
Målet i sikte – Förskoleklassen
Målet i sikte är ett material som kartlägger elevernas kunskaper 
i matematik. Utgångspunkt för Målet i sikte - förskoleklassen är det 
centrala innehållet i Lgr11. 
På Askunges hemsida finns komplement till elevboken, 
till exempel klassprotokoll, underlag för elevuppföljning m.m.

MateMatiska resoneMang och uttrycksforMer

• Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflek-
tera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

MateMatiska begrepp och uttrycksforMer

• Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas 
för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

• Utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster,  
tid och förändring.

Målet i sikte är ett fristående material och kan användas 
oberoende vilket grundmaterial du använder i undervisningen.  
Du ser var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling samtidigt 
som de blir medvetna om vad de kan och vad de behöver träna 
mera på. 

Målet i sikte innehåller flera olika typer av uppgifter och  
eleverna får i många fall visa hur de tänker när de löser en uppgift. 

Övriga kartläggningsdelar:
Målet i sikte – del 1 och Målet i sikte – del 2, är två  
häften som riktar sig till elever i årskurs 3. Eleverna skriver i häftet. 
Målet i sikte 1–3 är ett kopieringsmaterial som kartlägger  
elevernas kunskaper i årskurs 1, 2 och 3.  
Målet i sikte åk 6 är ett häfte som riktar sig till elever i  
årskurs 6. Eleverna skriver i häftet.
Målet i sikte 4–6 är ett kopieringsmaterial som kartlägger  
elevernas kunskaper i årskurs 4, 5 och 6.  
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Lika många

Rita ett X på burken där det är 
lika många gula och blå kulor. 

Rita lika många jordgubbar 
som det finns i rutan.

Rita lika många streck som 
tärningen visar.

Rita lika många streck som 
tärningen visar.

Jag kanr Jag tycker
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Antal

Måla 6 rutor i tiorutan.

0  1 2  3 4 5 6 7 8 9  

Hur många jordgubbar är det?
Ringa in rätt tal.

0  1 2  3 4 5 6 7 8 9  

Hur många är det?
Ringa in rätt tal.

Rita lika många streck i 
rutan som talet visar.

3

6

Jag kanr Jag tycker
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Tabeller och diagram

Måla lika många rutor i diagrammet 
som det finns bär i den rosa rutan. 

Diagrammet ska visa frukterna i rutan.
Visar diagrammet rätt antal päron? JA  NEJ 

Hur vet du det? 
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Jag kanr Jag tycker
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	Målet i sikte Förskoleklass till webben 1
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