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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2016-06-
14 och senast reviderad 2016-11-12. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2016-11-12, vårterminen 2017.
 
Utbildningsområde: Undervisning 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

 
Inplacering
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Speciallärarprogrammet, inriktningen
Ämnesspecialisering mot matematikutveckling, 90 högskolepoäng. 

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten antagits till
Speciallärarprogrammet, inriktningen Ämnesspecialisering samt med godkänt resultat
genomgått SPP100 Specialpedagogik lärande i ett samhällsperspektiv, 15 högskolepoäng,
eller har motsvarande kunskaper. 

 
Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

visa fördjupad kunskap om barns och elevers matematiklärande och
matematikutveckling, 

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH
SPECIALPEDAGOGIK

SLP350    Barns och elevers matematikutveckling i teori och praktik, 15
högskolepoäng
Children's and students' development in mathematics in theory and practice, 15
higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Specialpedagogik A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav



•

•

•
•
•

analysera olika teoretiska perspektiv på barns och elevers matematiklärande och
allsidiga kunskapsutveckling i relation till specialpedagogiska perspektiv, inklusion,
barnkonventionen, genus, etnicitet och klass, 
beskriva relationen mellan teoretiska perspektiv på barns och elevers
matematikutveckling och lärares olika pedagogiska handlingar i praktiken, 
identifiera och analysera räknestrategier hos barn och elever i matematiksvårigheter, 
kritiskt granska metoder för bedömning av barns och elevers matematikutveckling, 
visa fördjupade kunskaper om bedömning för lärande och betygssättning, samt dess
etiska och demokratiska konsekvenser. 

  

 
Innehåll
Barns och elevers lärande i matematik behandlas utifrån olika teoretiska perspektiv. I
kursen anläggs ett specialpedagogiskt perspektiv på matematikutbildningen. Teoretiska
ansatser och förklaringsmodeller till matematiksvårigheter problematiseras. Den
naturliga variationen av elevers olikheter behandlas som ett pedagogiskt dilemma.
Matematiksvårigheter i kombination med neuropsykiatriska och intellektuella
funktionsnedsättningar behandlas översiktligt. Vetenskap, beprövad erfarenhet och
frågor om evidens gällande insatser för barn och elever i svårigheter diskuteras.
Strategier hos barn och elever i matematiksvårigheter, framför allt i aritmetik, utforskas,
beskrivs och analyseras. Bedömning för lärande och betygssättning och dess
konsekvenser problematiseras. 

 

 
Former för undervisning
Innehållet behandlas genom föreläsningar och seminarier. I litteraturseminarierna
bearbetas kurslitteraturen såväl individuellt som gemensamt. Dessutom intervjuas elever
i matematiksvårigheter i syfte att analysera och utveckla en fördjupad förståelse för
elevers olika räknestrategier.  
Undervisningsspråk: svenska

 
Former för bedömning
Bedömningen sker genom individuella skriftliga examinationsuppgifter. 
Dessutom sker en examinationsuppgift muntligt och sker genom gruppredovisning där
varje student redovisar sina elevintervjuer. 
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av
en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
(HF 6 kap 22 §). En sådan begäran ska inlämnas skriftligt till kursansvarig institution.
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Antalet provtillfällen är begränsat till fem. 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en
tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning. 
  
Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Bedömningskriterier anges i kursguiden. 

 
Kursvärdering
Kursvärdering i relation till kursens mål och innehåll sker kontinuerligt i kursen samt i
form av en individuell skriftlig enkät på GUL vid kursens slut. Sammanställningen av
denna återkopplas till studentgruppen via Göteborgs universitets lärplattform och ligger
till grund för planering av påföljande kurstillfälle. 

 
Övrigt
Nätbaserad information och kommunikation används i kursen och tillgång till dator
och internetuppkoppling krävs. 
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