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Välkomna till en träff om förskoleklassens 

obligatoriska kartläggningsmaterial 

Hitta språket – Hitta matematiken 

Den 1 juli 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att det kommer vara obligatorisk att 

använda sig av kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken. Av den 

anledningen erbjuds nu pedagoger som arbetar i förskoleklass ett tillfälle lära sig mer 

om kartläggningsmaterialet och hur man tillämpar det. 

Den lag som trädde i kraft ligger i linje med läsa-skriva-räkna-garantin där vi ska kunna följa en elevs utveckling från 
förskoleklass upp till de nationella proven i åk 3. Skolverket har därför gett ut två kartläggningsmaterial som riktar sig 
till förskoleklass. Det är materialen Hitta språket och Hitta matematiken. De nya stöden kartlägger en elevers språkliga 
medvetenhet samt elevens matematiska tänkande. 

För att stötta skolorna i implementeringen av materialen, erbjuds därför pedagoger som undervisar i förskoleklass en 
möjlighet att delta i en träff. Vid tillfället kommer deltagarna arbeta kollegialt med att sätta sig in i materialen samt 
resonerar kring de pedagogiska rekommendationerna.  

Under träffen kommer deltagarna att 

- lära sig om innebörden av lagförändringen och dess betydelse i den egna verksamheten. 

- bekanta sig med kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken. 

- resonera kring de pedagogiska rekommendationerna och nya begrepp som finns från höstterminen 2019.  

När? 
Tisdagen den 5 november kl.15.00-17.00  Lokal: Gumaeliusskolans matsal (ingång 4) 
 
Anmälan görs via Pedagog Örebro.  
 

 

Workshop: Kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta 

matematiken – Framgångsfaktorer och fallgropar 
 
I början av vårterminen anordnas även en workshop för pedagoger i förskoleklass som har arbetat med 
kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken. Under träffen kommer deltagarna ha erfarenhetsutbyte 
utifrån sitt arbete med kartläggningen. Träffen bygger på deltagarnas behov och frågor kring hur man arbetar vidare. 

 

När? 
Torsdagen den 23 januari kl. 14.30-16.30.  Info om anmälan kommer i december. 
 
Vill du veta mer om träffarna rörande kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken kontakta Örebro 
kommuns språk-, läs- och skrivutvecklare Ann Wahlström ann.wahlstrom@orebro.se eller Madelene Forsmark 
madelene.forsmark@orebro.se 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbAd8GVguubEtLefKJiuZTi6e2ZVqdpXlzg5WbivfDUE-qwQ/viewform?usp=sf_link
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