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Styrermøte 12.4.18  

 
 
 
 



I dag går nesten én av 
fire elever ut av 

ungdomsskolen uten å 
kunne regne skikkelig. 

Det må vi gjøre noe 
med! 

Torbjørn Røe Isaksen 2015 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
På bakgrunn av strategien :Tett på realfag – statusrapport fra norske matematikklasserom – ble det bestemt en satsning på realfag og politikerne i Bærum ønsker at vi skulle være med 



Barnehagemeldingen 2015- 2025  
Vi vil: 
*at alle barn skal oppleve undring og glede knyttet til matematikk og naturfag.   
Vi skal: 
*gi barna ulike opplevelser fra lek med tall og former. 
*stimulere til barns glede over naturen, og skape undring over naturens 
mangfoldighet. 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Barnehagemeldingen i Bærum skal være med å bidra til:1) Likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet i Bærum2) Grunnlagsdokument for veivalg og behandling av handlingsprogram3) Gi god informasjon til foresatte om satsningsområdene - og i barnehagemeldingen står det ..se på foilen



Overgangsrutiner mellom barnehage og skole 
Revidert august 2017 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Har hatt overgangsrutiner mellom lenge. Skal sikre gode overganger og bidra til et helhetlig og likt tilbud i hele kommunen



Tar utgangspunkt i to sentrale forutsetninger: 
 

∗ Sonesamarbeid 
barneskolen inviterer barnehagene som ligger geografisk nær skolen. Selv om ikke alle barn 
som skal starte på den aktuelle skolen vil høre til disse barnehagene, vil sonesamarbeidet bidra 
til helhet og sammenheng for de fleste barna. 
 
∗ Grenseobjekter 
Grenseobjekter er gjenstander, spill eller leker som elevene vil finne både i barnehagen og 
skolen. Bruk av felles grenseobjekter i kommunen vil øke sannsynligheten for at 
barna opplever helhet og sammenheng mellom barnehage og skolen. 
Bok: Geitekillingen som kunne telle til ti 
Spill: Villkatten 
Lek: Rødt lys 
Sang: Stopp! Ikke mobb! 

Overgang mellom barnehage og skole 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
To sentrale forutsetninger:Sonesamarbeid – sikrer at skoler og barnehager som ligger i samme geografiske område skal snakke sammen og samarbeideGrenseobjekter er nytt – og skal bidra til at barn møter objekter i barnehagen som de senere skal møte første året på skolen – Revidere – hva fungerer godt som grenseobjekter?



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Plukket ut en del av årshjulet for å vise det. Her er det klare forventninger til hva som skal skje for å bidra til gode overganger, når det skal skje og hvem som er ansvarlig for at det skjer.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Den siste foreldresamtalen i barnehagen er en overføringssamtale. Hensikten med overføringsskjemaene er å sikre at informasjon overføres til beste for barnet og barnets videre opplæring. Det er kun nødvendig informasjon som skal overføres. De foresatte må gi sitt samtykke til å overføre informasjon til skolen. Informasjon det er enighet om å overføre, skrives på skjemaet. Overføringsskjemaet signeres av de foresatte. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
«Her er jeg!» fylles ut av de foresattesammen med barnet. Legges ved overføringsskjemaet til skolen.Forberede barnet på sine egne forventninger –hva det er spent på, gleder seg til osv



Hovedmål i realfagssatsningen 
1. Bærum kommune arbeider bevisst, målrettet og sammenhengende med tall og 

tallforståelse i barnehagen og i de første årene i grunnskolen. 
 

2. Barnehagene og skolene som deltar i prosjektet samarbeider for å gjøre arbeidet 
med tall og tallforståelse helhetlig og sammenhengende.  
 

3. Barna opplever matematikken som kreativ, realistisk og engasjerende.  
 

4. Den enkelte barnehage og skole lager en sammenhengende plan for aktiviteter 
det skal legges opp til for å fremme barns tallforståelse. 
 

5. Barnehagene og skolene styrker utviklingen av tallforståelse gjennom bruk av 
digitale verktøy.  
 

Realfagsprosjekt i Bærum 2015-2019 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
bevist, målrettet og sammenhengende arbeid med tall og tallforståelseSamarbeid mellom skole – bhg for å gjøre arbeidet helhetlig og sammenhengende - Hva kan skolen lære av barnehagen og hva kan bhg lære av skolen?Matematikk skal være kreativ, realistisk og engasjerende! Hvordan vet vi at vi får til det? Hva er kreativ matematikk? Hvordan legger vi opp utfordringer , hvordan  stiller vi spørsmål Sammenhengende plan … hvordan det jobbes med realfag skal ikke være opp til hver enkelt  barnehagelærer i barnehagen og hver enkelt lærer i skolen – det er ønskelig at hver bhg. og hver skole skal ha sin plan for hvordan de jobber med tall – og tallforståelseBarnehagene og skolene styrker utviklingen av tallforståelse gjennom bruk av digitale verktøy. – BAST II 



∗ Grunnleggende forståelse hos barnehagelærere og lærere 
∗ Barna opplever undrende og problemløsende tilnærming 
∗ Barna får praktiske erfaringer 
∗ Barna bruker språk og begreper som støtte i lek med og i utforskning 

av tall.  
∗ Bevisst bruk av språk og begreper i utforskning med tall 
∗ Lærende nettverk 

 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bruke Lærende nettverkIkke ovenfra og ned læring, men læring i relasjon og i kommunikasjon; i horisontale nettverk. Læring skjer mellom deltagerne i møte med teori og hverandre. Å se seg selv i lys av andre: kan gi ny innsiktUtveksle erfaringer mellom organisasjonerInteraksjon og refleksjonSamhandling nettverk over tid ---gir nettverket identitetSystemteoretisk: kunnskap oppstår i samspill og kommunikasjon mellom menneskerBarnehagene og skolene møter på samlinger (minst én leder med). Det skal være de samme som deltar hver gang. Det skal ikke sendes vikarer for pedagogeneBarnehagene og skolene utarbeider en plan for hvordan de arbeider med tallforståelse på 1. trinn. Denne planen følges opp av lederne.Barnehagene og skolene finner arenaer for samarbeid (f. eks knyttet til overgang bhg – skole)



Bakgrunn for valget i Bærum 

 





Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det skjer en dreining i skolen rundt realfag. På bakgrunn av strategien og forskning fra vitensenterne som matematikksenteret og naturfagsenteret ser vi at metodene i skolen dreier seg mer mot metoder og tenkning som vi kjenner fra barnehagen.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Slik det har vært



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dreiningen går mot å tenke som dette



Brukernavn
Presentasjonsnotater
I praksis i skole og barnehagen kan det se slik ut – Fra oppgavehefter til matematikk i hverdagssituasjoner.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Anders Baumberger redaktør Kikora (norskutviklet nettbasert læremiddel).På realfagskonferansen 15.mars sa han at nå må skolene våkne og begynne å se hva de kan lære av barnehagene. 



Aspekter som øker indre motivasjon og læringsorientering 
* Problemløsningsoppgaver, praktiske  
oppgaver og åpne oppgaver. 
* Samarbeid. 
* Oppmuntring til å utvikle  
egne løsningsstrategier. 
* Fokus på læringsprosessen og utvikling  
av forståelse i matematikk. 
Mona  Nosrati, Kjersti Wæge (2015)  

Hva kjennetegner god læring og 
undervisning 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nosrati, Mona; Wæge, Kjersti. (2015) Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk. Trondheim: Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Tilgjengelig fra: http://www.matematikksenteret.no/content/5827/Rapporter



 
∗ Geografiske nettverk  
∗ Lærende nettverk 
∗ Teorigrunnlag 
∗ Praktisk opplæring i Numicon og nettbrett 
∗ Arbeidsplaner 
Viktig: Motivasjon fra prosjektledelse 
Matteveiledere: holde i det, motivere, spre 

 
 

Hvordan jobber vi? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Geografiske nettverk – skape helhetlige og sammenhengende overganger. Barnehager og skoler lærer av hverandre og samarbeider tettere.Vi har valgt lærende nettverk da det er en metode som gir teoretisk innputt, bidrar til at alle deltar aktivt på møtet ved erfaringsdeling. 
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Barnehage og skole 
Praksisfortelling 
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Teori : 
Milepæler, subitering, begreper, 
samtalespørsmål, observasjon, læreplaner 
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Temaer i teorigrunnlag:  

 
∗ Rammeplan og læreplan 
∗ Milepæler i barns tallutvikling  
∗ Hvordan jobbe med begreper i barnehage og skole  
∗ Observasjon av barns læring  
∗ Samtale og en undersøkende tilnærming til læring 
 
Opplæring i bruk av numicon (StatPed) og opplæring i nettbrett 
(OsloMet).  

 
 

 

Tall og tallforståelse  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
BAST _ ( barnehage–skole-tall)�Barnehagebarn fra 4 år i andre runde -  første runde hadde vi ikke aldersbegrensning Skolebarn i 1. klasseProsjektgruppe: Inger Tiltnes, Lene Grytvik Borbe Styringsgruppe: Prosjektgruppen, Torunn Stornes og Kari Kolbjørnsen BjerkeReferansegruppe: 2 fra skole og 2 fra barnehage 



Subitiering 
 
Subitisering; umiddelbar antallsoppfatning uten å telle 
 
∗Mennesker og dyr – gjenkjenner antall opp til fire uten å telle 
∗Høyere antall – må telle eller bruke relasjonell tallforståelse 
 
Kan oppfatte større tall dersom de er gruppert. 



Hvor mange? 

Elena Bøhler og Gerd Ånestad HiOA 



Hvor mange? 

Elena Bøhler og Gerd Ånestad HiOA 



Hvor mange? 

Elena Bøhler og Gerd Ånestad HiOA 



∗ Matematikk er språk 
∗ Muntlig matematikk 
∗ Kommunikasjon 

Begreper 







 



∗ Geometriske figurer: Pattern Blocks 
∗ App: 

Konkretiseringsmateriell og nettbrett 



 

App: Pattern shapes 



∗ Bok med praktiske eksempler. 
 

∗ Barns dokumentasjon  

Problemløsning 
Jorryt van Bommel 



Kombinatorikk 



 



 



 



 



 



∗ Kuleis.  3 kuler . Forskjellig rekkefølge 
∗ Antrekk. 3 bukser og 3 gensere 
∗ Kan barna finne på selv? 

Videreføring 



NUMICON 





∗ ivrige og nysgjerrige barn 
∗ stor bruk av matematiske begreper 
∗ jobber med symmetri, rekkefølge, størrelser 
∗ kan brukes av alle aldersgrupper 
∗ sier noe om barnets visuelle bilder av tall 
∗ fokus på lek, innbyr til lek, kreativitet, sortering 
∗ utfordrer bruk av språket 
∗ mye samarbeid mellom barna 

 

Erfaringer – bruk av Numicon 



I både barnehage og skole møter barna: 
 

∗ Nettbrett: Opplæring i produksjonsapper som 
«BookCreator» 

∗ Numicon: Opplæring i bruk av materiellet 

Grenseobjekter i 
realfagskommuneprosjeket 



Fra overgangsrutiner: Skolen inviterer barnehagene som ligger geografisk 
nær dem til en aktivitet på skolen/SFO, for eksempel sangsamling, 
forestilling, mattedag, aktivitetsdag eller lek på SFO. 
 
Eksempler fra realfagskommuneprosjekt: 
• Mattedag/aktivitetsdag 
• Barnehagelærerne besøker 1.trinn i en mattetime  
• 1.klasselærerne besøker barnehagen for å se hvordan de jobber med 

Numicon 
• Avdelingsledere på skole besøker barnehagene med mattefokus 

 

Eksempler på aktiviteter det samarbeides om 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mellom februar og juni skal skolene invitere barnehagene i sonen til en aktivitet på skolen/sfo.I realfagsprosjektet har de kommet godt i gang med å samarbeide i geografiske nettverk og har funnet fine måter å samarbeide på 



 
∗ Bli kjent med hverandre i de geografiske nettverkene 
∗ Lettere å ta kontakt 
∗ Dele erfaringer 
∗ Oppdage likheter 
∗ Komme fordommer til livs 
∗ Lære av hverandre 
  
 

 
 
 
 

Våre erfaringer ved nettverksmodellen 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Engangsbøker4.Trinnsoppgaver i barnehageMange har en forestilling at skolen er slik den var da de selv gikk på skole



∗ Nye geografiske nettverk 
∗ Barnehagene kan melde interesse. 

 
∗ Akkurat nå: 
∗ Ønsker å få med Emma Hjorth og Skui 

 
∗ Hilsen fra Matematikksenteret!!  Hvem vil ha besøk? 

Veien videre 



Realfagsløypene lanseres 17.april 
www.realfagsløyper.no 
 
Nå skal Bente fra Østheim barnehage vise praktiske eksempler på 
hvordan de har jobbet med Numicon og nettbrett i hennes barnehage, 
og fortelle litt om samarbeidet i geografiske nettverk. 
 
Vi har lagt fram Numicon slik at de som ønsker kan få se/kjenne på 
materiellet og få en bedre forståelse av hvordan det fungerer.  
 

PRAKTISKE EKSEMPLER 

http://www.realfagsl%C3%B8yper.no/
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