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Matematikutveckling i 
förskoleklassen 2016:3
Följande litteratur erbjöds lärarna i Varbergs kompetensutveckling utifrån 
Tänka, resonera och räkna i förskoleklass.

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass
Boken riktar sig till lärare som undervisar i matematik i förskoleklass men 
är också relevant för dem som undervisar i grundskolans tidiga årskurser. 
Boken innehåller såväl konkreta, tematiskt ordnade aktiviteter som 
teoriavsnitt om hur barn utvecklar sin förståelse för tal och räkning.
    På läsningens område talar vi om språklig medvetenhet. På 
motsvarande sätt bör förskoleklassens undervisning i matematik 
utveckla barnens intuitiva känsla för antal och mönster till mer uttalad 
medvetenhet om relationer inom tal, mellan tal och mellan tal och 
omvärld.
    Materialet är utvecklat och utprövat med hjälp av lärare i förskoleklass.
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