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Artig med tall !
og !

tøft med mønster!

Gerd Åsta Bones !
Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen!
NTNU, Trondheim!
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Gerd Åsta Bones 
Prosjektleder/Hovedansvarlig for barnehage og 
1.-7.trinn. 

!
Mike Naylor 
Professor i matematikk og matematikkdidaktikk, 
erfaring på alle nivå fra bhg-mastergrad. 

Lede og koordinere arbeidet med å utvikle nye og bedre 
arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikk – fra 
barnehage til voksenopplæring  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matematikksenteret.no
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Magiske tall
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Magiske tall
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6
Magiske tall
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Hva er ditt favoritt-magiske-tall?
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Magiske tall
Opp-ned-tall	


foran- og bak-tall	

tvillingtall	

nabotall	


utenat-tall	

oddetall-partall	


primtall	

trekanttall	

kvadrattall	

kubikktall	


tallmønster	

tallsymbol	

tallfakta	

tallprat
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Kvikk-telling	

!

Utvikler evne til overslag (stor haug)	


Utvikler evne til visualisering	


Gir mulighet til å samordne/ gjenkjenne et antall 

uten å telle	


Utvikler ferdigheter knyttet til addisjon og 

subtraksjon mm	


• en fler / to fler enn	


• en færre / to færre enn	
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Nettbaserte ressurser
Jfr.:Mandat: å utvikle og spre nye og bedre arbeidsmåter og 
læringsstrategier i faget helt fra barnehage til voksenopplæring (UH)	


Synliggjøre hva som kjennetegner god matematikklæring og god 
matematikkundervisning	


Forskningsbasert	


Oppmuntrer/oppfordrer til refleksjon og oppsummering rundt 
aktiviteter	


Tydeliggjøre grunnleggende prinsipper og ideer for alle nivå	


Rike og åpne oppgaver med lav inngangsterskel og utfordringer for 
ulike nivå	


Målgruppe: (barnehagelærere, alle ansatte, foreldre, myndigheter)	
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Undersøkende matematikk
Innføring i likninger med bjørner	


Statistikk og sannsynlighet med bjørner	


!

Jfr.: Kjersti Wæge	


Hvilken betydning undersøkende 
matematikklæring/undervisning har for barnas 
(elevenes) motivasjon, ferdigheter og forståelse
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Konkretiseringsutstyr
!

Spesielt lagd med tanke på å støtte forståelse 
for begreper 	


eks brøksirkler - ikke noe vi bruker i 
hverdagssituasjoner	


Gjør det enklere å forstå at 1/3 er større enn 
1/8 for eksempel.	
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Konkretiseringsmateriell betyr i denne sammenheng først og fremst utstyr som er 
laget for å hjelpe elevene til å forstå nye begreper, og logikken begrepene er bygd 
opp rundt. Et eksempel på dette er brøksirkler. Noe av materiellet er også egnet 
for å øve opp ferdigheter. Et eksempel på dette er såkalte regnenøkler. 

Det vi tenker på som konkretiseringsmateriell, er ikke materiell som er laget for å 
vise matematikk anvendt i praksis. Det blir ikke praktisk matematikk eller 
anvendelse av begreper, selv om vi tar fram en terning eller en brøkstav. Det er 
veldig viktig å være klar over og bevisst på dette. 

Konkretiseringsmateriell brukes for å anskueliggjøre begrepene og hjelpe elevene 
til å finne mening og logikk i dem. Det er i tillegg en fin måte å la elevene selv få 
oppdage at det kan være logiske brister i måten de tenker på, og dermed rydde 
opp i misforståelser og misoppfatninger. Hvis en elev for eksempel adderer brøk 
med ulike nevnere ved å addere tellerne med hverandre og nevnerne med 
hverandre, slik: 2/3 + 2/5 = 4/8, vil eleven kunne innse at dette er feil selv. Hvis 
han/hun finner fram brøksirkler med brøkverdiene i regnestykket hans/hennes, vil 
han/hun se at de to brøkene som skal summeres, til sammen er mer enn en hel, 
mens brøken i svaret til elevene er det samme som en halv. 

Vi har svært gode erfaringer med bruk av konkretiseringsmateriell på denne 
måten. Hvis dette skal fungere, må en del utstyr være tilgjengelig for lærer og 
elever hele tiden mens de holder på med matematikk. Det skal være enkelt, 
naturlig, og slett ikke flaut, å gå og hente utstyr mens en for eksempel regner 
oppgaver fra boka.



Tidlig matematikk - stor effekt          2014

Antall/tall

Geometri Mønster

Statistikk Måling

Romforståelse

Matematikk i barnehagen
“Matematikk” betyr “læring”!
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Tall og telling 

1. Telleregla utenat	


2. En-til-en-korrespondanse	


3. Holde sporet	


4. Kardinalitet
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Tall og mengde 

1. Gjenkjenne et antall som en geometrisk form	


2. En eller to flere enn og en eller to færre enn	


3. Del-del-hel	


4. Bygge sammenhenger til fem og ti
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!

Mønster:!
• kopiere og utvide repeterende mønster (f.eks. !
     AB-mønster)!
• finne hva som mangler i ett gitt mønster!
• sette navn på mønster!
• oversette mønster til forskjellige former, farger, 
lyd og bevegelser!
• gjenkjenne repeterende mønster i omgivelsene!
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Form 
Barna skal kunne sette ord på og forklare hva som 

er likt og hva som er ulikt ved former og figurer   

Barna skal kunne sammenligne og skille mellom 

ulike figurer og former. 



- også viktig for tallforståelse og tallbegrep!
!
Sammensatt og kompleks!
Består av mange komponenter!
som for eksempel!
- romlig fantasi og hukommelse!
- lukkethet!
- diskriminering!
- retning, lokalisering, plassering, orientering!
- persepsjon

Romforståelse
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Nyheter!
3 nye filmer om matematikk for de aller minste (0-3 
år)	


Samarbeid med Snøballfilm - ansvarlig for produksjon	


Matematikksenteret ansvarlig for faglig og didaktisk 
innhold 	


Referansegruppe fra UH med Magni Lossius Hope, 
HiB og Line Føsker Rønning, HiVe,  Anne Nakken og 
Oliver Thiel, DMMH	


!
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!

Film 1	
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Velkommen til 
premiere 15.juni

Film 2:	


Inroduksjonsfilm om matematikk med de minste 
gjennom aktiviteter, i hverdagssituasjoner mm	


Fra Finstad Barnehage, Lørenskog	


Pedagog Bente Fremstad	
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Eskene
Film 3:	


Eskene	


Regnbuen barnehage	


Pedagog Ingrid Maria 	
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5 ESKER!
!
Eskene har 4 sider med bilder i tilknytning til innholdet.!!



Subitizing

Barns medfødte evne til å se mengder opp til 3 
uten å telle	
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Romforståelse

Eksempel	


Barnet kryper på gulvet og kommer til et felt 
med gjennomsiktig glass, stopper opp og vil ikke 
krype over 	
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Eskene
!

Ivaretar ulike matematiske tema 

1. Målinger (perlesmykker - som ikke             
kan gå i stykker)	


2. Romforståelse (trollene i hula)	


3. Sortering (kopper, skjeer, skåler mm)	


4.  Antall (bade-ender)	


5. Tall og mønster (tellemateriell, spillbrett mm)	
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Idehefte med !
erfaringer fra et !
kompetansehevings-!
prosjekt!
!
Nardo barnehagene!
Svartlamon kunst- !
og kulturbarnehage!
!
Ulike planer for å bygge !
et matematikkrom!
!
!
!
25 aktiviteter med faglig !
og didaktisk input!
!
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Sitat Vygotzky:	


”Vi kan ikke tvinge våre mål over på barna, bare påvirke og legge til rette”.	


1) INNLEDNING	


Matematikk i barnehagen handler ikke om at vi skal undervise barna. 
I barnehagen skal vi legge til rette for matematikklæring gjennom lek, undring og 
eksperimentering. Motivasjon og interesse for matematikk avhenger av at barnet får 
sjansen til å oppdage hva matematikk er og kan være. Tidlig stimulans er viktig. Det som 
skjer i barnehagen danner grunnlag for all senere matematikklæring.	


Matematikk for små barn handler om hva barna kan og får lov til å strekke seg etter. Det 
er ofte stor forskjell i modenhet og motivasjon hos barna. 
Vi bør derfor legge til rette for oppgaver med det vi kaller en lav inngangs- terskel og 
som er slik at de gir utfordring nok til dem som trenger det.	


Matematikk handler i stor grad om å utvikle evne til å se strukturer og sammenhenger. 
Logisk resonnement, sammen med evne til problemløsing, er viktige ingredienser i en 
helhetlig matematisk kompetanse.	


Matematikk fins i det meste, det er en naturlig del av livet vårt og handler om mye mer 
enn tall og tegn/symboler. Vår oppgave er derfor å legge til rette slik at barnet møter 
matematikk gjennom å gjøre aktiviteter og oppleve matematikk i en rekke forskjellige 
sammenhenger. Vi bør bygge på de erfaringer barnet har, når vi legger til rette for små 
barns matematikklæring.	
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Forskning viser at små barn kan løse kompliserte         
matematikkoppgaver.	

Sitat fra www.forskning.no 
”Små barn regner med store tall”	

 ”Små barn kan regne med store 
tall uten å kunne aritmetikk, viser britisk-amerikansk forskning. 
Selv om svarene er omtrentlige, viser barna klar forståelse for både  
addisjon og subtraksjon.” Dette kan brukes i matte-undervisningen,     
mener forskerne.	

 
Forskerne gav regneoppgaver til fem år gamle barn.                                    
En subtraksjons- oppgave kunne f.eks lyde:                                            
“Sarah har 64 drops og gir bort 13. John har 34 drops.                           
Hvem av dem har flest drops?”	

Referanse:	


http://www.forskning.no	


http://www.forskning.no/artikler/ 2007/mai/1180524221.7	


.	
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Eksempel på problemløsing	

Syv barn og to pedagoger skal til byen. De skal kjøre i to biler.                  
Hvor mange barn kjører i hver bil? 
Når barna har svart, kan det være lurt å spørre om det fins fler enn en 
løsning? Oppfordre barna til å tegne/skriftliggjøre løsninger.	

!

Eksempel på divisjon	

393:7= 
Hvis barn får sjansen til å prøve seg på oppgaven praktisk, kan det            
godt hende at de klarer denne utfordringen allerede mens de er små.               
Hvis vi sier at det er 7 barn som skal dele 393 drops, vil mange barn       
finne svar, uten at de kan sette ord på eller skriftliggjøre hvordan de      
gjorde det.
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2) 
SMÅ BARNS 
MATEMATIKK	


Barn er vitebegjærlige og nysgjerrige. De lærer 
fort og de liker å få matematiske utfordringer. 
Når barna får undre seg, stille spørsmål og 
finne svar, blir de kjent med matematiske 
begreper og en grunnleggende tallforståelse og 
tallbegrep utvikles. Samtidig utvikles også 
evne til resonnement og logikk hos barna.	
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Den voksnes rolle endres fra 
den tradisjonelle lærerrollen til 
å være en tilrettelegger og 
veileder. Vi bør støtte opp om 
barnets matematikklæring ved å 
tilrettelegge for aktiviteter som 
stimulerer læring og stille gode 
spørsmål som får barna til å 
reflektere over sammenhenger. 
Samtidig har vi ansvar for å 
utfordre til logisk tenkning og 
resonnement.	


VOKSENROLLEN

Matrone kommer på besøk med en 
ny oppgave hver dag…	


Matrone trenger hjelp til å finne den 
lille bjørnen som har rotet seg bort.	


Hvor kan den være?
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NIM	


Nim er et eksempel på et spill som har lav inngangsterskel, men som samtidig gir utfordring nok til 
alle.	


To og to spiller sammen. Hvert par har 21 pinner liggende i en haug foran seg. Hver sin gang skal de ta 
pinner fra haugen. Det er bare lov å ta en eller to pinner om gangen. Den som tar den siste eller de to 
siste pinnene har vunnet spillet.	


Matematikk i fokus	

Tenke strategisk. Hvor mange pinner ligger det igjen når barna har skjønt at de har vunnet? 
Finner de en strategi? Skjønner de hvorfor de vinner? (En strategi er at den som ikke begynner, kan 
kontrollere at når han/hun er ferdig med å ta, så har de to spillerne tatt 3 pinner til sammen. Dette 
gjentas hver gang, så det er tatt 6-9-12-15-18-21 pinner.	


Forenkling	

Start med færre pinner. Se om barnet klarer å finne en strategi for hva det må passe på for ikke å tape. 
Utfordre barnet til finne ut hvordan hun kan legge opp en strategi som sikrer at hun vinner helt fra 
begynnelsen av.	


Enda enklere	

Mange barn trenger å få spille mange ganger og har glede av 
å delta uten at de leter etter en strategi. Kanskje vil de etter å ha spilt gjentatte ganger, finne ut noe lurt 
uten at vi trenger å si så mye?	


Barn kan ofte overraske med å finne en egen strategi. Det fins mange måter å tenke på. La barnet få 
bruke sin egen. Oppmuntre barna til å tenke strategisk.	
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Internasjonale trender i matematikklæring i dag	

 	

Barna skal være aktive, handlende og selvstendige. 
De skal lære ved å gjøre, utforske og prøve ut i aktivt arbeid             
frem mot ny kunnskap og erkjenning. 
Vi må legge vekt på kreative uttrykksformer, opplevelser og     
refleksjon. 
Vi skal legge opp til matematikk-aktiviteter som krever           
samarbeid. Aktivitetene bør tilrettelegges slik at de er              
utfordrende nok for alle og slik at matematiske prosesser er i          
fokus. 
Vi må legge vekt på utforsking, undring og problemløsing. 
Og ikke kun på fasitsvar og resultat.	
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Den matematiske samtalen
	
 .	
 Forarbeid:           

Samtal om ulike typer lengder.                                                                 	


La barna undre seg. Still spørsmål som: 	


	
 •	
 Hva er langt? 	
         

	
 •	
 Hva er høyt? 	
         

	
 •	
 Kan dere finne en kort pinne? 	
         

	
 •	
 Hvilken av pinnene våre er kortest? 	
         

	
 •	
 Hvilken er lengst? 	
         

Kan dere stille på ei rekke der den                                                    	


med den korteste pinnen er forrest og den	


med                                                                 
den lengste pinnen er bakerst? Er det 
noen	


som har en pinne som er                                                   
nøyaktig like lang som en annen?  
Dobbelt så lang? Halvparten av?  
Vis barna ulike typer måleutstyr som                                                                                        
for eksempel målebånd, pinner, 
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Statistikk!
!

- Samle og observere 
data!

- gi god og sann 
oversikt !

- danne grunnlag for 
vurderinger og 
beslutninger!

!
Med statistikk kan vi 
legge til rette for 
erfaringer som i tillegg 
bygger god tallforståelse 
og tallbegrep. 
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1-2-åringene"
Hva skjer når toget 
med !
vogner kommer 
kjørende?!
Kommentarer til 
opplegget!
Da vi prøvde ut 
aktiviteten, trengte vi 
nesten ikke å gjøre noe 
som helst!!
!
Barna telte, lastet opp 
vognene, tok ut lasten 
og lastet opp på nytt… !
facinerende!!
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!
Utematematikk filmserie med tilhørende hefte!



Se, det snør... 
Det rekker meg helt til knærne! 
Det må ha snødd minst 20 cm! 

Hvorfor overlever musa om vinteren når det er så 
kaldt?
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Hverdagssituasjoner	

Søledammen/Froskedammen



Skap formen.Lag reglene.Se hva som skjer!	
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Matteklubb
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Finnes det en app for alt?	
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Hva vi vil utvikle og legge uti tida 
fremover

• Har du noen tanker, behov eller forslag?	


• Hvilke type ressurser i hvilken form 
fungerer godt for deg/din barnehage? 	


• UH-sektor?
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Barna elsker å telle...
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Barna elsker å telle...
• Telle opp og telle ned - telle et objekt og 

telle flere objekter	


• telle ned med mikroen...	


• kuleramma
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40

Det er bare 32% av første trinns elever 
som kan telle fra 25 og ned til 0. 
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!

Hvor mange?

1
2

3

4

5
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Med kropp og sanser
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Takk for oppmerksomheten!
!

Gerd Åsta Bones!
Matematikksenteret


