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Matematisk opmærksomhed i børnehøjde

Med den nye pædagogiske læreplan skal matematisk opmærksomhed være en del af 

dagtilbuddets pædagogiske arbejde. Det understøtter børnenes lyst til at undersøge 

verden, men kun så længe tilgangen er legende. 

En workshop med fokus på, hvad matematik er, og hvordan vi kan understøtte børns 

matematiske opmærksomhed. 

Vi skal arbejde med, hvordan det er muligt at identificere vanskeligheder, og med 

udgangspunkt i praksiseksempler vil vi indkredse de voksnes muligheder for at 

inspirere børnene og for at følge og undersøge matematiske spørgsmål sammen med 

børnene.



https://www.eva.dk/dagtilbud-
boern/matematisk-opmaerksomhed-aabner-
boerns-verden

https://danskelove.dk/dagtilbudsloven

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/matematisk-opmaerksomhed-aabner-boerns-verden
https://danskelove.dk/dagtilbudsloven
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Det 
pædagogiske 
personale skal 
lytte, guide og 

stille    
spørgsmål

Læringsmiljøet skal 
tage afsæt i mulig 

læring og inddrage 
børnene…

Børnene som 
aktive 

medskabere af 
egen læring 

https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/den-styrkede-
paedagogiske-laereplan/den-styrkede-paedagogiske

https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/den-styrkede-paedagogiske-laereplan/den-styrkede-paedagogiske


- Hvad skal i brug for at arbejde med 
matematik ?

Dion Sommer

Elin Reikerås
Olof Magne

Olav Lunde

Bent 
Lindhardt

Michael Wahl
Andersen

Lena 
Lindenskov

Peter Weng

At finde matematikken der hvor den er – lytte 
til børnene – udfordre og spørge børnene.
Som voksne skal vi lære at finde matematikken 
i aktiviteterne.

Problemløsning Sprogligt  
Relationer
Ræsonnementer
Talforståelse 
Talrækken
Antal
Geometri
Form og position
Mønstre og ordninger

Udgangspunktet skal 
ligge på det hele barn og 

fokus skal være på 
legen.

Børnene skal lege, 
glædes og undres 

Børnene skal ikke 
undervises traditionelt.

Børnene skal ikke 
udfylde ark.

Børnene skal ikke have 
matematikbøgerCamilla Grieg Snorre Ostad

https://www.folkeskolen.dk/555858/ny-bog-tidligt-laeringsfokus-forringer-udbyttet-for-smaa-boern 





Medfødt evne til at opfatte antal uden at tælle. Der er tre medfødte rudimentære regnefærdigheder:

Subitizing Aproximate Number System (ANS)               Objekt Tracking System (OTS)



….

Forståelse af tallets navn, talsymbolet og antallet

Tal som 
symboler

Tal som antal 

Navne på 
tal



Form og position. Mønstre og ordninger

 Nogen gange matematik, nogen gange leg

 Ordning med forklaring

 Sammensætte former til figurer, og figurer til mønstre

 Leg med spejle

 Spil, perler, ”låg”, naturfund – alt kan bruges
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Matematisk sprog.   Ræsonnement

 Hvis…………….så……. 

 Hvordan? Tror du? Mon der…
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Lige mange
”Hvad skal jeg gøre for at få lige mange?  



https://issuu.com/metterold/docs/idekatalog_b__rnemat_i
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https://issuu.com/metterold/docs/idekatalog_b__rnemat_i

