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Abstrakt 
Syftet med denna empiriska studie är att undersöka hur lärare kan 

erbjuda möjligheter för 6-åringar att vidga sin förståelse av 

likhetstecknets innebörd. Undersökningen är inspirerad av 

Learning Study metoden vilket är en metod som har sin 

utgångspunkt i variationsteorin. Barnens initiala förmågor 

analyseras före planeringen av undervisningen och det ger en 

uppfattning om barnens kunskaper. Utifrån det planeras lektionerna 

och de aspekter som är de mest kritiska för barnen lyfts och på så 

sätt utvecklas deras kunskap. Vår slutsats är att det är viktigt att 

arbeta utifrån ett variationsinriktat lärandeperspektiv. Barnen 

lyckas bra i de uppgifter där de får laborera med konkret material. 

  

Nyckelord 
Didaktik, kommunikation, Learning study, likhetstecken, 

matematik, matematiska symboler, variationsteori 

 

Abstract  

The purpose of this empirical study is to examine how teachers can 

provide opportunities for children aged 6 to extend their 

understanding of the equal sign. This study is inspired by the 

Learning Study method which is a method that has its origins in 

variation theory.  By analyzing the children's initial abilities before 

planning our lessons, it gives us an idea of the children's 

knowledge. From there the lessons are planned and the aspects that 

are the most critical for the children are lifted and thereby develop 

their knowledge. Our conclusion is that it is important to work with 

variety oriented learning. The children are successful in tasks in 

which they are allowed to experiment with concrete materials. 

 

Keywords 
Communication, didactics, equal sign, Learning study, mathematic, 

mathematical symbols, variation theory  
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1. Inledning 
Vi är två barnskötare som går Lärarutbildningen mot förskola/förskoleklass på 

Linnéuniversitetet i Växjö på distans och nu läser vi den sista kursen som är 

examensarbete. Under en föreläsning på en matematikkurs under vår utbildning dök det 

upp ett ämne som intresserar oss båda två och nu vill vi utveckla detta mer i vårt 

examensarbete. 

 

Vi har båda arbetat inom skolan i många år, från förskoleklass till åk 3, och upptäckt att 

en del barn har svårigheter att förstå symboler och begrepp, då framförallt med 

likhetstecknet när de kommer upp i årskurs 2. När vi pratat med de lärare som arbetar i 

förskoleklass har det visat sig att de sällan arbetar med begreppet är lika med, konkret 

på båda sidorna av likhetstecknet.  De arbetar mer med vad det blir eller med begrepp 

som dubbelt och hälften eller mindre än och större än. Här föddes vår nyfikenhet på att 

undersöka hur barnen uppfattar och förstår likhetstecknets betydelse i förskoleklassen. 

Genom att arbeta mer konkret med detta redan i förskoleklass kan det förhoppningsvis 

underlätta barnens förståelse för likhetstecknet när de kommer upp i årskurs 1 och 

årskurs 2. Precis som Doverborg och Pramling Samuelsson (2007:14) uttrycker sig 

"Lärandet blir här en fråga om att utvidga barns värld genom att de upptäcker, uppfattar 

eller ser något på ett nytt sätt än de gjorde tidigare".  

 

Förskoleklassen blev en egen skolreform 1998 i den offentliga skolan (Myndigheten för 

skolutveckling, 2006). Tanken är att förskoleklassen ska vara länken mellan förskolan 

och grundskolan. När förskoleklassen kom in i skolan reviderades grundskolans 

läroplan eftersom förskoleklassen inte är obligatorisk och därför inte har några 

uppnåendemål att uppfylla. Visionen är densamma även om förskoleklassen enbart 

präglas av strävansmål. Vi ska enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (2006) ge barnen förutsättningar för att 

tillägna sig goda kunskaper av skolans ämnen och ge dem förutsättningar att både 

självständigt och tillsammans med andra lösa problem. Matematik består i någon form 

av abstraktion som ska lösas. Ett tal ska lösas konkret och bli förståeligt för barnen. 

Inlärningen kan göras på olika sätt för att kunskapen ska bli förankrad och ge ett 

livslångt lärande. Problemlösning är centralt i det matematiska ämnet och det behöver 

inte nödvändigtvist lösas genom matematiska uttrycksformer utan kan lösas i konkreta 

situationer (Skolverket, 2010). Det står också i Lpo94 att skolan ska ”sträva efter att 

varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära” (2006:11). Skolan ansvarar också för 

att varje elev efter genomgången skola, ”behärskar grundläggande matematiskt 

tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet” (a.a.s.12). I Grundskolans kursplaner och 

betygskriterier 2000 (2002) kan man läsa att eleverna ska ges möjlighet att uppleva 

tillfredsställelse och glädje över att förstå och lösa problem. Alla elever ska få 

möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Skolan ska i 

sin undervisning sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att förstå, föra och 

använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera. Det står även att eleverna 

ska kunna förklara och argumentera för sitt tänkande både muntligt och skriftligt.  

 

Kommunikationens betydelse för inlärning av matematiska begrepp är också stor enligt 

forskare som bl.a. Malmer och Vygotskij. Malmer (2006) skriver att enligt Vygotskij är 

språket ett kommunikationsmedel då han framhäver att det inte är förrän tanken 

kommer fram i ord som den förändras och bearbetas. "Övning av språket och utveckling 

av matematiska begrepp går hand i hand" (a.a.s.16). Kursplanen för matematik säger att 

vi ska sträva efter att barnen "utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska 
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resonemang, dra slutsatser och generaliserar samt muntligt och skriftligt förklarar och 

argumenterar för sitt tänkande" (Skolverket, 2006:1). Hur vi som lärare visar 

matematiska begrepp har också stor betydelse för förståelsen och detta är något som vi 

upplevt genom vår långa yrkeserfarenhet. Kan inte vi som lärare förmedla den kunskap 

som vi vill att barnen ska lära sig blir det svårt för barnen att utveckla matematiska 

begrepp.  

 

Vi genomför studien med förskoleklassbarn och koncentrerar oss på deras 

begreppsförståelse kring likhetstecknet. Den metod vi delvis kommer att använda oss av 

när vi gör vår studie kallas Learning study. Genom att använda oss av denna metod blir 

det också automatiskt en granskning av hur vi som lärare lär ut begreppet är lika med, så 

att barnen kan få förståelse och lära sig det vi vill att de ska lära sig kring detta begrepp. 
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2. Syfte 
 

Syftet med denna empiriska studie är att undersöka hur vi får barnen i förskoleklass att 

lära sig likhetstecknets betydelse med hjälp av metoden Learning Study. En metod som 

har sin utgångspunkt i variationsteorin. Vi vill undersöka hur vi som lärare kan erbjuda 

möjligheter för 6-åringar att vidga sin förförståelse av likhetstecknets innebörd tidigare 

än i årskurs 1. 

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur kan vi få barnen att förstå likhetstecknets betydelse i förskoleklass?  

 Vilken betydelse har kommunikationen för barnens begreppsutveckling när det 

gäller likhetstecknets betydelse?  

 

 2.2 Avgränsning 

 Vi har begränsat vår undersökning till att gälla endast i förskoleklass. 
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3. Teoretisk bakgrund 
I teoriavsnittet behandlas bl.a. tidigare forskning angående lärandet av matematik, 

förståelse för matematiska begrepp, symboler och kommunikationens betydelse för 

lärandet av matematik.  Dessa delar anser vi ha betydelse för vår Learning study studie 

där vi behandlar vårt lärandeobjekt, likhetstecknets innebörd. 

3.1 Tidigare forskning angående lärande av matematik 

De senaste åren har undervisningen i matematik fått uppmärksamhet eftersom det 

framkommit i de nationella proven att många elever i grundskolan inte når målet 

Godkänt i matematik enligt Statens offentliga utredningar, SOU (2004:104). Eleverna 

har avvikande kunskaper, vilket innebär att det måste ges andra förutsättningar för 

lärandet enligt Skolverket (2010:1). Staten tillsatte därför en delegation för att utreda 

orsaken. Utredningen skulle omfatta från förskolan upp till vuxenutbildningar (a.a.s.1). 

Redan 2003 genomfördes den Nationella utredningen, NU-03 (Skolverket, 2004), där 

ett urval av skolor med slumpvist utvalda elever ur huvudsakligen skolår 9 deltog. Flera 

av grundskolans ämnen utvärderades, bland annat genom prov i matematik. Trots att 

kunskapsresultaten för årskurs 9 bedömdes som osäkra p.g.a. ett stort bortfall visade 

utredningen på en försämring sedan 1992. Den visade på att andelen svagpresterande i 

matematik hade ökat. Man kunde också se en klar försämring när det gällde årskurs 5 

(a.a.). Enligt SOU (2004) upptäckte man att attityden för matematik dalade redan vid 10 

års ålder och att det var en nedåtgående trend.  

 

NU-03 (Skolverket 2004) berörde också lektionernas struktur. Där gick det att se ett 

mönster för både årskurs 5 och årskurs 9, som visade på att den vanligaste arbetsformen 

var att eleverna arbetade individuellt. Lärarna guidade eleverna genom läroböckerna i 

högre grad jämfört med 1992. Det diskuterades allt mer sällan matematik i klasserna, 

vilket gick emot läroplanens och kursplanens anvisningar om hur viktigt det är med 

kommunikation (Skolverket 2004). Matematiken hade ändå en stor potential som ämne, 

detta visade eleverna genom sin lust att lära enligt Skolverket (a.a.). Doverborg och 

Pramling Samuelsson (1999) skriver om undersökningar som gjorts där pedagoger 

beskriver hur de tänker om matematik. Där har det framkommit att "de moment som 

pedagogerna, kategoriserar som inbegriper matematik är att ramsräkna, skriva siffror, 

tänka logiskt och känna igen geometriska former" (a.a.s.31). Det kan också skilja sig på 

vart man lägger betoningen på vad som är viktigt att lära sig inom matematiken (a.a.). 

SOU (2004:104) skriver att utbildningen hos de lärare som utövade 

matematikundervisningen många gånger var begränsad eller saknade helt en 

högskoleutbildning inom ämnet. Orsaken till detta var inte oviljan till 

kompetensutbildning utan berodde på andra faktorer som bland annat tid och resurser. 

Staten ville att intresset för matematik skulle öka. Den första erfarenhet barnet får av 

matematik kan vara avgörande för barnets inställning till ämnet senare i livet. Detta gör 

att en satsning redan tidigt kan ge positiva effekter för fortsatta attityder till lärande av 

matematik (a.a.). Enligt forskning har det visat sig att man genom stimulans med en 

varierad matematikundervisning, skapar de mest fruktbara föreställningar hos barnet. 

Dessutom ger kvalificerade lärare som har ett genomtänkt och relevant 

matematikinnehåll hög undervisningskvalitet. Barnen behöver få känna att de lyckas 

och att de får möta på motstånd som de själva får övervinna för att det ska kännas 

meningsfullt. De viktigaste utvecklingspotentialerna finns hos barnen med deras 

arbetsvilja och nyfikenhet och nyckeln är hur matematiken används (a.a.).  
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Skolorna är positiva till att förbättra och identifiera de brister som kan förekomma i 

undervisningen. Det görs nu stora satsningar från Skolverket till lokala projekt för att 

kvalitén ska höjas inom grundskolans matematikundervisning (Skolverket, 2010). Det 

handlar om många olika projekt, ett av dessa är att arbeta med "lesson study" som 

metod. Den undervisningen bygger på att läraren och eleven tillsammans studerar och 

analyserar ett avgränsat moment samt gör förändringar i undervisningen för att komma 

fram till en bra undervisningsmetod. 

 

3.2 Förståelse för matematiska begrepp och symboler 

Det matematiska symbolspråket kallas för det formella matematiska språket enligt 

Solem och Reikerås (2004). Vi måste tänka på att detta språk är ett främmande språk för 

barnen när de börjar skolan, vilket Malmer (2006) också framhåller. Barn har lättare att 

uppfatta vad som sker i en situation än att tolka ord. Många barn har en bra 

memoreringsförmåga och kan hänga med länge, de ser en modell och ett mönster. Tids 

nog blir det för komplicerat och barnen ger då upp när det blir för obegripligt (a.a.). 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser att grunden för lärandet måste vara 

att låta barn uppleva olika aspekter av matematik och att successivt erövra begreppen 

med hjälp av vuxna som sätter ord på erfarenheterna. När barnen börjar skolan måste de 

matematiska symbolerna införas i undervisningen med varsamhet enligt Ahlberg 

(2000). Detta ökar möjligheterna att förstå de matematiska begreppen och symbolerna 

då barnen kan koppla dem till sitt eget sätt att tänka. Barnen kan inte utnyttja sina egna 

strategier som de använt när de löst problem i vardagslivet eftersom den skrivna 

formella skolmatematiken är olik barnens tidigare sätt att räkna. Därför överger några 

barn helt sina informella lösningsstrategier när de börjar skolan. Detta kan inverka 

negativt både på deras förståelse och på deras inställning till matematik (a.a.).  

 

Pedagogerna måste möta barnens kunskaper i matematikundervisningen på rätt sätt när 

de börjar skolan anser Solem och Reikerås (2004). En del barn kan redan mycket när de 

börjar skolan men ändå får de börja om från början. Författarna frågar sig hur man kan 

behålla och vidareutveckla ”den idérikedom och kreativa problemlösning som de 

uppvisar före skolstarten?” (a.a.s.299). De ifrågasätter också vad som händer om barnen 

tvingas att använda uttryckssätt som inte är naturliga för dem alltför tidigt. Då kan en 

del av den kunskap de redan har försvinna. Uppmärksamheten fokuseras då mer på ”att 

komma ihåg hur man gör” från ”att ta reda på” vilket tecken som ska användas osv. 

Bothén och Jönsson (2007) skriver att på en föreläsning med Kronqvist (2006)  talade 

han om hur viktigt det är att ta tillvara barnets informella kunskaper. Med informella 

kunskaper menar Kronqvist det som barnet kan i matematik men som han/hon ännu inte 

har lärt sig beskriva med hjälp av matematiska symboler och formler. Om formler och 

symboler, det vill säga formell matematik, införs i ett för tidigt skede kommer barnet 

inte att förstå matematiken. Det är av yttersta vikt att skynda långsamt eftersom barnet 

måste begripa vad och varför man gör på olika sätt i matematiken (a.a.). Idag visar 

forskning på att alltför många barn, tonåringar och vuxna har otillräckliga kunskaper i 

matematik och detta misstänker Bothén och Jönsson (2007) beror på att de inte har 

förstått den grundläggande matematiken. En anledning till detta kan vara att deras 

matematikundervisning alltför tidigt har handlat om formell matematik. Även Malmer 

(2006:19) ifrågasätter när barnen ska lära sig symboler och menar att de måste förstå 

begrepp före symboler men "hur länge ska man vänta med att införa dem?" Solem och 

Reikerås (2004) menar också att små barn sällan fokuserar på rätt svar, 
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något som skolmatematiken handlat om för många. Det viktiga är att utgå från barnens 

kunskaper som de redan har och att ta vara på det matematiska barnet även i skolan 

genom att hålla kvar ”barnets eget tankesätt, logik och kreativitet” (a.a.s.301).   

 

”Vi har inte tagit tillräckligt allvarligt på den abstrakta processen som symbolisering 

egentligen innebär” skriver Johnsen Høines (2008:103). Om eleverna vet i vilka 

situationer symbolerna ska användas och om man låter eleverna vara med och 

bestämma vilka symboler vi ska använda tror författaren att ”eleverna kommer att 

utveckla värdefulla kunskaper om symbolfunktionen” (a.a.s.103). Barn kan ha mycket 

svårt att översätta problemlösningar till symbolspråket. Oftast kan de vara bra på att 

lösa problemen genom att tänka och handla. Björklund (2007:7) skriver att "den 

matematiska inriktningen innebär att barn bör ges möjlighet att jämföra, dra slutsatser 

och bekanta sig med begreppssystem och räknande i vardagsanknutna och lekrelaterade 

situationer som intresserar dem". Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att 

det allra viktigaste är att barnen själva ska se sig som problemlösare och våga använda 

symboler i olika situationer. Författarna anser att det en avgörande faktor hur pedagoger 

får barnen att fundera genom att det skapas matematiska problem att lösa. Barnen 

behöver möta vuxna som är steget före med planering och avgränsa uppgifterna så att 

det blir hanterbara. “Pedagogen deltar hela tiden i samtalet, inte för att förklara eller ge 

rätt svar, utan för att ställa frågor, vilka hjälper barnen att reflektera över de uppkomna 

situationerna" (s.74). Pedagogerna behöver också vara lyhörda och se matematikens 

vardag utifrån barnens värld så att deras tilltro till sig själva stärks och de vågar pröva 

sina idéer. Författarna betonar att det snarare beror på vårt förhållningssätt hur barnen 

skapar och utvecklar tilltro till sin egen förmåga. 

 

3.2.1 GUMA-Projektet 

När det gäller matematik har Malmer (1983) under flera år försökt att hitta vägar för att 

öka barnens begreppsbildning med hjälp av GUMA-projektet, GUllviksskolans 

MAtematikundervisning. Redan under förskoletiden skapar barnen ett "förbegreppsligt 

stadium i matematik" (a.a.s.55). Malmer (Kronqvist & Malmer, 1993) beskriver 

uppläggningen i matematik som en processkedja: Tanke - Handlingar - Språk - 

Symboler. Syftet med detta är att barnen redan från skolstart ska kunna tillgodogöra sig 

sina erfarenheter för att den matematiska begreppsbildningen ska utvecklas och 

stimuleras. Processen görs i fyra steg:     

 

Steg 1: Barnens egna erfarenheter tas fram och utnyttjas. Undervisningen behöver 

läggas upp så att nya erfarenheter görs.  

 

Steg 2: Här utnyttjas kreativiteten hos barnen. Viktigt att utgå ifrån verkligheten och att 

använda sig av bildmaterial och laborativt material när det gäller utveckling mot 

abstraktion. Barnens tankeprocess utvecklas genom egna teckningar och att använda 

laborativt material. 

 

Steg 3: Den verbala kommunikationen är väldigt betydelsefull för att barnen ska 

tillgodogöra sig grundläggande matematiska begrepp genom att den redan bearbetade 

verkligheten beskrivs. 

 

Steg 4: De matematiska begreppen måste först förankras innan man inför det 

koncentrerade symbolspråket.  
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Grunden ligger i att barnen får laborera och undersöka det matematiska innehållet för att 

skapa en förståelse, något som Malmer (2006) har kommit fram till. Författaren menar 

vidare att lärarna blir passivare i sin undervisning av matematik när de använder 

läroböckerna som ett styrdokument och att det behövs en alternativ arbetsform. Genom 

att arbeta på ett mer elevcentrerat arbetsätt och utgå från att barnen ska uttrycka sig i en 

talrelation och i en mer analytisk process anser Malmer att begreppsbildningen för 

matematik kommer att öka. Hon anser också att för att komma dit behöver barnen 

utveckla sin språkliga uttrycksförmåga mer än enbart verbalt. 

 

Det bör också finnas ett samspel mellan barnets mognad och inlärningsfaktorer för att 

begreppsuppfattningen ska bli en kunskap (Malmer 1983). En av strategierna är att utgå 

från barnets erfarenhet och låta dem få arbeta med olika slags material. Pedagogerna ska 

också utöka barnets ordförråd med att från början använda sig av vardagliga ord till att 

successivt övergå till mer terminologiska uttryck. Undervisningen sker oftast verbalt 

och många barn förstår inte alla ord, vilket gör att de får problem med matematiska 

textuppgifter. Därför anser Malmer (1983:55) att en "god språkutveckling är en 

förutsättning för matematisk begreppsbildning". När begreppen är väl förankrade kan 

barnen börja använda sig av de matematiska symbolerna enligt Malmer. Hon menar att 

barnen i dag får lära sig symboler först, vilket då kan skapa problem om barnet inte 

förstår innebörden av tecknen och de får då svårt att komma fram till rätt slutsatser som 

kan skapa en negativ inställning till matematik. Författaren menar att vi egentligen har 

för lite kunskaper om vad barnen kan om problemlösning och att vi istället kan ställa till 

problem genom att avskärma begreppsutbildningen när vi använder oss av symboler. 

När barnen får använda sig av konkret material som de kan laborera med skapar barnet 

sig en förståelse inom matematikens begrepp. Författaren har märkt att barn som får 

använda sig av denna metod har utvecklat sitt ansvarstagande och sin självständighet till 

sitt lärande mer än barn som får en mer konventionell undervisning. Det som kan bli ett 

problem är vår egen inlärda inställning hur barn lär sig och hur de utvecklar sin 

begreppsuppfattning (a.a.). 

 

3.3 Likhet och olikhet      

Innan barnen ska börja arbeta med tal i symbolform betonar Kronqvist och Malmer 

(1993) att det är bättre att börja med förhållandet mellan de matematiska storheterna. 

Malmer (1997) framhåller att många lärare inför likhetstecknet när de presenterar 

addition, vilket gör att barnen inte uppfattar likhetstecknets huvudroll i matematiken. 

Enligt Kronqvist och Malmer (1993) är det inte konstigt att barn förklarar tecknet = med 

"blir", som ett resultattecken. Författarna förklarar att tecknet ofta presenteras i 

"samband med exempel av s.k. dynamisk addition, en händelse som påtagligt innebär en 

förändring" (a.a.s.40). Ett exempel på detta är när de beskriver att det sitter två fåglar på 

marken och så kommer det en till och tillsammans "blir" de tre. De menar att om man 

undviker de numeriska värdena kan man lättare tydliggöra sådana relationer, det vill 

säga undvika att blanda in siffror och istället använda konkret material. Om man inför 

siffror kan processen komma i skymundan. Malmer (1997) anser att det är bättre att dela 

upp helheten i delar eftersom man då inte behöver blanda in addition när likhetstecknet 

ska presenteras.  

 

Exempel på materiel som kan visualisera relationsförhållanden är Cuisenaires 

färgstavar, enligt Malmer (2006). Cuisenaires färgstavar togs fram av George 

Cuisenaire (1891-1976). De består av tio olikfärgade stavar. Den kortaste är 1 cm lång 

och den längsta är 10 cm. Stavarna är indelade i olika färger, varje längd har sin färg 
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och stavarna är inte indelade i enheter. Detta möjliggör att en och samma stav ska kunna 

symbolisera olika tal beroende på vilka talrelationer man vill visa på. Genom att göra 

t.ex. sorteringsövningar med stavarna kan barnen komma fram till att de stavar som har 

samma färg är lika långa. Om man vill beskriva olikheter behöver man använda ord och 

uttryck som visar på jämförelser mellan par av stavar. Då kan det vara bra att lägga upp 

fem olika stavar bredvid varandra som stegvis är längre och låta barnen jämföra dessa, 

först under ledning av läraren och sedan kan barnen öva parvis. Det är bra att göra 

barnen uppmärksamma på vilken stav som är längst, kortast och näst längst. Man kan 

också fråga vilken stav som ligger emellan den vita och ljusgröna osv. När barnen gör 

dessa övningar övar de upp sin språkliga förmåga genom att de frågar ut varandra och 

att de måste svara på kompisens frågor (a.a.).  

 

"Momentet likhet är ett av de allra viktigaste i matematiken” hävdar Malmer 

(2006:101). Det är bra att presentera både likhetstecknet (=) och tecknet för olikhet (≠) 

så gott som samtidigt. Hon skriver vidare att tydliggöra skillnaden på vad som är lika 

och vad som inte är lika, genom att göra jämförelser med färgstavarna, är ett sätt som är 

bra. Barnen lär sig vad likhet är och man behöver inte blanda in siffror i den 

matematiska kunskapsinlärningen. Det som är viktigt enligt Malmer är att genom att 

utgå från helheten kan man undvika uttrycket “blir” och istället säga “är lika med”. 

Även Björklund (2007) understryker vikten av att erfara likheter och skillnader när det 

gäller lärandet. Genom att urskilja fenomenens likheter och skillnader utvecklas det 

matematiska tänkandet när barnen tittar på vad det är som skiljer fenomenen åt och hur 

man kan beskriva skillnaden. I vardagen är det ofta visuella likheter och skillnader som 

lyfts fram. "Visuella likheter och skillnader är sådana egenskaper hos objekt som kan 

urskiljas med synsinnet" (a.a.s.89) som t.ex. former och färger.  Även storleken på olika 

objekt är aspekter som kan variera synligt och då blir objektens egenskaper och särart 

jämförbara med andra objekt (a.a.). Malmer (2006) poängterar att skälet till att de i 

GUMA-projektet valde att inte blanda in tecknen > (större än) och < (mindre än) vid 

likhetstecknets inlärning är att barn ibland har svårt att uppfatta skillnaden både när det 

gäller storleken på föremål och storleken på siffror. “Talet 9 är större än talet 6 men 

siffrorna kan vara lika stora!” (s.102).  

 

3.4 Kommunikationens betydelse för lärande av matematik 

Enligt Lpo 94 (2006) bör eleverna få utveckla sina möjligheter att kommunicera genom 

att samtala, läsa och skriva och på så vis få en tilltro till sin språkliga förmåga. Johnsen 

Høines skriver att  

       
”Det sägs ofta att vi i skolan är mest intresserade av vad våra elever skriver 

och att vi mest ägnar oss åt att lära dem skriftliga mönster. Det hävdas att vi i 

liten grad har ägnat oss åt hur de tänker. Vi blir anklagade för att inte 

stimulera den kreativa sidan hos våra elever utan i stället hämma den” 

(1997:137). 

 

Att kommunicera har en stor betydelse för inlärningen av matematik.  Johnsen Høines 

(1997:25) skriver att vi först måste börja tala ”med” barnen och inte bara ”till” barnen. 

Vi får heller inte glömma bort att lyssna och tolka deras uppfattningar, det är först när vi 

förstår deras språk som vi kan få reda på deras kunskaper. Författaren skriver vidare att 

vi ska ge möjligheter och inspirera barnen till att vidareutveckla deras begreppsvärld. 

Johnsen Høines (2008) anser att det talade språket är oerhört viktigt för den första 

symboliska funktionen. Genom att använda elevernas dagliga språk och med deras egna 
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tecken som bakgrund skapa egna symboler, kan de få större förståelse för själva 

symbolfunktionen. 

 

Barnen bearbetar matematiskt innehåll när vi lärare utnyttjar vardagssituationer, t.ex. i 

samband med dukning, uppdelning av saker och då får vi en uppfattning om barnens 

"språkliga utgångsläge" enligt Malmer (2006:47). Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1999) hävdar att om barnen ska kunna lära sig matematik behöver vi ge dem 

förutsättningar att utvidga sin omvärld genom att utgå ifrån barnets perspektiv. 

Pedagogen behöver hjälpa barnen att se matematik i vardagen och sätta ord på den, göra 

den innehållsrik och mångfacetterad. Det är en ständigt pågående interaktion att erövra 

matematikens värld och det krävs lyhörda pedagoger som kan skapa ett intresse för 

matematikämnet (a.a.). Pedagogerna kan påverka barnens begreppsbildning genom att 

ge dem ett mångsidigt möte med begrepp i form av t.ex. språk och symboler anser Fors 

(2009). Han skriver att för att ha en utvecklad begreppsförståelse känner barnet igen 

språk, bild och symbol i olika representationsformer. Barnet kan känna igen det enskilt 

eller växla från den ena formen till det andra, först då har barnet en utvecklad 

begreppsförståelse. Fors påpekar att det är viktigt att skapa situationer där barnet kan 

uppleva tilltro till sitt eget lärande och det kan pedagogerna göra genom att ge olika 

erfarenheter av ämnet matematik så att det upplevs som ett kreativt och spännande 

ämne. Författaren menar att det är viktigt att använda språket i begreppsbildningen 

eftersom det är ett av redskapen för att ge barnen matematisk kompetens. Björklund 

(2007) framhåller att barnen möter många matematiska begrepp under en dag. Hon 

anser vidare att barnen måste få erfara begreppen i ett konkret sammanhang för att 

förstå innebörden och där spelar kommunikationen mellan människor en stor betydelse.  

 

Barnen beskriver ofta antal genom att visa med fingrarna och skulle pedagogen be dem 

beskriva detta på ett papper skulle de troligtvis rita figurer som motsvarar antalet 

(Johnsen Høines 1997). Det blir ett naturligt sätt för barnen att uttrycka sig genom 

kroppsspråket, vilket är ett flyktigt sätt att beskriva till motsats med skrivtecknet som är 

bestående. ”De förmedlar sina tankar genom det talade språket och genom att rita. 

Språket fungerar som stöd för tanken” något som Vygotskij också ansåg som viktigt, att 

vi ska utmana barns språk och tänkande (citerad i Johnsen Høines, 1997:113). 

 

Första ordningens språk är det som är konkret, något barn kan och förstår, tolkar Fors 

(2009) författaren Johnsen Høines (1997). Andra ordningens språk är abstrakt och något 

som de inte riktigt förstår, här måste barnet tänka via första ordningens språk. Ett 

exempel är när barnen ska lära sig ett nytt språk, då blir det inte första ordningens språk 

förrän vi slutat att översätta det på svenska innan vi förstår. Fors (2009) menar att när 

barnen har tyst räkning kan det bli problem med översättningsledet mellan första och 

andra ordningens språk. Alla barn har inte skapat sig ett första ordningens språk utan 

försöker hitta andra vägar, som att lära sig matematik utantill där de inte förstår hur det 

hänger ihop. 

 

För att kunna kommunicera på ett språk måste man ha ett bra ordförråd och 

grammatiska kunskaper enligt Malmer (1993).  Hon ser "tal av olika valör som ett slags 

glosförråd" (s.14). Ord behöver komma i ett sammanhang, det räcker inte med att kunna 

ett antal glosor och ser man på matematik som ett slags språk kan man dra liknande 

slutsatser. Författaren anser vidare att man alltför ofta sysslar med tal som "isolerade 

glosor" och att man inte ser dem i ett meningsbärande sammanhang. När det gäller 

matematikord framhäver Malmer (2006) betydelsen av att vi som lärare använder oss av 

matematiska termer som är viktiga för barnen så att de får höra dem ofta och på så sätt 
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kan de ta upp dessa i sitt ordförråd och använda sig av och förstå innebörden längre 

fram.  

 

Malmer (2006) skriver om samtal och lärande, och hon betonar hur viktigt det är att tala 

matematik och vikten av att samtala, diskutera och argumentera. Enligt henne så är det 

oerhört viktigt att formulera tankar till ord, både muntligt och skriftligt. Detta har 

betydelse för tankeprocessen. “Andras reaktioner och åsikter tvingar oss att förtydliga 

det egna ställningstagandet och utvecklar också tänkandet och möjligheten till ett 

fördjupat lärande” (s.58). Hon understryker också vikten av att språket har en stor 

betydelse när man som lärare undervisar i matematik, framför allt det språk som läraren 

själv använder. När vi frågar barnen: "Hur tänkte du?" måste vi vara medvetna om att 

många barn har svårt att formulera hur de tänkt. En del svarar kanske som de tror den 

vuxne vill att de ska svara eller så säger barnen att de inte vet. Författaren menar också 

att lärarens språk måste variera beroende på vilka som ska undervisas. Många barn 

förstår inte vad läraren säger och därmed förstår de inte heller innebörden av lärarens 

förklaringar och instruktioner. När läraren lägger fram problemställningar kan det 

ibland uppstå oklarheter med det som barnen redan kan eftersom det används utryck och 

abstrakta termer som är främmande för barnen. Här gäller det för läraren att se till 

barnens varierande språkliga nivå (a.a.). Johnsen Høines (1997) anser att när barnen 

kommer till skolan har de redan en viss kunskap om ämnet matematik. ”Pedagogens roll 

blir i stor utsträckning att organisera mötet mellan elevernas språkvärld och teorins 

språkvärld så att hon stöttar eleverna när de ska överta teorispråket” (s.5). Även Furness 

(1998) påstår att undervisningen måste skapas efter barnens förutsättningar och ge 

möjlighet så att läraren och barnen kan mötas i både tanke och språk. Förr hade läraren 

ofta genomgångar i matematikundervisningen i helklass och sedan satt eleverna och 

räknade tyst för sig själva. Idag har man en mer konstruktivistisk syn på kunskap vilket 

innebär att eleverna måste få mer inflytande och de måste ta mer ansvar för sitt lärande 

(a.a.).  

 

Pararbete eller grupparbeten är mer utvecklande för här får eleverna möta varandra i 

reflekterande samtal vilket gör att de delger varandra sina tankar och uppslag betonar 

Malmer (2006).  Enligt Strandberg (2006:10) ansåg Vygotskij att det var viktigare att 

titta på vad människor gör tillsammans än att titta på vad som sker i den enskilda 

individens huvud, man ”betraktar de aktiviteter som sker mellan huvuden”. Även 

Ahlberg (2000) menar att arbeta med problemlösning i smågrupper kan hjälpa barnen 

att inta ett reflekterande förhållningssätt till de problem de försöker lösa. Genom att 

barnen diskuterar i gruppen behöver de förklara hur de själva tänker och även ta 

ställning till vad kamraterna har att säga. Här kan barnen upptäcka att man kan tänka på 

olika sätt och att man kan lära av varandra. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1999:141) anser att "Barn har blivit bra på att lösa problem genom att de har fått tänka 

och reflektera, dvs. de har sett saker ur olika perspektiv och lärt sig att argumentera för 

dessa". Något annat som är bra med att arbeta i smågrupper är att barnen vänjer sig vid 

att det kan ta tid att lösa problem och att man måste ha tålamod om man inte genast 

hittar en bra lösning på problemet. Här framhåller Strandberg (2006) att alla former av 

mänskligt samspel är social kompetens för Vygotskij, som menar att samspel 

grundlägger utveckling. Allt handlar om relationer med andra människor och att 

samspel är lärande och utveckling. I det faktiska samspelet spelar språket en viktig roll. 

Det är när vi pratar med varandra som det bildas underlag för vårt inre samtal, det 

Vygotskij kallar för tänkandet, ”växelspelet mellan yttre och inre aktivitet är lärandets 

grund” (s.48). Barnen kan upptäcka likheter mellan sina egna tankar och kompisarnas 

förklaringar genom att få höra olika möjliga lösningar på problem. När barnen berättar 
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hur de tänker eller förklarar för en kompis befästs tanken (a.a.).  Malmer (2006) skriver 

om Vygotskijs uttalande om språkets stora betydelse för barnens utveckling av 

matematisk tankestruktur. Vygotskij menar att när barn har förseningar i den språkliga 

utvecklingen kan det störa barn att utveckla det logiska tänkandet och 

begreppsbildningen (citerad i Malmer, 2006). 

 

3.5 Laborativt arbetssätt  

 
"Matematik är en levande mänsklig konstruktion och en kreativ och 

undersökande aktivitet som omfattar skapande, utforskande verksamhet och 

intuition. Undervisningen i matematik skall ge eleverna möjlighet att utöva 

och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett 

aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika 

problem" (Malmer, 2006:29).  
 
Det är många lärare som anser att laborera och diskutera matematik är tidskrävande och 

prioriterar matematikböckerna eftersom det är då de arbetar med matematik (Malmer, 

2006). Detta gäller framförallt med de äldre barnen, för de yngre åldrarna är det mer 

acceptabelt. Det konkreta arbetssättet får en lägre status och kan anses som 

nybörjarundervisning. "Matematik förknippas med det hög-abstrakta, med att tänka fort, 

med att bemästra regler och med prestige - matematik har status. Men det är just de 

associationerna som skrämmer så många" enligt Furness (1998:12).  

 

Det är viktigt att arbeta med matematik på ett konkret sätt genom laborationer av olika 

slag, speciellt i de lägre åldrarna påpekar Malmer (2006). Björklund (2007) skriver om 

Piagets teori som handlar om hur människan tar till sig kunskap i relation till 

omvärlden, vilket är en konstruktivistisk syn på människans utveckling. Piaget menar 

att det inte bara är kognitiva funktioner som påverkar tillägnandet av kunskap. Det är 

endast genom handling som kunskap om omvärlden kan fås t.ex. genom att hantera 

föremål och fysiskt undersöka dem. Genom att föremål och företeelser kopplas samman 

och därigenom relateras till varandra får ”handlingarna en annan karaktär och innebörd” 

speciellt när det gäller det logisk-matematiska enligt Piaget (s.15-16). Sand och 

Tengelin (2006) betonar också hur viktigt det är att barnen får arbeta mer konkret och 

samtidigt får sätta ord på det de gör för då utvecklas deras begreppsbildning avsevärt. 

"Genom att använda ett laborativt och undersökande arbetsätt, utan att styras av ett 

gemensamt läromedel, kan man ta större hänsyn till elevernas varierande språkliga och 

begreppsmässiga utveckling" (s.12). Det kan vara svårt att räkna huvudräkning utan 

fingerräkning eftersom det hjälper dem i tänkandet skriver Vygotskij (citerad i 

Strandberg, 2006). Även Johnsen Høines belyser att ”Fingerräkning är ett språk, ett 

språk som hjälper dem i tänkandet. Det fungerar som ett tankeredskap. Samma sak 

gäller arbete med konkretiseringsmaterial” (Johnsen Høines, 1997:29).  

 

Eftersom många barn idag har svårt att koncentrera sig så är det konkreta arbetssättet 

bra att använda sig av för det ger ett bättre resultat i slutänden resonerar Malmer (2006). 

Hon påpekar också att det finns en stor klyfta mellan det hanterbara konkreta och 

formuleringen av det abstrakta, det vill säga mellan tanke och språk. Om eleverna ska 

kunna skapa sig en förståelse av det abstrakta begreppet krävs det konkreta arbeten av 

det abstrakta i relevanta sammanhang. Malmer anser vidare för att skapa sig förståelsen 

måste det ges tillfällen till att förstå och upptäcka samband och sedan omkoda det till 

det matematiska symbolspråket. Barn har lättare att uppfatta vad som sker i en situation 

än att tolka ord, det abstrakta symbolspråket blir ett främmande språk. 
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Balans är förenat med symmetri, lika mycket på båda sidorna anser Furness (1998). Han 

menar också att när vi tänker på ett symboliskt sätt är likhetstecknet som en balansvåg. 

Enligt Furness (a.a.) erfarenhet blir det en fruktbar process när barnen får arbeta konkret 

mellan handling och abstrakt tänkande. Han anser att läraren kan vara en idégivare för 

barnen och endast ge en kort presentation av arbetet och sedan låta barnen få 

experimentera fram olika slutsatser.  När barnen arbetar konkret med en balansvåg 

fyller de oftast på båda skålarna för att hitta en balans så det väger jämnt. Även Solem 

och Reikerås (2004:233) understryker att vi "som pedagoger kan utnyttja situationer där 

barnen har behov av att jämföra och mäta - och stödja barnet i deras arbete". De menar 

att det är en utmaning för barnen att undersöka samband och bristen på samband mellan 

t.ex. vikt och volym (a.a.). Ett sätt kan vara i de situationer när barnen gungar 

gungbräda, eftersom de får konkret upplevelse till att väga jämt eller ojämnt (Solem & 

Reikerås, 2004, Furness, 1998). Barnen behöver få arbeta i sin egen takt och få 

utrymme för att undersöka utan att känna någon prestige över vad de gör (Furness, 

1998).  

 

När barn visar intresse för någonting testar de dessa i olika sammanhang, vilket också är 

ett av målen att barnen ska tycka matematik är nyttigt och att lösa problem genom att 

tänka (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999, Johnsen Høines, 1997).   Vi behöver 

ge barnen utmanande uppgifter för att utveckla deras lärande och förståelsen för att 

uppgifter kan lösas på många olika sätt (Solem & Reikerås, 2004, Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1999) ”Problemlösning är lika mycket en fråga om att finna ett 

sätt att lösa problemet som att faktiskt lösa det” skriver Johnsen Høines (1997:135). Här 

är det också nödvändigt att hjälpa barnen att utveckla arbetet vidare antingen 

självständigt eller i samarbete med andra barn (a.a.). 

 3.6  Framtidens lärare  

Hur ser framtiden ut för läraren? Istället för att lägga betoningen på undervisningen 

kommer lärarens uppgift mer att handla om att handleda eleverna i deras utveckling att 

söka kunskap framhåller Carlgren och Marton (2004). I dag används nätet alltmer som 

en informationskälla att söka sig kunskaper, men datorerna kan inte få eleverna att 

analysera, skapa förståelse eller göra saker begripliga. Vi ska fortfarande lära barnen att 

reflektera analysera och dra slutsatser. Carlgren och Marton (2004:24) påpekar att 

läraren behöver "en analytisk medvetenhet, att kunna förstå och hantera specifika fall, 

såväl individuellt som i grupp". Vi ska bidra till att barnen lär sig se nya situationer och 

hitta lösningar och det går inte att göra i fasta metodalternativ. Läraren ska utveckla 

lärandet och i matematiken är det bland annat de fyra räknesätten. Problemlösningar är 

en metod i matematiken som fungerar bäst så länge syftet ligger i fokus. Lärarens 

centrala fråga kommer även i fortsättningen vara att förstå hur eleverna fungerar och hur 

de ska kunna utvecklas. Författarna tror att frågorna kommer att ändras till vad - frågor 

istället för hur - frågor som vi använder oss av idag.  Vad - frågan har mer eller mindre 

tagits för given, vad de ska utveckla, vad de ska lära sig och vi har istället koncentrerat 

oss på hur barnen ska lära sig och hur vi ska göra för att de ska lära sig (a.a.). De tror 

också att metoden kommer få en mindre plats i planerandet och i stället kommer fokuset 

ligga mer på resultatet, målet och att utveckla elevernas förmågor. 
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3.7 Learning study metoden – lärandets pedagogik  

Learning Studymetoden grundar sig i forskningsmetoderna Design experiment och 

Lesson study. Design experiment utvecklades för att genomföra forskning på att 

förbättra planeringen av undervisning. Genom att utgå från teoretiska principer från 

tidigare forskning kan man på så vis förbättra designen på utbildning (Gustavsson & 

Wernberg, 2006).  

 

Lesson study är en metod som kommer från Japan. Genom att utveckla undervisningen 

direkt i klassrummet är detta det mest effektiva sättet att utforma en lesson study 

(Gustavsson & Wernberg 2006). En lesson study delas upp i flera moment. Det börjar 

med att flertalet av skolans lärare bestämmer ett tema som de ska arbeta med det 

kommande året. Lärarna delar in sig i olika grupper årskursvis. När de har definierat det 

problem som ska styra arbetet under året börjar de planera den kommande lektionen 

med hjälp av litteratur och dokumentation från andra skolor som har arbetat med samma 

typ av problem. Detta görs för att man ska utveckla elevernas förståelse i det specifika 

problemet. Målet är inte bara att få eleverna att förstå utan också hur man som lärare 

kan göra så eleverna förstår. En av lärarna i gruppen, en av de mest rutinerade, 

genomför lektionen medan resterande lärare observerar, antecknar och eventuellt 

videofilmar. De gör en utvärdering direkt efter lektionen för att revidera den inför nästa 

lektion och de tittar på de svårigheter och missförstånd som eleverna upplevde. Sedan 

genomför samma lärare eller någon annan lärare i gruppen den nya lektionsplaneringen. 

Hela kollegiet är inbjudet att närvara denna gång och det kan bli många vuxna i 

klassrummet. Efter lektionen är det utvärdering och reflektion och alla som var med på 

lektionen är inbjudna, ibland kan även en utomstående expert bjudas in. Den 

undervisande läraren ger sin syn på lektionen och sedan blir det en diskussion om 

undervisning och lärande på generell nivå. Avslutningsvis delar de med sig av resultatet 

till andra skolor genom en skriven rapport. Rapporten blir ofta publicerad i bokform och 

den läses av fakultet och rektorer. Om det finns en universitetsprofessor som är delaktig 

i projektet kan rapporten bli skriven och publicerad för en bredare publik (a.a.).  

 

Learning study metoden går ut på att man som lärare måste ha en plan för hur lärandet 

ska ske och genom att följa upp och utvärdera kan läraren se hur de som lär sig 

utvecklar sin förståelse i en viss riktning. Detta kan göras tillsammans med kollegor i ett 

arbetslag på en skola. Det viktiga är att läraren fokuserar på själva lärandeobjektet (det 

vill säga det som är föremål för lärande) och de kritiska aspekterna (vad som är svårt) 

kring detta. Lärarna koncentrerar sig på att försöka se vilka svårigheter eleverna har när 

de försöker förstå innehållet i det de vill att eleverna ska lära sig och det gör de genom 

att ta reda på vad eleverna kan inom det aktuella området före lektionstillfället. Därefter 

planeras lektionen och lärarna utgår från elevernas förkunskaper och deras eventuella 

svårigheter. Efteråt revideras planeringen av de berörda lärarna tillsammans och sedan 

genomförs en ny lektion efter den nya planeringen av läraren eller av en annan lärare. 

Om läraren lyckas få de lärande att skifta perspektiv "och se lärandeobjektet på ett nytt 

sätt" har denne nått sitt mål med undervisningen menar Holmqvist red (2006:12). Det är 

viktigt att förtydliga att det inte är olika metoder att undervisa på som fokuseras utan 

"det är istället olika sätt att presentera för eleverna de aspekter som är kritiska för att 

förstå ett lärandeobjekt” (s.45). För att genomföra en learning study krävs det goda 

ämneskunskaper, goda didaktiska kunskaper och goda kunskaper i vetenskapliga 

perspektiv på lärande. Det går inte att se dessa kunskaper som fristående utan de måste 

se dessa tre enheter som en enhet enligt Holmqvist. Att se barns lärande borde vara det 

som genomsyrar allt det läraren arbetar med i sin verksamhet eftersom det är läraren 

som "har en unik kompetens som gör det omöjligt att ersätta en lärare med en annan 
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person utan de kvalifikationer som följer med yrkestiteln" (s.11). Det är elevernas 

förståelse som är i fokus i en learning study, och det är vad lärarna vill att eleverna ska 

utvecklas inom, som är det väsentliga. 

 

Learning study är en metod som används i Sverige idag i skolor i olika sammanhang 

och projekt. Ur Lesson study och Design experiment har metoden Learning study 

utvecklats som metod i Sverige. Göteborgs universitet (2008) skriver att Learning study 

har utvecklats från forskningsprojekt till skolutveckling. De menar att det är många 

framgångsfaktorer som har samverkat och dessa tillsammans har gjort att Learning 

study har fått ett stort genomslag i Västsverige. Några faktorer som bidragit till detta är 

att mål och syfte är tydliga i en Learning study och det är ingen tvekan om vad det är 

man vill fokusera på. Detta uppnås genom att man noggrant tittar på de kritiska 

aspekterna för varje lärandeobjekt. Pedagogiska samtal är viktiga, hur innehåll ska 

organiseras och presenteras. Här deltar forskare och lärare, lärarutbildning och skolor 

utvecklas tillsammans. Man har lagarbete, det finns ett gemensamt ansvar för att 

eleverna lär sig det man avsett, det är inte den enskilde lärarens ansvar. En annan viktig 

faktor är att fler elever har förbättrat sina resultat i matematik, fler elever har nått målen 

i skolor som målmedvetet har arbetat med Learning study (a.a.).  

 

3.7.1 Variationsteorin 

Huvudsyftet med Learning study är att utveckla variationsteorin. "Att ha ett 

variationsteoretiskt betraktelsesätt på lärande innebär att utgå från att de sätt varpå vi 

uppfattar eller förstår något, är en funktion av alla de aspekter som vi samtidigt är 

uppmärksamma på" enligt Runesson (Holmqvist red, 2006:69). För att barnen ska förstå 

variationen i en variabel måste de förstå t.ex. att fem kan se ut på flera sätt, att kunna 

uppfatta det som varierar eller det som är konstant (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

1999). I Runessons (1999) avhandling skriver hon om det som hon kallar 

variationsteori. Hon har valt att undersöka, inte vad eleverna lär sig utan vad de erbjuds 

att lära sig och hon har även valt att titta på inlärning ur den lärandes perspektiv och vad 

detta har för betydelse för undervisningen. Runesson menar att variationsteori är ”den 

förståelse som är möjlig att nå i en lärandesituation” enligt Björklund (2007:19). Även 

Marton och Morris (citerad i Björklund, 2007) anser att man måste titta på vad den 

lärande ges för möjlighet att lära sig som påverkar vad den lärande egentligen lär sig. 

Det är viktigare att titta på vad individerna har för möjlighet att lära sig än vad som 

undervisas.  

 

Den fenomenografiska forskningsansatsen som beskriver hur människor uppfattar eller 

upplever olika fenomen på olika sätt, är något som Runessons avhandling grundar sig 

på (1999). Det betyder att vissa aspekter av ett specifikt fenomen urskiljs och de blir 

även urskilda i medvetandet medan andra inte blir urskilda eller så tas de för givna. 

”Lärande innebär då en förändring i sättet att se, en förändring i mönstret av samtidigt 

urskilda, icke urskilda aspekter och relationer mellan dessa” (s.17). Att urskilja delar 

från helheten och att koppla dessa delar till varandra och till helheten är det som 

Runesson beskriver som urskiljning. Hur saker tolkas och erfars är beroende av detta 

sätt att se på hur saker och ting hänger ihop. Det förutsätts en variation av aspekten i 

fråga för att den ska kunna bli urskild och för att veta vad t.ex. begreppet ”tung” innebär 

måste man ha erfarit vad begreppet ”lätt” betyder. Så innan man vet vad något är så 

måste man också veta vad något inte är.  Vidare anser Runesson (s.31) att ”urskiljning 

och simultanitet är logiskt relaterade till varandra”.  
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Variation ett begrepp som är centralt i Runessons avhandling (1999). För att kunna 

urskilja och erfara en viss aspekt av ett objekt måste en erfaren variation upplevas av 

aspekten i fråga. Hon beskriver att för att kunna uppleva att ett objekt har en viss färg 

måste man ha upplevt en variation av olika färger. Om färgen vit var den enda färg som 

vi kunde urskilja så skulle allt vara vitt och då skulle begreppet färg inte ha någon 

innebörd för oss (a.a.). Man varierar alltså de kritiska aspekterna av det som ska läras 

medan man behåller vissa delar konstant (Holmqvist, 2006). Analysen inriktas mot att 

"beskriva mönstret av variation (och invarians) under de olika lektionerna, att hitta 

skillnader i detta avseende samt att relatera dessa till skillnader i elevernas lärande" 

(a.a.s.69). Marton, Wen och Wong anser  

 
”att variation som grund för lärande handlar om att uppfatta det som varierar 

inom ett fenomen. När en individ erfar ett fenomen på varierande sätt 

framträder de konstanta kritiska aspekterna, vilket gör att den lärande 

individen urskiljer samband och kommer således bättre ihåg vad som lärts. 

Variation i lärandet omfattar å ena sidan att urskilja hur samma fenomen 

gestaltar sig i olika sammanhang, det vill säga innebörden hålls konstant, å 

andra sidan innebär variationen att uppfatta vad ett fenomen inte är, det vill 

säga vad som är specifikt hos ett fenomen. Likheter och skillnader bör 

därmed ses som en förutsättning för lärande” (citerad i Björklund, 2007:19). 

  

 

”Den innebörd som är möjlig att erfara är relaterad till en potentiellt erfaren variation” 

framhäver Runesson (1999:18).  Detta har betydelse för undervisning då lärare kan hålla 

vissa aspekter konstanta och samtidigt öppna en dimension av variation när det gäller 

andra aspekter. Björklund (2007) nämner också om samtidighet, som något avgörande. 

För att variation ska framträda bör människan samtidigt ”urskilja och medvetet fokusera 

på vad som varierar och vad som blir invariant” (s.20). Även Marton och Booth (2000)  

skriver om variation i lärande, att erfara någonting på ett annat sätt än tidigare. De 

menar att: 

 
”det krävs att någonting varieras, någon aspekt av situationen som omger 

personen, för att en förändring skall kunna upplevas, åtminstone att 

någonting förändras från ett tillstånd till ett annat. Denna förändring kan 

uppstå för den lärande eller orsakas av henne själv. Det är genom variationen 

som aspekter differentieras, inom ramen för erfarandet av ett fenomen” 

(2000:188). 
 

Det finns ”olika kunskap om samma fenomen” och då menas att omvärlden kan 

upplevas på många skilda sätt av olika människor anser Marton enligt Björklund 

(2007:18). Enligt Marton är ”kunskap inte en avbildning av verkligheten utan en 

individuell förståelse av omvärlden som bygger på erfarenheter” (s.18).  Björklund 

nämner också Carlgren och Marton (2004) som anser att tidigare erfarenheter har stor 

betydelse för hur man handlar i nya situationer Det är många faktorer som spelar in när 

man ska kasta en boll mot ett specifikt mål som t.ex. avståndsbedömning, bollens vikt 

och storlek, riktning och armens kaströrelse. Hur man klarar av en ny situation med att 

kasta denna boll beror på tidigare erfarenheter av just kast med boll i liknande situation. 

Har man gjort något liknande klarar man av den nya situationen bättre.  
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ forskning 

Det finns många forskningsmetoder att använda sig av när man ska genomföra en 

undersökning. Bell (2000) skriver om kvantitativa och kvalitativa perspektiv. 

Kvantitativ forskning är inriktad på att titta på relationer mellan insamlade fakta som 

går att mäta och ge kvantifierbara och kanske också generaliserbara slutsatser. 

Kvalitativ forskning ansåg vi var ett bra sätt att ta reda på vad barnen visste om 

likhetstecknet. När vi fått de svaren kunde vi planera lektionerna för att öka deras 

förståelse av tecknet, vilket är vårt syfte. Målet för kvalitativ forskning är mer "insikt än 

statistisk analys" (Bell, 2000:13). Vi arbetar i huvudsak med tre metoder för 

datainsamling enligt Learning study metoden. 

 

4.2 Urval 

Vi valde att göra undersökningen på våra två arbetsplatser eftersom barnen kände sig 

trygga med oss, vilket vi tror är en fördel i våra undersökningar. I en intervjusituation 

påverkas resultatet av vilken kontakt det finns mellan intervjuaren och den som blir 

intervjuad (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007). Studien genomförde vi på tre 

barngrupper med sex stycken barn i varje för att vi ville begränsa antalet intervjuer och 

att det inte skulle bli för stor grupp när vi genomförde våra lektioner. Barnen är mellan 

6 år och 5 månader till 7 år och 5 månader.  

 

Den ena förskoleklassen, som vi kommer att kalla för Skola A ligger i en förort i en 

mångkulturell skola och den har ca 300 elever från förskoleklassen upp till årskurs 5. På 

skolan finns det två förskoleklasser som ligger i två olika byggnader med ca 22 barn i 

varje klass. Det är en lärare, en förskollärare och en halvtids förskollärare/barnskötare i 

varje klass. Läraren och förskolläraren fortsätter med att arbeta med barnen även i 1:an 

och 2:an och då är det läraren som har huvudansvaret för klassen. Detta görs för att 

läraren redan i ett tidigt stadium ska se vart barnen befinner sig i sin utveckling. 

 

Den andra förskoleklassen, som vi kallar Skola B ligger i ett villaområde i en småstad. I 

varje klass går det ca 15 barn. Skolan har alla förskoleklasser i tätorten och det går barn 

från olika kulturer men i den klass vi undersökte fanns det ingen av annat ursprung. Det 

är en F-årskurs 3 skola och har ca 250 elever. I varje förskoleklass finns en ansvarig 

förskollärare och det finns även en resurs i tre av klasserna. På denna skola tar 

förskolläraren en ny klass varje år och det finns fyra förskoleklasser på skolan.  

 

4.3 Datainsamlingsmetoder   

4.3.1 Intervjuer  

Vi ville veta om barnen visste vad likhetstecknet betydde (vårt lärandeobjekt) och i 

vilka situationer det användes. För att få reda på vad barnen hade för förkunskaper 

innan våra lektioner valde vi att göra intervjuer med dem och dessa kallar vi för förtest. 

(Bilaga 2)  

 

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer istället för kvantitativa intervjuer, för att de för 

det mesta har en låg grad av standardisering, det ger intervjupersonerna mera fritt 

spelrum och de kan svara med egna ord på de frågor som intervjuaren ställer. Enligt 
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Patel och Davidsson (2003) passar det bra att använda sig av kvalitativa intervjuer när 

man vill ta reda på de intervjuades uppfattning av ett visst fenomen eller begrepp.  

 

Med tanke på att det var barn i lägre åldrar som skulle intervjuas så passade kvalitativa 

intervjuer bra. Enligt Metoder för datainsamling (Skolverket 2000) är det bra om 

intervjuer med barn inte blir så långa så barnen tappar intresset, vilket också Kvale och 

Brinkman (2009) betonar är viktigt att tänka på. Vår intervju var inte tänkt att vara så 

lång med tanke på barnens åldrar utan vi hade ett fåtal frågor planerade. Efter att ha läst 

litteratur om ämnet och studerat Learning study metoden kom vi fram till våra frågor. 

Vi valde att ställa frågorna i en bestämd ordning samtidigt som vi var lyhörda för 

barnens svar. Enligt Stadler (muntl.100325) så kan detta kallas för en semistrukturerad 

intervju där man använder sig av frågor som är formulerade i förväg där det ändå finns 

möjlighet att ställa följdfrågor beroende på vilka svar barnen ger. Pedagogen deltar i 

samtalet för att ställa frågor och det är en balansgång att låta barnen prata fritt utan att 

intervjuaren styr frågorna (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007:38). Vi hade en 

mall att gå efter men vi var samtidigt anpassningsbara. "Att följa upp barnens svar och 

få barnen att ge uttryck för sina tankar är som vi tidigare nämnt poängen med detta sätt 

att intervjua. Detta kräver att intervjuaren är lyhörd för barnens svar och formulerar 

följdfrågor utifrån det barnet säger” enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (s.38). 

Både intervjuare och intervjupersonerna kan vara medskapare i samtal enligt Patel och 

Davidsson (2003).  

 

4.3.2 Videoobservationer 

Syftet med våra videoobservationer var att studera hur barnen uppfattar likhetstecknets 

betydelse i våra lektioner i Learning study studien för att använda oss av detta i vårt 

resultat och analys. Detta blir våra tolkningar av vad som observeras. 

"Lärandeögonblicket låter sig sällan fångas i observationerna, men det sätt på vilket 

barnen utforskar sin omvärld och gestaltar det erfarna, ger observatören en möjlighet att 

tolka barnens avsikter och förståelse i den observerade situationen" (Björklund, 

2007:75). Under en videoobservation ges det däremot unika tillfällen och möjligheter 

till att utforska och se hur barnen tillsammans utvecklar kunskaper. Genom att en 

videoobservation kan granskas vid fler tillfällen kan också nya aspekter komma fram 

som kan ge djupare förståelse hur barnen tänker vid den observerade aktiviteten (a.a.). 

4.3.3 Eftertest  

Det går att se om det finns kvalitativa skillnader i barnens lärande genom att ta reda på 

deras förståelse direkt före och direkt efter den planerade lektionen (Holmqvist, 2006). 

Hon menar att barnen har en möjlighet att ha kvar sin utvecklade kunskap i ett 

långperspektiv om man ser att de erhållit utvecklad förståelse. Men det finns också en 

risk att barnen kan ha memorerat det som presenterades under lektionen och då kan de 

också återgå till den ursprungliga kunskapen om lärandeobjektet efter lektionstillfället 

(a.a.). För att få reda på hur barnen tagit till sig det som vi erbjöd dem angående vårt 

lärandeobjekt, likhetstecknets betydelse, fick barnen göra ett eftertest direkt efter varje 

genomförd lektion. Då fick vi en inblick i vad barnen hade utvecklat för kunskap efter 

att de deltagit i våra planerade lektioner och vi får reda på hur barnen lär sig vilket är 

vårt syfte. 

4.4 Forskningsetiska principer  

Vetenskapsrådet (2002) har fyra forskningsetiska principer, dessa är allmänna 

huvudkrav på forskning. Informationskravet innebär att de berörda i undersökningen har 
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informerats om uppgiftens syfte. Vi informerade föräldrarna om vårt examensarbete och 

vad vi ville undersöka med barnen. När det gäller samtyckeskravet bad vi föräldrarna 

skriva under ett godkännande (Bilaga 1) om att deras barn fick delta i undersökningen. 

Eleverna i undersökningen har tillsammans med föräldrarna gått med på att medverka. 

Konfidentialitetskravet innebär att personerna i vår undersökning är konfidentiella och 

inga personuppgifter finns antecknade. Vi berättade också att allt material, som 

bandinspelningar och videoinspelningar kommer att behandlas konfidentiellt och 

raderas efter det att undersökningen är slutförd. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter 

som är insamlade om enskilda personer under vår undersökning endast används för 

forskningsändamål. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

4.5.1 Reliabilitet 

När det gäller mätnoggrannheten (reliabiliteten) i vår studie har vi försökt att genomföra 

intervjuer och lektioner på liknande sätt, förutom de variationer som vi medvetet ville 

ha med. Vi valde ut sex barn i varje grupp på förhand och vi valde medvetet ut barn som 

vi ansåg skulle våga vara med. Dessa barn ansågs som trygga och inte så blyga, de lite 

tystare och blygare barnen valdes medvetet bort.  Innan intervjuerna frågade vi de 

tilltänkta barnen om de ville delta, det var helt frivilligt. Vårt urval kan ha betydelse för 

resultatet men vi ville ha med barn som ville delta och som var positivt inställda till det 

vi skulle undersöka.  

 

Vi spelade in våra intervjuer för att vi skulle kunna fokusera på vad barnen svarar och 

här brydde sig barnen inte om att det bandades så barnens svar har inte påverkats av 

detta. När vi genomförde intervjuerna var vi båda två vuxna med, en genomförde 

intervjun och den andre observerade i bakgrunden. Trots detta upplevde vi att barnen 

inte påverkades av detta. Vi pedagoger lyssnade in varandras intervjuer så att vi skulle 

få intervjuerna så lika som möjligt. 

 

Vi satt i ett grupprum utan fönster på skola A och vi blev inte störda av något som 

avledde barnens uppmärksamhet. På skola B satt vi i ett grupprum med ett fönster som 

var öppet. Barn och vuxna gick förbi utanför och det hördes trafik men barnen blev inte 

störda av detta och det påverkade inte deras resultat. 

 

Vi använde även oss av videodokumentering för att få en högre reliabilitet i vår studie 

när vi genomförde våra lektioner. Även här observerade vi varandra så att vi skulle säga 

och agera på liknande sätt så att resultaten skulle bli likvärdiga. Vi upplevde inte att 

barnen påverkades av att den andre vuxne filmade lektionerna. Våra reflektioner efter 

varje lektion har också haft stor betydelse för vårt fortsatta arbete med planering inför 

kommande lektioner och för vårt arbetes resultat och analys. 

 

4.5.2 Validitet 

Genom att vi utförligt har berättat om genomförandet av vår Learning study anser vi att 

detta höjer validiteten. Vi anser att våra resultat ger en sann bild av det som vi 

undersökt, det vill säga hur vi pedagoger kan öka förståelsen av likhetstecknet i 

förskoleklass med hjälp av Learning study metoden.  
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4.6 Genomförande/Vår Learning study 

Vi har blivit inspirerade att använda oss av Learning study metoden i vår studie efter att 

ha läst Holmqvist (2006) bok Lärande i skolan. Learning study som 

skolutvecklingsmodell. Eftersom vi har gjort vår egen tolkning av modellen så stämmer 

den inte helt överens med upplägget i boken, men vi har försökt att följa metoden så 

mycket som möjligt. Vi har genomfört tre kvalitativa intervjuer som vi även kallar för 

förtest, tre laborativa lektionspass och tre eftertester. Vi har använt oss av 

förskoleklassbarn eftersom syftet med vår studie är att undersöka hur förskoleklassbarn 

kan öka sin förståelse för likhetstecknets betydelse genom att använda oss av denna 

metod. Vi vill också undersöka hur vi som lärare kan erbjuda möjligheter för 6-åringar 

att vidga sin förförståelse av likhetstecknets innebörd tidigare än i årskurs 1. 

 

Förtesten och intervjuerna, var utformade så att vi skulle få reda på de kritiska 

aspekterna kring vårt lärandeobjekt, likhetstecknets innebörd. Varje intervju tog mellan 

5-15 minuter att genomföra. I den första Learning study studien skiljer vårt 

tillvägagångssätt sig en aning ifrån hur övriga har gjort i Holmqvists (2006) bok. Vi 

planerade förtest 1 ihop med lektion 1 på grund av praktiska orsaker men efter det har vi 

försökt följa modellen för en Learning study enligt Holmqvist (a.a.). 

 

Lektionerna är upplagda efter Learning study metoden, vilket innebär att vi har 

analyserat tillvägagångssättet utifrån variationsteorin. Vi har också utvärderat hur 

barnen tagit till sig det som vi erbjöd dem att lära sig angående vårt lärandeobjekt, 

likhetstecknet. Därefter har vi reflekterat över vad vi som lärare behövde förändra, 

variera, i vår planering av nästa lektionspass eller vad vi skulle behålla konstant, 

antingen materiellt, symboliskt eller verbalt. 

 

Vi hade tre lektioner med sex barn, tre flickor och tre pojkar i varje grupp. Varje lektion 

tog ca 25-30 minuter. Först hade vi två lektioner med två olika grupper från skola A och 

sedan den tredje lektionen med en grupp från skola B. Lektionerna gick till så att vi 

först visade barnen att vi skulle arbeta med vårt lärandeobjekt, likhetstecknets innebörd, 

och sedan fick de laborera själva och visa varandra vad de kommit fram till. Barnen fick 

göra ett enskilt eftertest (Bilagor 3-5) efter varje lektion och en av oss läste frågorna. De 

fick rita figurer och symbolerna är lika med och symbolen inte lika med. Alla 3 

eftertester bestod av samma uppgifter, 8 stycken, men med en förändring på uppgift 7 

och 8 i eftertest 2 och förändring av uppgift 4, 7 och 8 i eftertest 3. Vi analyserade 

resultaten efter varje studie för att hitta de kritiska aspekterna och undersökte vad vi 

behövde förändra, variera, och vad vi skulle behålla konstant för att förbättra förståelsen 

hos barnen angående lärandeobjektet. Allt är inspelat antingen med mp3 spelare eller 

med videofilm för att kunna transkriberas senare. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

En sammanfattning av vår Learning study cykel: 
1. Val av lärandeobjekt (likhetstecknet). 

2. Förtest (intervjuer) görs enskilt och spelas in på band. 

3. Planering av lektion. 

4. Lektionen genomförs och videofilmas. 

5. Eftertest görs skriftligt, enskilt. 

6. Analysering av data. 

 

En ny cykel startas från steg 2, i en ny grupp, sammanlagt tre gånger 
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Tabell 1.  
Variations tabell. Här sammanställs det som varierar i våra 3 Learning study tillfällen. 
 

Learning study 1 Learning study 2 Learning study 3 

Förtest (Bilaga 2) 

6 frågor      

(Bilaga 2) 

7 frågor med variation på 

fråga 2,3 och 7 

(Bilaga 2) 

5 frågor med variation på 

fråga 5,6 och 7 

Lektion - 3 balansvågar 

 med vikter  

- likhetstecken, 

 olikhetstecken 

-cuisenaires 

färgstavar 

-illustrerar     avslutningen 

på blädderblock 

- siffror 

 

 

 

- tillgång till annat 

material  

- inga siffror 

Eftertest (Bilaga 3) 

- 8 uppgifter 

- 2 uppgifter,  

7 och 8, med 

siffror 

(Bilaga 4) 

- 6 uppgifter 

- uppgift 7  och 8  

togs bort. (Inga uppgifter 

med siffror). 

(Bilaga 5) 

- 8 uppgifter 

- uppgift 4 ändrad 

- 2 nya uppgifter, 7 och 

8, med symbolerna lika 

med och inte lika med. 

 

4.6.1 Learning study 1 

Förtest 1  

Vi valde att göra intervjuerna enskilt med varje barn för att de inte skulle påverka 

varandra. För att ta reda på hur barnen tänker behöver vi ställa dem inför sådana 

situationer och ett sätt att påverka barnens tankeutveckling är genom att samtala med 

barnen i en intervju (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007, Pramling, 1988) Vi tog 

in ett barn i taget och placerade dem mittemot intervjuaren, detta för att vi skulle ha 

ögonkontakt med barnet under intervjuns gång, vilket är viktigt enligt Doverborg och 

Pramling (2007).  Författarna tycker också att det blir lättare för barnen att hålla fokus 

om det hela görs under en tidpunkt som är bra för barnet . 

 

Vi hade förberett sex intervjufrågor (Bilaga 2), en symbol (likhetstecknet) som vi hade 

på en liten lapp, samt ett konkret material som barnen kunde använda sig av för att 

illustrera hur de tänkte kring vårt lärandeobjekt, likhetstecknet. Vi läste frågorna för 

barnen. Avslutningsvis fick de ett blankt papper där de skulle visa likhetstecknets 

betydelse genom att själva skriftligt rita symboler. Vi valde att spela in intervjuerna på 

en mp3-spelare för att kunna skriva ut dem senare i sin helhet och analysera för att hitta 

de kritiska aspekterna och sammanfatta barnens svar, samtidigt som vi kunde hålla 

fokus på vad barnen svarade. 

 

Lektion 1 

Vi hade planerat lektionen noggrant så att de skulle förstå vårt lärandeobjekt, 

likhetstecknets innebörd. Här hade vi inte förtest 1 som bakgrund utan vi hade planerat 

lektion 1 med utgångspunkt ifrån våra tidigare erfarenheter och efter vad vi visste att 

just dessa barn hade fått för undervisning angående likhetstecknets innebörd. Vi hade 

förhört oss med de lärare som hade dessa barn i sina klasser.  
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Den pedagog som hade hand om denna barngrupp i vanliga fall ledde lektionen och den 

andre höll sig i bakgrunden och videofilmade alltihop. Först samlades alla på golvet där 

pedagogen hade barnen framför sig. Hon berättade att de skulle få arbeta med 

likhetstecknet och att de skulle få laborera med hjälp av balansvågar där barnen skulle 

få vågarna att väga jämnt. Pedagogen återkopplade till intervjun och likhetstecknet. Sen 

presenterades tre balansvågar och hur de fungerade, två med skålar som de skulle lägga 

vikter i och en där de skulle hänga fast vikter på. Pedagogen satte också på ett 

likhetstecken mittemellan vågskålarna på alla tre vågarna och förtydligade dess 

betydelse. Hon berättade att de skulle få laborera själva, två och två, och få vågarna att 

väga jämnt. De fick använda sig av vikter och av brickor. När alla var klara fick de 

redovisa för varandra hur de hade tänkt och gjort för att få en jämvikt på vågarna. 

 

Efteråt samlades alla igen på mattan. Pedagogen visar olikhetstecknet och förtydligar 

det med cuisenaires färgstavar. Detta för att visa på vad som urskiljer sig i jämförelse 

med likhetstecknet. Hon la först ut likhetstecknet på mattan och la lika långa cuisenaires 

stavar på var sida om tecknet. Pedagogen visade också att man kan lägga ihop olika 

längder på ena sidan och en som var lika lång på andra sidan för att förtydliga att det 

inte måste vara lika långa stavar utan att det viktiga var att de tillsammans blev lika 

långa. Sedan demonstrerade pedagogen också olikhetstecknet genom att lägga ut olika 

långa stavar på var sida om tecknet. Barnen fick sedan själva, i samma grupp som 

tidigare, laborera med cuisenaires färgstavar så att både likhetstecknet och 

olikhetstecknet stämde. Det avslutas med att de fick redovisa sina tankar för varandra. 

Därefter tackade vi barnen för deras medverkan. 

 
Eftertest 1 

Efter att vi avslutat lektion 1 fick barnen gå ut ur rummet och vänta utanför. Vi 

plockade in ett barn i taget för att de skulle få göra ett eftertest (Bilaga 3) där vi skulle 

se om barnen hade förstått det som var vårt lärandeobjekt, likhetstecknets betydelse. 

Eftertestet bestod av 8 stycken uppgifter som skulle besvaras skriftligt. Det fanns 

uppgifter med färdigt ritade vågar som vägde jämnt, symboler i form av trianglar och i 

form av klossar. Vi hade lagt fram en lapp med likhetstecknet på och en lapp med 

olikhetstecknet så att de kunde titta på hur de såg ut. Barnen skulle fylla i rätt tecken så 

att uppgifterna stämde. De två sista frågorna i formuläret skulle de skriva med siffror så 

att det vägde jämnt respektive ojämnt. Även här läste vi uppgifterna för barnen. 

4.6.2 Learning study 2 
Förtest 2 

Vi genomförde intervjuerna på samma sätt som i förtest 1 men denna gång ändrade vi 

på intervjufrågorna (Bilaga 2). Vi förändrade fråga 2 och la till att vi skulle förklara vad 

tecknet innebar om barnen inte visste det. Fråga 3 fick bli en fråga om de visste vad 

tecknet betydde. Fråga 4 utvecklade vi mer och den sista frågan, 7, förtydligade vi. Vi 

tänkte mer på följdfrågor som Hur tänkte du nu? Berätta för mig vad du gjort! osv. 

 
Lektion 2 

Vi planerade lektion 2 utifrån våra reflektioner om hur det hade gått på lektion 1. Vi 

genomförde lektionen likadant som i lektion 1 men vi avslutade annorlunda. Vi knöt 

ihop lektionen med att vi ritade upp symboler på ett blädderblock där det vägde jämnt 

respektive ojämnt och sedan fick barnen tala om vilket tecken som passade in mellan 

symbolerna. Vi använde oss också av siffror där de skulle tala om vilket tecken som 

passade in mellan siffrorna. Vi avslutade med att rita upp likhetstecknet och 
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olikhetstecknet och frågar om de visste vad de kallades som en sammanfattning av 

lektionen. 

 

Eftertest 2 

Detta genomfördes på samma sätt som i eftertest 2 (Bilaga 4). Samma vågar och 

symboler som tidigare men vi hade inte med uppgift 7 och 8. 

4.6.3 Learning study 3 
Förtest 3 

Genomfördes på samma sätt som i förtest 1 och 2 men vi förändrade intervjufrågorna 

(Bilaga 2) även denna gång. Det som urskiljde sig var att vi drog ihop fråga 5 och 6 till 

en fråga och vi hade inte med fråga 7 alls. Barnen skulle inte skriva det de gjort med 

siffror. Vi plockade även bort dinosauriebergen. Barnen fick illustrera likhetstecknet 

med grodor istället för dinosaurier. 

 
Lektion 3 

Inledning som tidigare. Här har en förändring, variation, gjorts i tillvägagångssättet. Nu 

får barnen använda olika material att laborera med till två av balansvågarna med skålar 

på. De hade tillgång till små plastnallar i tre olika storlekar med olika vikt, plastgrodor 

som vi använde oss av i förtestet, knappar i olika former och storlekar och vikter. På 

den tredje balansvågen kunde man hänga på brickor så till den kunde man inte använda 

något annat material. På alla vågarna satte pedagogen ett likhetstecken mellan skålarna 

som i de föregående lektionerna. När barnen hade klarat uppgiften fick de visa för 

varandra och berätta hur de tänkt. 

 

Efter detta samlade vi barnen igen för att introducera olikhetstecknet. Pedagogen visar 

barnen olikhetstecknet och lägger det på golvet framför sig och visar tecknet med hjälp 

av grodorna (en groda ≠ två grodor). Sedan visar hon likhetstecknet och lägger grodor 

så att detta tecken stämmer som en jämförelse (en groda = en groda). Därefter får 

barnen samarbeta två och två igen och de får ett likhetstecken och ett olikhetstecken i 

varje grupp. Nu skulle de visa tecknens betydelse med hjälp av samma material som de 

hade tillgång till när de använde sig av vågarna, vi använde inte cuisenaires färgstavar 

denna gång. Barnen fick sedan redovisa sina tankar för varandra och se om tecknen 

stämde. 

 

Lektionen avslutas som i lektion 2 med den förändringen att vi inte använder oss av 

siffror alls. 

 

Eftertest 3 

I det tredje eftertestet (Bilaga 5) hade vi ändrat uppgift 4 så att vågen visade att den 

vägde ojämnt. I uppgift 7 och 8 var förändringen att barnen själva skulle rita symboler 

så att tecknen stämde.
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5. Resultat och analys  
Intervjuerna och filmandet av lektionerna är en stor del av arbetet när vi gör vår 

Learning study undersökning inom variationsteoretiska ramar. Genom att banda 

intervjuer, lektioner och eftertest får vi viktig information inför planeringen av de 

kommande förtesten och lektionerna. Syftet med denna empiriska studie är att 

undersöka hur barn i förskoleklass lär sig likhetstecknets betydelse med hjälp av en 

metod som kallas Learning study. Vi undersöker hur vi som lärare, kan erbjuda 

möjligheter för 6-åringar att vidga sin förförståelse av likhetstecknets innebörd tidigare 

än i årskurs 1. Vi tittar också på kommunikationens betydelse för inlärningen av 

barnens begreppsutveckling när det gäller likhetstecknet. 

5.1 Resultatet av förtesten 

En viktig början enligt Learning study metoden är att göra en förintervju för att få en 

kännedom om barnens kunskapsnivå. Vårt syfte med förtestet är att ta reda på vilka 

förkunskaper barnen har om vårt lärandeobjekt, likhetstecknets betydelse. Resultaten av 

de olika förtesten ligger sedan till grund för vårt variationsteoretiska upplägg av 

lektionerna.  

 

Vi startar intervjuerna med att visa likhetstecknet på en lapp och frågar barnen om de 

vet vad det är för något. De allra flesta barnen i undersökningen i förskoleklassen 

uppfattade inte likhetstecknet som en matematisk symbol. Det visar sig att endast 2 barn 

av 18 förstår tecknets betydelse men de säger inte att det heter “är lika med”. De här 2 

barnen redovisar tecknet genom att säga att 1+1 blir 2. De ser likhetstecknet som ett 

resultattecken och vill gärna ha med plustecknet. 

 

Exempel från våra intervjuer. Läraren förkortar vi med L och barnet med B. 

 
Svar: 1 

 
L: - Nu undrar jag så här, vad har du sett detta någonstans (visar 

likhetstecknet)? 

B: - Mm, i matematiken. 

L: - På matematiken, vad betyder det då? 

B: - Det som det blir ska man sätta till där. (Barnet pekar bakom 

likhetstecknet) 

L: - Hur tänkte du då? 

B: - Om man tar 1+1 så är det 2, sen tar man två här. (Barnet pekar efter     

       likhetstecknet) 

 

 

 

Svar: 2 

 

L: - Har du sett det här tecknet någonstans när det gäller matematik? 

B:  - Ett plus ett det blir två.          

 

När vi ber barnen visa för oss i förtest 1, hur de kan använda likhetstecknet med hjälp av 

bergen och dinosaurierna med likhetstecknet emellan förstår inte en del av barnen. Vi 

behöver förtydliga att tecknet betyder att det ska vara lika på båda sidorna. Först då 

förstår barnen vad vi ber dem om. Resultatet blir att vi förändrar fråga 4 i förtest 2 till 
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att direkt säga att tecknet betyder att det ska vara lika på båda sidorna och då förstår 

barnen snabbare och placerar ut dinosaurierna på bergen. I förtest 3 tar vi bort bergen 

och ersätter dinosaurierna med plastgrodor i olika färger i stället. Vi ställer fråga 4 på 

samma sätt, byter bara ut ordet dinosaurier mot grodor istället. Frågan uppfattas utan 

större problem och barnen lägger ut grodor på båda sidor om likhetstecknet så att 

tecknet stämmer.   

 

När barnen ska visa likhetstecknets betydelse mer konkret genom att placera dinosaurier 

på bergen med likhetstecknet emellan eller placera ut grodor på båda sidor om tecknet, 

löser de detta på olika sätt. De sorterar efter antal och/eller färg så att det stämmer på 

båda sidorna om tecknet. 6 barn lägger samma färg på dinosaurierna eller grodorna på 

båda sidorna om likhetstecknet. Ett barn lägger samma färgkombination på varje sida 

om tecknet, en blå, en grön, en röd och en gul, så det blir lika på varje sida. Ett barn 

lägger fyra blå på ena sidan av tecknet och fyra röda på andra sidan. Resterande 10 barn 

lägger ut rätt antal på varje sida om tecknet men de använder sig av olika färger, de bryr 

sig inte om att det är olika färg. Ett av dessa 10 barn var däremot noga med att alla 

dinosaurierna gick åt samma håll. 

I förtest 1 får barnen avsluta intervjun med att själva skriva siffersymboler och 

likhetstecknet, det som de illustrerat med hjälp av dinosaurier, på ett blankt papper. Här 

upptäcker vi direkt en annan kritisk aspekt när vi ber barnen skriva likhetstecknets 

betydelse med hjälp av siffror. Det resulterar i att det blir för abstrakt och barnen tappar 

förståelsen. Något barn tror att det ska skriva bokstäver, någon annan skriver bara 

siffrorna 1-21. Endast 2 barn klarar av att skriva det de illustrerat med dinosaurierna. Ett 

av dessa barn lägger ut tio dinosaurier på det ena berget och tio på det andra, och då 

skriver barnet 10=10 . Det andra barnet gör likadant men lägger ut fyra dinosaurier på 

respektive berg och skriver 4=4. Vi förändrar och förtydligar frågan till förtest 2 men 

det visar sig att det fortfarande är för abstrakt och för svårt för barnen. Så till förtest 3 

plockar vi bort denna fråga från intervjun. Resultatet blir att intervjun går mycket 

snabbare i förtest 3. 

5.1.2 Analys av förtesten 

Eftersom det är viktigt att få kännedom om barnens förkunskaper om ett visst 

lärandeobjekt i en Learning study, i vårt fall likhetstecknet, gör vi ett förtest i form av en 

intervju med varje barn. Det är inte så lätt att ställa rätt frågor i en intervju med barn. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2007:38) menar att “det är en svår balansgång 

mellan att låta barnet prata fritt och att som intervjuare styra frågorna".  När vi ställer 

våra frågor blir vi medvetna om att barnen verkar undra vad det är vi vill ha reda på. 

"Pedagogen deltar hela tiden i samtalet, inte för att förklara eller ge rätt svar, utan för att 

ställa frågor, vilka hjälper barnen att reflektera över de uppkomna situationerna" 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999:74). Därför behöver vi ställa ett antal 

följdfrågor för att få barnen att berätta vad de vet om likhetstecknet. Solem och Reikerås 

(2004) skriver att små barn sällan fokuserar på rätt svar. Det viktiga är att utgå från 

barnens kunskaper som de redan har och att ta vara på det matematiska barnet även i 

skolan genom att hålla kvar ”barnets eget tankesätt, logik och kreativitet” (a.a.s.301).   

 

När vi förbereder intervjufrågorna utgår vi ifrån att barnen vet vad symbolens 

matematiska benämning är och i vilket sammanhang det användes. När vi gör förtest 1 

berättar vi inte att det kommer att handla om matematik innan likhetstecknet visas. Här 

kommer det fram att de flesta av barnen inte förstår vad likhetstecknet betyder när det 

står som ett eget tecken. Vi får förklara att det används i matematiska sammanhang. I 
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reflektionen efteråt inser vi att innan barnen ska tala om vad det är för symbol bör de få 

reda på att det ska handla om matematik. De flesta av barnen vet ändå inte vad 

likhetstecknet betyder. Malmer (2006) menar att barn har lättare att uppfatta vad som 

sker i en situation än att tolka ord, det abstrakta symbolspråket blir ett främmande språk. 

Vi märker att barnen inte förstår när vi ställer våra frågor. Solem och Reikerås (2004) 

skriver om det matematiska symbolspråket och kallar detta för det formella matematiska 

språket. Man måste tänka på att detta språk är ett främmande språk för barnen när de 

börjar skolan, att detta blir ett språk av första ordningen. 

 

Kommunikationen mellan oss och barnen får stor betydelse när vi ställer våra 

utmanande frågor. Enligt Johnsen Høines (1997) bör den första symboliska funktionen 

beledsagas av talat språk. Det är på talets grund alla andra teckensystem byggs upp. 

 
 “Vi kan hjälpa eleverna att få större förståelse för själva symbolfunktionen 

genom att vi med deras eget dagliga språk och deras egna tecken som 

bakgrund skapar egna symboler, och att vi sedan tillsammans värderar dem 

och kommer överens om betydelse och användning” (Johnsen Høines 

1997:95). 

 

Det är också viktigt hur vi ställer frågorna och vilket språk vi använder för att få barnen 

att förstå innebörden av frågorna. Ahlberg (2000) menar att för att de matematiska 

symbolerna ska få en innebörd, måste de kopplas till barnens eget språk, symbolerna 

måste betyda något för barnen. Vi ser att barnen klarar av intervjufrågorna snabbare 

inför lektion 2 och 3 när vi förtydligar frågorna. Det är först när de får visa 

likhetstecknets betydelse mera konkret med hjälp av dinosaurier och grodor som 

förståelsen för tecknet ökar. Malmer (1983) menar att det bör finnas ett samspel mellan 

barnets mognad och inlärningsfaktorer för att begreppsuppfattningen ska bli en 

kunskap. En av strategierna är att utgå från barnets erfarenhet och låta dem få arbeta 

med olika slags material. Malmer (s.55) anser också att en "god språkutveckling är en 

förutsättning för matematisk begreppsbildning". När begreppen är väl förankrade kan 

barnen börja använda sig av de matematiska symbolerna. 

 

När vi ber barnen skriva det de illustrerat med vårt konkreta material med siffror blir det 

alldeles för svårt och abstrakt. De flesta barnen förstår inte vad vi vill att de ska skriva 

utan en ordentlig förklaring från vår sida. Resultatet visar att det är några av 

förskoleklassbarnen som inte kan siffror. Malmer (2006) menar om eleverna ska kunna 

skapa sig en förståelse av det abstrakta begreppet krävs det konkreta arbeten av det 

abstrakta i relevanta sammanhang. Hon anser vidare för att skapa sig förståelsen måste 

det ges tillfällen till att förstå och upptäcka samband och sedan omkoda det till det 

matematiska symbolspråket (a.a.). Här inser vi att det krävs mer konkreta situationer 

och upplevelser för att barnen ska förstå sambandet mellan att skriva det de illustrerat 

med dinosaurierna med siffror. 

5.2 Resultat av lektionerna 

I det laborativa arbetet med balansvågarna ser vi att 17 av 18 barn har stor medvetenhet 

om likhetstecknets betydelse. Det är ett barn som inte riktigt förstår begreppet lika med 

från början. Genom kommunikationen mellan de andra barnen ser vi hur hennes 

förståelse utvecklas och hon får vågen att väga jämnt till slut.  

 

Ett exempel från videoinspelning från lektion 3: 

Vi kallar de två barnen som laborerade tillsammans för B1och B2 och läraren för L: 
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B1 hämtar plastbjörnar och sätter på sin vågskål samtidigt som B2 också 

hämtar björnar och sätter på andra vågskålen. 

B1: - Hur många har vi? - en, två ....- sju är det på den (och pekar på sin  

vågskål)   - Oj, den väger mer, - ok då tar vi den (hon tar bort en från den 

andra vågskålen och sätter sin sida.  

B2 fortsätter att sätta på fler björnar på sin vågskål och verkar inte riktigt 

förstå vad syftet är. 

B1: - Då väger det mer än den (pekar på vågskålarna). 

B2: - Då måste vi ta bort (B2 tar bort tre björnar) - Du har sju (tar bort 

några till på sin sida och säger) - Vi ska ha sju. 

B1: - Jag har en mini och en mitt emellan och många stora, vänta nu, - en -

sju (räknar B1 på sin sida och fortsätter sedan på den andra sidan).  

B2 puttar bort B1:s hand och räknar själv på sin sida. Bägge får det till 

elva, det blir tyst och ingen säger eller gör något. 

B2 tar bort björnar. 

B1: - Nu räcker det (när B2 har tagit bort fyra björnar) B2 fortsätter att ta 

bort björnar.  

L kommer och visar att pendeln ska vara i mitten och att de ska försöka få 

det att väga jämnt på båda sidorna av tecknet som sitter i mitten på vågen. 

L: - Nu väger den mer. (pekar på B1:s vågskål) 

B2 sätter på björnar igen och B1 hjälper till att sätta dit björnar. B2 går 

och hämtar en till björn så att det blir sju. Det väger ändå inte riktigt lika.          

L: - Hur kan det komma sig att det väger olika trots att det är sju på båda 

sidorna? 

B1: - För att det är “tungare”. 

L säger till de andra barnen att komma och titta och ber dem hjälpa till att 

lösa situationen tillsammans genom att kommunicera. Barnen kom fram 

till att björnarna var olika stora och därför vägde de olika och därefter 

löser de problemet och får vågen att väga jämnt. 

 

De som använde vikter tog alla den största vikten på den ena viktskålen och sedan 

testade barnen att sätta de mindre vikterna på andra vågskålen tills det vägde jämnt, de 

hade inte förståelsen att titta på vikterna och utläsa vad de vägde. Väga jämnt behöver 

alltså inte betyda lika många för barnen. 

 

När vi säger att det ska väga lika mycket eller väga jämnt på båda sidorna, menar vi att 

det väger lika mycket i vikt. För barnens del har det ingen betydelse om det var samma 

antal på båda sidorna eller storlek, bara det vägde jämnt. När barnen får laborera med 

cuisenaires färgstavar både med likhetstecknet och med olikhetstecknet ser vi att barnen 

förstår innebörden av tecknens betydelse. De arbetar fokuserat i samtal med sin kamrat 

och tillsammans enas de om hur slutresultatet ska se ut. Det viktiga är att de delger 

varandra sina slutsatser så att barnen upptäcker att det finns olika sätt att lösa 

problemen. Även när barnen får laborera med båda tecknen och andra material än 

cuisenaires färgstavar som knappar, plastgrodor och plastnallar hade barnen inga 

problem med att lägga saker så tecknen stämde. Några barn använde sig av olika saker 

på sidorna av tecknen. De la t.ex. en groda ≠ en nalle och en knapp, eller en 

leksaksapelsin = en kaplastav osv. Ändå verkar de förstå tecknens innebörd och när vi 

frågar om tecknen stämmer så säger de att det är lika mycket(många) på båda sidorna av 

tecknet = eller att det är olika mycket (många) på varje sida av tecknet ≠. 
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Vi kan också se att barnen arbetar på olika sätt. En del är väldigt snabba och laborerar 

inte så mycket utan tycker att när det väger jämnt är de klara, andra tar mer tid till att 

testa lite olika varianter innan de tycker att de är var klara. När barnen har fler saker än 

vikter att välja på tar lektion 3 lite längre tid att genomföra än de två första lektionerna. 

Inga barn verkade ha några svårigheter att förstå genomgången på blädderblocket. 

 

5.2.1 Analys av lektionerna 

Lektionen börjar med att en pedagog introducerar likhetstecknet tillsammans med sex 

barn, tre flickor och tre pojkar i varje grupp. Det hela videoinspelas av den andra 

pedagogen som höll sig lite i bakgrunden för att inte locka på uppmärksamhet. Det är 

bara i början som de reagerar på den okända pedagogen som filmar sedan fokuserar 

barnen sig på den pedagog som håller i lektionen. Barnen deltar aktivt genom att svara 

på frågor och själva börja testa på vågarna. Vi har också bestämt oss för att försöka att 

vara väldigt tydliga i våra instruktioner och upprepa orden, lika med, likhetstecknets 

betydelse, väga jämnt och väga ojämnt ofta. När barnen laborerar kommer andra 

begrepp in som tyngre, lättare, mer, fler, mindre, större, störst, mindre, minst, som blir 

helt naturligt för barnen att använda. Vi har också fått med strävansmål som att 

samarbeta med andra där hänsyn och respekt visas för den de samarbetar med (Lpo94, 

2006). Genom att låta barnen få berätta för varandra vad de gjort ökar också deras tillit 

till förståelsen av tecknens innebörd. Detta beskriver Strandberg (2006) genom att 

belysa Vygotskij som anser att när barnen sätter ord på sina tankar kommer ny kunskap, 

vilket bekräftar teorin om att barn lär sig på olika sätt. Vygotskij (a.a.) menar också att 

barnen får en variation av problemlösningarna när de berättade för varandra hur de 

tänker. 

 

När vi introducerar olikhetstecknet ger vi barnen en möjlighet att erfara en variation av 

vårt lärandeobjekt, likhetstecknet. Runesson (1999) menar att det förutsätts en variation 

av aspekten i fråga för att den ska kunna bli urskild. Innan man vet vad något är måste 

man också veta vad något inte är (a.a.). Därför valde vi att jämföra begreppen är lika 

med och är inte lika med för att barnen skulle se skillnad på dessa. Här har vi ett 

exempel från vår lektion 3 som visar på en variation av aspekten i fråga. När barnen i 

lektion 3 ska visa tecknen = och ≠ genom att själva placera ut saker på båda sidorna om 

tecknen så att tecknen stämmer, märker vi att två av grupperna gör lite annorlunda än 

barnen i de två första lektionerna. De lägger ut två olika saker på ena sidan av ≠ och en 

annan sak på andra sidan av tecknet. Här blir vi osäkra på om barnen tror att det måste 

vara olika saker för att visa att detta tecken betyder är inte lika med. För att se om de 

förstår tecknet rätt byter vi så att det blir två lika saker på ena sidan istället. Det visar sig 

att det inte har någon betydelse för barnens förståelse för tecknet, de förstår innebörden 

av olikhetstecknet ändå. De har genom oss pedagoger fått erfara en variation för att 

förstå skillnaden mellan likhetstecknet och olikhetstecknet. Detta tror vi har stor 

betydelse för barnens förståelse av likhetstecknets innebörd. 

 

Genom att videoinspela lektionerna kunde vi i lugn och ro lyssna på barnens 

kommunikation dem emellan och hur de hjälper varandra när någon var lite osäker. Här 

kan vi relatera till Björklund (2007) som menar att barnen bör få jämföra och dra egna 

slutsatser i vardagliga leksituationer som intresserar dem. Vi kan också se att barnen i 

förskoleklassen inte har problem att förstå likhetstecknets innebörd om de får lösa 

problemen laborativt. Efter varje lektion reflekterar vi över vad som kan förbättras och 

vad vi kan behålla, vilket Learning study metoden går ut på. ”De måste också möta 

vuxna som är steget före, och som planerar och tillrättalägger för att barnet ska lyckas 
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lösa en uppgift" (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999:129). Barnen lär sig 

kunskap på olika sätt och genom att barnen får lösa problemen på ett varierat sätt har de 

lättare att befästa de olika begreppen. 
 

"Tolkning av barns erfarenheter och lärande av matematik är en process som 

går mot en allt mer nyanserad beskrivning och förståelse. Under analysens 

och tolkningsprocessens gång tas alltid helheten i beaktande vilket gör att 

förståelsen hela tiden fördjupas. Denna process, i vilken forskaren växlar 

mellan sin förståelse och ny förståelse, innebär en ständig omtolkning som 

förändrar förståelsen när nya aspekter lyfts fram och bidrar till 

kunskapsbildandet” (Björklund, 2007:76).  

 

Vi utökar variationen ytterligare med att använda oss av blädderblock i slutet av 

lektionen. Detta gör vi för att vi vill att barnen ska få kunskapen om likhetstecknets 

betydelse på olika sätt och förtydliga detta ytterligare ett steg. Det är viktigt att lägga 

fokus på att förtydliga de kritiska aspekterna (Holmqvist red, 2006). Vi uppfattar 

begrepp på olika sätt beroende vad vi har för tidigare erfarenheter. Runesson (citerad i 

Holmqvist red, 2006:83) skriver om att “variation, urskiljning och samtidighet är 

begrepp som är centrala i de antagandena om lärande”. Dessa begrepp har varit 

vägledande när vi lagt upp och analyserat våra studier. Vid genomgången på 

blädderblocket märker vi att barnen är väldigt ivriga att svara på om tecknen stämmer 

mellan de symboler som vi ritade upp. De visar tydligt att de hade förstått tecknens 

innebörd så som vi ville att de skulle uppfatta dem. Detta trots att vi bara har haft en 

lektion på ca 20-25 minuter med varje grupp. 

5.3 Resultatet av eftertesten 

På uppgift 1 och 2 i alla eftertester, har vi ritat vågar som väger jämnt med lika många 

symboler på varje sida respektive väger ojämnt.  Här ska barnen rita tecknet som 

stämmer in på uppgiften vilket alla klarar utan att fråga varför vågen i uppgift 2 väger 

jämnt trots att symbolerna visar att den väger ojämnt. 

 
1. Vilket tecken ska användas här? 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                    

 

 

 

  

 

 

 

 2. Vilket tecken ska användas nu? 

 

 

                                

  

______________________________________________________________________                            
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På uppgift 3 och 4 ska barnen själva rita så att vågen väger jämnt respektive väger 

ojämnt med hjälp av symboler och tecknen på den förtryckta vågen.  I eftertest 3 har vi 

förändrat uppgift 4 så att vågen visar att den väger ojämnt. Alla klarar uppgifterna utan 

några problem i alla eftertester.  Det har ingen betydelse att vi visar att vågen väger 

ojämnt. 

 
4. Rita så vågen inte väger jämnt. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

På uppgift 5 och 6 (Bilagor 3-5) ska de rita in rätt tecken mellan symbolerna som är 

förtryckta utan våg. Även dessa uppgifter klarar de utan problem i alla eftertester. Några 

av barnen stannar upp vid kuberna och får räkna dem ett par gånger innan de sätter rätt 

tecken emellan. Men de klarar att sätta rätt tecken utan tvekan. 

 

På uppgift 7 och 8 (Bilagor 3-4) ska de i eftertest 1 och 2 skriva med siffror och rita 

tecknen, likhetstecknet och olikhetstecknet, där det vägde jämnt respektive vägde 

ojämnt. Här upptäcker vi en kritisk aspekt. Barnen förstår inte riktigt uppgiften att 

skriva så att det väger jämnt respektive väger ojämnt med siffror. En flicka löser det 

med att dela upp sitt namn så att det vägde jämnt. Om vi säger att barnet heter Klara så 

fördelar hon bokstäverna på följande sätt på raden:  

 

KL                                               A                                                            RA 

  1                                                           =                                                                  1 

 

Flickan får förklarat för sig att vi tänkte på siffror och då löste hon det genom att sätta 

samma siffra under de bägge bokstavsparen och lika med tecknet under bokstaven som 

stod ensam. En pojke skriver siffrorna spegelvänt, en annan pojke skriver siffrorna 

genom att sätta en direkt i början på strecket och en siffra längst bort på strecket och 

lika med respektive inte lika med emellan. En utav flickorna skriver uppgiften under 

raden.  

 

I eftertest 3 tar vi bort siffrorna helt i uppgift 7 och 8 och testet har nu ett likhetstecken 

och ett olikhetstecken i stället som barnen ska rita in symboler på var sida om. I det 

eftertestet märker vi att barnen förstår uppgiften utan vidare förklaring.  

 

Alla barnen förstår att de ska skriva tecknen på strecket ovanpå vågarna mellan 

symbolerna utom ett barn som ritar tecknen mitt på vågarna. 

5.3.1 Analys av eftertesten 

Enligt Learning study metoden görs ett eftertest av något slag för att se om barnen lärt 

sig den kunskap som pedagoger ville förmedla. Johnsen Høines (1997:114) skriver att 
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”Skriftspråket är till stöd för oss själva på så sätt att vi kan minnas och upprepa 

handlingen”. Här kunde vi också få det bekräftat om vår uppfattning hur vi skulle lära ut 

kunskapen om förståelsen av likhetstecknets betydelse. 

 

När vi reflekterade över det andra eftertestet upptäckte vi i uppgift 4, där vågen skulle 

väga ojämnt visade att den vägde jämnt (den var helt rak istället för att luta åt något 

håll). Till tredje eftertestet ändrar vi uppgift 4 till att visa att vågen väger ojämnt (vågen 

lutar). I sista reflektionen över eftertestet upptäcker vi att uppgift 2, som ska väga 

ojämnt visar att den väger jämnt. Trots detta var det ingen av barnen som påpekade 

detta och därför anser vi att det inte påverkade deras resultat. 

 

Vi kunde konstatera att blanda in siffror var helt klart en kritisk punkt för de flesta 

barnen. På denna nivå i förskoleklassen går det utmärkt att introducera likhetstecknets 

betydelse på ett enkelt och konkret sätt genom att laborera med material utan att blanda 

in siffror.  

 

I uppgift 7 och 8 i eftertest 3 ersatte vi att de skulle skriva att det vägde jämnt respektive 

ojämnt med siffror med att vi ville att barnen själva skulle rita symboler på båda sidor 

om respektive tecken så att tecknen stämde. Här märkte vi en stor skillnad i förståelsen 

då barnen klarade av dessa uppgifter. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser 

att det är en grund att arbeta med att lösa problem, se samband och uppfatta 

konsekvensen av ett förlopp.  Enligt författarna (a.a.) gör detta att de senare kan lösa 

helt andra matematiska problem. 

 

Alla barnen ritade tecknen på strecket ovanpå vågarna utom en flicka som ritade 

tecknen mitt på vågarna, vilket fick oss att fundera på om hon hade uppmärksammat att 

vi i presentationen på lektionen hade tejpat fast tecknen mitt på vågen precis som hon 

hade ritat.  

 

Eftertesten visar ett positivt resultat. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar 

att trots att ett barn kan lösa ett konkret problem så innebär det inte automatiskt att de 

kan lösa motsvarande problem genom att uttrycka det i det formella matematiska 

språket.  

5.4 Sammanfattning  

Vårt resultat visar att det är möjligt att redan i förskoleklass få barnen att 

förstå likhetstecknets betydelse. Då vi använder oss av Learning study metoden och 

utgår ifrån ett variationsteoretiskt perspektiv får vi positiva resultat. Genom att göra en 

inledande analys över barnens tidigare kunskaper om likhetstecknet kan vi få syn på de 

kritiska aspekterna för lärandeobjektet och få förståelse för vad som behöver utvecklas i 

undervisningssituationerna. I förtestet visar det sig att vårt antagande om barnens 

inledande förståelse för begreppet inte stämmer. När barnen ska visa likhetstecknets 

innebörd med hjälp av enbart symboler, siffror och likhetstecknet, klarar inte barnen 

detta. Däremot när vi arbetar laborativt med konkret material visar resultatet i 

eftertesten en ökad förståelse för likhetstecknets betydelse 

 

Att skapa tillfällen för kommunikation mellan barn och oss vuxna och barnen emellan, 

har stor betydelse för barnens begreppsutveckling. I samtalen barnen emellan kan de 

upptäcka olika sätt att tänka kring likhetstecknet och lära av varandra. Ett tydligt 

exempel på detta i undersökningen är situationen med flickan som inte riktigt förstår hur 

hon ska få vågen att väga jämnt. I samtalet mellan henne och hennes kamrater kan vi 
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dra slutsatsen att förståelsen har vidgats då flickan senare löser uppgiften korrekt. Att 

kommunicera med barnen då vi introducerar symboler som likhetstecknet och 

olikhetstecknet kan få stor betydelse. Barnens tankeprocess sätts igång och genom att 

fråga hur de tänker är det möjligt att följa upp med utmanade frågor. Barnen i 

undersökningen visar då i både ord och handling att de har förståelse för likhetstecknets 

innebörd.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Learning study har utvecklats från forskningsprojekt till skolutveckling enligt 

Göteborgs universitet (2008). Learning study har fått ett stort genomslag i Västsverige 

på grund av att många framgångsfaktorer har samverkat tillsammans. De trycker på att 

mål och syfte är tydliga och att man hittar det man vill fokusera på och detta görs 

genom att man noggrant tittar på de kritiska aspekterna för varje lärandeobjekt. Man 

arbetar med detta i arbetslag och det är inte den enskilde lärarens ansvar. Vi har genom 

att delvis provat Learning study metoden sett hur viktiga dessa faktorer är för att det ska 

bli ett bra resultat. Kan man genom denna metod se till att fler elever förbättrar sina 

resultat i matematik så är det bra. Göteborgs universitet (a.a.) påvisar att fler elever har 

nått målen i matematik i skolor som målmedvetet har arbetat med Learning study.  

 

Vi valde att göra vår undersökning på ett tidigt stadium på grund av att skolornas 

verksamhet slutar inför sommarlov. Detta gjorde att vi inte läst så mycket teoretiskt 

innan undersökningarna. Vi hade fokuserat oss på att läsa in om intervjuteknik och 

Learning study modellen, vilket gjorde att det kändes som att vi hade det som behövdes 

för att få en bra grund. Det behöver inte vara helt fel att göra på detta sätt då det visar 

sig att vid undersökningar med ett induktivt eller kvalitativt arbetssätt kan det i vissa fall 

vara bra. Om man på förhand gör en grundlig och omfattande litteraturgenomgång kan 

det kanske göra så att man inte upptäcker “det nya” enligt Patel och Davidsson (2003). 

 

Då vi påbörjade detta examensarbete hade vi föreställningar om att de flesta av barnen 

visste vad likhetstecknet var för en matematisk symbol. Vi ville ändå ta reda på om 

detta stämde och om barnen visste innebörden av tecknet.  I och med att vi genomfört 

en kvalitativ empiri har vi tittat på vad vi kan analysera och tolka utifrån våra tre 

Learning study studier, precis som Rienecker & Stray Jørgensen förespråkar (2008). De 

menar att det kan vara svårt “att säga något generellt utifrån en begränsad mängd 

observationer men man kan uttala sig om det som gäller för just de data man undersökt” 

(a.a.s.305). Vårt urval representerar lika många flickor som pojkar, svenska barn och 

barn med utländsk bakgrund. Några bodde i en storstad och några i ett mindre samhälle 

och detta har inte visat på någon skillnad i våra resultat. 

 

Vi valde att göra en kvalitativ intervju så att vi skulle ha möjligheten att ställa 

följdfrågorna utifrån vilka svar barnen gav, en så kallad semistrukturerad intervju enligt 

Stadler (2010 muntl). Bothén och Jönsson (2007) skriver att på en föreläsning med 

Kronqvist (2006)  talade han om hur viktigt det är att ta tillvara barnets informella 

kunskaper. Med informella kunskaper menar Kronqvist (a.a.) det som barnet kan i 

matematik men som han/hon ännu inte har lärt sig beskriva med hjälp av matematiska 

symboler och formler. Det viktiga är enligt Solem och Reikerås (2004:301) att utgå från 

barnens kunskaper som de redan har och att ta vara på det matematiska barnet även i 

skolan genom att hålla kvar ”barnets eget tankesätt, logik och kreativitet”. Vi håller med 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) att det är svårt att styra upp en sådan 

intervju och det krävs att man som intervjuare är lyhörd för barnens svar och därefter 

formulerar bra följdfrågor. Solem och Reikerås (a.a.) skriver också att små barn sällan 

fokuserar på rätt svar, något som skolmatematiken handlat om för många.  

 

Huvudsyftet med Learning study är att utveckla variationsteorin (Holmqvist red, 2006). 

Utifrån dessa erfarenheter skulle lektionerna planeras. Undantaget var den första 
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lektionen där vi planerade både förtest och lektionen tillsammans före mötet med 

barnen. Vi besökte varandras skolor och tiden var begränsad. Genom att vi delvis 

använt oss av Learning study metoden i undersökningen har vi provat ett annat sätt att 

tänka när vi har planerat våra lektioner. Det är variationen av material och hur vi 

kommunicerar med barnen som är det viktiga i planerandet. Vi bestämde oss för att 

försöka att vara väldigt tydliga i våra instruktioner och upprepa orden, lika med, 

likhetstecknets betydelse, väga jämnt och väga ojämnt ofta. Det talade språket är oerhört 

viktigt för den första symboliska funktionen anser Johnsen Høines (2008). Vi har också 

fokuserat oss på ett lärandeobjekt, likhetstecknet, och hur vi kan erbjuda barnen 

möjligheter att utveckla sin förståelse för detta begrepp utifrån variationsteorin. 

Analysen inriktas mot att "beskriva mönstret av variation (och invarians) under de olika 

lektionerna, att hitta skillnader i detta avseende samt att relatera dessa till skillnader i 

elevernas lärande" (Holmqvist, 2006:69). Vi har liksom Runesson (1999) valt att titta på 

vad barnen kan erbjudas att lära sig angående likhetstecknet och vi har försökt att 

anpassa våra lektioner därefter. Genom att arbeta med att utveckla variationsteorin lär vi 

oss vilken den kritiska aspekten är. Man förändrar de kritiska aspekterna och behåller 

vissa delar konstant av det som ska läras (Holmqvist, 2006). När de utvecklas ökar vi 

barnens förståelse för den kunskap vi vill förmedla. Vi har använt oss av både 

likhetstecknet och olikhetstecknet i alla tre lektioner men varierat material och 

arbetssätt. Det är viktigt för barnen att urskilja aspekten är lika med mot aspekten är inte 

lika med för att förstå skillnaden.  

 

För att få reda på hur barnen tagit till sig det som vi erbjöd dem angående vårt 

lärandeobjekt, likhetstecknets betydelse, fick barnen göra ett eftertest direkt efter varje 

genomförd lektion. Då fick vi en inblick i vad barnen hade utvecklat för kunskap efter 

att de deltagit i våra planerade lektioner. Holmqvist (2006) skriver att man kan se om 

det finns kvalitativa skillnader i barnens lärande genom att ta reda på deras förståelse 

direkt före och direkt efter den planerade lektionen. Hon menar att barnen har en 

möjlighet att ha kvar sin utvecklade kunskap i ett långperspektiv om man ser att de 

erhållit utvecklad förståelse. Risken är som Holmqvist (a.a.) påstår att barnen kan 

memorera det som presenteras under en lektion, vilket gör att de kan återgå till den 

ursprungliga kunskapen om lärandeobjektet efter lektionstillfället. 

6.2 Resultatdiskussion 

Vi anser att vi har fokuserat på likhetstecknets betydelse och på hur vi som pedagoger 

har erbjudit barnen i förskoleklass en möjlighet att öka sin förståelse för denna symbol. 

Genom att använda oss av Learning study metoden på vårt sätt har vi fått fram våra 

resultat i undersökningen. Valet att låta den pedagog som kände barnen bäst leda 

lektionen kändes helt rätt. En del barn var lite blyga när det var fler vuxna med, även 

om den andre vuxne fanns i bakgrunden. Vi upplevde inte att detta påverkade resultatet 

när de svarade på frågorna. Det som däremot kan ha haft en viss betydelse, som vi 

upptäckte när vi analyserade videoinspelningarna var hur snabba vi ibland var att lägga 

oss i barnens tänk. Pedagogen, som ledde både lektion 1 och 2, upplevde att hon kände 

sig mer bekväm och trygg med situationen på lektion 2, eftersom hon då redan hade 

genomfört en lektion förut. Att utveckla lektionerna och att fokusera på lärandeobjektet 

tillsammans med kollegor stärker och bekräftar oss i lärarrollen. Detta tror vi i sin tur 

påverkar barnens resultat av kunskapsinlärning.  

 

När det gäller våra intervjufrågor och intervjuer har vi lärt oss att det inte är så lätt att 

genomföra. Det är svårt att inte ställa ledande frågor, att vänta in barnens svar och att 

ställa bra följdfrågor.  
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När vi lyssnar på inspelningarna från intervjuerna, inser att vi är för snabba att ställa 

nästa fråga och inte ställa de rätta följdfrågorna. Det visade sig i förtestet att barnen inte 

förstod att det var ett likhetstecken när det var en enskild symbol, vilket vi trodde. 

Barnen associerade tecknet till siffran elva eller inte visste vad det betydde.  

 

Likhetstecknet kan uppfattas på olika sätt med olika material och laborationer men ändå 

visa att det betyder samma sak. Vi har använt oss av balansvågar, cuisenaires färgstavar 

och annat material för att få en variation av likhetstecknets betydelse. När vi arbetade 

med balansvågarna använde vi oss av uttryck som att det skulle väga jämnt. Barnen 

hade inga problem med att förstå och de koncentrerade sig på att få vågarna att väga 

jämnt, att det inte skulle luta åt något håll. På vågen där man skulle hänga på vikter 

kunde barnen placera vikterna ojämnt men de hade inga problem med att få denna 

balansvåg att väga jämnt. Vi fick bekräftat som det står i litteraturen om att det 

laborativa arbetet tillsammans i en kommunikation ökar barnens förståelse (Malmer, 

2003).  

 

När vi utvärderade första lektionen utifrån variationsteorin insåg vi att vi inte knöt ihop 

lektionen, vi gjorde ingen sammanfattning. Därför beslöt vi oss för att sammanfatta 

lektion 2 och 3 genom att repetera likhetstecknet och olikhetstecknet en sista gång på ett 

blädderblock. Efteråt upplevde vi det som ett bra sätt att sammanfatta lektionen för att 

befästa kunskapen av tecknen. I reflektionerna har vi hittat det som vi kallar för de 

kritiska aspekterna, vad som upplevs som svårt att förstå kring likhetstecknets 

betydelse. När vi beslöt oss för att använda siffror tänkte vi nog mer “skola”, vilket vi 

insåg var alldeles för abstrakt för barnen.  "Visst måste vi avgränsa och göra uppgifter 

hanterbara för barn, men samtidigt är det viktigt att vi är lyhörda och låter de barn som 

har en tilltro till sig själva få lufta sina vingar och pröva sina idéer" (Doverborg & 

Pramling, 1999:140). I analysen av lektion 1 upptäckte vi att vi inte använde oss av 

siffror alls på lektionen men ändå skulle barnen skriva siffror i eftertestet. Vår slutsats 

blev att vi inte tyckte det var relevant att använda oss av siffror för att barnen skulle 

förstå innebörden av likhetstecknets betydelse. Siffror eller addition är ett steg efter 

utvecklad kunskap om dess betydelse. När begreppen är väl förankrade kan barnen 

börja använda sig av de matematiska symbolerna enligt Malmer (2003). Hon anser att 

barnen i dag får lära sig symboler först, vilket då kan skapa problem om barnet inte 

förstår innebörden av tecknen och de får då svårt att komma fram till rätt slutsatser som 

kan skapa en negativ inställning till matematik. Hon menar att vi egentligen har för lite 

kunskaper om vad barnen kan om problemlösning och att vi istället kan ställa till 

problem genom att vi avskärmar begreppsutbildningen när vi använder oss av symboler. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) påpekar att det allra viktigaste är att 

barnen själva ska se sig som problemlösare och våga använda symboler i olika 

situationer. Vi håller med författarna när de anser att det en avgörande faktor hur 

pedagoger får barnen att fundera genom att det skapas matematiska problem att lösa. 

Barnen behöver möta vuxna som är steget före med planering och avgränsa uppgifterna 

så att det blir hanterbara. När barnen får använda sig av konkret material som de kan 

laborera med skapar barnet sig en förståelse inom matematikens begrepp (a.a.). Precis 

som Vygotskij (citerad i Strandberg, 2006) menar kan det kan vara svårt att räkna 

huvudräkning utan fingerräkning som hjälper dem i tänkandet.  

 

Kommunikationens betydelse för inlärning av matematik är oerhört viktig och att man 

redan från början använder sig av rätt terminologi. Vi anser som Johnsen Høines (2008) 

vikten av att tala mycket matematik med barnen och därigenom öka barnens 

begreppsvärld. Vi värderade symbolerna = och  ≠ tillsammans med barnen genom våra 
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diskussioner kring tecknen och vi upptäckte att det är viktigt att man kommer överens 

om tecknens betydelse och användning precis som Johnsen Høines skriver (a.a.). Vi 

håller med Malmer (2006) som framhäver betydelsen av att lärare ofta använder sig av 

matematiska termer. Barnen lägger till orden i sitt ordförråd och kan använda sig av 

dem när de förstår innebörden. Sand och Tengelin (2006) skriver också om hur 

betydelsefullt det är om barnen får arbeta mer konkret och samtidigt får sätta ord på det 

de gör, då utvecklas deras begreppsbildning avsevärt. "Genom att använda ett laborativt 

och ett undersökande arbetsätt, utan att styras av ett gemensamt läromedel, kan man ta 

större hänsyn till elevernas varierande språkliga och begreppsmässiga utveckling" 

(a.a.s.12). Vi upptäckte att kommunikationen barnen emellan också har stor betydelse 

då de delger varandra sina tankar kring de uppgifter de fick angående likhetstecknets 

innebörd. 

 

Det som vi funderade på i efterhand var att ingen av barnen uppmärksammade att 

balansvågen i uppgift 4 lutade så att den visade att den vägde ojämnt. Vi hade glömt att 

göra likadant med uppgift 2, trots detta hade barnen inga problem att klara av den 

uppgiften. De ifrågasatte inte detta. Vi anser att i vår studie kan barnen relatera till det vi 

gjort tillsammans under lektionerna och får då inga större problem att klara av 

uppgifterna. Vågskålarna kanske skulle ha varit precis som på de vågar vi använde oss 

av när barnen arbetade laborativt men vad vi kunde se hade det ingen betydelse för 

barnens förståelse eller för slutresultatet. 

 

Vi upplevde det som att alla barnen som deltog var positivt inställda, intresserade och 

ville lära sig. Det kändes, som det står i Lpo94 (2006), att barnen ska vara nyfikna på att 

lära sig kunskap på ett lustfyllt sätt. Det som verkligen fängslade oss var barnens 

intresse och den glädje och nyfikenhet de visade när de var med på det vi genomförde 

när det gällde förtest, lektioner och eftertest. Det var ingen av de barn som deltog som 

protesterade eller inte ville delta. Alla gjorde som vi sa och svarade på de frågor vi 

ställde.  Det som lockade mest var att få laborera själva. Att få prova med de olika 

materialen, hur de vägde olika och om de kunde få vågarna att stämma med 

likhetstecknet och olikhetstecknet. Här fick vi det bekräftat hur viktigt det är att arbeta 

med konkreta material så att förståelsen för begreppen inte blir för abstrakt. Vi tycker 

också att vi kan se att lärande har utvecklats kring likhetstecknets betydelse för de 

förskoleklassbarn som deltog i vår studie.  

 

Vi håller med om att förskolepedagogiken med att ta vara på den spontana matematiken 

i barnens vardagslek lätt försvinner när barnen börjar i förskoleklassen (Solem & 

Reikerås, 2004, Furness, 1998). Både Kronqvist (2006) och Malmer (2006) är 

tveksamma till att föra in matematiska begrepp för tidigt.  De menar att om formell 

matematik och symboler införs i ett för tidigt skede kommer barnet inte att förstå 

matematiken. Det är av yttersta vikt att ”skynda långsamt” eftersom barnet måste 

begripa vad och varför man gör på olika sätt i matematiken (Kronqvist, 2006). Att 

skynda långsamt kan vi hålla med författarna om, däremot undrar vi: när är för tidigt? 

Vi anser det måste vara individuellt. Att introducera likhetstecknet redan i förskoleklass 

såg vi inga hinder för att införa, så länge det görs med förskolepedagogik, där inlärning 

sker genom lek. Detta måste vi ha som mål. 

6.3 Sammanfattning 

Slutsatsen av vår studie är att det är viktigt att lärare arbetar mer praktiskt med 

matematiken och framförallt att de talar matematik med barnen. Vi anser att vi har fått 

svar på våra frågeställningar i vårt arbete. Vår studie visar på hur vi kan få barnen att 



39 

 

förstå likhetstecknets betydelse i förskoleklass och att kommunikationen har stor 

betydelse för barnens begreppsutveckling av likhetstecknets betydelse. Vi kom fram till 

att det är bra att använda både bilder och symboler och att konkret material är 

nödvändigt annars blir det för abstrakt. Barnen behöver laborera mycket för att befästa 

likhetstecknet. Det är en fördel för de flesta barnen att vi inte använder oss av abstrakt 

symbolspråk i denna ålder och helst undvika att blanda in siffror och olika räknesätt. 

Resultatet styrker detta när barnen i första och andra gruppen ska illustrera vad de gjort 

konkret med dinosaurier med siffror.  

 

Vi har gjort en kvalitativ undersökning – och då är det svårare att fastställa ett resultat 

men i eftertestet klarade 17 av 18 barn av uppgifterna på ett positivt sätt från att inte ha 

vetat alls vad likhetstecknet betydde eller vad det stod för. Liksom Malmer (2003:33) 

tycker vi att det har framkommit i vår undersökning att “Med ett väl genomtänkt och 

strukturerat laborativt arbete skapar eleverna ett inre bildarkiv som ger dem stöd i sitt 

logiska tänkande som hjälper dem att finna vad vi kallar generaliserbara 

lösningsmetoder”. Att vi som lärare fokuserar mer på vad det är som är svårt för barnen, 

den kritiska aspekten, gör det lättare för dem att så småningom förstå det vi vill att de 

ska lära sig. Vi upplever att Learning study är en bra metod där man erbjuder barnen att 

lära sig olika sätt att förstå samma innehåll, i vårt fall likhetstecknets betydelse, och att 

det ökar barnen förståelse för denna symbol. Detta tyder våra resultat på och i vår 

studie. Mycket (många) kan väga jämnt och det visar sig att till och med namn kan väga 

jämnt! 

 

Syftet med vårt arbete är att vi vill visa på vårt sätt hur vi som lärare ger barn 

möjligheter att öka sin förståelse för likhetstecknet genom att använda oss av Learning 

study metoden. Vi anser att vi tillför något nytt genom att ha gjort studien på 

förskoleklassbarn, då vi inte funnit så mycket skrivet om detta ämne.  Vi ser ett mönster 

i matematikundervisningen i årskurs 1 och 2 i och med att vi båda två har arbetat i 

skolans värld under många år. Det visar sig att det finns svårigheter att förstå 

innebörden av likhetstecknet och det har lärare som arbetar med dessa årskurser 

muntligt bekräftat. Detta styrks när det har visat sig att många av grundskolans elever 

inte når målet Godkänt i de nationella proven i matematik enligt SOU (2004). När vi 

frågat runt bland förskollärarna som arbetar med förskoleklasser på våra respektive 

arbetsplatser visar det sig att de inte arbetar med likhetstecknet alls. De arbetar med 

många andra begrepp men inte detta tecken. Därför anser vi att vi bidrar med ett 

arbetssätt som skulle fungera bra ute på förskoleklassnivå. Det måste ske en förändring i 

barnens inlärning i matematik redan tidigt och att börja arbeta med och bearbeta 

likhetstecknet på denna nivå fungerar alldeles utmärkt efter att ha provat detta i vår 

studie. 

 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Om man redan i förskoleklassen börjar arbeta med det här arbetssättet kring 

likhetstecknets betydelse, resulterar det i att barnens matematikkunskaper kring tecknet 

ökar i framtiden? Att undersöka om det har betydelse högre upp i årskurserna kan vara 

ett ämne till fortsatt forskning. 

 



40 

 

Referenslista 

Ahlberg, A (1995). Barn och matematik. Lund: Studentlitteratur 

Ahlberg, A (2000). Matematik från början. Göteborg: Nämnaren Nationellt centrum för 

matematikutbildning 

Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Björklund, Camilla (2007). Hållpunkter för lärande. Småbarns möten med matematik. 

Åbo: Åbo Akademiska förlag  

Booth, Shirley & Marton, Ference (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur 

Bothén, Eva & Jönsson, Cecilia (2007). Språket i matematiken - ett verktyg att räkna 

med. Malmö högskola  

Carlgren, Ingrid & Marton, Ference (2004). Lärare av i morgon. Stockholm: 

Lärarförbundet. 

Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid (1999). Förskolebarn i 

MATEMATIKENS värld. Stockholm: Liber. 

Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid (2007). Att förstå barns tankar. 

Metodikför barnintervjuer. Eskilstuna: Liber AB  

Gustavsson, Laila & Wernberg, Anna (2006). Design experiment, lesson study och 

learning study. I: Holmqvist, Mona (red.) (2006). Lärande i skolan. Learning 

study som skolutvecklingsmodell. (sid. 29-50).  Lund: Studentlitteratur. 

Holmqvist, Mona (red.) (2006). Lärande i skolan. Learning study som 

skolutvecklingsmodell. Lund: Studentlitteratur 

Fors, Jörgen (2009). Begreppsbildning. Matematik som språk. Växjö: MSI 

Furness Anthony (1998). Vägar till matematiken - Att arbeta med barn 5-7 år. Värnamo: 

Eklunds Förlag. 

Johnsen Høines, Marit (1997,2008). Matematik som språk. Verksamhetsteoretiska 

perspektiv. Malmö: Liber. 

Kronqvist, K-Å & Malmer, G (1993). Räkna med barn. Läroboksoberoende 

matematikundervisning i teori och praktik under de första skolåren. Solna: 

Eklunds förlag. 

Kvale, S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Malmer, Gudrun (1997). Kreativ matematik. Falköping: Ekelunds Förlag AB. 

Malmer, Gudrun. (2003, 2006). Bra matematik för alla. Lund: Studentlitteratur 

Patel, Runa & Davidson (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: 

Studentlitteratur. 

Pramling, Ingrid (1988). Att lära barn lära. Göteborg: Acta Universitatis 

Gothoburgensis. 

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen (2008). Att skriva en bra uppsats. Upplaga 2. 

Malmö: Liber 

Sand, Rosita & Tengelin, Kia (2006). Likhet och inte likhet. MSI, Växjö universitet. 

Report 06063  



41 

 

Skolverket (2000). Att samla in och bearbeta data. Örebro: db grafiska. 

Skolverket. (2002). Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000. Stockholm: 

Fritzes. 

Skolverket (2004). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 – sammanfattande 

huvudrapport. Rapport 250. 

Skolverket (2006). Läroplan för det obligatoriska skoväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94. Stockholm: Fritzes.   

Solem, Ida Heiberg & Reikerås, Elin Kirsti Lie (2004). Det matematiska barnet. 

Västerås: Edita Västra Aros AB. 

Stadler, Erika (2010). Metodföreläsning 2. Examensarbete i matematikdidaktik. 

 Muntlig föreläsning vid Linnéuniversitetet (2010-03-25). 

Statens offentliga utredningar (2004:104). Att lära för hållbar utveckling. Stockholm  

Strandberg, L (2006). Vygotskij i praktiken. Nordstedts Akademiska förlag. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet  

Williams, Pia (2006). När barn lär av varandra - samlärande i praktiken. Liber: Nacka 

  

Internet: 

 

Göteborgs Universitet. (2008). Skolutveckling. Hämtad 2010-08-07 från 

http://www.ufl.gu.se/samverkan/gruc/proffesionsutv/learningstudy/skolutveckling    

 

Malmer, Gudrun (1983). Tagit ur Nämnarens artikelregister på nätet. Nr.2 1983, 

http://nbas.gu.se/media/namnaren/fulltextpdf/83-84/nr_2/5358_83-84_2.pdf   

2010-06-03  11.20 

 

Skolverket (2010). 144 miljoner till satsning på matematiken. 

http://www.skolverket.se/sb/d/333/a/20056 

 

http://www.skolverket.se/sb/d/333/a/20056


 

Bilagor 

 

 

Bilaga 1 
 

 

 Samtycke 

  

Vi håller på med ett examensarbete. Studien kommer att handla om barns lärande och 

förståelse av matematik. För att kunna göra en empirisk undersökning behöver vi 

använda oss av en grupp barn. 

  

Vi samtycker till att mitt barn får videofilmas och intervjuas. Det dokumenterade 

kommer inte att visas offentligt och allt blir anonymt. 

  

  

Barnets/elevens namn 

 

 

                                                                                                                                             

  

 

 

 

 XXXXXX den___________________________________________________ 

  

  

 

Vårdnadshavarens namnteckning 

 

                                                                                                                                            

  

  

 

 

Namnförtydligande 

  

                                                                                                                                          

  

 

 
 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 
Frågor för elevintervju inför lektion 1, 100517 

 

1. Vad tror du att det här är? (vi visar likhetstecknet) 

2. När används detta tecknet? 

3. Visa för mig hur du kan använda det. 

4. Berätta vad du gjort. 

5. Hur tänkte du? 

6. Hur skulle du kunna skriva det? 

På bordet har vi lagt fram en korg med dinosaurier och likhetstecken. Vi har också ritat berg på två 

papper. Vi ber barnen att visa hur de kan använda likhetstecknet och så lägger vi tecknet mellan bergen. 

Sedan får barnen använda sig av dinosaurierna för att visa hur de tänkt. Det finns också papper och 

pennor ifall de vill skriva det enligt fråga sex. 

 

Frågor för elevintervju inför lektion 2, 100518 

 

1. Nu ska vi prata lite matematik. Vad tror du att det här är? (vi visar likhetstecknet) 

2. Om de inte vet vad tecknet betyder så förklarar vi att det betyder är lika med. 

3.  När används detta tecknet? (Följdfråga om barnet visste vad tecknet betydde) 

4. Visa för mig hur du kan använda tecknet med hjälp av dessa dinosaurier så att det blir lika på 

båda sidorna. 

5. Berätta vad du gjort. 

6. Hur tänkte du? 

7. Hur skulle du kunna skriva det med siffror? 

Tänka på följdfrågorna: Hur tänkte du nu? Berätta för mig hur du tänkte nu? 

 

På bordet har vi lagt fram en korg med dinosaurier och likhetstecken. Vi har också ritat berg på två 

papper. När vi ber barnen att visa hur de kan använda likhetstecknet lägger vi tecknet mellan bergen. 

Sedan får barnen använda sig av dinosaurierna för att visa hur de har tänkt. Det finns också papper och 

pennor ifall de vill skriva det enligt fråga sju. 

 

Frågor för elevintervju inför lektion 3, 100531 

 

1. Nu ska vi prata lite matematik. Vad tror du att det här är? (vi visar likhetstecknet) 

2. Om de inte vet vad tecknet betyder så förklarar vi att det betyder är lika med. 

3.  När används detta tecknet? I vilket sammanhang?(Följdfråga om barnet visste vad tecknet 

betydde) 

4. Visa för mig hur du kan använda tecknet med hjälp av dessa grodor så att det blir lika på båda 

sidorna. 

5. Hur tänkte du?(Berätta) 

Tänka på följdfrågorna: Hur tänkte du nu? Berätta för mig hur du tänkte nu? 

 

På bordet har vi lagt fram en korg med grodor och likhetstecknet. Barnen får använda sig av dessa grodor 

för att visa likhetstecknets betydelse. Vi har tagit bort bergen och även plockat bort fråga sju, där barnen 

skulle skriva likhetstecknets betydelse med siffror. Vi har slagit ihop fråga 5 & 6 från intervjufrågorna 

inför lektion 3. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Eftertest  1 
 

1. Vilket tecken ska användas här? 

 

 _______________________________________      

 

                                                                                                                                                  

                                                    

 

 

 

  2. Vilket tecken ska användas nu? 

 

 

                                

                                                                                                                                                           

  

______________________________________________________________________                           

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Rita så att vågen väger jämnt. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Rita så att vågen inte väger jämnt. 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

5. Vilket tecken ska användas här? 

   

 

 

  

 

 

 

 

6. Vilket tecken ska användas här? 

 

 

 

 

 

 

 

7   

 

 

7.Hur kan du skriva så att det väger jämnt? 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

8.Hur kan du skriva så att det inte väger jämnt? 

______________________________________________________________________ 

 



 

Bilaga 4 

Eftertest  2 
 

1. Vilket tecken ska användas här? 

 

 _______________________________________      

 

                                                                                                                                                  

                                                    

 

 

 

 

  2. Vilket tecken ska användas nu? 

 

 

                                

                                                                                                                                                              

  

 

______________________________________________________________________                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Rita så att vågen väger jämnt. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Rita så att vågen inte väger jämnt. 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5. Vilket tecken ska användas här? 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vilket tecken ska användas här? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 

Eftertest  3 
 

 

1. Vilket tecken ska användas här? 

 

 _______________________________________      

 

                                                                                                                                                  

                                                    

  2. Vilket tecken ska användas nu? 

 

 

                                

                                                                                                                                                              

  

 

______________________________________________________________________                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rita så att vågen väger jämnt. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Rita så att vågen inte väger jämnt. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Vilket tecken ska användas här? 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

6. Vilket tecken ska användas här? 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

7. Rita så tecknet stämmer                                         8. Rita så att tecknet stämmer. 

 

                = ≠    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se 

 


