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Innhold: 

› Barnehagematematikk

› Bruk nærmiljø i arbeid med realfag

› Problemløysing og strategien
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Barnehagematematikk

Det er ikke handler om å gjøre barnet klar for matematikklæring på skolen. Matematikk i 

barnehagen har en stor verdi i seg selv. 

Matematikk er et fag der kunnskapen legges som stein på stein i en mur. En solid grunnmur 

vil ha betydning for barna både på kort og lang sikt.

På kort sikt: barna får selvtillit og evne til å tenke matematisk i barnehagehverdagen, og et 

språk til å beskrive denne tenkingen.

På lang sikt: hjelper matematisk tenkning til å mestre livet.
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Matematisk tenkning

Det er en måte å tenke på, en måte å se verden på, utforske den, resonnere over 

sammenhenger, oppdage mønstre og løse problemer som dukker opp både i hverdagen, i 

lek og i tenkningen selv.
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Eksempel 

Liten, større og størst

Disse ordene betegner begreper so beskriver forholdt mellom 

størrelser.

Barna får logiske tenkning og begreper som er viktig i andre 

sammenhenger i barnets hverdag

Disse erfaringene, tankene, begrepene og sammenhengene gir 

barna et godt grunnlag for å forstå matematiske sammenhenger når 

de senere kommer til skolen. De får et fleksibelt og solid grunnlag 

for all videre læring - også innenfor andre fag enn matematikk 

Den matematiske forståelsen til barna legges før de er 6 år, og at 

forståelsen ved dette alderstrinnet begynner å stabilisere seg. 
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Rammeplan- Natur og miljø 

› Personalet skal legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i naturen 

og at de skal reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen. 

› Personalet skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som 

arena for lek, undring, utforsking og læring. 
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Bruk nærmiljø i arbeid med realfag

Vi kan løfte muligheter for turer med realfaglig innhold.

Inspirerende og uorganiserte omgivelsene kan gi barna erfaringer innenfor hele bredden av 

realfag. (naturfag og matematikk)

Når vi observere og lytter til barna får vi kunnskap om hva de er opptatt av, hva som fasinerer, 

hva de vil utforske nærmere, hva de lurer på.

Voksene ser muligheten for å inspirere til videre aktivitet og samtale.
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Naturopplevelser 

› Barnas nysgjerrighet, spørsmål og undringer 

i naturen er et godt utgangspunkt for videre 

utforskning og samtale.
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Sammenheng

I rammeplanen står at barn i barnehagen «skal få undersøke, 

oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få 

ny innsikt» (Rammeplan, s. 22).

› Barn er nysgjerrig og vil gjerne utforske hvordan ting henger 

sammen for å forstå verden.

› Naturfag fokuserer spesielt på sammenhenger i naturen og 

matematikk forteller oss hvordan vi kan undersøke 

sammenhenger.
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Sortering- Klassifisering

› To fundamentale måter å sortere på: klassifisering og ordning

› Klassifisering handler om å finne objekter som har noe felles.

› Klassifisering er grunnlaget til både begrepsutvikling og vitenskapelig tenkning

› For at en inndeling er en klassifikasjon er det en betingelse som må være oppfylt: Hver ting 

må havne i eksakt én gruppe, dvs. det går ikke an at noe tilhører to grupper samtidig, eller 

at noe ikke tilhører en gruppe i det hele tatt.
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«Hva hører sammen?» og «Hva hører ikke sammen?»

› De som hører sammen er like, men bare med hensyn til det valgte kriteriet. De kan ellers 

være ulike.

› For eksempel klassifiserer steiner etter farge, havner alle steiner med lik farge i den 

samme klassen. De kan vel være svært forskjellige når det gjelder form, størrelse, om 

overflaten er jevn eller ujevn osv.
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Hvis vi vil at barna bruker sine egne kriterier for å 

gjøre erfaringer med klassifisering, kan vi stille 

åpne spørsmål: 

«Hvilke mener du passer sammen?», «Hvorfor 

hører disse sammen?» og «Hvorfor passer ikke 

denne sammen med de andre?»

Sortering- Ordning 

Ting som skjer i tur og orden foregår i en fastslått rekkefølge. I matematikken 

betegner ordning det å sortere noe i en rekkefølge.

For eksempel: sortere navn i alfabetisk orden, dvs. i rekkefølge fra A til Å
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Når barn er på tur, liker de å samle ting: steiner, pinner, kongler 

osv. Det som barna har samlet kan de sortere. Først vil barna 

klassifisere det de har funnet. For eksempel vil de lett skille 

steiner fra kongler og fjær fra pinner. Men kan vi sortere 

pinnene også? Barna oppdager at pinnene har ulike lengder.

Barna ordner pinnene i en rekkefølge fra den korteste til den 

lengste
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Ordning

Det finnes svært mange kriterier som vi kan bruke for å ordne ting i en rekkefølge:

› Vi kan ordne hvor stort noe er, for eksempel hvor langt, bredt, høyt eller tykt det er eller 

hvor stor areal eller volum det har. 

› Vi kan også ordne hvor gammelt, varmt, lyst, mykt, skarpt eller modent noe er, hvor fort det 

beveger seg, hvor høy eller lys en lyd er, eller hvor lang tid det tar til å fullføre noe.

› Vi kan også ordne etter preferanser, for eksempel hvor godt noe smaker eller hvor vakkert 

noe er, men da vil ulike mennesker lage forskjellige rekkefølger.
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Barn kan lure på:

Hvem er størst? 

Hvem er eldst?

Hvilket dyr er raskest?

Hva smaker best? 

Hvem er først?

Hvilken er den neste?

Hvilken er den tredje?

Hvilken er sist?

Hvem er mellom disse to?»
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Ut på tur!

I kapittel 8 om arbeidsmåtar i rammeplanen:

› Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer 

og opplevelser. Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk 

innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø.

› Personalet skal

› oppdage, følge opp og utvide det barna allerede er opptatt av

› introdusere nye perspektiver og tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer

› sørge for progresjon gjennom bevisst bruk av materialer, bøker, leker, verktøy og utstyr 

og gjøre disse tilgjengelig for barna.

› inkludere nærmiljø og lokale forhold ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter

Rammeplanen 2017
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Å finne veien på tur!

› Å utvikle orienteringsevnen sin ved å legge 

merke til, sette ord på og huske 

holdepunkter og rekkefølgen av disse.

› Å bli kjent med og bruke begreper for 

plassering og orientering, som over, under, 

høyre, venstre, rundt, rett frem o.l.
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Å finne veien på tur!

› Å bli oppmerksomme på holdepunkt på tur

› Beskrive tur-ruten før dere går

› Bruke holdepunkter på tur

› Tegne kart over veien til turmålet
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Utforskende arbeidsmåter i barnehagen

Turner m.fl. (2011) legger følgende i utforskende arbeidsmåter: utprøving, observasjon over 

tid, identifisering og klassifisering, se etter mønstre eller ulike måter av testing.
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For at barn skal kunne leke utforskende må de ha 

materialer eller annet utstyr å utforske med. 

«Kanskje kan det være en samling steiner og en 

vannpytt, tre pinner, en skygge eller tilfeldige spor i 

sand. Noe oppdages, undersøkes, eksperimenteres 

med og ender kanskje i et kunstnerisk uttrykk.»
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Tursekken- kva inneheld den? (forskerfrø.no)

› samanleggbare sitteplater

› fyrstikker

› handluper eller lupeboksar

› pinsettar (bladpinsett)

› kvite isboksar

› små posar

› laminerte plansjar

› førstehjelpsutstyr

› tau

Diskuter gjerne innhaldet i sekken med barna som ein del av prosessen rundt planlegginga av 
turen. Etter at turen er gjennomført, kan de også ta med det de brukte av utstyr inn i samtalen 
rundt det de opplevde gjennom dagen.
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Problemløsing i barnehagen

Barn løser problemer helt naturlig ved at de hermer etter andre, de prøver ut ting, gjør mange 

feil og justerer strategiene sine deretter.

› Det som er et problem for ett barn ikke trenger å være det for en annet.

› Det som er et problem for et barn på ett tidspunkt, trenger ikke være det på et senere 

tidspunkt. 

› Det er det enkelte barn som møter eller erfarer en utfordring som avgjør om det er et 

problem eller ikke. 

› Dette kan ikke bestemmes på forhånd av en oppgave eller av en voksen i barnehagen.

20

https://www.forskerfrø.no/c2175482/artikkel/vis.html?tid=2176932
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Hvorfor bør barn få erfaring med å løse problem?

Det er av stor betydning for senere effektivitet og fleksibilitet i møte med problemer at barn 

tidlig får erfaringer med problemløsing.

Gjennom å løse problemer får barn mulighet til å utvikle både glede, selvsikkerhet og et 

mangfold av strategier, noe som er nødvendig for positive erfaringer med all matematikk og 

for resten av livet.
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Å tilby barn muligheter for og støtte i problemløsing

Barn møter mange matematiske utfordringer og 

problemløsingssituasjoner i sin hverdag.

Personalet kan ta utgangspunkt i barnas lek, interesse og 

egen utforsking og 

› kan tilby barna utfordringer som kan ha flere svar og 

løsninger

› De kan også tilby barna en gjennomtenkt 

ressurs/aktivitet/materiell som gir stor frihet til lek, 

utforsking og barns egne ideer og spørsmål. 
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Problemløsingsstrategier 

strategier som å sammenligne og sortere, ordne, pare, og prøve, feile og forbedre kalles 

problemløsingsstrategier.

Barna jobber systematisk på ulikt vis.

Det er strategier som kan benyttes på mange ulike typer utfordringer og problemer, de er 

nyttige i en situasjon og vi kan overføre det som fungerte og ikke fungerte så godt til andre, 

ukjente situasjoner.
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Problemløsingsstrategier

I problemløsingssituasjoner får barn erfaring med ulike 

problemløsingsstrategier.

For eksempel å dekke bordet aktivitet:

› noen barn dekker på ett og ett fat, andre vil telle hvor 

mange stoler det er rundt bordet og deretter finne fram 

samme antall fat. 
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Eksempler på ulike strategier vi kan observere hos barn

Prøve, feile og justere

Et barn som henter en stol for å nå opp, henter en 

annen stol dersom den første ikke er høy nok. Kanskje 

barnet må ha en liten stol oppå en stor stol? 

Barn som sender biler i takrenne ned en bakke: 

Sender først en bil, justerer og bygger opp takrennen 

slik at den blir brattere og sender bilen på nytt.
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Eksempler på ulike strategier vi kan observere hos barn

Jobbe systematisk:

En måte å støtte barna når de bruker “Prøve og feile”-strategien, er å bistå dem slik at 

utprøvingen blir litt mer systematisk. Med en systematisk utprøving av muligheter vil barna 

kunne finne fram til en eller flere løsninger på problemet. 

Eksempel:

Å pusle et puslespill: noen barn sorterer ut brikker de allerede har prøvd i en gruppe. 

Å lete etter en bestemt lekebil: noen barn vil lete på samme sted flere ganger, mens andre 

systematisk bare oppsøker steder de nettopp har vært og lekt med bilen. 
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Eksempler på ulike strategier vi kan observere hos barn

Sammenligne og sortere i grupper

Eksempel:

Å bygge: erfarne byggere finner fram klosser de trenger før de begynner å bygge 

Å rydde: sortere objekter i ulike grupper for å finne noe vi leter etter

Sortere baller fra minst til størst
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Eksempler på ulike strategier vi kan observere hos barn

Visualisere

Barna leker iskrembutikk der de kan velge mellom tre smaker på kuleisen. Hvor mange ulike 

kombinasjoner med iskrem kan de få om de kjøper to kuler? Barna vil kanskje tegne en 

iskrem-meny for å visualisere de ulike kombinasjonene.
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Å støtte barns evne til utholdenhet

› Personalet må være villige til å la barn streve uten at de bryter for tidlig.

› Personalet kan skape en kultur i barnegruppen der en ikke fokuserer på løsning, men 

heller veien fram til løsning, der feil er en naturlig del av problemløsingsprosessen. 

Eksempler på kommentarer som kan støtte barn er:

› La oss tenke sammen på dette! 

› Hva har du forsøkt? 

› Kan du si litt mer om dette? 

› Kan vi tenke på noe vi har gjort før som ligner? 

› …
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Lekse- Mellomliggende arbeid

Tenk igjennom om du har sett barn i utforskende lek/aktivitet i avdelingen du jobber i. Skriv 

ned et par eksempler

Notere ned eksempler på situasjoner der du selv har observert barn som benytter strategiene 

i problemløysning . 

…
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Takk for meg 


