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Sammendrag 

I prosjektet ViduKids lager barnehagebarn egne videofilmer for å uttrykke sin matematiske tenkning 

og gjøre matematiske erfaringer. Tidligere har vi vist at filmproduksjon, spesielt produksjon av 

animasjonsfilmer, på barneskolen hjelper barn til å visualisere abstrakte matematiske 

sammenhenger. Når de skaper filmer, opplever barna matematikk på en engasjerende og morsom 

måte. ViduKids overfører dette til yngre barn. I prosjektet bruker vi forskjellige tilnærminger, 

aktiviteter og filmproduksjonsteknikker.  

I foredraget presenterer vi først prosjektets generelle funn og fokuserer etterpå på en kasusstudie. 

Kasusstudien presenterer og analyserer to situasjoner hvor barn gjør erfaringer med fart og tid ved å 

utforske hvordan app’en Stop Motion Studio fungerer. Vi drøfter funnene i lys av et rammeverk for å 

forstå barns bruk av filmkamera (Bird et al., 2014), en teori om hvordan barn forstår måling (Eichler & 

Lafrentz, 2004), kjennetegn av en matematisk samtale (Fosse, 2016) og tidligere funn om digitale 

verktøy som pedagogisk ressurs (Letnes, 2016). Funnene viser at barns egne animasjonsfilmer øker 

barns engasjement, glede og læring av matematikk og gir anledninger for barns egen utforskning og 

kreativitet. Prosjektet tilbyr innovative konsepter for å styrke barns digitale og kreative ferdigheter 

og matematiske forståelse gjennom leken matematikklæring. 
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