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Matematiske samtaler i barnehagen  

Presenter
Presentation Notes
Hei, jeg heter Camilla – jeg jobber med barnehagesatsingen på MatematikksenteretDenne presentasjonen og de andre i løpet av denne dagen kommer til å bli gjort tilgjengelig for dere på matematikksenteret.no i etterkant. På den bakerste sliden står kildene oppført, slik at dere kan lese mer om dere vil. Her er mailadressen min - Dere inviteres alle til å ta kontakt med meg om dere har spørsmål, lyst til å kommentere noe, diskutere noe, lurer på noen kilder eller lignende. Vi vil gjerne ha kontakt med dere som er i praksisfeltet, både studenter og ferdigutdannede og vi kommer gjerne på besøk i din barnehage. Men i dag skal jeg altså snakke til dere om det jeg kaller matematiske samtaler. Hva ser dere på bildet? Skriv ned tre ting eller si tre ting til sidemann. Jeg ser barn som snakker med hverandre, eller kanskje til hverandre? Det kommer en hjelpende hånd inn fra høyre. Det ser ikke ut som den voksne er den aktive part på dette bildet, men kanskje er mer en hjelper? Og hva tror dere de snakker om? De snakker faktisk om det vi kaller for «krukka med mange ting» - en planlagt aktivitet fra vår nettside mattelist.no. De diskuterer ikke hvor mange ting det er i krukka, men hvordan man kan finne ut hvor mye det er av noe ... 



Hva er en matematisk samtale? 

• Kommunikasjon rundt et bestemt innhold (matematikk)
• Involverer flere, flere deltakere bidrar, svarer på bidrag fra 

andre
• En gruppe undersøker noe for å bygge felles forståelse og 

kunnskap
• Støtter en læringskultur der barn deltar likeverdig 
• Bryter med tradisjonelle kommunikasjonsmønster
• Involverer åpne spørsmål 
• Involverer aktiv og forsiktig lytting
• Bidrag fra barna er ressurs for videre utforsking

Presenter
Presentation Notes
en bestemt type kommunikasjon rundt noe bestemt innhold – forskjellig fra andre typer snakk er produktiv når den er rettet mot et bestemt spørsmål eller problem som en gruppe undersøker for å bygge kollektiv kunnskap og forståelseflere deltakere bidrar vanligvis i en diskusjon – gjør ideene sine offentlige, svarer på bidrag fra andre deltakerematematiske samtaler er ikke bare om matematikk, men de støtter også en læringskultur der barn deltar likeverdig i felles bygging av kunnskapbryter med et tradisjonelt mønster mellom voksen og enkeltbarninvolverer åpne spørsmålinvolverer aktiv og forsiktig lyttingbruker ideer og innspill fra deltakerne som ressurser for videre utforsking



Hvorfor matematiske samtaler? 

• Utforske matematikk – utvikle forståelse for en matematisk ide
• Lære å samtale – grunnleggende for demokratiske praksiser 
• Uttrykke ideene sine med egne ord 
• Utvikle matematisk tenkning og kommunisere denne til andre
• Endre egen tenkning på bakgrunn av det andre bidrar med i en 

samtale
• I tillegg kan matematiske samtaler utfordre hvordan vi forstår 

matematikk og hva det vil si å lykkes med matematikk. 
I matematiske samtaler har vi mulighet til å løfte fram ulike 
tenkemåter framfor at et svar er riktige eller galt. Å stille et 
spørsmål er også et godt bidrag i en matematisk samtale. 



Rammeplanen

Personalet skal: 
• støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener 

og sammen med dem skape forståelse og mening 
• anerkjenne og respondere på̊ barnas ulike verbale og non-verbale 

uttrykk og støtte deres språkutvikling 
• oppdage, følge opp og utvide det barna allerede er opptatt av 
• utfordre barnas tenkning, introdusere nye perspektiver og invitere 

dem inn i utforskende samtaler 
• promotering av språk og kommunikasjon er en kjerneforpliktelse 

for norske barnehager, og bør gjøres gjennom dialog og 
samhandling (Utdanningsdirektoratet, 2017).

• barnehager skal bidra til å skape et læringsfellesskap som 
verdsetter ulike uttrykk og meninger.

Presenter
Presentation Notes
Nå var jo dette bilder av barnehagebarn, men noen av disse starter snart på skolen og det er disse dere får som skolestartere på 1.trinn. Så jeg har vist at man kan ha med seg erfaringer med matematiske samtaler når man starter på skolen. Vet dere hva styringsdokumentet til barnehagen sier om matematiske samtaler?



Hva er involvert? 

• Noe å utforske – noe å 
snakke om

• Bevisst utfordre vanlige 
tankemønster

• Spontant og planlagt 

Presenter
Presentation Notes
Noe å utforske – noe å snakke om som er relevant for matematikk – en oppgave, en aktivitet, et materiell ... F.eks. En krukke med mange ting Bevisst utfordre tankemønster der den voksne er autoriteten,  hva som er rett og galt, at matematikk skjer raskt og alene (ikke i felleskap) Spontant og planlagt – en kan bruke de planlagte situasjonene til å øve på og styrke seg selv til de spontane situasjonene. 



Hva kan vi gjøre? 

Etablere et miljø for matematiske samtaler 
– Det fysiske miljøet 
– Rutiner/vaner
– Planlegge aktiviteter med tanke på spørsmål og teknikker 

man vil prøve ut eller bruke 



Spørsmål 

• Åpne spørsmål – formål, rekkefølge og tenketid  
• Posisjonerer barn som kompetente

– Hvem får hvilke? 
– Hvordan respondere?

Presenter
Presentation Notes
Åpne spørsmål – lukket spørsmål -  hva vil du med det? Hvilken rekkefølge? – timingHvordan respondere? Ja/nei rett/galt! Tommel opp tommel ned eller interessant, det må jeg tenke på, hmm ja ... Timing 



Åpne spørsmål

• Hva skjer hvis?
• Hva prøver du å finne ut?
• Har du sett noe slikt før?
• La oss tenke sammen litt på dette
• Hvordan vet du det?
• Hvordan kan vi sjekke at det stemmer?
• Hva er likt/ulikt?
• Hva handlet denne om?
• Hva kan vi gjøre hvis/når…?
• Noen som har en annen ide?
• Finnes det en annen måte?
• På hvor mange ulike måter kan vi gjøre det?
• Hvordan kan vi finne ut det?, Hva fant du ut nå?
• Er det alltid slik?. Jeg lurer på…?

Presenter
Presentation Notes
Kanskje det letteste å gjøre noe med? Lage seg en liste md åpne spørsmål – velge seg ut et par favoritter og prøve dem ut? Alle får ett minutt nå til å velge seg et spørsmål de vil prøve ut  legg merke til hva som skjer med ungene! (Noen vil av og til presse deg for svaret - så kanskje man rett og slett må gi svaret, men fortsatt stille dette sprøsmålet?)



Tenketid – ventetid – styre hjelperefleksen

• Hvor lang tenketid gir dere? 
• Hva kan dere si om dette?

Presenter
Presentation Notes
Isaac newtons gravitasjons lov – men hvis du bare får 2 sekunder, så vil det kanskje bety at du etterhvert ikke ser poenget med å svare og heller ikke at de andre rundt deg ser på deg som en som kan svare. Å benytte seg av å vente eller gi tenktetid,  gir både deg selv og ungene mulighet til å la spørsmålet  synke inn, tid til å undre seg, og for deg å planlegge et eventuelt neste skritt



Betydningen av pauser/ventetid/tenketid

• Etter barnet har fått et spørsmål
• Etter at barnet har svart/ytret seg, før man reagerer på barnets respons
• For å unngå å forstyrre barnets tankeprosess
• Gir barnet mulighet til å formulere et svar, tenke uten distraksjon, og øve 

på å si svaret inni seg 
• Endrer dynamikken i gruppen, fra raske voksen – barn spørsmål – svar, til 

mer deltakende 
• Gir pedagogen tid til å finne en respons som støtter mer tenkning 
• Skaper utvidede læringsmuligheter
• Gir rom for barna til å tenke både på de matematiske begrepene og de 

andre barnas bidrag
• Fravær av pauser øker farten/tempoet i aktiviteten og forhindrer at barna 

prosesserer informasjonen og utforsker f.eks. tallbegrepet



Hvordan er det å ikke bli 
lyttet til? 

Hvordan er det å bli lyttet 
til?

Presenter
Presentation Notes
- Hvordan er det å IKKE bli lyttet til? Uro, tvil, skam, man kan bli dominerende mm.Hvordan er å bli lyttet til?Mine ideer er vittige/interessante, jeg får lyst il å snakke, deltaBildet viser en situasjon der en voksen lytter til en ide barnet har, men som kommuniserer non-verbalt Hvordan voksne lytter og kobler seg på barna kan «smitte over» på barna og bidra til et godt samtaleklima.  Man er et godt eksempel, forbilde, man setter vaner og rutiner for samtaler



Betydningen av å lytte 

«Lytting er en spesiell form 
for åpenhet og 
mottakelighet overfor andre og 
en forutsetning for at barn 
og voksne kan leve i et 
lærende felleskap. Det handler 
i bunn og grunn hvilken 
innstilling man har til andre –
og derfor må være pedagoger 
være seg bevisst hvilket 
barnesyn man har og hvordan 
dette kommer til uttrykk» 

(Rinaldi, 2005)

Presenter
Presentation Notes
Så nå har du stilt et åpnet spørsmål – du har gitt tilstrekkelig ventetid og så? En aktiv handling Oppmerksomt nærvær, konsentrasjon og mottakelighet for barnets budskap Å lytte med intensjon om å forstå, en slags dybdelytting, å ta ordentlig til seg hva den andre forsøker å uttrykke, med alle språkene som er tilgjengelige. 



Tre dimensjoner ved lyttingens kvalitet: 

• Å nærme seg barns perspektiv:
respekt for og nysgjerrig på hvordan barn opplever og forstår 
verden, barnet er i sentrum

• Å være følelsesmessig tilstede:
åpen og mottakelig for å lytte, også nonverbale uttrykk

• Å ha tilgang til sin egen lekenhet: 
at det er mulig å leke seg fram til en felles forståelse, åpenhet 
for det uventede og det nye

Presenter
Presentation Notes
Åpen og mottakeligÅ nærme seg barns perspektiv: �respekt for og nysgjerrig på hvordan barn opplever og forstår verden, barnet er i sentrumÅ være følelsesmessig tilstede: �åpen og mottakelig for å lytte, ikke bare det som kan høres eller som kan vises, men også nonverbale uttrykkÅ ha tilgang til sin egen lekenhet: �at det er mulig å leke seg fram til en felles forståelse, at den voksne er åpen for uventede og det nye som kan komme til uttrykk 



Ikke-konstruktive lyttestiler 

• Lytte uten å egentlig 
være oppmerksomme 

• Forstyrrende lytting
• Den voksne blir for fristet til 

å skifte tema

Presenter
Presentation Notes
Det handler altså om timing, men også her kan vi regne med å snuble litt Lytte uten å egentlig være oppmerksomme – sender et slags dobbelt budskap og kan skape usikkerhetForstyrrende lytting – trekker en slutning ut fra det lille vi har hørt, avbryter, stiller nye spørsmål for raskt, legger ord i munnen på den andreDen voksne blir for fristet til å skifte tema – for ivrige til benytte anledningen til å skape en læringssituasjon �(og glemmer at lyttingen i seg selv skaper en læringssituasjon)



Hvordan? 
Om planlagte og spontane matematiske samtaler

Presenter
Presentation Notes
Hvordan skal vi starte? Øve og få gode opplevelser? Det er ikke bare nytt for læreren, det er også kanskje nytt for elevene. Kanskje man ikke skal begynne med den mest kompliserte matematikken heller...Men det er ikke bare vi lærere som skal bli trygge, men også elevene skal være trygge – så valg av oppgave med enkel matematikk – lav inngangsterskel for å få øvelse i en «ny» samtalekultur



Planlagte matematiske samtaler

F.eks. aktiviteter fra www.mattelist.no
• Lav inngangsterskel
• Utforsking og samtale kan ta ulike 

retninger basert på barnas initiativ 
• Tilbyr barna å stille egne spørsmål
• Åpent for å bruke ulike strategier og 

komme fram til ulike svar
• Oppmuntrer til kreativ tenkning
• Oppmuntrer til samarbeid og 

samtale
• Utvikler selvsikkerhet og 

selvstendighet i tillegg til å 
tenke kritisk.
«Enn hvis ...? Enn hvis ikke ...?»

Presenter
Presentation Notes
Og gjennom dette øve slik at vi kan være bedre rustet til de spontane matematiske samtalene F.eks. aktiviteter fra www.mattelist.no – her: «Gjett hva jeg har i boksen» Lav inngangsterskel – alle kan starte eller si noeUtforsking og samtale kan ta ulike retninger basert på barnas initiativ Tilbyr barna å stille egne spørsmålÅpent for å bruke ulike strategier og komme fram til ulike svar Involverer barn i å teste, bevise, forklare, reflektere og tolke Oppmuntrer til kreativ tenkningOppmuntrer til samarbeid og samtale Utvikler selvsikkerhet og selvstendighet i tillegg til å tenke kritisk. �«Enn hvis? Enn hvis ikke?»

http://www.mattelist.no/


Hvem skal ut? 

https://www.mattelist.no/385

Presenter
Presentation Notes
Følg med på tida nå – si at vi heller kommer tilbake til denne på slutten om vi får tid  

https://www.mattelist.no/385


Spontane matematiske samtaler

Hvem skal utforske? 
Hvem skal tenke? 
Hvem skal snakke?

Presenter
Presentation Notes
Når man har øvd på planlagte samtaler er man kanskje bedre rustet til å håndtere de spontane? Man kan jo bli tatt på senga av barns krumspring og hvis man har øvd litt på parkeringsplassen, så kan man utdype og utforske matematikk i spontane situasjoner også Simon vil bygge en fotball. Han finner fram mange sekskanter – bygger – snakketenker. Konklusjon: det går ikke!Hvordan kan en da gå i dybden i denne situasjonen?  Hvorfor går det ikke? – vet ikke. Hvordan blir det når du bygger med de sekskantene? – blir bare rundt, bøyer seg ikke som en ball, mer som ei kroneLa oss tenke på / se på en fotball, hvordan er den? Hva må vi ha for å bygge den? Hvis jeg ikke hadde styrt hjelperefleksen, men hadde sagt: Nei, det går ikke med bare sekskanter for en fotball er satt sammen av … ?Er dette en matematisk samtale? Læreren gjør noen grep for at barnet skal utforske, tenke, og resonnere  – åpne spørsmål og tenketid, tilbakeholden med å komme med fasit eller hjelpe for mye. 



Presenter
Presentation Notes
Inne og i hverdagssituasjoner Sortering av støvler i garderoben – mange måter å sortere på – innbyr til å la barn argumentere for sin måte – gruppa får erfaringer med å koble seg på hverandres ideer Her er de sortert etter størrelse på fotbladet, kunne også vært etter høyde, etter hvor skitne de er eller andre ting 



Presenter
Presentation Notes
Ute – berike en lek med tau for at leken ikke skal dø ut – berike en lek med sprøsmål for å initiere en samtale for å rette oppmerksomheten mot detaljer – noe som er viktig for matematikk 



Matematiske samtaler kort fortalt: 

• Skal stimulere til å gå i dybden og undersøke et matematisk 
fenomen, problem  eller spørsmål 

• Gir alle barn mulighet til å delta og lære matematikk 
(for å gi alle barn like muligheter)

• Posisjonerer barn som kompetente og meningsskapende 
• For at elever skal kunne delta og lære matematikk i et 

støttende miljø, må man blant annet forme og utvikle normer 
for matematiske samtaler

(Franke, Kazemi, & Battey, 2007)

Presenter
Presentation Notes
Så nå vet vi AT det må jobbes med, og den overordne delen i læreplanen sier litt om hvorfor Om å posiajonere barn: hvem blir spurt og om hva ? 



Hva nå?

• Åpent spørsmål 
• Tenketid 
• Aktiv lytting 
• Å respondere som 

en naiv og treig 
trønder

Presenter
Presentation Notes
Du har nå stilt et åpent spørsmål, du har gitt nok tenketid, du har lyttet til elevene dine sin tekning ... Hva nå?Nå gjelder det å samle trådene/styre trafikken (for å holde på den metaforen) eller dirigere /lede samtalen mot videre utforsking målet.



En utfordring?

• www.mattelist.no.  
• Velg en aktivitet eller et 

problem 
• Skriv ned minst tre åpne 

spørsmål du kan starte med
• Hva kan barna komme til å 

gjøre? 
• Hvordan kan du respondere 

på dette? 

http://www.mattelist.no/


Hvem skal ut? 

https://www.mattelist.no/385

Presenter
Presentation Notes
Hvis tid. 

https://www.mattelist.no/385


Lykke til! 
camilla.justnes@matematikksenteret.no



Hva er likt og hva er forskjellig?

https://www.samebutdifferentmath.com/early-numeracy

Presenter
Presentation Notes
Så kanskje ikke selve matematikken er viktigst i første omgang, men at man gir erfaringer med å utforske, beskrive og forklare I tradisjonell undervisning vil kanskje læreren stille spørsmål som: hvor mange? Hvor er det flest? I et matematikk-klasserom der man ønsker å utvikle normer for matematiske samtaler, er det fint å velge aktiviteter med lav inngangsterskel, som ikke har bare ett svar – det er noe der som er verdt å snakke om  

https://www.samebutdifferentmath.com/early-numeracy
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