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MIO Olav Lunde Hent PDF Forlaget skriver: MIO er et observationsmateriale til en  tidlig indsats omkring
matematisk opmærksomhed over for børn 2-5 år.

MIO understøtter pædagogers muligheder for at udvikle deres kompetencer til at observere børnenes
dagligdagsaktiviteter, der rummer matematik.

Børns matematiske aktiviteter er en del af deres alsidige udvikling. MIO er et redskab til systematisk
observation af børns matematiske virksomhed, så pædagogen kan se, hvilke tiltag, der er brug for til at støtte
børnenes matematiske udvikling. Opmærksomhed omkring børns matematiske aktiviteter kan være med til at

skabe motivation og være grobund for børnenes matematiske forståelse senere i livet.

Nyere internationale undersøgelser viser, at børn har en medfødt evne til at foretage numeriske skøn. Derfor
giver det mening at arbejde med matematisk opmærksomhed allerede fra toårsalderen.

De systemer der danner grundlaget for talforståelse er medfødte og tunet ind på at percipere bestemte typer af
talmæssige informationer. Der er ikke tale om formel matematik, men om børns evne til at skelne mellem

størrelser. Det ser ud til, at der er en sammenhæng mellem børns medfødte evne til at skønne og deres evne til
egentlig matematisk problemløsning, som det kommer til udtryk i skolen.
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