
 
Matematiska målbilder för förskolor i Halmstad kommun 

Målbilderna för matematik är ett stöd för pedagogers planering, genomförande och uppföljning av undervisningen.  

De ger exempel på hur vi kan omsätta läroplanens mål och riktlinjer i praktiken utifrån Lpfö 18.  

Målbilderna syftar till att säkerställa kvalitet och likvärdighet i Halmstad kommuns förskolor och är en del av huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete.  

 

Målen i matematik har konkretiserats genom Förskola i utveckling-bakgrund till ändringar i förskolans läroplan (2010). 

Ett konkret sätt att närma sig läroplanens mål är att utgå från Alan Bishops matematiska aktiviteter (Doverborg et al, 2016). 
Aktiviteterna hjälper oss att synliggöra matematiken i vardagen. De ger oss en konkret idé om i vilka situationer som barn och 
vuxna kan ha behov av att använda matematik. 

 

Barn som vistas i förskolan ska få stimulans och utmaningar i sin utveckling och i sitt lärande i riktning mot målen.  

För att det ska ske krävs det att det finns pedagoger som stödjer lärandet i den riktningen.  

 

                                           

 

 

 

 

 

Bild 1: När barnen intresserar sig för något och stimuleras och utmanas genom lek, miljö och material samt andra barn, 
undervisar pedagogen, d.v.s., stimulerar och utmanar barnets intresse mot strävansmålen, vilket leder till att barnen ges 
möjlighet att utvecklas i riktning mot målen (Skolinspektionen, 2016) 

 

 

I läroplanen Lpfö 18 beskrivs förskolans matematikuppdrag i tre mål. Det första målet beskriver innehållet, d.v.s. vilken 
matematik vi ska synliggöra samt hur vi kan resonera matematiskt om detta. De övriga beskriver på vilket sätt matematiken ska 
synliggöras (Kärre & De Ron, 2016). 

 

 
 

• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras 
problemställningar,  
 

- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, 
mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,  

- förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och 
andras problemställningar,  

- förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  
              mönster och sortering 

 
Mål som särskilt integreras med de matematiska målen 
 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
 

- självständighet och tillit till sin egen förmåga,  

- sin skapande förmåga och sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i 

olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, 

- förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap 

 

Mål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
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Pedagogerna stödjer och utmanar barns lärande genom att låta dem 
utforska och utveckla förståelse för samt resonera matematiskt om 
Vad? (innehåll) 

• tvådimensionella geometriska grundformer och deras samband till 
varandra (t.ex. kvadrat, rektangel, triangel, cirkel) 

• tredimensionella geometriska grundformer och deras samband till 
varandra (t.ex. kub, rätblock, kon, cylinder) 

• begrepp som t.ex. längd, bredd, höjd, area, volym, vikt, tid och 
hastighet, läge, avstånd och riktning 

• likheter och olikheter mellan mängder    

• antalsbegreppet i varierade sammanhang utifrån Gelman och Galistels 
fem principer  

• sambandet mellan helhet och delar (t.ex. hur tal och mängder kan delas 
upp)   

• sortering och klassificering  

• att förändringar kan vara slumpmässiga eller bero på samband (t.ex. 
hälften/dubbelt, öka/minska) 

  Hur? (resonemang) 

• låta barnen undersöka, ifrågasätta, reflektera, generalisera och dra 
slutsatser vid problemlösning. 

• uppmuntra barnen att ifrågasätta hypoteser 

• utmana barnen i att sätta sig in i andras sätt att tänka och uttrycka sitt 
eget perspektiv 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

- förståelse för rum, tid och form, och 

grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, 

antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt 

att resonera matematiskt om detta 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

- förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och 
använda matematiska begrepp och samband 
mellan begrepp, mönster och sortering 

 

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

- förmåga att använda matematik för att 
undersöka, reflektera över och pröva olika 
lösningar av egna och andras 
problemställningar 

 

 

 

   

 

 Pedagogerna stödjer och utmanar barns lärande genom att                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• ställa frågor där det på förhand inte finns en för barnet 
känd lösningsmetod 

• låta barnen fördjupa sig i både i egna och andras 
problemställningar 

• låta barnen hitta metoder och strategier för att lösa 
problem. 

• ge barnen erfarenheter av logiskt tänkande 

• låta barnen uttrycka sina uppfattningar i olika 
uttrycksformer (t.ex. genom konkret material, 
teckningar, bilder, ord, gester) för att få förståelse för 
det som problematiseras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pedagogerna stödjer och utmanar barns lärande genom att 

• klä situationer i ord i alla sammanhang och använda 
korrekta matematiska begrepp 

• låta barnen möta samma begrepp i olika sammanhang  

• låta barnen upptäcka och urskilja likheter och olikheter 
mellan begrepp 

• låta barnen uttrycka upplevelser, känslor och 
erfarenheter av matematiska begrepp i skapande och 
lek. (reflektera över sina upplevelser och kunskaper av 
matematik) 

• -uppmuntra barnen att använda varierande 
uttrycksformer för att uttrycka sina matematiska 
erfarenheter i lek, skapande, fantasi, temaarbete och i 
vardagssituationer 

• utmana barnens teorier i handling (problematisera 
barnens tankar och hypoteser) 

 
 

 

 

 


