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Formål med ViduKids-prosjektet 
De siste årene er barnehagematematikk kommet i søkelyset også internasjonalt. De nylige 

publikasjonene av resultatene fra PISA-studien har tvunget mange land til å revurdere sine 

læreplaner og pedagogiske grunnsyn fordi resultatene i matematikk enten har stagnert eller 

gått ned. I en internasjonal sammenheng fører dette til mer systematisering i utdanningen, en 

global bevegelse mot utdanningsstandarder og et skifte fra et sosiokulturelt 

danningsperspektiv til fokus på læringsutbytte. En økt fokus på måling og testing kan resultere 

i en «skolifisering» av barnehagen som en følge av dette beveger seg bort fra den lekbaserte 

pedagogikken. Barnehagelærere møter denne tendensen med skepsis. De foretrekker en 

lekbasert tilnærming forankret i barns hverdagsliv. 

ViduKids bidrar til denne diskusjonen med innovative pedagogiske metoder hentet fra ideene 

i det rike teknologiske miljøet som omgir videoproduksjon. Video er et veldig motiverende 

verktøy og tilbyr mange forskjellige fasetter sammenlignet med konvensjonelle virkemidler. 

Levende bilder kan bidra til å illustrere matematiske begreper som antall, rom og form og kan 

enkelt knytte dem til den virkelige verden. Barnehagebarn som produserer sine egne videoer 

er imidlertid en helt ny tilnærming innen barnehagematematikk. 

ViduKids sin kjerneidé er at barn blir en aktiv del av videoproduksjonsprosessen. I denne 

prosessen gjenoppdager, utforsker og visualiserer barna det matematiske innholdet ved bruk 

av kreativ tenkning. Denne tilnærmingen innebærer følgende: 

 På en lekende måte oppdager barna matematiske begreper og ideer som antall, rom 

og form. 

 Barna dokumenterer sine ideer og oppdagelser på video. 

 Andre barn blir involvert når de ser på videoene. 

 Barna får anledninger til selvrefleksjon. 

 Barnehagelærere støtter barna på en hensiktsmessig måte. De tilbyr blant annet ideer, 

eksempler og teknisk støtte. 

 Ideene vil blir videreutviklet sammen med barnehageansatte fra andre europeiske 

land. 

Barnehagelærere er mellomleddet til å nå barna. Prosjektet retter seg mot 

barnehageansatte og inkluderer dem på en hensiktsmessig måte. 
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Å begynne med ViduKids 
ViduKids hjelper barn til å visualisere og reflektere over abstrakte matematiske begreper. Det 

kan støtte læring og forståelse. ViduKids tilbyr oppgave- og videoeksempler og også 

videoopplæringer for å gi et klart bilde av hvordan du kan bruke prosjektet i din barnehage. 

Det er avgjørende å begynne med små enkle prosjekter, spesielt hvis man har lite erfaring 

med pedagogisk bruk av videoproduksjon. Man kan starte med å ta enkle bilder eller lage 

korte videosnutter knyttet til et matematisk innhold. Du kan begynne med en enkelt aktivitet 

eller la det være en del av et større prosjekt. I vår ViduKids-matrise viser vi noen eksempler. 

Nøkkeltanken er å bruke video som et hjelpemiddel til å støtte matematisk forståelse – 

kvaliteten på videoene er ikke så avgjørende. Det er produksjonsprosessen som teller, så 

barna trenger ikke å lage videoer med høy teknisk kvalitet. Du kan bruke tilgjengelig 

teknologi for å ta opp video, for eksempel smarttelefoner eller nettbrett, videokameraer eller 

et digitalkamera med videofunksjon. Det er ikke nødvendig å kjøpe teknologi bare for å 

jobbe med dette prosjektet.  

Vurdering, personvern og opphavsrett 
ViduKids er basert på barns samarbeid. Mediearbeid er gruppearbeid og samarbeid fører til 

meningsfulle samtaler om tilnærmingen til det matematiske innholdet og med det en 

refleksjoner over de levende bildene som er skapt. 

Vurderingen av et prosjekt som handler om matematiske videoer må ta hensyn til 

prosjektprosessene. Prosjektprosessen eksisterer sammen med den ferdige videoen som er 

skapt. Det er ikke nok bare å vurdere den ferdige videoen som barna har produsert. Barn må 

planlegge hva de vil gjøre for eksempel med en skisse eller ei «dreiebok» før de begynner å 

ta opp videoen. I tillegg må de snakke om utfordringene de har stått overfor under hele 

prosjektet. 

Før et videoprosjekt starter må barnehagelæreren få skriftlig samtykke fra foreldrene om at 

barn kan bli sett og/eller hørt på en video. Hvis dette er et problem, finns det måter å unngå 

det, for eksempel ved å bare vise hendene eller gjenstander og ikke inkludere lyd. Du vil finne 

mange eksempler på en slik tilnærming i videoer fra ViduKids-piloteringen. 

Og til slutt: Opphavsrett må overholdes. Kommersielle bilder, videoklipp eller musikk, kopiert 

eller nedlastet fra Internett, kan ikke brukes i barnas arbeid. 


