
04.09.2017

1

Om former og figurer
Mønster

Barn oppdager matematikk 
kap.G

Sogndal 15.02.17
Solbjørg Urnes Johnson

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

Designe

• Former og figurer, 
mønster og symmetri, 
arkitektur og kunst.
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Frå rammeplanen

Gjennom arbeidet med tal, rom og form
skal barnehagen bidra til at barna 

• erfarer, utforskar og leikar med former og mønster 

For å arbeide i retning av desse måla må personalet

• gi barna impulsar og erfaringar med design ved å 
utforske, oppdage og skape ulike former og mønster 

Gjenstandens form

• Barn møter omverdenen
gjennom å ta på, se på, 
smake på og bite i.

• De observerer og blir 
fortrolige med egenskaper
knyttet til bl.a. form, 
funksjon og konsistens.

• De utforsker, gjenkjenner, 
finner forskjeller og 
fellestrekk ved.
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Former kan endres

• Formen på en gjenstand 
er et viktig kjennetegn

• I det barnet kan feste 
blikket, er det ansiktet 
som først fanger
interesse.

• Menneskeansiktet: 
endring av form

• Alvorlig
• Smilende
• Pratende osv.

Klassifisering
Formen på en gjenstand

• Skaper struktur ved 
bl.a. å finne likheter og 
sammenhenger mellom 
gjenstander.

• Å kjenne igjen og skille
former hjelper barn å 
holde oversikt, skape 
orden og struktur.
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Likeformet

• Figurer som har same 
form, kalles likeformet.

• Figurene er en 
forstørrelse eller en 
forminskelse av 
hverandre.

Barn får tidlig erfaring med formlikhet
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Formlikhet: forstørrelse/forminskelse

• Ved formlikhet er alle 
vinklene like store.

• Bildet og grunnformen er 
formlike.

• I formlike figurer er 
forholdet mellom 
samsvarende lengder like.

• Dette forholdet kallar vi 
forholdstall eller 
målestokk.

Målestokk

• Målestokken forteller oss hvor mange ganger
lengdene på en figur er forstørret eller 
forminsket i forhold til den virkelige lengda

• Målestokk 1 : 2

– Dette er en forminskelse, dvs. at 1 cm på 
tegningen er 2 cm i virkelig lengd.

• Målestokk 2 : 1

– Dette er en forstørrelse, dvs. at 2 cm på tegningen
er 1 cm i virkelig lengd.
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Å finne ut hvor høyt et tre er

Kongruente

• Kongruente figurer er 
nøyaktig like både i 
form og størrelse.

• Til hvert punkt i den ene
figuren svarer et punkt i 
den andre, men bare 
ett. Sammenhengen er 
entydig.
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Naturen

• I naturen møter barn mange ulike former og 
figurer. 

• Blader og kronblad er ovale, runde, avlange, 
takkete.

Oppgaver 
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Språk skaper struktur

• To femåringer ble spurt om de hadde navn på figuren under:

• «Det der» sa Mads, «Det der er en langkant»

• Aslak ristet på hodet «Neihei, for det er en tokant!»

• Å kopiere de voksnes språk er et steg på vei til å 
gjøre det til sitt eget.

Former og figurer i planet

• Et plan (eller en flate) har utstrekning i to dimensjoner.

• Euklid: «det, som kun har lengde og bredde»

• I helt ulike kulturer finner vi mange av de 
samme formene i bruk.
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Speilsymmetri

• Ved speiling vil bildet vi får være slik at 
korresponderende punkt på bildet og 
grunnformen er like langt fra speilingsaksen/ 
symmetrilinjen.
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Sommerfugl er et fint bilde på speglsymmetri

Rotasjonssymmetri

• En roterer grunnformen med en bestemt 
rotasjonsvinkel om et roteringspunkt
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Parallellforskyving/flytting

• En grunnform som blir 
gjentatt flere ganger
langs en akse med jevne
mellomrom. 

• Grunnformen er 
parallellforskyvd.
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Mangekant
en lukket figur avgrenset av rette linjer

Firkant

Trekant

Femkant

Regulær mangekant
en mangekant der alle sidene er like lange og alle vinklene like store

Kvadrat

Likesida trekant

Heksagon
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Kvadrat - rektangel

• Både kvadratet og rektangelet er firkanter der alle vinkler er 90°

• For å være et kvadrat er det nødvendig ar alle vinkler er 
90°, men det er ikke tilstrekkelig.

• For å være et rektangel er det tilstrekkelig at alle vinkler 
er 90°.

Trekanter

Rettvinklet 
trekant

Likebeint 
trekant

Likesidet trekant
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Huset til Ingrid

Praktisk oppgave

• Lag en trekant og en firkant ut frå papprør og 
hyssing.

• Vurder stabiliteten til trekanten sammenlignet
med firkanten.
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Trekant og firkant

• Trekanten  er fundamentet i de bærende 
konstruksjoner.

• Når barn leker med byggesett vil de oppleve 
styrken og stabiliteten i en trekant fremfor en 
firkant.

Matematikk handler om å se sammenhenger

• Lek med plast- eller trebrikker formet som trekanter, firkanter, femkanter 
utfordrer barn til å utforske hvordan figurer kan settes sammen og deles 
opp.

• Innsikt i hvordan en figur kan deles og settes sammen er en viktig del av 
det seinere arbeidet med geometri.
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Arealet av en trekant

Puslespill

• Puslespill gir barn 
utfordring og erfaring 
knyttet til former, til å 
se detaljer og 
sammenhenger, til 
logisk tenking.
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Tangram

• Tangrammet er et gammelt 
kinesisk puslespill.

• Spillet består av et kvadrat 
delt opp i syv biter som skal 
legges slik at de danner 
ulike figurer.

• Ingen av brikkene skal dekke 
hverandre og alle brikkene 
skal brukes hver gang.

Forsøk å lage figurene nedenfor
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Sirkelen
• Sirkelen er det geometriske 

stedet for alle punkter som har 
samme avstand fra sentrum

• Avstanden fra sentrum og ut til 
sirkelbuen kalles radius r

• Avstanden gjennom sentrum 
og til sirkelbuen på begge sider 
kalles diameter d

d = 2r

En sirkel er «så mye areal som 
mulig innenfor en gitt omkrets.

Romlig figurer har flater

• Av «plane» figurer kan det skapes et rom. Barn lærer og 
erfarer dette i en lang rekke sammenhenger; når de bygger 
hytte ved å legge et teppe over to stoler, når de lager julepynt 
m.m.
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Former og figurer i rommet
tredimensjonale figurer

• Kule
Alle punkter på overflaten ligger like 
langt fra sentrum inne i kulen

• Terning
Alle sideflater er like store kvadrater

• Prisme
To motsatte sider er mangekanter, 
alle de andre er rektangler.

• Sylinder

To sideflater er sirkler, den 
tredje er rektangel.
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• Pyramide

En sideflate er en 
mangekant, de andre er 
trekanter

• Kjegle

En sideflate er en sirkel, resten 
av overflaten er en sirkelsektor

Jovo

• Hvorfor er Jovo så populært å jobbe med og samtidig 
så lærerikt?
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Former som passer
Puttebokser og puslespill

• Utfordringen med puttebokser og puslespill er basert på 
gjenkjenning av form.

• Det handler om mange gangers prøving og feiling. Barnet arbeidet 
med formlikhet.

Oppgåve

Bygg med klosser
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Regulært sekskantet prisme

Kvadratisk prisme

Trapesformet prisme

Likesidet trekantet prisme

Rombeformet prisme

Barn oppdager matematikk

• G1 Puslespill (L)

• G3 Tegning – maling – modellbygging (L)

• G5 og G6 Runde ting (L)

• G11 Tegne mennesker (M)

• G12  Tegne hus, fjell, vannflater (M)

• G15  Trekantede ting (H)

• G 16  Firkantede ting (H)

• G 17 og G 18 Symmetri (H)


