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og Brigitte Little  



Lidt om os 
 Områdeinstitutionen Birkehaven er beliggende i Birkerød 

området Nord for kongevejen.  

 Områdeinstitutionen består af ca. 110 medarbejdere og ca. 
510 børn fordelt  i otte børnehuse – kommunens største 
områdeinstitution. 

  Tue: Koordinerende Pædagog i Børnehuset Kongebroen, har 
arbejdet med MiO (Matematik, Individ og Omgivelser) Har 
arbejdet meget med den tidlige matematiske opmærksomhed. 

 Brigitte: Pædagog og sprogvejleder i Børnehuset 
Kastaniebakken. Har arbejdet med matematik 
opmærksomhed med førskolebørn. 



MiO  
Matematikken, Individet og Omgivelserne 

  

 MIO-materialet er et redskab, der kan anvendes af 
pædagoger i børnehaver og vuggestuer i forbindelse med 
en tidlig indsats omkring matematisk opmærksomhed. 

  

 





Helt små børn har en talsans 
Kjeld Fredens 

 Medfødt talmodul 

 Fornemmelse for addition og 
subtraktion i fem måneders 
alderen.  

 Tidlig fornemmelse for voksnes 
tællefejl. 

 I to års alderen fornemmer de at 
man tæller i en fastlagt 
rækkefølge. 

 Først omkring 4. års alderen 
forstår de at ”tælle” har noget 
med ”hvor mange”. 

 I 4- års alderen kan de 
generalisere deres tælleevne til 
nye situationer. 

 



Table 1 Milestones in the early development of arithmetic Age Milestones (Typical study) 
 
0;0 Kan skelne på baggrund af små antal (Antell & Keating, 1983) 
0;4 Kan addere og subtrahere en (Wynn, 1992) 
0;11 Skelner mellem at tælle forlæns og baglæns  (Brannon, 2002) 
2;0 Begynder at kunne tælle (Fuson, 1992); 
 Kan foretage en til en korespondance (Potter & Levy, 1968) 
2;6  Erkender at et talord er mere end en (‘grabber’) (Wynn, 1990) 
3;0  Tæller antal op til fire(Wynn, 1990) 
3;6  Adderer og subtraherer en ved at knytte objekter til talord 
 (Starkey & Gelman, 1982); Kan anvende det kardinale princip i forbindelse med 
 mængde forståelse (Gelman & Gallistel, 1978) 
4;0  Tæller på fingre (Fuson & Kwon, 1992) 
5;0  Kan addere små tal uden at tælle (Starkey &Gelman, 1982) 
5;6  Forstår at 3+5 er det samme som 5+3(Carpenter & Moser, 1982); Kan tælle til 40
 (Fuson, 1988) 
6;0 Tal konversering (Piaget, 1952) 
6;6  Forstår relationen mellem addition and subtraktion 
 (Bryant et al, 1999); Kan tælle til 80 (Fuson, 1988) 
7;0  Genkalder sig talfakta fra hukommelsen 

B. Butterworth 



Hypotesen 
 At en tidlig indsats, der inddrager børns matematiske 

opmærksomhed, kan bidrage til at udvikle børns 
interesse og fastholde deres glæde ved faglig læring 
igennem uddannelsessystemet. 

 At en tidlig indsats der inddrager børns 
logisk/matematiske opmærksomhed, kan bidrage til 
at børn bliver bedre til at navigere i de 
omgivelserne/miljøer de færdes i. Jo bedre en 
logisk/matematisk kompetence, jo større 
omverdensbevisthed.  

 



Et lille eksempel: 
 
Carsten er på tur med en gruppe børn. Han for besked på at stille 
foran Mathias. Carsten stopper op og kigger på Mathias. Han 
virker en smule desorienteret men går efter endnu en 
kommando fra pædagogen, over og stiller sig foran Mathias. 
 
Jo bedre Carstens logist/matematisk kompetence er, jo hurtigere 
formår Carsten at stille sig foran Mathias.  



Subitize 
 

 At kunne se og opfatte en 
mængde/et antal uden at tælle. 





Hvordan arbejde vi med matematikken  

i 0 til 6 års området? 

Her er et kort udsnit af hvordan vi arbejder: 



Dreng/Pige glasset 



Forholdsord 



Former og forholds 



Hoppe pladen 



Historier 



Tælleplader 



Tælleplakater 



Tidsbegreber 



Dibbedudder 



Nu har vi snakket nok! 









 

 

Tue og Brigitte 

 




