
     

  

Danish University Colleges

Matematisk opmærksomhed på pædagoguddannelsen

en kort introduktion

Zeuthen, Frederik

Publication date:
2015

Document Version
Peer-review version

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Zeuthen, F. (2015). Matematisk opmærksomhed på pædagoguddannelsen: en kort introduktion. Manuskript
under forberedelse.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/1a638227-93bb-4465-b0cf-0dfc9f2258ee


november 2015 side 1 
 

Matematisk opmærksomhed pa  
pædagoguddannelsen 

En kort introduktion Frederik Kjær Zeuthen, 

cand. mag., adjunkt ved 

pædagoguddannelsen UCSJ. 

Indhold  
Indledning .......................................................................................................................................................... 1 

Chancelighed ................................................................................................................................................. 1 

Hvad er matematisk opmærksomhed? ............................................................................................................. 2 

Matematisk opmærksomhed som dannelsesproces .................................................................................... 4 

Matematisk opmærksomhed som sproglig opmærksomhed ....................................................................... 5 

Bishops seks kategorier ................................................................................................................................. 5 

Pædagogiske aktiviteter – eller ustrukturet leg ................................................................................................ 6 

Fri leg ............................................................................................................................................................. 8 

Konklusion ......................................................................................................................................................... 8 

Studiespørgsmål ................................................................................................................................................ 9 

Litteratur ............................................................................................................................................................ 9 

 

Indledning 
Fra 2014 har matematisk opmærksomhed været skrevet ind i bekendtgørelsen (Undervisningsministeriet 

2014) som en del af pædagoguddannelsens specialiseringsretninger Dagtilbud og Skole/Fritid. Der er derfor 

brug for en definition og nogle rammer, som studerende og undervisere kan arbejde ud fra. Denne tekst er 

udarbejdet på baggrund af et udviklingsprojekt om matematisk opmærksomhed ved UCSJ 2014-15 samt 

erfaringer fra et valgmodul afviklet i efteråret 2015 med pædagogstuderende fra UCSJ. 

Chancelighed 
Baggrunden for at arbejde med matematisk opmærksomhed i daginstitutioner er bl.a. et ønske om 

chancelighed for alle børn. Ved at arbejde målrettet med matematisk opmærksomhed i daginstitutionerne 

øger vi sandsynligheden for, at de ”svage” børn får en succesfuld skolegang og større chance for at få en 

uddannelse senere:  

”Der er amerikansk forskning, som indikerer, at vi med 80% sikkerhed kan forudsige om et 
4-årrigt barn får vanskeligheder i matematik i de første skoleår. Hannula (2005) 
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beskriver at regnefærdigheder senere hen, hænger sammen med, i hvor høj grad 
barnet i førskolealderen er optaget af og fokuserer på tal og tæller. Specielt har det 
givet gode resultater for børn, som har et svagt udgangspunkt. (Kreisman, 2003) I et 
meget stort anlagt forskningsprogram med 35 000 førskoleelever i Canada, USA og 
England (2007) siger de:  »We find the single most important factor in predicting later 
academic achievement is that children begin school with a mastery of early math and 
literacy concepts«.”(Lindhardt 2015 s.3) 

 

Hvis alle børn skal have lige muligheder for senere hen at tage en uddannelse, er det altså vigtigt, at 

pædagoger tager hånd om de børn, der ikke selv er nysgerrig og undrende (som beskrevet nedenfor) og 

måske kommer fra et hjem, hvor forældrene ikke er i stand til at støtte barnet i denne udvikling. Nogle børn 

vil have nemmere ved at falde ind i rollen som matematisk undersøger, men set i et 

chancelighedsperspektiv er det vigtigt, at pædagogerne også tager hånd om de børn, der ikke har nemt ved 

det. En af de ting, det kræver, er selvfølgelig at pædagogen har et basalt kendskab til matematisk 

opmærksomhed, og hvordan man kan arbejde med det i en institutionel kontekst. Målet med denne artikel 

er derfor at præsentere kommende pædagoger for begrebet matematisk opmærksomhed og redegøre for, 

hvordan man kan arbejde med det i sit daglige pædagogiske arbejde. 

Hvad er matematisk opmærksomhed? 
Man kan anskue det fra mange vinkler, men grundlæggende kan man sige, at matematisk opmærksomhed 

er baseret på en undrende og nysgerrig tilgang til verden. Matematisk opmærksomhed er en tænkemåde, 

som barnet eller den voksne baserer sit møde med verden på. Det handler om undersøgelsen snarere end 

resultatet. Hvor mange børn skal der til for at nå rundt om træet? I et matematisk opmærksomheds-

perspektiv er det egentlig ikke interessant, hvor mange børn, der skal til. Det interessante er selve 

undersøgelsen og den eksperimenterende leg, der hjælper til at sætte verden i system. I og for sig er det 

ikke vigtigt, om de tre-årige kan tælle sig frem til, at der måske skal otte børn til at nå rundt om træet, men 

det er vigtigt, at de får hjælp til at forholde sig til begreber som flere/færre, hvilket er helt naturligt at 

snakke om i situationen med træet: Vi kan ikke nå, vi har brug for flere børn for at løse opgaven.  

Som man kan se af ovenstående eksempel, minder matematisk opmærksomhed langt hen ad vejen om 

sproglig opmærksomhed – et område der længe har været fokus på – eller man kan se matematisk 

opmærksomhed som en dannelsesproces, hvor tænkemåden 

bliver en metode til barnet til at se sig selv og verden på. Begge 

disse måder at anskue matematisk opmærksomhed på vil blive 

diskuteret i senere afsnit. 

Det, der er afgørende, for om aktiviteten med børnene rundt 

om træet kan regnes til at høre under matematisk 

opmærksomhed, er først og fremmest pædagogens sprogbrug 

og tilgang til aktiviteten. I sig selv rummer denne leg mulighed 

for at arbejde med børnenes taktile sans, læreplanstemaet 

natur og naturfænomener samt styrke deres sociale 

kompetencer, men hvis pædagogen skal kunne siges at arbejde 

med matematisk opmærksomhed i dette tilfælde, hvad er det 

”Matematikbriller” 

”Udtrykket stammer fra et udviklingsarbejde 

Mikael Skaanstrøm udførte på Statens 

Pædagogiske Forsøgscenter. Hver elev 

fremstillede et par ’matematikbriller’ ud fra 

nogle gamle briller. Verden blev nu ’set’ gennem 

disse briller – dvs. eleverne fik sat fokus på al 

den matematik, der omgiver dem i hverdagen.” 

”Billedet skal give en visuel fornemmelse af, at 

omverdenen kan ses gennem sådanne ’briller’, og 

metaforen hentyder selvfølgelig til, at der er 

matematik i alt, hvis man har blikket for det.”  

(Jensen et al. 2015 s.8) 
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så, der skal til? Der skal det til, at pædagogen ser situationen gennem sine matematikbriller, altså at hen får 

øje på – og italesætter – de matematiske elementer, der optræder naturligt i legen. Det er begreber som  

- størrelsesforhold (træet er stort; børnene er små) 

- antal (hvor mange børn) 

- geometri (rum/retning: at nå rundt om træet) 

Aktiviteten er ikke etableret med matematisk opmærksomhed som formål, men kan ses som et godt 

eksempel på en aktivitet, børnene alligevel ville have udført, og hvor pædagogen i kraft af sit sprog og sin 

tænke- og handlemåde kan hjælpe børnene i retning af en matematisk undren og derved gøre aktiviteten 

matematisk. 

Derimod – og det er  vigtigt at understrege – er matematisk opmærksomhed ikke det samme som 

matematik; forstået som skolematematik hvor børnehavebørn bliver præsenteret for regulære 

regneopgaver. Matematisk opmærksomhed drejer sig i højere grad om processen end om resultatet. Hvad 

er 2+2, hvor mange katte er der på billedet osv. er eksempler på matematiske opgaver, der godt kunne 

stilles i børnehaven, men som ikke hører til begrebet matematisk opmærksomhed. For at en opgave som 

2+2 kan anskues som hørende under matematisk opmærksomhed, skal der noget mere til. Som det står 

her, er det udelukkende i symbolsk form, og hvis vi skal arbejde med det i et matematisk opmærksomheds-

perspektiv, er der især to ting, der gør sig gældende: Det skal være relevant set i et børneperspektiv, og 

pædagogen skal italesætte problemstillingen, så børnene selv kan undre sig og være nysgerrige. Hvis der er 

to drenge og to piger, og alle børn skal have et æble, hvor mange æbler skal vi så hente? Ligeså mange som 

der er børn, nemlig fire. To drenge og to piger er det samme som fire børn. Fire børn er ikke det samme 

som fire æbler, men de har dog alligevel noget tilfælles. Børnenes matematiske forståelse udvikles i høj 

grad i børnehavealderen, og eksemplet med æblerne og de fire børn kan bruges til at illustrere udviklingen 

fra talremse over parkobling til kardinaltalforståelse. Barnet kan en talremse, når det kan sige tal i rigtig 

rækkefølge; de fleste børn begynder så småt at kunne i to-treårsalderen, selvom det er meget almindeligt i 

begyndelsen ikke at nævne tallene i rigtig rækkefølge. (Carlsen, Wathne & Blomgren 2012 s.74) Man siger 

at barnet kan talremsen, når talordene kommer i rigtig rækkefølge, men barnet har endnu ikke forstået at 

de bestemte talord hører sammen med et bestemt antal. Dette kaldes for parkobling, og kan illustreres ved 

følgende eksempel:  

”Runa (3.9) sitter på pappas fang med et cover fra en film om «Gnottene» - en barne-tv-
serie fra NRK. Pappa spør: «Kan du telle hvor mange Gnotter det er?» Runa begynner 
å telle ved å peke med fingeren på bildene av Gnottene, en etter en. Hun teller «en, 
to, tre, fire». Pappa sier:«Ja, men hvor mange Gnotter er det?», med tryk på ordet 
mange. Runa teller igjen «en, to, tre, fire».” (Carlsen et al. 2012 s.77) 

 

Runa har lært, at talremsen symboliserer antal, og hun kan tælle, hvor mange der er. Det næste trin i Runas 

matematiske udvikling er forståelsen af kardinaltal, dvs. at det sidste tal i den parkoblende tælleremse 

symboliserer det samlede antal. Dette kaldes for antalskonservering, at barnet har udviklet en forståelse for 

mængdebegrebet, der gør, at barnet ved, at fire æbler er ligeså mange som fire børn. Det er ikke 

pædagogens opgave at lære barnet dette, men det er derimod pædagogens opgave at understøtte barnet 

til selv at erfare det; f.eks. ved – når barnet tæller et, to, tre, fire æbler – at gentage det sidste talord: ”Ja, 

der er fire æbler.” 
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Matematisk opmærksomhed som dannelsesproces 
For at forstå matematisk opmærksomhed som en del af barnets dannelsesproces, skal man først og 

fremmest se dannelse, som en måde hvorpå barnet finder sig selv og sin plads i forhold til sin omverden. 

Dannelsesteoretikeren Lars Geer Hammershøj skriver, at  

”[d]annelse skal forstås som den proces, hvor man overskrider sin egen verden og involverer 
sig med en større verden. Der er tale om dannelse, hvis man i denne proces gør 
erfaringer af, at det er muligt at forholde sig anderledes til sig selv og sin omverden, 
og som konsekvens ændrer sin forholdelsesmåde.”(Hammershøj 2013 s.7) 

 

Matematisk opmærksomhed er således en tænkemåde, der påvirker individets (barnets) måde at forholde 

sig til omverden på; det blik man møder verden med. Det er i den sammenhæng helt centralt, at 

pædagogen støtter barnet i dets undren og er nysgerrig sammen med barnet. Det skal forståes på den 

måde, at pædagoger er bevidste om at – og hvordan – de kan hjælpe og understøtte barnet i at gøre 

matematisk tænkning til et naturligt fundament, en naturlig måde at undre sig og se verden på. ”[…]kan 

barn inte sägas upptäcka matematik på egen hand, det de däremot upptäcker är hur omvärlden är 

organiserad, vilket vi kan undersöka og beskriva i matematiske termer.” (Björklund 2013 s.12) Pædagogens 

arbejde med matematisk opmærksomhed er også ifølge denne definition at understøtte barnets egen 

oplevelse (her: opdagelse) af omverden. Björklund fortsætter med et praksiseksempel: 

”En solig höstdag er barnen ute på promenad. De går längs gångbanan där 
lyktstolparna gör långa skuggor tvärs över dem asfalterade gångbanan. Vidar 
stannar upp. Han ställer sig med ryggen mot solen och en fot på var sin sida om 
skuggan av lyktstolpan och utbrister: ”Titta, jag har tre ben!” Han stiger åt sidan 
och tittar på sin egen skugga på marken: ”Bara två”. Vidar vänder sig mot solen 
och står brett över lyktstolpens skugga och säger förundrat ”och nu bara en”. 
Förskolläraren säger: ”Titta bakom dig”. Vidar vänder på huvudet og ler brett 
när han åter ser skuggorna av hans ben på var sin sida om lyktstolpans långa 
skugga.” (Björklund 2013 s.12–13) 

 

I eksemplet ser vi, hvordan barnet af sig selv undrer sig over fænomenet med skyggerne og er fascineret af 

det varierende antal ben; han ved jo godt, han har to! Pædagogen hjælper drengen i hans undren uden at 

komme med ”rigtige” svar. Er det så en matematisk aktivitet? Svaret er både/og. I udgangspunktet leger 

drengen med skygger, og det er ikke nødvendigvis en matematisk aktivitet at lege med forskelle i 

skyggefremstillinger. Den del af drengens leg er meget visuelt og personligt funderet: Nu ser jeg anderledes 

ud. Der er imidlertid også et meget tydeligt element af at tælle i denne leg: Et ben, to ben, tre ben. For 

drengen bliver legen til til en undersøgelse af hans eget forhold til verden: Jeg har to ben, men jeg kan få 

det til at se ud, som om jeg har et eller tre ben!  

”Matematik er en anvendelig måde at systematisere verden på, og børn er født med evnen 
til at systematisere og sortere. For barnet i børnehaven er matematik en naturlig og 
nødvendig del af deres leg og hverdag. Barnet benytter sig af matematiske begreber i 
her- og nu situationer i børnehaven. De udfordres gennem leg til at finde 
sammenhænge, og på den måde udvikler de deres matematiske forståelse. Barnet 
har brug for matematikken til at skabe balance, sammenhænge og orden i 
tilværelsen. De skal ikke gøres til skoleelever, men serveres for spændende oplevelser 
og udfordringer – også indenfor matematikken. Matematikken bliver således ikke blot 
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til nytte – men i høj grad også forbundet med glæde.” (Jensen, Ebbesen, Foxby, 
Nielsen & Zeuthen 2015 s.6) 

 

Matematisk opmærksomhed som dannelsesproces betyder altså, at pædagogerne skal være bevidste om, 

hvordan de påvirker børnenes tænkemåde i deres møde med verden. Børnene erfarer, at de kan tale om og 

påvirke deres omverden og bliver på den måde selv bevidste om, at der er en sammenhæng mellem dem 

selv, deres holdninger, deres handlinger og verden omkring dem. 

Matematisk opmærksomhed som sproglig opmærksomhed 
I Danmark er der en tendens til at betragte matematisk opmærksomhed som hørende til naturvidenskaben, 

hvorimod man i Norge først og fremmest ser det som sproglig opmærksomhed. (Jensen et al. 2015 s.10) 

Pointen er bl.a. at man understøtter børnenes matematikforståelse og begrebsdannelse ved at hjælpe dem 

til at bruge de rigtige ord: ”Se en stor pind!” ”Ja, den er vel nok lang.” Det gælder også forholdsord, som vi 

bruger, når vi skal organisere og systematisere vores omverden – bolden ligger på hylden - og 

årsag/virkning-forklaringer: Hvis et eller andet så et resultat.  

Den vigtigste årsag til, at vi skal betragte matematisk opmærksomhed i et sprogperspektiv, er imidlertid, at 

det er igennem sproget, barnet udtrykker sin matematiske forståelse, og denne forståelse hænger uløseligt 

sammen med evnen til at udtrykke den. Når børnene både har en forståelse af, at der skal otte børn til at 

nå rundt om træet, og de kan udtrykke det med ord, så har de forstået sammenhængen mellem det 

matematiske koncept, det verbale udtryk for selvsamme og evnen til at udføre handlingen i praksis.  

Det er derfor enormt vigtigt, at pædagogen også har et fokus på det sproglige i matematisk 

opmærksomhed. At hjælpe børnene med at sætte de rigtige ord på deres undren er en uvurderlig hjælp til 

børnenes udvikling og dybere forståelse af verden, som noget man kan undersøge og forsøge at forstå 

sammenhængene i. 

Bishops seks kategorier 
Når man skal arbejde med matematisk opmærksomhed, kan det 

være en fordel at tage udgangspunkt i Alan Bishops seks 

fundamentale kategorier. Bishop (1988) har undersøgt matematik 

som et kulturelt fænomen, og han opstiller følgende seks 

kategorier, der går igen i alle kulturer, og som han mener er 

udgangspunkt for matematik: 

1. At tælle (counting) 

2. At lokalisere (locating) 

3. At måle (measuring) 

4. At designe – former og mønstre (designing) 

5. At spille og lege (playing) 

6. At forklare og argumentere (explaining) 

Mange børnehavebørn vil helt af sig selv komme i berøring med disse områder (eller de fleste af disse) hver 

eneste dag. Tænk over eksemplet med Vidar, der leger med skyggerne, og hvilke af Bishops kategorier han 

(især) er i berøring med:  

Note: Bishops kategorier er 

sideordnede, og der er altså ikke nogen 

af dem, der er vigtigere end andre. 

Tallene til venstre skal derfor kun ses 

som en hjælp til kategorisering og ikke 

som en rangordning. 
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1) Counting. Der er et meget tydeligt element af tælling involveret. Vidar benytter sig af tal, der refererer 

direkte til antallet af ”ben-skygger”.  

2) Locating. Lokalisering hænger sammen med rum-/retningsforståelse, og Vidar arbejder i høj grad med at 

orientere sig i rummet (selvom rummet er udendørs) med uudtalte begreber som fremad og bagud; på 

skyggen og ved siden af skyggen.  

De øvrige kategorier forklares som følger: (efter Solem & Reikerås 2008 s.12–13) 

3) Measuring er alle former for mål og sammenligning. Her skal vi skelne mellem direkte og indirekte 

sammenligning, men begge hører under measuring. Direkte sammenligning er f.eks. når man holder to 

pinde op ved siden af hinanden, for at se hvilken pind, der er længst. Indirekte er, når man bruger 

måleenheder: Den her pind er 30 cm lang, så den er længere end den på 20 cm. Måleenheder behøver i 

denne sammenhæng ikke at være absolutte og prædefinerede som meter og liter, men kan også være ad 

hoc og variable: Hvor mange skridt er der over til kantinen? 

4) Designing. Når børnene arbejder med former, figurer og mønstre er det en del af designing. Både når de 

selv er aktive og laver perleplader eller folder papir og klipper snefnug, og når de ser (og forholder sig til) 

figurer i deres omverden lige fra klodserne i klodsekassen og til at snakke om firkantede vinduer på en 

trekantet gavl. 

5) Playing. I forskellige former for leg eksperimenterer børn og bruger matematik på forskellig vis. Tænk på 

matematiske elementer i at bygge med LEGO, hvordan børn arbejder med rum og størrelsesforhold i en 

gemmeleg, og hvordan en rolleleg rummer elementer af logiske årsag/virkning-sammenhænge og 

rækkefølger. Playing er på den måde ikke en matematisk aktivitet i sig selv, men en legende ramme for 

adskillige andre matematiske aktiviteter. 

6) Explaining. Explaining går ud på at ræsonnere og forklare. Hvis der er fire børn og tre æbler, hvad så? 

Hvorfor skal vi bruge det lange bræt? Derudover er alt med årsag/virkning også en del af explaining. Hvis  

så. Også (logiske) rækkefølger hører til her. Et rigtig godt eksempel på dette er børnebogen Totte går ud 

(Wolde 1989) om drengen Totte, der tager sit overtøj på i forkert rækkefølge: ”Det er meget bedre at tage 

trøjen på først – og så pelshuen.” Børnene beskæftiger sig her med, at rækkefølge – først, så, sidst – rent 

faktisk har en betydning.  

Når pædagoger planlægger aktiviteter med børn eller observerer deres leg, kan disse kategorier være en 

hjælp til at finde ud af, hvilke matematiske elementer, der er i legen. Det er dog langt fra tilstrækkeligt, og 

pædagogen må have en forståelse af matematisk opmærksomhed, der er mere grundlæggende end blot et 

kendskab til disse områder. Man kan se Bishops kategorier som en uddybning og præcisering af, hvad der 

foregår, og ikke at det foregår. Dette vil blive eksemplificeret i næste afsnit om pædagogiske aktiviter og fri 

leg, men prøv først at tænke tilbage på eksemplet fra begyndelsen af artiklen med børnene, der skal nå 

rundt og træet, og overvej hvordan man kan bruge Bishops kategorier til at beskrive aktiviteten. 

Pædagogiske aktiviteter – eller ustrukturet leg 
Tiden i daginstitutionen (og skole/SFO for den sags skyld) kan groft deles op i to forskellige kategorier: 

Voksenstyrede aktiviteter og fri leg. Det er en grov opdeling, og der er da også askillige eksempler på 
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overlap, men opdelingen giver alligevel god mening i denne gennemgang af pædagogens rolle inden for 

matematisk opmærksomhed i det daglige pædagogiske arbejde, eftersom det, dette afsnit beskæftiger sig 

med, er pædagogens eget mindset.  

I de planlagte pædagogiske aktiviteter har 

pædagogen alle muligheder for at tilrettelægge 

det, så børnene får mest muligt ud af det – ellers 

kunne vi jo lide så godt lade være! Det er nemt for 

de pædagogstuderende (og de uddannede 

pædagoger) at falde i den grøft, hvor de voksnes 

spørgsmål til børnene bliver rigtig/forkert 

regnestykker, og det er underviserne på 

pædagoguddannelsens opgave, at det ikke sker, 

men at de studerende i stedet bliver opmærksomme på (og dygtige til) at stille de åbne og nysgerrige 

spørgsmål, der hjælper børnene til selv at være undrende.  

Case: En gruppe pædagogstuderende er i en 0. klasse, hvor de over flere gange afvikler 
forskellige aktiviteter med fokus på matematisk opmærksomhed. Rammen for 
aktiviteterne er en detektiv-historie, og intentionen er, at børnenes fokus skal være på 
indsamling af spor/ledetråde med det formål, at kunne løse mysteriet. Der er et godt 
samarbejde mellem de studerende og klassens faste pædagoger med fælles 
planlægnings- og evalueringsmøder. En af pædagogerne i klassen beder de 
studerende om lov til selv at stå for en af aktiviteterne med fokus på matematisk 
opmærksomhed. Selve aktiviteten kommer til at gå ud på, at børnene skal lede efter 
genstande med bestemte former (trekantede, firkantede, runde) på legepladsen og 
lægge et bestemt antal af dem i det rigtige felt på et ark papir. 

 

Pædagogen er meget tydeligt faldet i skole-matematikgrøften, hvilket måske ikke er så mærkeligt, eftersom 

hun arbejder i skolen og dermed er forpligtet til at have fokus på, om børnene lærer det, de skal. Der er 

fokus på rigtig/forkert; optælling; opgaveløsning. I forhold til de mål, der er opstillet for, hvad børn i 0. 

klasse skal kunne i matematik, giver det god mening. (Undervisningsministeriet 2015) De skal kende og 

kunne bruge et-cifrede tal, og de skal have kendskab til geometriske former. Målene bærer imidlertid præg 

af at være matematik, frem for matematisk opmærksomhed, selvom ministeriet benytter sig af 

sidstnævnte begreb. Målene er – måske ikke så overraskende -  meget målbare, i modsætning til den 

forståelse af matematisk opmærksomhed, som de studerende kom ud i klassen med om, at matematisk 

opmærksomhed først og fremmest er en måde at tænke på; en undrende og nysgerrig tilgang til verden. 

Det er lettere at svare ja eller nej på, om et barn kan tallene fra 1-10, end at svare på i hvor høj grad barnet 

evner at undre sig. I en folkeskole (og et samfund) der lægger stor vægt på målbare resultater og test, er 

det altså naturligt, at lærere og pædagoger er opmærksomme på i hvilket omfang, det, de foretager sig, 

orienterer sig mod netop disse mål og test. Hele idéen med matematisk opmærksomhed er dog, at der ikke 

er noget bestemt, man skal lære, men at matematisk tankegang er en måde at se på verden på; en 

dannelsesproces hvor man ikke tænker i rigtige og forkerte svar på regnestykker, men derimod (blot) som 

noget naturligt og uovervejet undrer sig over fænomener i sin omverden, opstiller hypoteser, rationaliserer  

og konkluderer ud fra et logisk/matematisk perspektiv. 

Matematisk opmærksomhed som mindset:  Hele pointen er, at 

matematisk opmærksomhed ikke skal være noget, man tænker over. 

Det skal være naturligt for pædagogen at få øje på de situationer, 

hvor børnene kan understøttes i den undrende og nysgerrige tilgang 

til verden. Det skal være naturligt for pædagogen at benytte sig af 

korrekte matematiske begreber i daglig tale; ikke som belærende 

eller i undervisningssammenhænge, men som en naturlig del af 

sproget. 
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Fri leg 
En stor del af børns institutionelle hverdag består af den såkaldte frie leg. En lang række situationer, hvor 

børnene selv er styrende i deres (valg af) aktiviteter. Pædagoger vil af og til gribe ind i disse lege for at styre 

børnene i en bestemt retning, når der åbner sig en mulighed for læring, og her er det vigtigt, at matematisk 

opmærksomhed indgår i pædagogens arsenal af muligheder for at hjælpe børnene på vej: 

”Det centrale er, at man som pædagog kan få øje på det, Bent Lindhardt (projektleder, 
Kompetencecentret i Matematikdidaktik KomMat) kalder de Gyldne 
Matematikøjeblikke – de øjeblikke, hvor børnene undrer sig, eksperimenterer, 
forholder sig til mængder, størrelser osv., og hvor det giver umiddelbar mening, at 
pædagogerne involverer sig og måske udfordrer børnenes undren og tanker.” (Jensen 
et al. 2015 s.9) 

 

Der er ikke tale om, at pædagoger skal omlægge deres daglige arbejde i stort omfang og tilrettelægge en 

masse aktiviteter med fokus på matematik. Derimod skal de tillære sig nogle kompetencer om matematisk 

opmærksomhed som dannelse og sprog som beskrevet i denne artikel for at kunne møde børnene og 

hjælpe dem med selv at udforske og undersøge verden. Når børn leger i en papkasse, når de laver 

perleplader, rutsjer eller cykler rundt på legepladsen, er det pædagogens opgave at gennemskue, hvordan 

og hvornår elementer af matematik kommer til udtryk i disse lege – og hjælpe børnene til en forståelse af 

disse matematiske elementer.  

Sagens kerne er, at pædagoger ikke skal være bange for at gribe ind i børnenes leg, og her er det mest 

stimulerende at bruge produktive spørgsmål (Elstgeest 2001 s.91–101), der får børnene til at tænke videre, 

end blot til et ”rigtigt” svar. Eksempler på produktive spørgsmål fra Elstgeests tekst er  

 opmærksomhedsfokuserende spørgsmål: ”Kan du se?” eller ”Har du lagt mærke til?”  

 Sammenligningsspørgsmål: ”Hvordan er de her biler ens/forskellige?” 

 Handlingsspørgsmål: ”Hvad sker der, hvis vi lægger regnormen på et stykke papir?” 

 Problemfremsættende spørgsmål: ”Kan I få jeres planter til at gro sidelæns?” 

Som man kan se, er det spørgsmål, der tvinger børnene til selv at reflektere over svaret. Man kan ikke lære 

svarene udenad, og der vil tit være mange lige gode bud på svar. Det vigtige er ikke svaret, men arbejdet 

med spørgsmålet. 

Konklusion 
Matematisk opmærksomhed bør være en naturlig og integreret del af det daglige pædagogiske arbejde, og 

ikke noget pædagoger hiver frem ved særlige lejligheder og i bestemte aktiviteter. Matematisk 

opmærksomhed er en tænkemåde, et mindset, en del af den individuelle dannelse, og bør som sådan være 

en del af pædagogens habitus, så det er det mest naturlige i verden, at pædagoger kan understøtte 

børnenes udvikling i dette matematiske perspektiv. Det kræver en høj grad af tilvænning hos pædagogerne 

at arbejde med matematisk opmærksomhed i det daglige, men det kræver ikke en masse hårdt arbejde. 

Først og fremmest kræver det selvfølgelig, at pædagogerne har lært, hvad matematisk opmærksomhed er, 

og hvorfor det er vigtigt, men dernæst er det i virkeligheden enkelt at komme i gang med arbejdet med 

matematisk opmærksomhed i den enkelte institution.  
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I al sin enkelhed handler det om at have et andet blik på og i højere grad bevidst italesætte de matematiske 

elementer der allerede findes i de oplevelser og aktiviteter, der finder sted i institutionerne hver eneste 

dag. Pædagoger skal altså langt hen ad vejen blive ved med at gøre det, de gør i forvejen, men blive dygtige 

til at se ”de gyldne matematikøjeblikke” og turde udfordre børnene i disse situationer for at støtte dem i 

deres udvikling. 

Studiespørgsmål 
1. Hvad er forskellen på matematik og matematisk opmærksomhed? 

2. Kan det lade sig gøre at være dårlig til matematik og alligevel dygtig til at arbejde med matematisk 

opmærksomhed? 

3. Tænk over en leg/pædagogisk aktivitet; gerne en du selv har udført. Beskriv hvilke elementer i 

legen/aktiviteten pædagogen kan fokusere på for at understøtte børnenes matematiske tænkning. 

4. Beskriv 3-4 hverdagsoplevelser der med få, velvalgte ord kan gøres til genstand for pædagogisk 

arbejde med matematisk opmærksomhed. F.eks. på legepladsen eller i en spisesituation. 

5. Hvad er dine største udfordringer i forhold til at arbejde med matematisk opmærksomhed i en 

daginstitution? 
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