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Språk og kommunikasjon

13. februar 2019

Begrep og representasjoner

Mål

› Hva begreper er og hvordan de kan bidra til at barna utvikler forståelse for matematiske 

begreper.

› Representasjoner og hvorfor barn må få uttrykke sine matematiske ideer og strategier 

med ulike representasjoner.
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Problemløsing i barnehagen

Ved 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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Språk og problemløsning 

Språk og problemløsning hører sammen, 

men det er den logiske bruken av språket 

som har betydning for matematikken, ikke 

språket i seg selv.
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Den gode, vedvarende samtalen

Å ta barns spørsmål på alvor og bruke dette til 

både samtale og undersøkelse gir masse 

læring.

Å være åpen, lyttende, medundrende og 

interessert vil danne et viktig grunnlag for 

samtalen.
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Lukkede og åpne spørsmål

6

barnas egne ideer og 

erfaringer kommer i 

bakgrunnen.

de åpner for barnas 

resonnement og 

argumentasjon
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Åpne spørsmål

Noen gode spørsmål som oppmuntrer og utvider slike samtaler inkluderer:

 Hva tror du?

 Jeg lurer på hva som ville skje hvis…?

 Hvordan vet du det?

 Hvordan kan vi finne ut det?

 Hva mer trenger vi?

 Jeg lurer på hvorfor…?

 Hva skjedde da…?

 Kan du fortelle meg mer om det?

 Hva annet vet du om…?
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Begreper

Rammeplanen

Barnehagen skal bidra at barna utvikler forståelse for (…) 

begreper (…) videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker 

et variert ordforråd
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Hvem skal ut?
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Hva kan du si om disse?
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Hvem skal ut?

Denne oppgaven viser oss mye av det matematikk handler om:

• Mange ulike måter å tenke på, lekende og utforskende

• Alle barna deltar og tenker videre

• Finne sammenhenger

• Utvikler begrepssystemer som hanger sammen

• Nytt som læres henger sammen med tidligere erfaringer og kunnskap

• Resonere, argumentere og forklare

• Lytte til andre ,kommunisere og stille spørsmål

• Tenke dypt og kreativt

Skemp, 1976

Boaler, 2016
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Begrep og begrepsutvikling

Sjå filmen om begrepsutvikling:

http://realfagsloyper.no/barnehage/sprak-og-kommunikasjon/modul-1-

begrepsutvikling#forarbeid
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Begrepsinnhold, erfaringer og 

begrepsuttrykk hanger sammen.
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Representasjoner i barnehagen

Ulike uttrykksformer i matematikk kalles representasjoner
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Representasjoner i barnehagen

Ulike uttrykksformer i matematikk kalles representasjoner
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Nesten uansett hvor vi er og hva vi gjør i hverdagen vår møter vi mange 

matematiske tegninger og symboler. 

Å forstå og bruke ulike representasjoner er en viktig del av matematisk 

kompetanse. 

Et viktig tegn på begrepsforståelse i matematikk er at en kan 

representere et matematisk objekt, f.eks. mengden 3, på flere ulike 

måter (Enge og Valenta, 2013).

Ved å studere barns tegninger kan vi lære mye om deres geometriske forståelse 

og utvikling.
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Hva vil det si å representere et matematisk objekt? 

Et matematisk objekt kan representeres med symboler, med en tegning, med naturlig språk 

og praktisk med konkreter (Bruner, J.S 1966). 

Ulike representasjoner hjelper barna til:

 Utvikling av begrepsforståelse

 Å løse problemer

 Forstår ulike aspekter 
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Eksempel 1: Representasjoner av fem 
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Eksempel 2: Representasjon av divisjon (deling) med hele tall
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Eksempel 3: Representasjoner 

Isabell på 4 år og Isak på 7 år 

skriver handleliste.
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Bruk flere representasjoner 

Barn bruker egne (uformelle) symboler og tegninger for å vise sine indre og mentale 

representasjoner av matematiske objekter og matematiske ideer.

Ved å snakke med barna om deres representasjoner, kan dere sammen utforske ulike 

matematiske meninger og barna får mulighet til å kommunisere sine ideer til hverandre.

F.eks. holde oversikt over hvor mange fugler de har sett på fuglebrettet 
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Representasjoner 

Barn har representert antall besøk av hver fugleart 

på fuglebrett ved både tellebrikker og tellestreker. 

Fokuset på slike representasjoner bidrar til matematisk forståelse ved at de dokumenterer 

hva de har gjort og hvordan de har tenkt. 
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Barnas representasjoner av hvor mange kongler det var i trillebåra
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Barnas representasjoner av hvor mange kongler det var i trillebåra

Å tilby barn mulighet til å sette i gang telleaktiviteter gir dem mulighet til å få erfaringer med å 

representere både telle-prosessen og resultat på ulikt vis

Det er viktig at personalet ikke blander seg og styrer tellingen, og det viktigste med aktiviteten 

er ikke å finne ut hvor mange det er, men hvordan vi kan finne ut av det. Ved å la det være 

åpent hvordan barna vil telle objektene, får personalet i barnehagen mulighet til å observere 

hvilke ideer barna har, og hva de allerede kan og forstår.  
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Samtale og undre seg saman med barnet

› «Det er de voksnes ansvar å hjelpe barna å forstå omgivelsene.

› Det er ord og begreper som er forstandens vektøy. Det er vår plikt å fylle opp barnas 

verktøykasse slik at de får konkrete redskaper å bruke.

(Raundalen og Schulz august 2011)

Vi kan gi barna lyst til å fortsette sin søken ved å:

› Resonnere med barn rund problemer fra hverdagen slik at de lærer seg å bruke 

språket som redskap for logisk tenking.

› Tilby barna materiale som gjør at de sammenligner former, og senere grupperer og 

sorterer.

› Oppdage og skape mønster. Først fysisk mønster og senere geometriske mønster og 

tallmønster.

› Inspirere barn slik at de bygger, former og tegner.

› Resonere om likheter og ulikheter. (klassifisere)

› La barn sammenligne antall, telle ting og øve på tallrekken.
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Gruppe aktivitet 1

Dere skal fylle ut begrepstrekanten. Fyll ut slik:

› Begrep: Velg et realfaglig begrep som barna kan være interessert i, f.eks. et av disse: flyte, 
gjennom, pyramide, hull, rund, åtte, luft.

› Erfaringer: Skriv ned ei liste over situasjoner, ting og observasjoner der barna møter dette 
begrepet.

› Begrepsinnhold: Skriv ned hva dette begrepet handler om.

› Hva handler begrepet om for dere?

› Hva handler begrepet om for barna?

› Hva kan barna lære om dette begrepet som de ennå ikke vet?

› Begrepsuttrykk: Skriv ned hvilke uttrykk (ord, gester, tegning, symboler eller lignende) som 
brukes for å betegne dette begrepet.

› Hvilke uttrykk bruker dere når dere kommuniserer om begrepet?

› Hvilke uttrykk bruker barna når de kommuniserer om dette begrepet?

› Hvordan kan barnas uttrykk bli rikere?
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Gruppe aktivitet 2

Dere skal planlegge en aktivitet som legger til rette for at barna får uttrykke sine ider med 

egne representasjoner. Hensikten med aktiviteten er at den skal gi barna mulighet til å 

uttrykke sine egne ideer. Aktiviteten skal tilpasses alder og størrelse på barnegruppa.

Når dere planlegger, skal dere avgjøre:

› Hva skal dere telle/undersøke? Vil dere finne fram noe, eller vil dere bruke noe dere har 

lagt merke til at barna vanligvis er interessert i?

› Hvordan vil dere inspirere barna til å komme i gang uten å styre barna mot en bestemt 

måte å telle på eller bare mot å finne ut hvor mange det er? Hvilke spørsmål vil dere stille?

› Hvordan skal barna dele ideene sine med hverandre? Vil dere tilby brikker, blyant og 

papir? Hvordan kan dere tilby dette uten å styre barna for mye?

› Skal dere observere ett barn eller ei gruppe?

› Hvordan skal dere samle inn/dokumentere barnas representasjoner (film, foto, kopiere)?
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Takk for meg


