
 

Engelbrekts förskolas målbild– att arbeta med 

matematik 
Målbilden för matematik är ett stöd för pedagogers planering, genomförande och uppföljning av 
undervisningen samt för att synliggöra förskolans erbjudanden av de matematiska målen i läroplanen. De ger 
exempel på hur läroplanens mål och riktlinjer kan omsättas i praktiken utifrån Lpfö 18. Målbilden visar på vad 
Engelbrekts förskola ska arbeta med under barnens år på förskolan för att skapa en god grund för fortsatta 
studier på grundskolan. Målbilden syftar till att säkerställa kvalitet på Engelbrekts förskola och är en del av 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Målbilden jackar i förskoleklassens kartläggning Hitta matematiken. 

Läroplanen för förskolan – Lpfö18  

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). 
I läroplanen för förskolan, Lpfö18, återfinner vi detta kring att arbeta med matematik: 

• Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och 
beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. 

 
Mål  
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, 

• 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 urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan 
begrepp. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tiden på förskolan ska barnen erbjudas rika möjligheter kring detta: 

• 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). Bygg- och konstruktion berikar barnens kunskap kring de tredimensionella 
formerna. 

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

• likheter och olikheter mellan mängder.  

• antalsbegrepp i varierade sammanhang utifrån Gelman och Galistels fem principer: 
o Ett till ett principen, parar ihop två föremål från olika mängder.  
o Principen om räkneordens ordning, vilken ordning siffrorna kommer i räkneramsan.  
o Antalsprincipen, den sista siffran man räknar är antalet.  
o Abstraktionsprincipen, att man vet att konkreta och abstrakta föremål går att räkna.  
o Principen om godtycklig ordning, att det går att börja räkna i vilken ordning som helst 

men att ett föremål bara räknas en gång 

• 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). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tiden på förskolan ska barnen erbjudas rika möjligheter kring detta: 

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

• uppmuntra barnen att ifrågasätta hypoteser. 

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

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

• möta samma begrepp i olika situationer samt upptäcka och urskilja likheter och olikheter mellan 
begrepp.  

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

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

• fördjupa sig i både i egna och andras problemställningar.  

• hitta metoder och strategier för att lösa olika problem. 

• ge barnen erfarenheter av logiskt tänkande.  
 

Estetiska uttryckssätt 
Det verbala språket är en viktig del för att barnet ska kunna kommunicera sina tankar och reflektioner 
kring matematik men det är viktigt att erbjuda rika möjligheter för barnen att uttrycka sig matematiskt på 
när de erövrar det verbala språket. Barnen ska ha möjlighet att uttrycka sig på 100 olika sätt. Vi erbjuder 
barnen olika material att arbeta med som lera, kolpenna, olika blyertspennor, olika färger, olika penslar 
men också andra sätt att uttrycka sig på som genom drama, teater, dans, musik, att bygga och konstruera 
mm. Genom att använda olika estetiska uttryckssätt skapar detta en förståelse för det som problematiseras 
inom matematik (se mer under Målbild Estetiska uttryckssätt). 
 
Lärmiljön 
På varje hemvist ska det finnas möjlighet att arbeta med matematik på olika sätt. Det är viktigt att de finns 
stationer där barnen erbjuds matematik på olika sätt och kan språka matematiskt med andra barn och 
vuxna. Barnen ska ha möjlighet att kunna erhålla kunskaper inom matematiken genom att möta olika 
matematiska begrepp och ord genom att använda dessa inom projektet i den spontana undervisningen. 
En välutvecklad bygg- och konstruktions station ska finnas på varje hemvist på förskolan för att barnen 
ska kunna undersöka olika matematiska former. Genom samspel med barn och pedagoger i den lärmiljön 
kan barnen vidga sina matematiska begrepp men också sin kommunikativa förmåga och sitt tekniska 
kunnande då bygg- och konstruktion möter många av målområdena i Lpfö18. Barnen skall ha en 
progression i dessa lärmiljöer som alla våra lärmiljöer på Engelbrekts förskola. 
 
Förskolan bör erbjuda barn ett inspirerande, varierande och tillgängligt material i miljöerna som är 
analogt, digitalt samt multimodalt för att samtliga barn ska få möjlighet att utveckla sina matematiska 
kunskaper. Utifrån ett lärandeperspektiv för barn i förskolan kan de utveckla sina matematiska kunskaper 
genom att tillsammans med andra barn och vuxna använda olika digitala verktyg i skiftande miljöer. 
 
Digitala verktyg  
Digitala verktyg ska användas tillsammans med barnen för att vidga både den digitala kompetensen (se 
mer under Målbild Digitala verktyg) men också för att arbeta med matematik. De digitala verktygen kan 
öka barnens motivation och genom att de är intresserade tycker de att det är roligare. Apparna som 
används ska skapa samspel och kommunikation mellan människor för att berika lärandet inom 
matematikområdet och där det finns utrymme för att kunna tänka, reflektera och problematisera olika 
matematiska lösningar. Digitala verktyg som Beeboots, Blueboots, andra robotar är användbara för att 
arbeta med olika delar av det matematiska området.  
 
 
 

 

 


