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Barns matematiske erfaringer
ved å utforske digital animasjonsteknologi
– KLæM 2022, parallellsesjon 3, 20. september 2022, kl. 13:10-13:50
– Oliver Thiel, Signe M. Hanssen, Georg N. Kringstad og Anne Hj. Nakken
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Partnere
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Ideen

Barn oppdager matematiske sammenhenger på 
en lekende og skapende måte.
Barn dokumenterer sin egen læreprosess 
gjennom bruk av digital videoteknologi.
Barn får se hverandres videoer. På denne måten 
deler de matematiske oppdagelser og blir 
inspirert til å lage egne videoer.
Barn får mulighet til å reflektere over egne 
estetiske og matematiske læreprosesser.
Barnehagelæreren medvirker i barnas skapende 
prosesser som støttende stillas.
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Tre ulike tilnærminger

Et utforskeroppdrag

En fortelling med matematisk innhold

Et matematisk problem
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Et utforskeroppdrag, f.eks. «Finn runde former!» 

https://youtu.be/cILBDHog_QA
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Letnes, 2016
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En fortelling med matematisk innhold

https://youtu.be/c0ahHo7_3L0
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En fortelling med matematisk innhold
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En fortelling med matematisk innhold
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Et matematisk problem

https://vidukids.eu/piloting/piloting-videos/
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Et matematisk problem



dmmh.no

Et matematisk problem
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Et matematisk problem



dmmh.no

Et matematisk problem
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Et matematisk problem

https://youtu.be/5oXhgkyKPKw
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Foreløpige funn

Barnehagebarn klarer å lage filmer.
Lek er viktigere enn det matematiske problemet.

Barna gjennomtenker matematikken flere 
ganger.
Barna deler sine tanker.
Barna gleder seg over produktet.

(Otsuka & Jay, 2017)

Video hjelper til å visualisere matematikk.
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Læresekvens (adaptert fra Selander & Kress, 2010, s. 114)

anvende

ressurser

meta-
refleksjon

diskusjon

FØRSTE TRANSFORMASJONSSYKLUSEN            ANDRE TRANSFORMASJONSSYKLUSEN

Barnas premisser, interesser og sosiale interaksjoner

Ressurser

Mål                   ISCENESETTING TRANSFORMERING FORMERING REPRESENTASJON EVALUERING

Rutiner

Barnehagelærerens premisser og intervensjon
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Barn erfarer matematikk i 
animasjonsprosessen
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Problemstilling

Hvilke matematiske erfaringer gjør barn
ved å utforske digital animasjonsteknologi?
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Rammeverk fra Bird m.fl. (2014)
Aktivitetens objekt Adferd Indikatorer

Epistemisk lek Utforsking Holder kameraet oppreist

Finner start/stopp-knappen

Orienterer søkeren

Tilsynelatende tilfeldige opptak

Problemløsing Trykker på start/stopp-knappen

Skjønner at det å snu kameraet påvirker hva 
som vises i søkeren

Hensiktsmessig, men «ukontrollert» opptak

Ferdighets-
tilegnelse

Plasserer det som de vil oppta i søkeren

Bruker zoomfunksjonen

Tilsiktet og kontrollert opptak av observerbare 
personer, hendelser og situasjoner

Ludisk lek Symbolsk Bevisste opptak av jevnaldrende involvert i lek

Bevisste opptak av rollelek som barna leker for å 
filme det

Innovasjon Bevisst filming av innhold som de genererer for 
å lage opptak
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Eichler & Lafrentz, 2004; Nakken & Thiel, 2019

Progresjon i barnas erfaringer med størrelser:

Grov sammenligning

Direkte sammenligning

Indirekte sammenligning

Måling med vilkårlige enheter

Måling med standardiserte enheter
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Fosse, 2016

Kjennetegn av en matematisk samtale:

Å være matematisk
Samtalen dreier seg om en eller flere av Bishops aktiviteter

Struktur
Samtalen er strukturert slik at matematikken er sentral

Behøver refleksjon
Deltakerne reflekterer over matematikk

Innebærer interaksjon mellom deltakerne
Alle deltakerne jobber aktivt med matematiske ideer

Sikter mot videre læring
Samtalen tilbyr muligheter for å lære mer
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Observasjon 1

Cecilie: Nå er jeg ikke i kameraet!

Hun står og tar bilder, men holder hånden ved siden av 
kameraet slik at hånden ikke blir med.

Cecilie: Jeg ser deg Ole i kameraet, du må flytte deg.

Jon (ser bort på kameraet): Er jeg i kameraet nå?

Cecilie: Nei, men jeg kan se hånda di.

Georg: Hvorfor er dere ikke i kameraet da?

Jon: Fordi kameraet ser oss ikke.

Georg: Hvordan har det seg at kameraet ikke ser der ute 
(peker med fingeren) men ser dere her? (peker på bordet)

Jon: Det er ikke plass på skjermen.
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Drøfting av observasjon 1

Epistemisk lek: Ferdighetstilegnelse om hvordan 
objektene må plasseres i forhold til kameraet

Matematisk innhold: romforståelse

Er det en matematisk samtale?

Samtalen dreier seg om romforståelse,
men romforståelsen er ikke sentral. 
Georgs spørsmål skal sette i gang refleksjon over 
matematikk.
Alle deltakerne jobber sammen. 
Samtalen sikter mot løsning av et praktisk problem, men 
kan føre til videre læring.
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Observasjon 2

Erik leker med en lekebil. Han vil gjerne ta opp en film 

om bilen. Anne hjelper ham med å komme i gang.

Erik tar bilder og beveger bilen mens han snakker om 

det som skjer: Bilen kjører over et bratt fjell og gjennom 

en skog.

Først er veien rett, men så kommer svinger.

Når filmen er ferdig, ser Erik og Anne på den.
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Observasjon 2 – Film
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Observasjon 2 (fortsettelse)

Erik synes at bilen kjører for sakte. Han begynner å 

utforske innstillingene ved app’en. Han oppdager en 

innstilling med dette symbolet:       . Innstillingen står på 

7. Han prøver ut forskjellige tall og undersøker hvordan 

dette endrer filmen. 

Erik (roper begeistret): Bilen kan endre sin fart!

Erik lagrer forskjellige versjoner av filmen fra sakte til 

svært rask. Han ler.
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Observasjon 2 – endret film
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Drøfting av observasjon 2

Epistemisk lek: Utforsking av filmhastighet

Matematisk innhold: hastighet – fart 
grov sammenligning

Er det en matematisk samtale?

Samtalen dreier seg om fart.
Bilens fart (et matematisk tema) er sentralt. 
Ikke refleksjon over matematikk.
Bare én deltaker. 
Samtalen tilbyr muligheter til videre utforsking og læring.
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Observasjon 3

Jon: Prøv 24 bilder da!

Georg: Hva tror du skjer da, når vi har så mange 
bilder på et sekund?

Jon: Filmen kommer til å gå super fort.

Elise: Du må ta 100 bilder i sekundet!

Georg: Det går bare maks 30 bilder, men la oss se 
hvor fort det går med 24

Cecilie: Det gikk så fort. (beveger hånda si raskt)

Georg: Ja, så du at hendene deres hadde raske 
bevegelser?
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Observasjon 3 (fortsettelse)

Georg: Hva tror du skjer når vi tar ett bilde i sekundet 
da?

Cecilie: Det kommer til å gå supert sakte. (beveger 
hånda si forsiktig)

Georg viser filmen igjen med ett bilde i sekundet.

Ole og Jon flirer sammen: Vi beveger oss rart.

Viser noen hakkete bevegelser med hånda si, de 
andre følger på, nesten robotbevegelser.

Georg: Ja det er nesten som bildene hopper litt.
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Drøfting av observasjon 3

Epistemisk lek: Utforsking av filmhastighet

Matematisk innhold: antall, tid, hastighet
= antall bilder per sekund
standardiserte enheter og grov sammenligning

Er det en matematisk samtale?

Samtalen dreier seg om antall, tid og hastighet.
De matematiske temaene er sentrale. 
Georgs spørsmål setter i gang refleksjon over matematikk.
Alle deltakerne jobber sammen. 
Samtalen tilbyr muligheter til videre utforsking og læring.
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Diskusjon

• Samme erfaring i to ulike hendelser med ulike 
personer. Hva kan det fortelle?

• Er samtalene matematiske?

• Hvilke matematiske problemer løses?
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Takk for oss!


