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Deltagere

• Over 1300 påmeldte barn, fremdeles over 1000 
med

• 3 årskull 

• sentralt mål: å utvikle kunnskap som kan bidra 
til tidlig identifisering 
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Observasjon i barnehagehverdagen
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MIO – Matematikken Individet Omgivelsene

(Davidsen, Løge, Lunde, Reikerås og Dalvang, 2008)
7

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Observasjons materiellet

• Har tre nivå for registrering, forklart i 
håndboken for hvert observasjonspunkt

• Fokus på barnas mestring

Barnet mestrer i nesten alle situasjoner 

Barnet har en begynnende mestring, i noen situasjoner
eller med støtte av en voksen eller annet barn

Barnet har ennå ikke vist mestring 
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Hva finner vi?

Stor spredning i ferdigheter allerede før barna er 3 år
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Differ the weak group from the rest at all 
subareas at T1? 

* The mean differences is significant at the .05 level

* *
*

**
*
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The weak and not - weak group at T1
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Emilie 2 år og 9 mnd

En av de svakeste 
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Thea 2 år og 9 mnd

Svak på Tall, tallrekke og telling og  
Matematisk språk og Resonnering
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Alex 2 år og 9 mnd

Svak på Tall, tallrekke og telling og deler av Geometri 
(Form og posisjon, Mønster og orden)
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Sabrina 2 years and 9 months

Weak at counting and series of numbers and 
some score spread on the rest of the areas
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Når barna er 4 år og 9 mnd (T2)

Takeffekt- de fleste mestrer nesten alt i MIO når snart 5 år
16

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Emilie from toddler to preschooler
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Thea from toddler to preschooler 
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Alex from toddler to preschooler
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Sabrina from toddler to preschooler
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Dynamics and stability from T1 to T2 
Focus on the 11 % weakest

563

N= 692

T1
100%

11 %
(10.8%) 75

617

N= 692

T2
100%

11 %
(10.5%)

619

73
19
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The four “changing groups” sum MIO 
at T1(toddlers) and T2 (preschoolers)
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How performed the four “changing groups” 
as toddlers at the mathematical areas
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De to gruppene som var svake som 
ved T1 (toddlers, 2 år og 9mnd) 

• Skiller den grønne gruppen (svak T1 og ikke svak
T2) seg fra den lilla (stabilt svak) ved T1? 
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T1
100%

11 %
(10.8%) 75

617

*

De skiller seg ikke fra hverandre* på
• Noen av delområdene
• Eller på noen av itemene
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• Den blå (ikke svak verken på T1 eller T2)
skiller seg fra *rød gruppe (ikke svak T1, men 
svak T2) 

563

T1
100%

11 %
(10.8%) 75

617

De to gr. som ikke er svake ved T1
(2år og 9mnd,toddlers) 

*Mann-Whitney U, sig.05 level

- På alle matematiske delområder utenom på 
Mønster og orden
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Hvordan går det videre i skolen?

1) De som var svake ved 2 år og 9 mnd
2) De som var middels ved 2 år og 9 mnd
3) De som var sterke ved 2 år og 9 mnd

• Hvordan gjør de tre ulike gruppene det i 
regning i 2.kl? 5kl.? (Regnefaktaprøven)
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• Dårlig nytt: Gruppen med svake resultater 
når de er 2 år og 9 mnd fremdeles blant de 
svakeste både i 2.kl og 5.klasse

• Godt nytt: Vi kan ved hjelp av observasjon i 
barnehagen allerede før 3 år finne mange 
av de barna som trenger tiltak.

• Tidlig innsats må starte tidlig i barnehagen! 
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Prosjekt i prosjekt i prosjekt…

The Stavanger Project
2007-2018

Mathematical part

Weak mathematics
in kindergarten age
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