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Mål
Efter avslutad delkurs ska den studerande:
1. kunna använda de fyra räknesätten, talens egenskaper, begrepp från statistik och
sannolikhet i olika representationsformer för att synliggöra processen vid
beräkningar och vid problemlösning som krävs för undervisning i grundskolan,
2. kunna redogöra för begreppet särskilda utbildningsbehov (SUM) i relation till
innehållet i aritmetik, statistik och sannolikhet samt kulturella och sociala aspekter
på lärande ur ett specialpedagogiskt perspektiv,
3. kunna föra resonemang om att möta alla elever i ett inkluderande klassrum för att
bygga en progression i elevens lärande inom aritmetik, statistik och sannolikhet
för 4–6,
4. kunna organisera aktiviteter med anknytning till de fyra räknesätten, talens
egenskaper, statistik, sannolikhet, aritmetikens historiska utveckling och
användningen av tekniska hjälpmedel som ger möjlighet att utveckla lärande i en
undervisningssituation samt
5. kunna argumentera för relationer mellan alla elevers lärande, framställningen av
innehållet i aritmetik, statistik och sannolikhet i en undervisningssituation,
lärandemiljöer och arbetsformer utifrån aktuellt forsknings och utvecklingsarbete
med fokus på årskurs 4–6.

Innehåll
Kursen behandlar innehållet inom aritmetik, statistik och sannolikhet som knyter an till
centralt innehåll i Lgr11 från årskurs 3–9. Förutom detta kommer fokus att vara på

innehållet i aritmetik, statistik och sannolikhet i en undervisningssituation,
lärandemiljöer och arbetsformer utifrån aktuellt forsknings och utvecklingsarbete
med fokus på årskurs 4–6.

Innehåll
Kursen behandlar innehållet inom aritmetik, statistik och sannolikhet som knyter an till
centralt innehåll i Lgr11 från årskurs 3–9. Förutom detta kommer fokus att vara på
användningen av de fyra räknesätten, talens egenskaper, sannolikhet och statistik för att
synliggöra processen vid beräkningar och vid problemlösning som krävs för undervisning
i grundskolan. Innehållet inom aritmetik, statistik och sannolikhet diskuteras i relation till
begreppet särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM) samt kulturella och sociala
aspekter på lärande ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Dessutom diskuteras hur man
inom ramen för ett inkluderande klassrum kan möta alla elever för att bygga en
progression i elevens lärande inom aritmetik, statistik och sannolikhet för 4–6. Valet av
aktiviteter med anknytning till de fyra räknesätten, talens egenskaper, statistik,
sannolikhet, aritmetikens historiska utveckling och användningen av tekniska hjälpmedel
som ger möjlighet att utveckla lärande i en undervisningssituation kommer också att
behandlas under kursen. Dessutom kommer att behandlas relationer mellan alla elevers
lärande, framställningen av innehållet i aritmetik, statistik och sannolikhet i en
undervisningssituation, lärandemiljöer och arbetsformer utifrån aktuellt forsknings och
utvecklingsarbete med fokus på årskurs 4–6.
Professionsbas och professionell progression
Kursen förbereder studenten för ett ämnesdidaktiskt tänkande utifrån kursinnehåll,
styrdokument och frågorna vad, hur och varför. Frågor kring lärarroll, lärandesituationer,
val av innehåll och anpassning av arbetsformer aktualiseras och behandlas vidare i
samband med fältstudier.
Vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig progression
Den studerande får under kursen fördjupad kunskap om ämnets och ämnesdidaktikens
teoretiska begrepp. Den studerande får ta del av forskning med relevans för
ämnesområdet och för professionen samt visa fördjupad förmåga att kritiskt och
självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av
yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.

Undervisningsformer
Kursen ges på distans med 6 obligatoriska träffar (början, mitten och slutet). Datum för
träffarna meddelas i god tid. Träffarna är förlagda till Linnéuniversitetet Campus
Kalmar och/eller Växjö.
Kursen genomförs i form av föreläsningar, räkneövningar, laborationer, studie
gruppsarbete, seminarier och fältstudier. En viktig del är deltagarnas egen
undervisningserfarenhet.
IKT och teknikstöd
Kursdeltagarna måste ha tillgång till dator med internetanslutning.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Betyg sätts på följande provmoment.
Matematik 1aritmetik, statistik och sannolikhet, 5hp (Bedöms med betygen Underkänd,
Godkänd eller Väl godkänd)
Specialpedagogik – aritmetik, statistik och sannolikhet ur ett specialpedagogiskt
perspektiv för att möta alla elever, 4hp (Bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller
Väl godkänd)
Metodik 1 (aktiviteter) – 3hp (Bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd)
Didaktik 1 (undervisning, lärandemiljöer, arbetsformer) – 3hp (Bedöms med betygen
Underkänd eller Godkänd)
Olika provmoment examineras vid seminarier genom muntliga redovisningar av
individuella uppgifter och gruppuppgifter samt genom skriftliga redovisningar. Dessutom
examineras matematik 1 genom tentamen.

Didaktik 1 (undervisning, lärandemiljöer, arbetsformer) – 3hp (Bedöms med betygen
Underkänd eller Godkänd)
Olika provmoment examineras vid seminarier genom muntliga redovisningar av
individuella uppgifter och gruppuppgifter samt genom skriftliga redovisningar. Dessutom
examineras matematik 1 genom tentamen.
För att få G på kursen krävs att samtliga förväntade studieresultaten är uppfyllda. För
att få VG på kursen krävs VG i matematik 1 och i specialpedagogik.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.
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