KURSPLAN
Kurskod: SVM101

Svenska och matematik för grundlärare 4-6: Den språkande och matematiska människan,
12 hp

Swedish and Mathematics for Teachers years 4-6: The Communicating and Mathematical
Human Being, 12 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2017-09-21
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H17
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
1.
kunna diskutera elevers tänkande kring möten med svenska språket,
2.
kunna beskriva och förklara hur ämnet svenska är konstruerat i skolans
styrdokument, med särskilt fokus på årskurs 4-6,
3.
kunna beskriva och förklara hur ämnet matematik är konstruerat i skolans
styrdokument, med särskilt fokus på årskurs 4-6,
4.
visa kunskap om hur estetiska läroprocesser kan integreras i undervisningen,
5.
visa god egen matematisk förståelse och didaktiska kunskaper inom
rumsuppfattning och geometri,
6.
visa god egen kunskap om berättelsestruktur och berättande samt förmåga att
använda berättande didaktiskt,
7.
visa god kommunikativ förmåga.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2,
Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 6B / A6b)
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
•
enskilt skriftligt förberett seminarium (lärandemål 1, 2, 6 och 7)
•
individuellt skriftlig hemtentamen (lärandemål 3, 5 och 7)
•
gestaltande gruppredovisning (lärandemål 2, 4, 6 och 7)
•
salstentamen (lärandemål 5)
Omexamination kan ske i annan form.
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Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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
G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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