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Introduksjon 

 

Målsettinga vår med prosjektet er å legge til rette for utvikling av barnas 

matematiske kompetanse og øke personalets kompetanse i å ta i bruk ulike 

arbeidsredskap i forhold til dette fagområdet. 

Alt personalet har vært involvert. Samt hele barnegruppa (o-6år). Arbeidet 

har vært tilpasset de ulike alderstrinnene. Prosjektet ble startet opp høsten 

2009. 

Det har blitt ført logg over hendelsesforløp utover det daglige arbeidet med 

barna. 
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Logg 
 

 10. juli 2009. Innvilget søknad mottatt. 

 

 18.august 2009. Mattepakken ble bestilt. 

 

 18.august 2009.  Læringsverkstedet på Jessheim ble kontaktet angående 

et studiebesøk. Avtale om studiebesøk ble gjort til den 24. november 

2009. 

 

 24. august 2009. Mattepakken ble mottatt på Tømmerli barnehage. 

 

 31. august 2009. En planleggingsdag ble i sin helhet brukt på 

matteprosjektet. Vi gjennomgikk mattepakka. Planla, gruppevis, hvordan vi 

ville bruke innholdet, og gjennomgikk rutinene for prosjektet. 

 

 16. september 2009. Vi brukte et foreldremøte til å vise frem innholdet i 

mattepakka, og viste eksempler på hvordan vi skulle jobbe med den. 

Snakket om prosjektet og hvordan vi tenker å jobbe med mattematikk for 

barna. 

 

 24. november 2009. Planleggingsdag nr 2 ble brukt på studietur til 

Læringsverkstedet på Jessheim. Vi besøkte to av barnehagene som drives 

av Læringsverkstedet for å få ideer til organisering av innemiljøet og 

aktiviteter. 

 

 25. november 2009. GPS ble kjøpt. Dette var en mer barnevennlig modell. 

GPS (Globalt Posisjonerings System) 
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 29. november 2009. 3 av barnehagens personell var på statusrapport 

møte. Vi utvekslet ideer og erfaringer med andre barnehager som også er 

med i prosjektet. 

 

 19. april 2010. NrK-Østnytt var med Gaupegruppa på tur for å filme vårt 

arbeide med GPS i barnehage. Dette ble vist på tv samme kveld. 

 

 27. mai 2010. På foreldremøte for nye foreldre fortalte vi om prosjektet 

og hvordan dette skulle komme deres barn til nytte 

 

 4. juni 2010. Framlegg av prosjektet for de andre barnehagene som hadde 

vært med i prosjektet. 

 

 15. juni 2010. Innlevering av prosjektrapport. 

 

 Igjennom hele året har vi snakket om prosjektet på personalmøter,  

ledermøter og garderobemøter. 

 

 I barnehageåret 2010-2011 har vi vært på to samlinger for å vise hva som 

er gjort i prosjektet. En i desember og en i mars. 
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Hvordan har vi jobbet i samlingsstund 

 

Det har vært lagt opp til samlingsstunder der matematikk har vært temaet. 

Dette har vært alternerende dager igjennom året, men en dag hver uke. 

Barnehagen har barn fra 0 til 6 år, og er delt inn i følgende grupper:   

0-3år. 2-3år. 3-4 år og en gruppe med 5 åringer. 

Opplegget i samlingsstund har derfor vært tilpasset de forskjellige gruppene. 

Vi kommer til å presentere noen eksempler på forskjellige samlingsstunder. 

 

Samlingsstund for 0-3 års gruppa 

 

Matte eventyr for småbarna. Her forteller den voksne eventyret Bukkene Bruse 

for barna. De voksne bruker konkreter og kulisser for å vise eventyret. 

I eventyret omtales tallene 1, 2 og 3. Det 

vises at bukkene er liten, mellomstor og 

størst. Hvem som går først og sist. Samt 

begreper som over og under brua. 

Etter eventyret får barna lov til å leke 

med konkretene. 
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Samlingsstund for 2-3 års gruppa 

  

I denne samlingsstunden skal barna få kjennskap til terning, telle til 6, og 

arbeide med liten, mellomstor og størst. I tillegg å telle antall tellebjørner 

ungene har.  

På det første bildet ser vi at 

barnet har kastet terningen og 

teller øynene denne viser. 

På bildet under ser vi det samme 

barnet telle opp antall bjørner som 

tilsvarer øynene på terningen. 

 

Det siste bilde, under, ser vi barnet telle 

hvor mange bjørner hun har fått til 

sammen. 
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Samlingsstund for 3-4 års gruppa 

 

I denne samlingsstunden har vi laget oss et koselig samlingssted ute. Dette for å 

få et rolig sted å holde samling. Vi har tatt for oss geometriske former og 

begrepene trekant, firkant, runding, kvadrat og rektangel. 

Barna fikk beskjed om hvilken 

geometrisk form de skulle finne. Vi 

snakket om hvilken form de hadde. De 

telte kanter og så lengden på kantene, 

like, stor og liten. 

 

Barna fikk selvfølgelig holde formene 

og de sammenlignet og telte hvor 

mange som hadde like former som seg 

selv. Andre så hvem som hadde samme 

farge som dem hadde på sin form. 

På bildet over ser vi barna som viser frem sin 

geometriske form. Bildet til venstre viser de 

forskjellige formene vi har jobbet med. 
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Samlingsstund 5 års gruppa 

 

I denne samlingsstunden har 5 åringene brukt tellebrikker og overhead. De har 

laget mønster av tellebrikker på overheaden og vist det frem på lerret. De ser 

på mønsteret og snakker om det. De 

lager også tall og andre figurer. I 

tillegg kan de telle antall brikker 

som de har brukt til denne 

form/figuren og sammenligne med 

hvor mange de trengte til å lage 

andre figurer. Først viser den voksne hva 

som skal gjøres, og etterpå legger barna 

mønsteret på bordet etter mal fra 

overhead bildet. De lekte seg også med å 

lage større og mindre enn den som 

var på overheaden.  
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Samlingsstund/fryseprosjekt 5 års gruppa 

 

Midt på vinteren, da det var veldig kaldt, fant 5 åringene ut at det skulle være 

morsomt å studere is og frysing av vann. De samlet inn melkekartonger og 

isbokser. De helte i vann og puttet oppi litt 

pynt i noen av formene. Kongler var yndet 

pynt. 

 

Som vi ser på bildet til venstre ble det 

eksperimentert med stabling av klosser og 

legging av mønster. Desilitermål ble brukt 

for å måle opp lik mengde vann. Det ble helt 

vann opp i glass for å avgjøre hvor det var 

mye og lite. Vekt ble også brukt for å se 

hva som ble tyngst og lettest. (Se bilder 

nederst)  

Ulike størrelser på melkekartonger, yoghurtbegre og isbokser ble brukt til å 

fryse vannet i. Overflaten ble utforsket og funnet ru og glatt. Ble da utforsket 

på hvordan en kunne fryse to flater sammen.  
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Hvordan bruker vi matematikk på tur 

 

På tur har vi tatt i bruk GPS. Vi kjøpte inn en ny GPS med prosjektmidler. Med 

denne går vi på skattejakt, der en skatt er gjemt av en annen gruppe og skal 

finnes av neste gruppe. Vi bruker 

den også til å finne turplassen. Vi 

leker gjemsel. Og finner ut hvor 

langt vi har gått, hvor langt det er 

igjen til bestemmelsesstedet. Vi har 

også brukt den til å måle farten vi 

oppnår når vi aker om vinteren. 

Ellers på turer blir mattematikk 

brukt til blant annet å telle barn 

opp barna før vi går. Dette er 

selvfølgelig barna med på. Noen grupper går med barna i tau, og teller barna der. 

Det telles da oppover fra 1 og nedover til 1. Vi bruker også å snakke om hvem 

som går først, sist og i midten. 

Vi ser på former rundt oss, f. eks trafikkskilt. Disse inneholder, foruten 

geometriske former, også tall. 

Det lekes med naturmaterialer som pinner, kongler, steiner og blader. Disse kan 

barna sortere ut i fra kriterier som vi gir dem. Trener her på begreper som 

størst/minst, lengst/kortest, lengere enn/kortere enn etc. 

Bukkene Bruse er et fint eventyr å dramatisere ute. Her kan også barna være 

med å være skuespillere. Føle på det å være den minste, mellomste og største 

Bukken Bruse, samt det svære trollet. 

Barna synes også det er morsomt med leker der vi gjetter hvor mange skritt det 

er bort til et tre eller lignende. Dette er en lek som er greiere for de største. 
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Hvordan matematikk brukes ellers i hverdagen 

 

Det er ikke bare i samlingsstund og på tur matematikk brukes. I frileik, 

bleieskift, påkledning og ved matbordet brukes også matematikk. 

 

Frileik: I barnehagen er det tilgjengelig spill og matematikk materiale som 

klosser, perler og lego. Tall og geometriske former henger oppe på 

veggen, noe barna benytter seg av når de tegner. De ser på tallene 

og forsøker å tegne det. Vi har også kjøpt inn dataspill som tar for 

seg matematikk. Ute i frileiken leker barna butikk. De finner ting de 

kan bruke som penger. Barna hopper også paradis og teller ruter, 

samt lek i sandkassa.  

Bleieskift: Her snakker en om tung/lett bleie. Samt at barna er blitt 

oppmerksomme på geometriske former som er trykket på bleiene. 

Påkledning: Her snakker vi om hvor mange votter, sokker har vi. Hvor mange 

bein har buksa. Hvilke klær som skal først og sist, innerst og 

ytterst. En sko til hvert bein. 

Matbordet: Før vi setter oss, mens vi står i kø, sier hvert av barna hvilket 

nummer de er i køen. Under maten teller barna hvor mange 

brødskiver de har spist. Noen ganger hvor mange de andre har spist, 

og sammenligner for å se hvem som har spist mest. 

Forming: Det har blitt jobbet med geometriske former som klippes ut og 

limes på ark. Barna har klippet ut tall som de har limt sammen til 

tallrekker. 

 

Dette er et utvalg av eksempler på bruk av matematikk og matematiske begreper 

i hverdagen. Ikke alle avdelingene bruker det samme, ettersom det er stor 

forskjell på modenhet i de forskjellige alderne. De voksne er bevisste på 

arbeidet med mattematikk og er med på å stimulerer dette i frileiken og andre 

hverdagssituasjoner. 
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Våre erfaringer 

 

De voksne er bevisst på å telle, navngi former og bruke matematiske begreper. 

Vi bruker matematikk og de matematiske begrepene mer, og på en riktigere 

måte, enn før. Vi føler at vi har fått utviklet et verktøy igjennom jobbingen med 

prosjektet. 

Vi vet at barna er blitt kjent med begreper, former og tall. Vi har ikke satt opp 

konkrete mål på hva alle barna skal ha lært. Men vi er opptatt av at alle barna er 

gjort kjent med, og skal ha hørt om matematiske begreper, tall og geometriske 

former. 

Vi har vært veldig bevisst på at vi ikke skal drive skole, men matteleik. 

Det er funnet mange og utviklet mange måter å bruke matte sammen med barna. 

Barna synes det er morsomt når de får være med og eksperimentere. Som de 

fikk i fryseprosjektet, se side 10. 

Det er blitt utført en kartlegging av barna, på høsten 2009, for å se hva kunne 

de fra før og hva trengte vi å jobbe med. Begreper som f. eks få og færrest var 

noe vi trengte å jobbe mer med enn andre ting. Det ble så gjort en kartlegging 

på våren 2010 som viste at det var færre huller i kunnskapen enn på høsten.  

Det at hele personalgruppa har vært involvert, med småbarnsavdeling så vel som 

storbarnsavdeling har vært veldig positivt. De voksne har kunnet utveksle 

erfaringer på personalmøter og vært med å utvikle matematikk kunnskapen til 

gruppa sammen.  

 

 

 

 

  



 
Prosjekt rapport antall, rom og form. Tømmerli barnehage - 2011 

14 

Tilbakemeldinger fra foreldrene 

 

Det er kommet mange positive tilbakemeldinger om at barna bruker mye 

matematikk hjemme.  

Disse går på at: 

 barna teller fra 1 og oppover. 

 barna snakker om større og mindre.  

 de er veldig beviste på sin egen alder.  

 barna ser og snakker om geometriske figurer hjemme. 

 Veldig positiv mor som hadde vært på 4 ½ års kontroll med sønnen. Han 

hadde briljert med matte og engelskkunnskaper. 
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Veien videre 

 

Antall, rom og form ble implementert inn i årsplanen til barnehageåret 

2010/2011. Det er blitt lagt opp slik at den leik pregede måte videreføres. Vi har 

konsentrert oss om telling, geometriske former og matematiske begreper. 

Videre har vi ønsket å bruke pengene som ble til overs fra prosjektet til videre 

kursing av personalet. Slik at vi holder ved like og utvikler personalgruppas 

kunnskaper. Det er også viktig å få til et opplegg for nyansatte slik at disse skal 

kunne sette seg inn i arbeidsmåtene våre, få kunnskapen de trenger til å gjøre 

jobben sin. 
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Arbeidet i barnehageåret 2010/2011 

 

I barnehageåret 2010/2011 har Tømmerli barnehage videreført 

matematikkprosjektet og begynt engelskprosjekt. Arbeidet for dette 

barnehageåret har derfor blitt fordelt mellom matematikk og engelsk. Det har 

vært et viktig poeng fra vår side at det ikke skal bli skole men barnehage. Og 

læreøktene skal gjøres på samme måten barnehagene alltid har jobbet. Barna 

skal få kjennskap til matematikk og engelsk, uten at det stilles kunnskapskrav. Vi 

har bestemt oss for å ha få temaer som vi jobber med over lengere tid. Slik at vi 

får repetert og lært noe godt, istedenfor å prøve å lære mye og barna ikke får 

det med seg. Istedenfor å jobbe intensivt med f.eks. matte i to måneder i året 

er det delt ut på en dag i uka igjennom hele året. Vi har også gjort bruk av 

matematikk i hverdagssituasjoner som ved måltid, påkledning, do-kø. Osv. 

Noen av erfaringene har vært at veldig mye oppmerksomhet er gitt fagene, 

engelsk og matematikk. Noen av de tingene vi tradisjonelt har drevet med, føler 

vi har måttet vike. For fremtiden må vi justere innholdet og tidsbruk, slik at vi 

får plass til det tradisjonelle og det nye. 


