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skridt til mere
matematik i børnehøjde

A f T r i n e B eck ett

Se matematik som leg
Børn er naturligt optagede af matematik. De vil
finde ud af, hvem der er størst, hvem der hopper
længst, hvem der er ældst. De sammenligner og
måler og leger på den måde med det, der faktisk
er matematiske begreber. Matematik i børnehaven er altså noget helt andet end den gængse
opfattelse af matematik som noget, der hører
til i skolen og handler om, at en lærer forklarer
plus og minus, og hvordan man løser en ligning.
I børnehaven er matematik en leg.

Brug matematikken
som inspiration
Der er masser af matematik i mange af de aktiviteter,
I allerede har i gang. Når børnene bygger ting i klodser,
sorterer ting efter form, tæller, klipper noget ud, laver
mønstre i perleplader og slår med terninger, arbejder
de blandt andet med geometri, talforståelse, symmetri og sandsynlighed. Forskningen viser, at
erkendelsen af, at disse aktiviteter også er leg
med matematik, kan give inspiration til andre
pædagogiske aktiviteter, som kan være
decideret bygget op omkring at undersøge
matematik – fx hvad noget vejer eller
måler, hvordan mønstre hænger
sammen osv.

Foto: Claus Gramstrup og Rumfang

Sæt ord på
matematikken
Du må gerne bruge matematiske fagudtryk. Når du
taler om geometriske former som trekanter, firkanter
og cirkler, udvikler du børnenes begrebsverden. Du
skaber et sprog, som børnene kan gøre til deres eget.
Men det er vigtigt, at indholdet følger med, at børnene forstår, hvad ordene beskriver. De fleste børn vil
forstå, hvad det vil sige, at noget er rundt, før de ved,
at det hedder en cirkel, og det
kan være meget individuelt, hvornår
de er klar til at sætte
ord på begreberne.
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Se matematikken
i samlingen
Samling er et oplagt sted at lege med matematik. At tælle, om alle er her, hvor mange
der har blå bukser på, hvor mange der har kort
hår osv. Eller kimsleg, hvor man viser ting frem på
gulvet, dækker dem til og får børnene til at huske,
hvad der ligger under tæppet. Det kan fx være noget,
der er blåt, har en cirkelform osv.

MATEMATIK
SAMLING

Børn stiller naturligt spørgsmål, der har med
matematik at gøre. Og deres matematiske forståelse er en
vigtig del af deres kognitive udvikling. Ingvald Erfjord,
der forsker i børn og matematik, guider jer til at få
matematikken i hverdagen mere i spil.

Gå på skattejagt

Stil trygt
spørgsmål
Du skal ikke være matematikprofessor
for at arbejde med matematik. Svaret på et
matematisk problem er ikke altid så vigtigt.
Nogle gange kan problemet være vanskeligt, og
det er børnene med på. Og så snart du har svaret, er
problemet ikke så spændende mere. Hvis du i stedet
følger børnenes undren og selv stiller spørgsmål, er du
med til at stimulere deres nysgerrighed og deres evne til selv
at finde løsninger og svar.

Matematik findes alle steder. I formen på døre,
vinduer, tage ... Gå med børnene på matematikskattejagt, og led efter ting, der viser, at matematik er mere end streger og billeder i en bog.
Matematik kan på den måde være supervarieret
og føre til gode samtaler. Når I støder på noget,
der ligner en trekant, men alligevel ikke er det
helt, kan I snakke om, hvordan man kan kende
en trekant.

Brug uderummet

Brug de digitale
værktøjer
I kan bruge digitale kameraer eller mobiltelefoner til at tage billeder af forskellige former
– runde, smalle, kantede. Tag fx billeder, når I er
på tur. Så kan I bagefter lede efter matematik i
billederne, når I kommer tilbage til børnehaven.
I kan også finde spil på iPads eller computere,
hvor børn kan lege sig til at arbejde med matematiske begreber.

Uderummet giver en god mulighed for at arbejde
med matematik. I kan samle ting og tage dem med
tilbage til børnehaven og arbejde med sortering og
egenskaber. Fyrrekogler er fine, de har blade, som
man kan plukke af, så de ændrer form og vægt.
Sten har forskellig form – nogle er næsten kugleformede, andre aflange, nogle større og lettere end
andre – og I kan bruge forskelligheden
til at arbejde med form, størrelse,
vægt og længde.

BAKSPEJLET ’14
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illustration: sara BrassE

3

skarpe til ingvald erfjord:
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” MAteMAtIK
er VIGtIG,
Fo r dI deN F INdeS”
Hvorfor er det så vigtigt, at børnehavebørn arbejder
med matematik?
matematik er ikke kun vigtigt for ingeniører og økonomer,
men for os allesammen. for børn er matematik mest af alt
vigtig, fordi den findes. børn stiller naturligt matematiske
spørgsmål. hvor gammel er du, hvor høj er du, hvad er
sandsynligheden for, at noget sker? hvad er verdens største
tal? den matematiske forståelse er en vigtig del af børns
kognitive udvikling.
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vejer den store krokodille i stof mere end
den lille frø i metal? ikke nødvendigvis.
en vægt kan bruges til at få gang i mange
samtaler om let og tungt, stort og småt.

Hvad får det pædagogiske personale ud af at arbejde
med matematik?
de får et nyt blik på deres fag. de ser, at matematik sagtens kan være i centrum for en pædagogisk aktivitet, og får
dermed nye idéer og nye måder at arbejde pædagogisk med
børnene på.
Hvorfor er der ikke ﬂere, der arbejder med matematik
allerede?
livet i en børnehave er intenst. der sker en masse hele
tiden, og matematik kræver, at du bruger tid på at undre
dig sammen med børnene. en anden begrænsning er, at vi
undervurderer barnet. vi tænker, at vi må være forsigtige i
forhold til at lære børnene matematik, fordi det er noget, der
knytter sig til skolen. Og det er selvfølgelig vigtigt, at de får
lov til at være børn, men udvider man synet på, hvad der er
matematik, er det både givende og sjovt at arbejde med det
i børnehaven.
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det kan være svært at
klippe en helt rund cirkel.
men når man klipper gækkebreve, kan man i hvert
fald tale om de geometriske
former.

Ordet matematik
nævnes ikke direkte i dagtilbudsloven.
men matematikken er integreret i en den
overordnede pædagogiske målsætning i læreplanen
for temaet sprog, hvor der står: ”børn skal støttes i
at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn,
symboler og den skriftsproglige verden, herunder
bogstaver og tal.” i læreplanen for natur- og naturfænomener står blandt andet at børn skal støttes i ”at
kunne kategorisere og systematisere omverdenen,
herunder fx at mindre børn får kendskab til modsætningspar og relative begreber samt at
større børn beskæftiger sig
med tal og rækkefølger.”

Slå med r
e
terning
børn stiller spørgsmål om
sandsynlighed – chancen for,
at noget sker, om det kommer
til at regne i morgen, eller
om der kommer sne til jul. At
spille terninger handler om
sandsynlighed og kan være en
anderledes måde at undersøge sandsynlighed på.
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læs Også
scan koden, og læs også om,
hvordan i kan arbejde med
natur og naturfænomener, bl.a. i
artiklerne
Kan vand løbe opad?
Menneskers ﬂæskesteg
sidder i nakken
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