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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. kunna redogöra för hur elever utvecklar grundläggande kunskaper inom 
bråkräkning, statistik och sannolikhet,

2. kunna beskriva och motivera hur man i undervisningen introducerar och arbetar 
med elevers kunskapsutveckling inom bråkräkning, statistik och sannolikhet,

3. kunna använda problemlösning som ett sätt att utveckla alla elevers kunskaper i 
matematik,

4. visa fördjupad förmåga i att analysera enskilda elevers matematikkunskaper,
5. kunna beskriva och motivera hur man med hjälp av konkreta och laborativa 

arbetssätt kan utveckla elevers matematiska kunnande,
6. visa kunskaper om frågornas betydelse i matematiska samtal med eleverna,
7. kunna uppvisa egen matematisk förståelse och kunskaper inom bråkräkning, 

statistik och sannolikhet,
8. visa god kommunikativ förmåga.

Behörighetskrav
Godkänt resultat på VFU-delarna i kurserna: SMG104 - Svenska och matematik för 
grundlärare F-3: Den språkande matematiska människan och SGL210 - Svenska för 
grundlärare F-3: Läs- och skrivinlärning I.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• enskilda skriftliga hemtentamina (lärandemål 1, 2, 3, 4, 6 och 8)
• seminarium med skriftliga inslag (lärandemål 1, 2, 5, 7 och 8)

 
Omexamination kan ske i annan form.
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
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Undervisningsspråk: Svenska

En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej salstentamen) 
men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till 
komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. 
Komplettering av examinationen ska anpassas utifrån de lärandemål som inte uppnåtts av 
den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att den studerande meddelats 
examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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