
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-12 och senast reviderad

2011-09-19. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2011-11-01. 

 

Utbildningsområde: Undervisning 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

2. Inplacering
Kursen ges som specialisering i Lärarprogrammet och erbjuds även som fristående kurs. Kursen riktar sig till

blivande lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskolans första år och verksamhet med barn inom

förskolans verksamhetsfält.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. För att få räkna kursen som

specialisering i Lärarprogrammet krävs godkänt resultat i Allmänt utbildningsområde, termin 1, samt en

inriktning i Lärarprogrammet på 60 högskolepoäng, varav 45 hp skall vara godkända, eller motsvarande

kunskaper.

 

4. Innehåll
Fokus i kursen är relationen mellan barn, matematik, styrdokument och lärares didaktiska överväganden i den

pedagogiska praktiken i förskola, förskoleklass, fritidshem och de tidiga åren i skolan. Utgångspunkten är att

barns matematiska tänkande utvecklas i samspel med andra människor och den omgivande miljön och att när

barn ges möjlighet att använda och kommunicera om matematik stärks deras tilltro till sitt eget
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matematiklärande. Det är därför av betydelse att de vuxna som arbetar med barn i tidig ålder har en utvecklad

förmåga att se och synliggöra matematik i vardagen, samt goda färdigheter i att skapa lämpliga

lärandemöjligheter. Hur barn lär matematik och hur barn kommunicerar denna kunskap med andra i lek och

aktiviteter i de pedagogiska verksamheterna är områden som behandlas ingående i kursen. Kursens

innehållsliga teman behandlas såväl teoretiskt som didaktiskt för att stödja studentens professionella

utveckling.  En viktig utgångspunkt för denna utveckling bör vara barns matematiklärande inom de olika

verksamhetsfälten. 

Kursen omfattar följande innehållsliga teman:

matematik ur barns perspektiv  

matematiklärande i lek och kamratsamvaro  

barns grundläggande färdigheter och begreppsbildning i matematik  

barns matematiska kompetens  

innebörden av förskolans, förskoleklassens, fritidshemmets och de tidiga åren i skolan uppdrag att stödja

och utveckla barns matematiska tankeförmågor och färdigheter  

dokumentation med olika medier för att synliggöra samspelet mellan lärares didaktiska arbete och barns

lärande i och om matematik  

lärandemiljöer; arbetssätt; förhållningssätt och samverkan mellan olika verksamheter  

matematikdidaktiskt arbete med utgångspunkt i barns perspektiv 

Dessa teman bearbetas genom litteraturstudier, övningar och seminarier och i ett fördjupningsarbete med

olika frågeställningar omkring hur matematik kommuniceras, ingår i och hanteras i förskolans,

förskoleklassens, fritidshemmets och skolans (år 1 och 2) verksamhetsfält.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

Kunskap och förståelse

beskriva och analytiskt redogöra för förskolebarns och yngre skolbarns matematiklärande,  

redogöra för samhällsuppdraget såsom det uttrycks i aktuella styrdokument med barn i förskola,

förskoleklass och skola. 

Färdighet och förmåga

urskilja och ge exempel på hur barn använder matematik i lek och sociala samspel  

diskutera hur lärare kan använda sig av olika begrepp, uttryck och tematiska arbetssätt för att stödja och

utmana barns matematiklärande  

diskutera dels hur man kan dokumentera barns matematiska lärande och den pedagogiska verksamheten i

förskolan med avseende på matematik, och dels vilka pedagogiska konsekvenser dokumentationen kan ha

för barns fortsatta lärande 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

urskilja och diskutera hur egna föreställningar, handlingsmönster och kunskaper i relation till verksamhet

med matematiklärande i förskola, förskoleklass, fritidshem och hur skola bidrar till att stödja barns

matematiklärande samt deras intresse för och tilltro till den egna förmågan att lära matematik  

diskutera och argumentera för hur olika didaktiska förhållningssätt kan ha betydelse för barns

matematiklärande 

 

6. Litteratur
Se bilaga.
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7. Former för bedömning
För bedömningen skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Vid bedömning av

studentens kunskaper utgör litteraturseminarier underlag med såväl muntliga som skriftliga moment där egna

reflektioner vid bearbetning av kurslitteraturen diskuteras. I en avslutande hemtentamen förväntas studenten

redogöra för ämnesspecifika begrepp och göra didaktiska reflektioner samt diskutera några av de teman som

behandlats i kursen.

 

För bedömningen skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Vid bedömning av

studentens kunskaper utgör litteraturseminarier underlag med såväl muntliga som skriftliga moment där egna

reflektioner vid bearbetning av kurslitteraturen diskuteras. I en avslutande hemtentamen förväntas studenten

redogöra för ämnesspecifika begrepp och göra didaktiska reflektioner och diskutera några av de teman som

behandlats i kursen.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

Studentens kunskaper examineras i relation till kursens mål och syften. Underlag för bedömning utgörs av

examinationsuppgiften och av deltagande i seminarieverksamheten. Följande kriterier tillämpas vid

bedömning av de studerandes prestationer och resultat:

Betyget Godkänt innebär att den studerande uppfyller kursens mål enligt kursplanen. För Godkänt krävs att

den studerande på ett självständigt sätt:

kommunicerar och använder vunna insikter och genom detta visar att hon/han uppfyller kursens mål  

tydligt motiverar sina ställningstaganden med stöd utifrån kursens innehåll  

tydliggör och kommunicerar sina vunna insikter från litteratur och seminarier och därmed visar att

hon/han har uppnått kursens mål.  

Betyget Väl godkänt innebär att den studerande, utöver kraven för Godkänt:

visar förmåga att diskutera och föra väl underbyggda resonemang om barns matematiklärande utifrån de

teoretiska perspektiv och kunskaper som behandlats i kursen. 

 

9. Kursvärdering
Kursen skall utvärderas och resultaten skall bli föremål för diskussion mellan lärarna på kursen och

representanter för studenterna. Denna diskussion skall avrapporteras till kursansvarig. Utvärdering skall ske

dels efter avslutad kurs och dels vid minst ett tillfälle under kursens gång. Sammanställningar av

kursvärderingar skall rapporteras till studierektor och ansvarig nämnd, samt utgöra underlag för kommande

kursplanering.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
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Obligatorisk litteratur 

Bergius, Birgit & Emanuelsson, Lillemor (2008). Hur många prickar har en gepard? Unga elever 
upptäcker matematik. Göteborg: NCM, Göteborgs universitet. (132 s.)

Björklund, Camilla (2009). Ett, två, många. Om barns tidiga matematiska tänkande. Stockholm: Liber. 
(176 s.)

Doverborg, Elisabet & Emanuelsson, Göran (Red.) (2006). Små barns matematik. Göteborg: NCM. 
(190 s.)

Linder, Sandra, Powers-Costello, Beth & Stegelin, Dolores (2011). Mathematics in early childhood: 
Research-based rationale and practical strategies. Early Childhood Education Journal, 39, 29–
37. (9 s.)

Palmer, Anna (2011). Hur blir man matematisk? Att skapa nya relationer till matematik och genus i 
arbetet med yngre barn. Stockholm: Liber. (126 s.)

Persson, Annika & Wiklund, Lena (2007). Hur långt är ett äppelskal? Tematiskt arbete i förskoleklass. 
Stockholm: Liber. (229 s.)

Runesson, Ulla (2005). Beyond discourse and interaction. Variation: a critical aspect for teaching and 
learning mathematics. Cambridge Journal of Education, 35(1), 69–87. (19 s.)

Wahlandt, Anette, Bjarsch, Carin & Prell, Hillevi (2012). APA – LATHUNDEN En 
snabbguide till referensskrivning för Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Göteborgs 
Universitet. (12 s.)

Referenslitteratur

Dahl, Kristin & Rundgren, Helen (2004). På tal om matte i förskoleklassens vardag. Stockholm: UR. 
(96 s.)

Gottberg, Jessica & Rundgren, Helen (2006). Alla talar om matte. Redan i förskolan. Stockholm: UR. 
(120 s.)

Löwing, Madeleine (2008). Grundläggande aritmetik: Matematikdidaktik för lärare. Lund: 
Studentlitteratur. (308 s.)

Löwing, Madeleine (2006). Matematikämnets dilemman. Hur lärare kan hantera lärandets 



komplexitet. Lund: Studentlitteratur. (251 s.)

Regeringen (2010). Skollagen SFS: 2010:800. www.skolverket.se

Skolverket (2011). Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 
www.skolverket.se. (281 s.)

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö98. Reviderad 2010. www.skolverket.se (16 s.)

Skolverket. (2006). Allmänna råd och kommentarer - För arbetet med att främja likabehandling. 
Stockholm: Skolverket, Fritzes. (36 s.)

Skolverket. (2003). Lusten att lära - med fokus på matematik: Nationell kvalitetsgranskning 2002-
2002. Stockholm: Skolverket. (42 s.)

Skolverket (2000). Analysschema i matematik – för åren före skolår 6. Stockholm: PRIM-gruppen, 
Lärarhögskolan i Stockholm. (44 s.)
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