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!
!

Kompetanseheving, planlegging, mål og tiltak !
!

Vi skal med utgangspunkt i kunnskapsområdet «antall, 
rom og form» starte arbeidet med å lage en plan som 
ivaretar rammeplanens intensjoner. !
!
Hva innebærer de ulike områdene og hva vil det si å ha 
en god plan og struktur for å jobbe systematisk og 
målrettet med tiltak som sikrer at barna får med seg de 
grunnleggende prinsippene?
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Delekultur
Nettverk - utveksle erfaringer 
både internt og eksternt	


Samarbeid mellom barnehage 
og et fagmiljø	


Lokal forankring	


Senterets rolle er å utvikle og 
spre ressurser som er lett 
tilgjengelig og fungerer
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Gjensidig nytte og glede	

Utprøving og videreføring av ideer
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Målet med kompetanseheving er å bidra til at personalet ser 
muligheter for og engasjerer seg i barnas matematikklæring 
på en slik måte at personalet 
- er en god støttespiller  
- stiller gode spørsmål  
- motiverer og stimulerer 
- lærer av barna og med barna 

!
!
Personalet må få innsikt i 
- hvordan små barn lærer matematikk  
- potensielle vanskelige områder i matematikk  
- hva helhetlig matematisk kompetanse i matematikk er 
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Matematikk i barnehagen ikke bare for å forberede for 
videre matematikklæring og skolen.!
!
Matematikk i barnehagen har en verdi i seg selv her og nå. !
!
Målet er å skape motivasjon, gode holdninger, interesse, 
nysgjerrighet, matematikkglede ... og at barna lærer de 
grunnleggende konseptene innenfor antall, rom og form.



Tidlig matematikk - stor effekt          2014

Kompetanseheving !

Hva, hvorfor og hvordan?!

Det fins så mange modeller og så mange 
valg…!

!

Planer, mål og tiltak!

Hvordan lage en plan som er grei og 
oversiktlig og som vi klarer å gjennomføre?



Tidlig matematikk - stor effekt          2014

Innhold i et 
kompetansehevingsprogram

• Kurs med hjemmelekser om teorier og med faglig 
og didaktisk refleksjon omkring teori og utprøving i 
praksis	


• praktiske økter	


• veiledning	


• erfaringsutveksling/nettverk
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Rammeplanen

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker 
rom og form, de argumenterer og er på jakt etter 
sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering 
og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin 
matematiske kompetanse. Barnehagen har et 
ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning 
og legge til rette for tidlig og god stimulering
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Gjennom arbeid med antall, rom og form skal 
barnehagen bidra til at barna 
- opplever glede over å utforske og leke med tall 

og former 
- tilegner seg gode og anvendbare matematiske 

begreper 
- erfarer, utforsker og leker med form og 

mønster 
- erfarer ulike typer størrelser, former og mål 

gjennom å sortere og sammenligne 
- erfarer plassering og orientering og på den 

måten utvikler sine evner til lokalisering. 
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For å arbeide i retning av disse målene må personalet 

- være lyttende og oppmerksomme i forhold til den matematikken barnet 
uttrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter 

- støtte barnets matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets 
interesser og uttrykksformer 

- være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener 
- styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske 

matematiske sammenhenger 
- resonnere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, 

størrelser og antall og stimulere barnas evne til å bruke språket som 
redskap for logisk tenkning 

- sørge for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, 
tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell og tilby materiell som 
gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og 
sammenligning 

- gi barna impulser og erfaringer med design ved å utforske, oppdage og 
skape ulike former og mønstre 

- legge til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter får erfaringer med 
ulike typer mål, målenheter og måleredskaper og stimulere barna til å 
fundere rundt avstander, vekt, volum og tid.
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Behov for supplement til rammeplanen!
3.7 Antall, rom og form!
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter 
sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske 
kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for 
tidlig og god stimulering.!
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna!
! opplever glede over å utforske og leke med tall og former! 
! tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper! 
! erfarer, utforsker og leker med form og mønster! 
! erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne! 
! erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering.! 
For å arbeide i retning av disse målene må personalet!
! være lyttende og oppmerksomme i forhold til den matematikken barnet uttrykker gjennom lek,  

samtaler og hverdagsaktiviteter!
! støtte barnets matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets interesser og uttrykksformer! 
! være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener! 
! styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger! 
! resonnere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall og stimulere  

barnas evne til å bruke språket som redskap for logisk tenkning!
! sørge for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og  

formingsmateriell og tilby materiell som gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering 
og sammenligning!

! gi barna impulser og erfaringer med design ved å utforske, oppdage og skape ulike former og  
mønstre!

legge til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter får erfaringer med ulike typer mål, målenheter og 
måleredskaper og stimulere barna til å fundere rundt av.!
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Anbefaling 2: Supplement til rammeplanen!
3.7 Antall, rom og form!
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter 
sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske 
kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for 
tidlig og god stimulering.!
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna!
! opplever glede over å utforske og leke med tall og former! 
! tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper! 
! erfarer, utforsker og leker med form og mønster! 
! erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne! 
! erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering.! 
For å arbeide i retning av disse målene må personalet!
! være lyttende og oppmerksomme i forhold til den matematikken barnet uttrykker gjennom lek,  

samtaler og hverdagsaktiviteter!
! støtte barnets matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets interesser og uttrykksformer! 
! være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener! 
! styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger! 
! resonnere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall og stimulere  

barnas evne til å bruke språket som redskap for logisk tenkning!
! sørge for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og  

formingsmateriell og tilby materiell som gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering 
og sammenligning!

! gi barna impulser og erfaringer med design ved å utforske, oppdage og skape ulike former og  
mønstre!

legge til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter får erfaringer med ulike typer mål, målenheter og 
måleredskaper og stimulere barna til å fundere rundt av.!
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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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Satsing på !
matematikk

Start, planlegging, mål, tiltak, vurdering, oppsummering 
og så tilbake til start igjen!!

Underveis - hvem sørger for FREMDRIFT? !

På lang sikt…implementering?!!

Dynamisk, kontinuerlig prosess!

!

!
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Har vi glemt noe?!
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Forankring
Visjon!
-!felles !
-!personlig!
!

Mål!
Utgangspunkt i Rammeplanen !
Alle ansatte bør være godt kjent med innholdet !
(Realistisk å oppnå – det tar tid å endre en praksis)!
-!Kortsiktig !
-!Langsiktig	  

!
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Felles løft med lokal forankring!
- Hvordan involvere alle ansatte? foreldre?!
- Hvordan introdusere satsingen?!
- Diskusjoner blant ansatte?!
- Kurs for alle?!
- Økt bevissthet!
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Hva slags kompetanse har vi og 
hva slags kompetanse trenger vi?
Oversikt over kompetansen til alle i 
barnehagen!
Alle er en ressurs og har noe viktig å bidra 
med!!
!

!



Felles visjon?

Hvordan er den fulgt opp?
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Matematikk hos oss - en jungel av muligheter.
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Matematikk i Regnbuen barnehage 

Antall – Rom – Form 

 

VISJON 

«Matematikk hos oss – en jungel av muligheter» 

 

MÅL 

Barna skal oppleve mestring og glede i møtet med matematikk i Regnbuen 
barnehage. 

De skal få en grunnleggende begrepsforståelse innenfor dette fagområdet. 

Barna skal få tid og rom til å tenke selv. 

 

Forutsetninger for å lykkes med dette: 

Voksenrollen: Voksne som verdsetter barns aktiviteter og de læringsmuligheter 
som finnes i barnehagen og som er tilstede i øyeblikket. Kompetente voksne med 
blikk for hva som er matematikk i hverdagen og som arbeider systematisk med 
dette. Deltakelse i matematikkopplæring i regi av Dr.Mauds minne, høgskolen og 
Matematikksenteret ved NTNU. 

Det fysiske miljøet: Utstyr som inspirerer og utfordrer til matematisk lek og 
eksperimentering. Rom som har høy kompleksitet og ryddighet. Det skal være 
lett å orientere seg i rommet og det skal være lett for barna å 
rydde/kategorisere og systematisere etter bruk. Egne matematikkrom og 
uterom som innbyr til fysisk utfoldelse og eksperimentering. 
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PLAN%FOR%MATEMATIKKSATSINGA%I%
REGNBUEN%BARNEHAGE%HØSTEN%20138%
Storbarn/386%åringene%
%
!
!
VISJONER%PERSONLIG%FOR%ANSATTE%PÅ%FLØYA:%
Filip:!fremme!bruk!av!applikasjoner!parallelt!og!som!alternativ!til!annet!
utstyr!
Unn%Merethe:!løfte!fram!matematikk!i!hverdagssituasjonene!
Linn:!sørge!for!å!dokumentere!hverdagsmatematikken,!voksenstyrte!
opplegg!samt!barnas!egne!initiativ.!Synliggjøre!variasjon!og!bruk!av!utstyr.!!
Pia:!Fokus!på!bruk!av!geobrett.!Mange!bruksområder.!
Sissel:!Synliggjøre!og!løfte!fram!hverdagsmatematikken!
Kari:!Fokusere!ekstra!på!tall!og!telling!
!
!
Et%felles%mål%for%personalet%på%fløya:%Gjøre%seg%kjent%med%utstyr%
tilgjengelig%på%matematikkrommet%samt%plukke%ut%opplegg%og%
materiell%som%man%ønsker%å%spesialisere%seg%på.%%Utnytte%forskjellig%
kompetanse%og%interesser%innen%matematikkfaget%og%matematikk%med%
barn.%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
!



Tidlig matematikk - stor effekt          2014

VISJONER	  PERSONLIG	  FOR	  ANSATTE	  PÅ	  FLØYA:	  
!
Pia:	  Fokus	  på	  bruk	  av	  geobrett.	  Mange	  bruksområder.	  
Unn	  Merethe:	  løfte	  fram	  matematikk	  i	  hverdagssituasjonene	  
Linn:	  sørge	  for	  å	  dokumentere	  hverdagsmatematikken,	  
voksenstyrte	  opplegg	  samt	  barnas	  egne	  initiativ.	  Synliggjøre	  
variasjon	  og	  bruk	  av	  utstyr.	  	  
Filip:	  fremme	  bruk	  av	  applikasjoner	  parallelt	  og	  som	  alternativ	  
til	  annet	  utstyr	  
Sissel:	  Synliggjøre	  og	  løfte	  fram	  hverdagsmatematikken	  
Kari:	  Fokusere	  ekstra	  på	  tall	  og	  telling	  



Hvordan er det fulgt opp av den enkelte?
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Pia:Lager båter, mønster osv. Gjenkjenne former.!
!
Linn: Tar bilder, video. Lager dokumentasjon til å henge opp på 
avd, til diskusjon og for å vise foreldre konkrete aktiviteter.!
!
Tone: Laget mønster med centikuber!
!
Unn Merethe: Målt eventyrhytta med storklubben!
!
Kari: Spiller Ludo, stigespill. Teller med store   kuleramma, ved 
måltid!
!
Filip: Prøve å bruke nettbrett sammen med konkretiserings utstyr!
!

                 	
 	
 	

!
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!
Tiltaksplan/fremdriftsplan:	  Gerd	  
Todelt:	  	  
1)	   Kompetanseheving?	  Bestemmes	  på	  bakgrunn	  av	  behov	  for	  kompetanseheving 
2)	   Følge	  opp	  intensjoner	  fra	  rammeplanen	  systematisk	  	  -‐	  bestemme	  hva-‐hvorfor-‐hvordan-‐
hvem 

-‐	   Detaljnivå?	  Uke	  til	  uke? 
-‐	   Fremdrift? 
-‐	   Arbeidsmåter	  
-‐	   Metodikk	  –	  kjennskap	  til	  dominerende	  internasjonale	  rapporter	  og	  undersøkelser	  om	  hva	  
som	  kjennetegner	  en	  effektiv	  og	  god	  matematikklæring	  	  

-‐	   læringssyn	  -‐	  undersøkende	  matematikklæring	  	  
-‐	   kommunikasjon	  (begreper,	  den	  matematiske	  samtalen)	  	  
-‐	   Følge	  opp	  spørsmål	  fra	  barna	  og	  interessen	  til	  barna	  	  
-‐	   Problemløsing	  –	  resonnement	  	  
-‐	   Tydelig	  læringsmål	  –	  innledning	  –	  aktivitet	  -‐	  oppsummering	  
-‐	   Faglig-‐didaktisk	  innfallsvinkel	   
-‐	   Innsamling	  av	  materiale 
-‐	   Dokumentasjon	  av	  barnas	  læring	  (for	  eksempel	  logg,	  spørreundersøkelse,	  egne	  notater)	  
-‐	   Behov	  for	  utstyr	  og	  rom?	  
-‐	   Synliggjøring	  av	  matematikken	  i	  rommene	  (på	  gulv,	  tak	  og	  vegger)	  
-‐	   Kollegaveiledning	  
-‐	   Innledninger	  
-‐	   Spre	  kompetanse	  
-‐	   Samarbeid	  med	  foreldre 
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Barns medvirkning
Vigra barnehage!
Sitat fra hjemmesiden: Barna lurer sjølvsagt  på kor stor ei 
ørn er og kor liten ein blåmeis er. Kor langt er vingespennet 
til ørna, og kva gjer flaggspetten med konglar?  Ved hjelp 
av engasjerte voksne har barna sine  spørsmål blitt svart 
på. Bøker, Ipad, oppslagsverk, måleband og vekter har blitt 
tatt i bruk når dei er tilbake i barnehagen. 

Ein dag dei kom ut i skogen  fann barna  fyrst flaggspettfjør 
og deretter ein daud  flaggspett. Då  måtte dei sjølvsagt 
 finne ut kva som hadde skjedd. Saman  med dei vaksne 
fann dei meir ut om ørna og hauken sine jaktmetodar. Og 
slik som skogen vår ser ut ,kom dei fram til at det måtte 
vere hauken som hadde vore  på jakt etter mat.Barna er 
interessert i fugler og vingespenn…                  

Jfr. rammeplanen; fundere over avstande,vekt, tid og 
volum!
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Vigra barnehage
Interesse vakt og begeistring til stede - klar for 
neste steg!!

Hvordan gå videre og hvordan få med seg alle?!

Utfordringer!

- tid til refleksjon !

- holde fast ved ideen og klare å legge bort 
andre ting!

- passe på at det ikke blir et blaff - at det går 
over år!
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Vurdering/observasjon/
tester/kartlegging

Hva gjør vi?!
!

Overgangen barnehage/skole - hva med 
matematikk?
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Leders rolle!
-Sørge for god tilrettelegging!
- motivere!
- sette av tid !
- følge opp !
- sørge for oversikt !
- dokumentasjon !
- vurdering!
-!organisering; utviklingsmuligheter, 
observasjoner, nytenking av rombruk, kurs, 
innledninger, innkjøp!
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!

Kroppen i rommet !
ved styrer og pedagog!

i Klepp !
familie- og friluftsbarnehage!

!
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Felles faglig og !
didaktisk refleksjon!

!

Et eksempel på!
 plan og tiltak!

!

Utematematikk!
filmserie!

(Matematikksenteret)!
7 filmer og!

et hefte med ideer!
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Bruke planleggingsdager til kun å følge opp 
og diskutere hva vi gjør med det vi har hørt 
og lært på kurs o.l!
Bli enige om felles mål og personlige 
visjoner!
Lage gjennomførbare, praktiske planer!
La alle i personalet få en nærhet til hvorfor 
tidlig matematikk er så viktig
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Hverdagssituasjoner!
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Hefter%som%bør%brukes%står%på%matematikkrommet.%På%
hylla%på%veggen%eller%i%boks%2.%

!
Skap%formen,%lag%reglene%se%hva%som%skjer%

. %
!
!

Matematikk i barnehagen 

 

 
 

Utematematikk filmer 
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Fysisk tilrettelegging!
(Jfr.:Vigdis Flottorp UiO)	


!
Tilgjengelige ressurser 
viktig!
Matematikken skal være 
synlig i rommmet!

En enkel regel: 

Heller mye av lite, enn lite av mye konkretiserings-utstyr 
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OVERSIKT%OVER%MATERIELL%I%TALLFABRIKKEN%PÅ%
MATEMATIKKROMMET%
BOKS!1l!
Terninger!
Baller!
Erteposer!med!tall!
!
!
!

BOKS!2!
Bøker!

BOKS!3!
Geobrett!

BOKS!4!
Spill!
!
!

BOKS!5!
Centikuber!
Multilink!
Jovo,!må!kjøpe!
Locon!
!

BOKS!6!
Måle,!veie.,!vekt,!linjal,!
stoppeklokke!

BOKS!7!
Geometriske!figurer!
mosaikk!
Tangram!
Akrylspeil!
3d,!skumfigurer!
!
!

BOKS!8!
Tellebrikker!
Telledyr!
Telledomino!
Tellebjørner!
!

BOKS!9!
Geomag!

!
!
%
ANNET%TILGJENGELIG%MATERIELL:%
8Kasse%med%butikkutstyr%
8Kasse%med%helsestasjon%
8Kasse%med%??%
8Kulerammer%(små%og%store)%
8Klokke%
8Magnettavle%med%geometriske%figurer%
%
%
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Mål og tiltak	


Barnehagens perm	


Avdelingens planer
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!

Antall% Mål% Aktivitet% Materiell%
boks%på%
matematikk8
rommmet%

Digitalt%
verktøy%
applikasjon%

Tall%og%
telling%

KUNNE!
Uutenatregla!
Utelleregler!
UenUtilUen!
Uholde!sporet!
Ukardinalitet!

• Spill!m!
matematis
k!innhold!

Ludo,!krig,!
stigespill,!
stjernespill,!
domino,!!terninger!
BOKS%1%

Fingu!
Little!digits.!
NumberRack!

  • Uteleker!
!

Rødt!lys,!
skattejakt,!
tigerjakt!med!
skritt,!gjemsel,!

 

  • Bøker! God!bok!
Caps!for!sale,!!
Albert,!tuller!med!
tall.!
Next!Please.!
BOKS%2%
!

 

  • Butikklek!
• Helsestasj

on!
!

Mynter,!
tellebrikker,!varer,!
Helsekort,!
doktorsaker!

Toca store 

  • Hverdags!
og!rutineU
situasjone
r!
(garderob
e,måltidet,!
utetid)!
!

Barna,!stoler,!
steiner,!plasser,!
pinner,!potetbiter.!

 

  !
!
!

!  



Ekstern veileder

Lettere når du kommer utenfra…?!
Kan komme med konstruktiv kritikk!
provosere!
utfordre!
pushe!
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Foreldre
Hvordan er foreldre tatt med?!
Hvordan synliggjør dere arbeidet med 
matematikk for foreldrene?!
Hjemmesiden!
Eksempel - plan for dette?!
Naturlig?!
For noen!! 
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Takk for oppmerksomheten!!
Filip og Gerd
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