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Studien är ett bidrag till forskningen inom det matematikdidaktiska forsknings-
fältet om kompetensutveckling i matematikämnet för pedagoger inom förskola 
och förskoleklass. Skolverkets nationella utvärdering av förskolan (Skolverket, 
2008) belyser hur matematiken fortfarande efter tio år efter läroplanens införande 
har en undanskymd plats i förskolans verksamhet. Den nationella satsningen Ma-
tematiklyftet (Skolverket, 2013) för förskola och förskoleklass kan tolkas som att 
Skolverket anser att det finns ett behov av kompetensutveckling i matematikäm-
net. Denna studie syftar till att undersöka förändringen hos pedagogernas upp-
fattningar om matematiska aktiviteter i verksamheten under en kompetensut-
veckling.  

Det finns en del forskning (t.ex Perry, Dockett and Harley, 2007;Varol, Far-
ran, Bilbrey, Vorhaus and Hofer, 2012) som visar på att pedagoger utvecklar sin 
matematikdidaktiska kompetens och använder utvecklade fortbildningsstöd i 
högre grad när de får reflektera kring sin undervisning genom någon form av 
handledarstödd kompetensutveckling.  

Kompetensutvecklingen i den här studien tar sin utgångspunkt i modulerna 
för förskola och förskoleklass inom Matematiklyftet (Skolverket, 2013). Modu-
lerna utgår från kollegialt lärande och Bishops (1988) sex matematiska aktiviteter 
(Räkna, Mäta, Lokalisera, Designa, Leka, Förklara). Dessa inte bara anknyter till 
målen utan också till motiven för målen i matematik för förskolan (Skolverket, 
2010) och beskrivs i Förskola i utveckling (Utbildningsdepartementet, 2010).  

En pilotstudie genomfördes våren 2013 under en kompetensutveckling med 
sexton deltagande pedagoger. Ett resultat var att när barnen blev synligt aktiva i 
matematiska situationer framträdde ett förändrat matematikarbete i pedagogernas 
dokumentationer. Vidare framkom det att ett bredare spektrum av matematiska 
aktiviteter synliggjordes i dokumentationerna efterhand som kompetensutveckl-
ingen fortskred. Pedagogerna fick syn på och reflekterade över de matematiska 
aktiviteterna genom att utveckla dokumentationen till en pedagogisk doku-
mentation. Den pedagogiska dokumentationen (Skolverket, 2012) blev det ar-
betsverktyg som bidrog till att lyfta matematikarbetet till en process tillsammans 
med barnen.  

I huvudstudien deltar 90 pedagoger i fem grupper från förskola och förskole-
klass. Studien är en fallstudie där följande frågor ställs: Vilka uppfattningar har 



  

deltagarna om de matematiska aktiviteterna i sina verksamheter och hur föränd-
ras de över tid? Hur framträder barnens deltagande i de matematiska aktiviteterna 
i pedagogernas dokumentationer under kompetensutvecklingen och hur förändras 
det över tid? Vilken betydelse har kompetensutvecklingen för förändringen av 
pedagogernas matematikarbete i förskola och förskoleklass? 

Kompetensutvecklingen är organiserad som ett kollegialt lärande. Det inne-
bär att deltagarna bidrar med och reflekterar över dokumentationer från sina 
verksamheter. Under ett och ett halvt år samlas samtliga pedagogers dokumentat-
ioner och reflektionsprotokoll in. Det förs även minnesanteckningar från pedago-
gernas diskussioner under träffarna.  

Det insamlade materialet analyseras och kategoriseras utifrån Bishops (1988) 
sex matematiska aktiviteter med inspiration från Johansson, Lange, Meaney, Ri-
esbeck och Wernberg (2012). Analysen siktar mot att få syn på pedagogernas 
uppfattningar av vilka matematiska aktiviteter de ser i sin verksamhet och hur 
barnen är positionerade i dessa aktiviteter samt hur dessa ändras under kompe-
tensutvecklingen. 
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