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Hele barnet – hele livet
rammeplan for barnehage (august 2017)
verdigrunnlaget for skolen (september 2017) 
læreplan for skolen (august 2020)

Rammeplanen
Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig @lnærming @l barnas utvikling.

St. Meld 28 – Fag, fordypning, forståelse (2017-2020)
Det er godt dokumentert at det er behov for å legge bedre @l reDe for elevenes (…) helhetlige forståelse. 

Kjerneelementer

• UGorsking og problemløsing

• Resonnering og argumentasjon

• Representasjon og kommunikasjon

• Abstraksjon og generalisering

• Modellering og bruk

• Matema@sk kunnskapsområder



Begreper og sammenhenger

Rammeplanen
Barnehagen skal bidra 2l at barna utvikler forståelse for (…) begreper
Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger (…)

St. Meld 28 – Fag, fordypning, forståelse
Dybdelæring betyr at elevene gradvis og over 2d utvikler sin forståelse av 
begreper og sammenhenger innenfor et fag.

6 - 9



3 – 2 = 3
4 – 0 = 4

Ta på / gjøre (enak5v)
Bilder (ikonisk)
Høre / snakke (språklig)
Symboler (symbolsk)
EDer en idé av Bruner (1966)
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Rammeplanen
Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser



Klassifisering
(om det hele og om deler)

Grupper e'er hva som hører sammen (har 
en felles egenskap).  Like mange, flere, 
færre, lik, ulik                                     
…samme som…

Kardinalaspekt

Ordning
(om rekkefølge) 

Sortere ved å lage rekkefølge, 
neste, siste, mellom, før, etter 
…enn…

Ordinalaspekt



HURRA!

150 år siden Dmitrij 
Mendelejev sa9e 
verdens 
byggeklosser i 
system.

Bildet er hentet fra:
h9p://www.akGvundervisning.no/index.cfm?id=404741

http://www.aktivundervisning.no/index.cfm?id=404741


Likt og forskjellig
(ens og anderledes)



Likt og forskjellig



Likt og forskjellig



Likt og forskjellig

a + b = b + a



Hvem skal ut?



Hvem skal ut?



Hva er felles for slike oppgaver?

• Ikke fasitsvar
• Se likheter, ulikheter og sammenhenger
• Forklare og argumentere 
• Ly;e <l andre og s<lle spørsmål

Handler de;e om matema<kk?

Likt og forskjellig, hvem skal ut?



• mange ulike måter å tenke på, lekende og u2orskende
• at barna er ak5ve og tenker videre
• at det nye som læres henger sammen med 5dligere erfaringer og 

kunnskap
• å utvikle begrepssystemer som henger sammen
• å løse problemer som oppstår i hverdagen
• å resonnere, kommunisere, ly<e 5l andre
• å argumentere, forklare, s5lle spørsmål
• å tenke dypt og krea5vt

Skemp (1976); Boaler (2016)

Matema5kk handler om…



Problemløsning
Fra rammeplanen for barnehage:
• personalet skal s6mulere barnas mo6vasjon for 

problemløsing
• personalet skal s6mulere og stø:e barnas evne og 

utholdenhet i problemløsing. 
• personalet skal gi barna 6d og anledning 6l å s6lle 

spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på̊
problems6llinger 

Overordnet del av læreplanen
Samfunnet utvikles av mennesker med skapende og krea6ve evner 6l 
å finne løsninger på både prak6ske og teore6ske problemer.



Kompetanse er å 
-legne seg og anvende 
kunnskaper og 
ferdigheter -l å mestre 
u7ordringer og løse 
oppgaver i kjente og 
ukjente sammenhenger 
og situasjoner. 

St.Meld 28



Mynter i lomma

Jeg har 27 kroner i lomma.
Hvilke mynter kan det være?

Finnes det mer enn én løsning?
Hvor mange løsninger tror dere det er?
Når vet dere at dere har funnet alle 
løsningene?

Hva hvis jeg får to mynter Bl? 
Hvor mange kroner har jeg da Bl sammen?



Oppsummering av ak/viteten
• Hvilken del av tallforståelsen blir u8ordret gjennom denne 

ak/viteten?
– Beregninger
– Begrep
– Mengdeforståelse
– Telling
– Ulike representasjoner
– Strategier

• Hvilken informasjon om elevenes tallforståelse kan dere få gjennom 
ak/viteten?





Hva hvis….

….. jeg får to mynter 5l?

….. jeg får tre mynter 5l?
….. jeg er i et annet land?
….. jeg hadde både mynter og sedler?



Matema&kk overalt?

Berike hverdagen



Berike lek Berike leken ved å:
• bruke begreper
• s2lle spørsmål
• 2lby materiell
• 2lby en historie
• 2lby egen deltakelse
• …

Rammeplanen
Lek, omsorg, læring og danning skal sees i sammenheng.
Personalet skal (…) berike barnas lek og hverdag med matema2ske ideer og utdypende samtaler



Velg ak(viteter eller oppgaver som:
• ikke har et bestemt rik(g svar
• åpner for barnas resonnement og 

argumentasjon 
• gir barna mulighet (l å ta i bruk 

egne strategier 
• gjør det le;ere å lede og bringe 

samtalene videre basert på barnas 
respons 

• bidrar (l at barna ly;er (l 
hverandre

• bidrar (l at barna                   
opplever å bli se; og hørt

Planlagte ak(viteter



Matema&kkens plass i det store bildet!

Vi legger vekt på:
• Å ly:e &l hverandres ideer
• Søker å forstå hva andre mener før vi sier om vi er 

enige eller uenige med dem!
• Byr fram våre egne ideer for å få andres kommentarer eller 

meninger om dem
• Vurderer gyldighet ved å bruke felles normer og prosesser – ikke 

makt i noen form!
• Bredt syn på matema&sk kompetanse
• Det er lov å ombestemme seg
• …

Demokra( og medborgerskap
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www.matema/kksenteret.no
www.realfagsløyper.no
www.ma:elist.no

VELKOMMEN!

http://www.matematikksenteret.no/
http://www.realfagsl%C3%B8yper.no/
http://www.mattelist.no/
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