2022-07-01 för omregistering. I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner för 

omexaminationen. 

Betyg på hel kurs 

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

fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro. 

Betyget på individuell skriftlig uppgift (MO04) blir även slutbetyg på kursen. 
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