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Else Havnevik Devold 2010 

Foto av Pytagoras Grotte: MORFEUS 
Illustrasjoner : Annette Heiberg 

Gjennom lek, 
eksperimentering og 
hverdagsaktiviteter 
utvikler barna sin 

matematiske 
kompetanse.  
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Ettåringen 

  
• Kan selv komme seg rundt og kan gjennom 

sine handlinger vise at de vil vite. 

 

• Begynner å vise en bevisst interesse for 
omverden, de peker og peker og forventer 
at vi skal si noe om det de peker på.  

 

• Kommuniserer i relasjon her-og-nå og til 
gjenstander 

 

 

Seks grunnleggende 
matematikkaktiviteter 

1. Lek og spill 

2. Forklaring og argumentasjon 

3. Telling 

4. Måling 

5. Lokalisering 

6. Design 

 
 

Alan Bishop 1991 

 
Foto: MORFEUS 
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Lek og spill 

 

 

Forklaring og 
argumentasjon 

• Løse problemer gjennom å resonnere og 

trekke logiske slutninger 

• Å jakte etter sammenhenger 

• Mønster, orden og rekkefølge. 
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Å løse problemer gjennom å resonnere 
og trekke logiske slutninger 

Jakte etter sammenhenger 
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Mønster, orden, rekkefølge Telling 
Parkobling, tallordene, tallrekka, antall og 

antallsord 

To små føtter  

skulle ut å gå 

To små føtter  

med røde sokker på 
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Parkobling, tallord og tallrekka Antall og antallsord 
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Måling Sammenligne størrelser 
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Lokalisering 

• Romforståelse 

• Kroppsbevissthet 

• Posisjonsforståelse 

 

Pythaogras i 
Tareskogen 
 

Vitensenteret Sørlandet 
Norges Forskningsråd 
Abelfondet  
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Pythagoras i Tareskogen  

 

Foto: MORFEUS 
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Pythagoras i Tareskogen  

 

Foto: MORFEUS 

Romforståelse 

 Å kunne orientere seg i rommet; posisjon, 
rekkefølge, retning og avstand. 

 

 Barna må først bli fortrolig med egen kropp 
og dens muligheter og begrensninger. 
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Romforståelse 
Bevegelse 

Orientering 

Plassering 

Rekkefølge 

Retning 

Avstand 

Lukkethet 

 

  

   
www.elsedevold.no 

http://www.youtube.com/watch?v=2XID_W4neJo
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Bevegelse 

• Sveve i åpent rom 

• Huske 

• Klatre  

• Skli 

• Skyve 

• Dra 

• Åle seg gjennom 

• Rulle 

 

 

Orientering  

• Finne fram til riktig rom eller sted. 

• Finne tilbake. 

• Hvor er vi? 
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Plassering 
• De fleste plasseringsordene er relatert 

i forhold til noe 

 
på 

under 

over 

først etter 

sist 

foran 

mellom 
Til venstre 

for 

Ved siden 
av 

oppå 

under I midten 

mellom 

Rekkefølge 

Innbyrdes plassering 
Først, sist og nest sist 
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Retning 

• Vertikalt og horisontalt 

• Rett bort, rett opp og på skrått 

• Skli nedover, krype bortover,  

• klarte oppover 

 

Avstand 

• Barn erfarer avstand gjennom bruk 
av kroppen.  

• Høyde, bredde, dybde 

• Å rekke fram til eller opp til noe 
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Lukkethet 

• Innelukket eller lukket ute fra 

• Innenfor og utenfor 

Forståelsen av rommet 
og seg selv i forhold til 
rommet utvikles i 
relasjon til motorisk 
utvikling og er viktig for 
at barn skal bevege seg 
rundt.  

 

 

 

Foto: MORFEUS 

../../../Videos/Master/MASTER_32_TARESKOGEN_H.264.mov
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Design 

• Bilder,  former, konstruksjoner 

• Å beskrive geometriske former og 

mønster 

• Lage nyttegjenstander og 

prydgjenstander Helena Bøhler, HiO  
I Tangentens barnehagenummer 
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En, to, tre, fire  


