
Skape geometri med 

posisjons- og kroppsforståelse 
Aurland 10.10.16 

Solbjørg Urnes Johnson 

Tre grunnleggende  geometriske prosesser (Fosse&Munter): 
- Romforståelse 
- Formgjenkjenning 
- Målingsforståelse 
 



Illustrasjon av nokre sentrale hjerneområde ved den matematiske utviklinga 
To ulike talsentra i hjernen; det språklege og det visuelt-romlege 

Det språklege 
3 + 4 

Det visuelt-romlege 
4 > 3 



Tre ulike former for matematikkvanskar, Geary 

• Prosedurale 
 teljevanskar, ”umodne” strategiar, hyppige ”reknefeil”, vanskar med 

å oppfatte og bruke sekvensar, ”algoritmene”. Seier ”kan ikkje!!!” 
Ofte lese-/skriveproblem også 
 

• Semantiske 
 Språk og omgrepsvanskar. Spesielt relasjonsomgrepa som er 

ufullstendige: før/etter, stor/liten, over/under osv.  
 Seier ”hugsar ikkje..” Ofte lese- og skriveproblem. 

 
• Visuo-spatiale 
 Vanskar med former, mønster og ”ting” i forhold til kvarandre, 

relasjonar og posisjonar i ei rekke. Seier: ”ser det ikkje..”  
      Ikkje samanheng med språk, lesing /skriving. 



Kva feil har denne eleven gjort?  
Kva vanskar slit han med? 



 
Romforståelse 

Forståelse av rommet og en selv i forhold til rommet. 
 

 

Eksempel på rombegrep: 

 
•   avstander 

•   bredde 

•   dybde 

•   retninger 

•   orientering 

•   plassering 

•   lukkethet 

•   bevegelse 

•  osv. 



Kroppsforståelse og bevegelsesutvikling 

• Kroppsforståelse 

• Koordinasjon 

• Rytme 

• Styrke 

• Balanse 

• Smidighet 

• Hurtighet 

• Kondisjon 

• Utholdenhet  
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Romforståelse og moterisk utvikling 

• Små barn uttrykker seg 
mer gjennom handling 
enn ord 

 

• Romforståelse utvikles i 
relasjon til motorisk 
utvikling 

 

• Drivkraft: nysgjerrig 
utforsking av omgivelsene 



Motoriske og matematiske ferdigheter 

• Ny norsk studie finner 
sammenheng mellom 
toåringers motoriske og 
matematiske 
ferdigheter.  

 

• http://barnehage.no/fo
rskning/2015/09/svak-
motorikk-kobles-til-
svake-matteferdigheter-
hos-sma-barn 

Svak motorikk kobles til svake 
matematikkferdigheter  



Modellen er en forenkling 
basert på  
Tatre (1990), 
Piaget&Inhelder (1956), 
Sarama & Clements (2009)  



Romlig handling 
Barns tidlege utforsking av rommet 

• Frå mørkt og trangt 

 

 

 

 

 

 

 

• Til åpent og fritt 

 

 

 

 
• Barnet erfarer avstand gjennom bruk av 

kroppen 



Romlig handling 

Bevegelse i horisontal retning 

• Krabbe 

• Barnet inntar nye deler av 
rommet, og bestemmer 
hvor det vil befinne seg 

Barnet får stadig nye 
erfaringer med 
retning og avstander. 



Romlig handling 
Bevegelse i vertikal retning 

• Gjennom å strekke seg 
og bøye seg får barna 
nye erfaringer med 
avstander i rommet 

• Barna klatrer høyere og 
høyere. 



Høyder og dybdesyn 

• Redselen for dybder kan se 
ut til å være medfødt. 

 

• Etter en del fall lærer barn å 
passe seg i trapper 

• Dybdeinstinktet hjelper oss 
å unngå farlege situasjoner. 

 

• Barn klatrer sjelden høyere i 
treet enn at de klarer å 
komme seg ned igjen. 





Bevegelse - utvidet romfølelse  

• Følelse av frihet og av å 
sveve 

• Barn oppfatter seg sjølv 
i forhold til rommet 
gjennom å oppleve 
bevegelse. 





Fysisk avgrensede rom 
Lukkethet 

• Å være innelukket 

• Å være lukket ute fra 

 

«hyttene» gir en slags «beskyttelse» 



Fysisk ubegrensede rom 

• Naturen 

 

 

• Det fysiske miljøet rundt barnehagen 



Romlig språk 
• Vygotskys teori om begrepsutvikling  

– begrepsinnhold og begrepsuttrykk styrkes 

– gjennom barnets konkrete fysiske erfaringer, samtidig som barnet får 
tilbod om språk. 

 

 

 

Barnehagelærerer har  en viktig rolle når nye, mer presise 
begrepsuttrykk skal læres. 



figuren over forenklet 

Begrep = BI + BU 
 

T er tingene og individene som omgir Line, hun 
erfarer noe om dem og forholdet mellom dem. 
Tanken hun gjør seg om disse erfaringene 
utvikler hun språk for. 
Språket symboliserer tanken, ikke tingene. 
 



Oversettingsledd 
bindeledd mellom det nye språket og de kunnskapene barnet har 





Plasseringsord 
plassering relativt til noe 





Romlig tenking 
å oppleve og analysere rommet med ulike «blikk»: topologisk, 

projektivt og euklidsk 

• Vi kan måle 
– Avstand (lengde) 

– Retning (vinkel i grader) 

– Størrelse (høyde, bredde, dybde) 

• Dette hører med til et Euklidsk rombegrep 

• Noen rombegrep er ikkje Euklidske: 
– lukkethet 

• Disse kaller vi topologiske rombegreper 

 



Euklidske begreper  

Euklidske begreper er målbare egenskaper 

 

• Begreper som har med avstand/ distanse og 
størrelse å gjøre: lengde, høyde, bredde, 
dybde osv. lengde- og volummål 

 

• Retning kan også måles ved hjelp av for 
eksempel grader 



Høgskulen 
i 
Sogn og 
Fjordane, 
 
Sogndal 



Topologiske begreper 
«holdepunktskunnskap»  

 

• Topologiske begreper er globale egenskaper 
som er uavhengige av størrelse og form. 

 

• Ordet «topologi» betyr stedslære: relasjonen 
mellom elementene det sentrale: 
–  innbyrdes plassering 

–  innenfor/ utenfor 

–  åpenhet/ lukkethet 



Linjekart over T-banen i Oslo 

Her er det fokusert på den topologiske egenskapen rekkefølge, og ikkje på euklidske egenskaper. 





Projektive rombegrep 

• Store biler ser små ut når de er langt borte. 

• Parallelle linjer møtes i et punkt 



Perspektivkunnskap 

Forholdet mellom objektet og den som ser 

• Froske- og fugleperspektiv 

 





Romlig orientering 

• Plassering 
Det sentrale er rekkefølge og 
innbyrdes plassering , 
innbyrdes avstander ikke så 
viktig 

• Retning 
Gjennom utforskning av 
avstander og retninger 
horisontalt og vertikalt, 
gjennom opplevelse og 
observasjon av bevegelse, 
lærer barnet mye om 
plassering. 

 



Romlig visualisering 

• Romlig visualisering handler om å kunne lage og manipulere 
mentale bilder av 2D- og 3D-figurer. 

• Evne til mental rotasjon 

• Evne til mental transformasjon 

Legobygging etter oppskrift 
(byggeanvisning) er en aktivitet 
som gir utallige erfaringer med 
rotasjoner og 
transformasjoner, i tillegg til 
perspektiv og rekkefølge.  







Tilrettelegging for barns romforståelse 

Barn trenger å bevege seg for å 
utvikle romforståelse, hele 
kroppen må tas i bruk 

Ut i skogen, opp i trærne! 



Tilrettelegging for barns romforståelse 



Hvorfor er romforståelse viktig for matematikk? 

• Romforstelse er sentralt for 

 
–  å utvikle en god tallforståelse 

 

–  evne til problemløsning 

 

–  å forstå matematikkfagets rike tekster med    tabeller, 
grafer og visuelle fremstillinger 

 

–  at møtet med geometri i skolen blir meningsfullt 



Alf Prøysen: Musa i bua 
• Det bor en mus i en gammel hatt 

• Aller innerst i bua 

• Så fikk den lyst til forleden natt 

• Å ta en tur opp i stua 

• Først gikk den langsmed et 
kosteskaft 

• Og foran tre flasker blåbærsaft,  

• Og så i ring rundt en boks ansjos, 

• Og bak ei krukke med eplemos, 

• Og under skinker og fenalår, 

• Og over bingen 

• Og rundt i svingen 

• Og bortom kroken der fella står, 

• Oppå ei hylle og langs en vegg, 

• Forbi en eske med åtte egg, 

• Og gjennom hølet ved grua,  

• og så stod den i stua 

• Men inni stua der satt en katt, 

• Det satt en katt inni stua, 

• Og musa snudde og sa «god natt» 

• Og pilte hjem til bua. 

• Igjennom hølet ved grua,  

• forbi ei eske med åtte egg, 

• Opp på ei hylle og langs en vegg, 

• Og bortom kroken der fella står, 

• Og rundt i svingen 

• Og over bingen 

• Og under skinker og fenalår, 

• Og bak ei krukke med eplemos 

• Og så i ring rundt en boks ansjos, 

• Og foran tre flasker blåbærsaft, 

• Og tull i tull frå et kosteskaft 

• Og den kom aldri meir til stua. 



Gjør 3-5 av følgende oppgaver før neste samling 

 

• Letteste nivå 

– G2 

– G4 

– G7 

• Middels nivå 

– G8 

– G9 

– G10 

 

 

• Høyeste nivå 

– G13 

– G22 

– G23 


