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Antall/tall

Geometri Mønster

Statistikk Måling

Romforståelse

Matematikk i barnehagen
“Matematikk” betyr “læring”!
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Matematikk handler om å

oppdage mønster, system og sammenhenger 	


utvikle et repertoar av strategier knyttet til matematiske tema 
og begreper	


tro på egen evne og til å finne svar og løsninger alene og i 
samspill med andre	


utvikle evne til logisk tenkning	


bygge på forståelse, anvendelse og ferdigheter	


og at det kobles gjennom et nettverk av tråder som bindes 
sammen på stadig nye måter i en dynamisk prosess	


hva mer?
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Hva kan dette være? Hva kan det ikke være?	


Hvorfor? Hvorfor ikke?
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Barn elsker matematikk!
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Kilpatrick	

5 tråder

Forståelse

Anvendelse

Resonnering

Engasjement
Beregning
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Mogens Niss	

helhetlig matematisk 

kompetanse
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NCTM (USA)	

8 prinsipper

!
1. Make sense of problems and persevere in solving them. 	

2. Reason abstractly and quantitatively. 	

3. Construct viable arguments and critique the reasoning of others. 	

4. Model with mathematics. 	

5. Use appropriate tools strategically. 	

6. Attend to precision. 	

7. Look for and make use of structure. 	

8. Look for and express regularity in repeated reasoning. 
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 “Sortering” fra Matematikksenterets utematematikk filmserie
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Ved å stille gode spørsmål, får vi ofte overraskende svar - 
hvis vi tør å vente lenge nok!  

 
Ikke alle barn uttrykker seg på samme måte og er like 

flinke til å kommunisere sine ideer.  
 

I matematikk vi kan se og lære mye om, med og av barna.
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Katter

Voksen: Hvis du får to katter av meg 	


og så får du to katter til, hvor mange 	


får du?	


Barn: 5	


Voksen: Hvis du får to kjeks av meg og 
så to til, hvor mange får du?	


Barn: 4



Tidlig matematikk - stor effekt          2014

Barn stiller mange 
spørsmål…

Hva er verdens største tall?	


Hva er tid?	


Æ å vil skriv!	


Hvor dyp er søledammen?	


Hvor fort går mauren?	


Hva kommer etter tjueni?
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Hva er verdens største tall?
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Vi kan også stille mange gode spørsmål...
Hvorfor? hva hvis?	


Har vi nok til?	


Hva kommer neste?	


Hvordan tenker du? 	


Hva vil du gjøre for å finne svar?	


Hva kan dette være? Hva kan det ikke være?	


Hvor langt borte er solen?	


Hvor mange pinner trenger du for…?	


Hvor lenge må du vente for…?
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Oppgaver med lav inngangsterskel, åpne og rike.
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Children who are skilled in understanding how shapes fit together to 
make recognizable objects also have an advantage when it comes to 
learning the number line and solving math problems, research at the 
University of Chicago shows.	

!
Elizabeth A. Gunderson, Gerardo Ramirez, Sian L. Beilock, Susan C. Levine. “The Relation Between Spatial Skill and 
Early Number Knowledge: The Role of the Linear Number Line.” Developmental Psychology, 2012; DOI: 10.1037/
a0027433

Tidlig matematikk - stor effekt          2014

Univ. of Chicago, 0-2 år lærte 45 rombegreper. Allerede da de var 4 år 
presterte de 23% bedre enn andre 4 åringer, også på ikke-verbale 
oppgaver.	

!
Children’s spatial thinking: does talk about the spatial world matter?	

	
 Shannon M. Pruden, Susan C. Levine and Janellen Huttenlocher	

Developmental Science, Volume 14, Issue 6, pages 1417–1430, November 2011

Barns geometri

Barns romforståelse
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Romforståelse	

fra «Kroppen i rommet»	

www.barnehageipraksis.no

http://www.barnehageipraksis.no
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Elisabeth Doverborg (svensk) 10 minutter hver dag har 
en mye større effekt enn en aktivitet av og til	

!
Grunnleggende konsepter for geometri for eksempel 
utvikles best når barnet er 3-6 år - da kan vi ikke vente 
til de begynner på skolen (Clements)

Forskning viser at tidlig start gir stor effekt
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Omfattende forskning av mer enn 36000 barn fra 
Storbritannia, USA og Canada, dokumenterer at tidlig 
tallforståelse hos femåringer, er den tydeligste 
indikatoren for senere skoleprestasjoner (jfr Greg J. 
Duncan, et al. 2008, 2013). Utallige lignende 
forskningsresultater peker i samme retning.

Forskning viser at tidlig start gir stor effekt

School readiness and later achievement. 
Duncan GJ1, Dowsett CJ, Claessens A, Magnuson K, Huston 
AC, Klebanov P, Pagani LS, Feinstein L, Engel M, Brooks-Gunn 
J, Sexton H, Duckworth K, Japel C.	
!!
Dev Psychol. 2008 Jan;44(1):232.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Duncan%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18020822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dowsett%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18020822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Claessens%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18020822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Magnuson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18020822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huston%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18020822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Klebanov%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18020822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pagani%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18020822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Feinstein%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18020822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Engel%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18020822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brooks-Gunn%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18020822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sexton%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18020822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Duckworth%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18020822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Japel%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18020822
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Forskning viser at tidlig start gir stor effekt

Early number system knowledge predicted 
functional numeracy more than six years 
later (ß = 0.195, p=.0014) controlling for 
intelligence, working memory, in-class 
attentive behavior, mathematical 
achievement, demographic and other 
factors, but skill at using counting 
procedures to solve arithmetic problems 
did not. In all, we identified specific 
beginning of schooling numerical 
knowledge that contributes to individual 
differences in adolescents’ functional 
numeracy and demonstrated that 
performance on mathematical 
achievement tests underestimates the 
importance of this early knowledge.

Adolescents’ Functional Numeracy is Predicted by Their School Entry Number System Knowledge 
David C. Geary1,2*, Mary K. Hoard1, Lara Nugent1, & Drew H. Bailey3

NIH study, 2012



Det er viktig å begynne tidlig! 
!

Barn kan og vil – utrolig hvor mye 
barnet kan lære i tidlig alder og hvor 
engasjerte og ivrige barna er. De er 
sofistikerte tenkere, de tenker egne, 
veloverveide og reflekterte tanker- hvis 
de får lov!
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Takk for oppmerksomhet!

Gerd Åsta Bones	

Mike Naylor
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Matematikk i Opplæringen

www.matematikksenteret.no


