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Har du et tips som du vil dele med andre?
Send det til redaksjonen@utdanningsnytt.no. Merk e-posten «Mitt tips»..

   Filip Witzell 

Hvem 
Barne- og ungdoms-
arbeider i Regnbuen 
barnehage i Trondheim

Aktuell 
Bruker dataapplikasjo-
ner for å lære barne-
hagebarn matematikk. Vet du hva tesselering er? Det vet barna i Regnbuen barnehage i 

Trondheim. Ved bruk av ulike apper leker barna seg til større 
matematikkforståelse.

TEKST  Kari Oliv Vedvik | kov@utdanningsnytt.no
FOTO  Kari Johansen

Siden den nå klassiske datamaskinen Commodore 64 fra 1980-tallet har 
data vært en stor lidenskap for Filip Witzell, en hobby han har tatt med til 
sin arbeidsplass. Witzell er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og har hatt 
sitt daglige virke i Regnbuen barnehage de siste sju årene. 

– Med dagens touch-teknologi er data mer tilgjengelig, også for de yngste. 
Jeg har alltid hatt interesse for apper, og da jeg tok det opp i barnehagen, 
var det stor velvilje for at vi skulle bruke nettbrett og apper i vår satsning på 
matematikk. Alle barnehager skal blant annet ha fokus på matematikk. I til-
legg til at vi kjøpte inn Ipader, har vi ominnredet egne rom for matematikk, 
forteller Witzell til Utdanning. 

I alle de 14 årene han har jobbet i barnehage og skole, har han vært opp-
tatt av målrettet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

– Positive foreldre 
De ansatte i barnehagen var alle på kurs i november i 2011. 

– Gløden for prosjektet er stor hos mange ansatte. Har de voksne god kom-
petanse på området, er det lettere å veilede barna og undre seg sammen med 
dem, sier initiativtakeren som har fått med seg Matematikksenteret på laget.

– Gerd Bones ved Matematikksenteret syntes dette virket spennende. 
Sammen har vi kartlagt hvilke apper som egner seg best for de minste.

– Ipadene var den største investeringen, de kostet om lag 14.000 kroner 
med programvarene. Appene koster kun noen kroner, noen av dem er gratis. 

– Alle foreldrene har vært veldig positive. Mange har nettbrett hjemme. 
Forskning viser at de som blir introdusert for touchmetoden tidlig, lærer seg 
å beherske teknikken langt bedre. For dem som ikke har tilgang hjemme, er 
det en stor fordel at de har fått en innføring i barnehagen.

Lærer matematikk 
med app 

Mitt 
tips

Ola får hjelp av Filip 
Witzell til å legge inn snø-
krystallet sitt på Ipaden.

Tyholttårnet på skjermen kan roteres sånn at lego-
byggeren ser alle sider.
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– Nei, Ipadene brukes i kontrollerte former. Vi har bare ett på hver avde-
ling, og barna sitter i fl ere tilfeller sammen og samhandler. Vi sitter ikke og 
surfer på nettet. Vi legger opp til konkrete oppgaver eller spill ved bruk av 
appene, sier Witzell. 

Lærer om tre dimensjoner 
Appene barnehagen bruker, har ulike anvendelsesområder, innen antall, rom 
og form. 

– En vi har brukt er en 3D-app, der du fi nner uendelig mengde tegninger av 
mange byggverk, for eksempel Kiel-ferga eller Tyholttårnet. Da prosjekterer 
vi, via trådløs overføring, det valgte byggverket på en vegg eller skjerm. Og 
så sier vi: – Klar, ferdig bygg. Så setter barna i gang og bygger en kopi. De 
kan da snurre tegningen rundt og få den fra alle vinkler. Det lærer dem på 
en lettfattelig måte at ting er tredimensjonale, forklarer Witzell.  

De ulike appene er gruppert etter matematiske temaer på Ipadene som bar-
nehagen benytter. For de minste er det alt fra bobler de må legge sammen for å 
få en gitt sum som fi sken kan spise, til butikkspill og mønstre som skal kreeres. 

– Av og til kan vi undre oss over temaer som er absurd avanserte, så fi nner 
vi sammen løsninger på spørsmålet. Barna skal ha anledning til å fundere og 
fi nne løsninger, vi skal ikke ta fra dem skaperevnen og leken. 

– Bruk de ansattes interesser 
– Vi hadde regnbuen som prosjekt, i og med at barnehagen heter det. Det 
fi nnes en egen app til å sette i veien for lyset, som et prisme, med den eff ekt 
at lyset brytes og viser deg fargene som fi nnes i lyset. Da var det også en 
far som tilfeldigvis kom innom som kunne forklare oss om brytningsloven, 
forteller Witzell. 

Regnbuen barnehage er Sintefs bedriftsbarnehage.
– Det er nok større høyde for at vi skal drive med matematikk blant denne 

barnehagens foreldre, men det er lett for alle som har litt interesse for mate-
matikk å ta i bruk apper og la seg inspirere. Også i vår barnehage har de 
18 ansatte ulike interesser, det er smart å bruke de ressursene en har blant 
personalet, sier mannen som er mer enn middels interessert i matematikk. 

– Jeg sitter ikke og løser ligninger på fritiden, men dette er innmari artig, 
det tror jeg smitter over på barna, sier Filip, som er i gang med en bok om 
prosjektet.

Filip Witzell har holdt mange foredrag og skal også forelese om apper fl ere 
steder i landet.

– Jeg har begynt å skrive. Mye har jeg samlet inn, nå gjenstår det bare å 
sette det sammen, sier matematikkfantasten, som selvfølgelig skal distribu-
ere boken på Ipad.

Tesselering er et matema-
tikkbegrep for å fylle ut 
en fl ate med fl ere mindre, 
slik at de ikke har gap seg 
imellom, og heller ikke 
overlapper.

Gruppereiser - Planlegger dere tur?  

RIGA

Gruppetur.no har lang erfaring med å organisere turer hvor dere 
kan kombinere faglig og kulturelt program. Her er et priseksempel 
til Riga med Air Baltic:

Prisen er basert på 20 personer og inkluderer:
• Fly Oslo-Riga tur/retur med Air Baltic (f.eks lørdag-mandag) inkl.  skatter og avgifter 
• 2 netter i dobbeltrom på 3* hotell (f.eks Hotel Albert) inkl. frokost
• Transport mellom flyplass og hotell t/r
• Halvdagsutflukt (5 timer) til Kemeri Nationalpark og Jurmala inkl. lunsj 

Gruppetur.no tilbyr gode priser på alle typer gruppereiser og vi 
skreddersyr din reise etter dine ønsker og behov.  Vi kan hjelpe 
med alt fra konferansereiser for store og små firma, studietur for 
lærergrupper/barnehager, spa-reiser eller storbyferie for venne-
gjengen, idrettslaget, kor, korps eller forening.

RIGA – fra kr. 2965,- (3 dager/2 netter)

Gruppetur.no
Telefon: 23 10 23 19 / 
Kirkegata 32, 0153 Oslo
grupper@gruppetur.no
Gruppetur.no - et selskap i KILROY konsernet
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