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Sammanfattning  
 

Syftet med mitt examensarbete är att utifrån de didaktiska frågorna, vad, hur och varför, undersöka 

hur verksamma lärare introducerar och arbetar med förståelsen för likhetstecknet i skolår 1. I 

litteraturgenomgången går jag igenom abstrakta symboler, styrdokument, Malmers 

inlärningsnivåer, Vygotsky och likhetstecknet. Undersökningen är gjord på två mellanstora skolor 

med ca 60 elever och en liten skola med endast 10 elever, samtliga skolor ligger i mellersta Sverige.  

Jag har använt mig av en kvalitativ metod för min studie där jag gjort intervjuer med sammanlagt 

fem lärare. Grundfrågorna för intervjun är hur lärarna introducerar likhetstecknet i 

matematikundervisningen, vad de använder för material och uppgifter, hur de kontrollerar elevernas 

förståelse samt hur arbetet förändrats med tiden. Alla de intervjuade lärarna introducerar 

likhetstecknet i matematikundervisningen i början av höstterminen när eleverna just börjat skolan. 

De material och uppgifter som lärarna använder vid introduktion av likhetstecknet varierar mellan 

klossar, counters, pengar och vatten i samband med olika praktiska uppgifter och samtal. Ett 

material som samtliga lärare använder är balansvågen som visar praktiskt på ett tydligt sätt hur det 

ska vara lika mycket på båda sidor. Samtliga av de intervjuade lärarna använder matematikbok men 

det varierar mellan vilken bok som används. 

Flera av lärarna berättar om att de får en känsla av om eleverna fått förståelse för likhetstecknet.  
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1 Inledning 

Jag har under min praktik i lärarutbildningen fått en känsla av att det finns många elever som inte 

är helt säkra på vad likhetstecknet (=) egentligen innebär. Jag har sett många elever göra 

felskrivningar av den karaktär Berggren och Lindroth (2004) beskriver när lösningar skrivs i flera 

led till exempel 12+5=17*2=34-28=6, detta skulle kunna tolkas som att eleven upplever att 

17*2=6.  Liknande fel har jag sett upp till skolår 4, särskilt vid räkning med mellanled. Ett annat 

missförstånd av likhetstecknet jag har sett under min praktik i de tidigare skolåren är att eleverna 

uppfattar likhetstecknet som ”det blir”. Anledningen till att eleverna uppfattat det så kan bero på 

vilket sätt läraren introducerat likhetstecknet. Det är enligt Berggren och Lindroth (2004) viktigt 

att eleverna kan tolka likhetstecknet som ”är lika med” eller ”är lika mycket som”, för att senare 

kunna förstå ekvationer. Om eleverna istället tolkar likhetstecknet som ”blir” kan de få stora 

problem med ekvationer (Berggren & Lindroth, 2004). 

Wernberg (1992) menar att det är viktigt för elevernas förståelse för likhetstecknet att läraren har 

fokus på likhetstecknet och inte på svåra uträkningar på var sida om likhetstecknet när symbolen 

ska introduceras. Min tanke är att det måste vara den grundläggande introduktionen som är viktig 

för en senare förståelse och därför har jag valt att undersöka denna fråga vidare. Vygotsky menar 

att introduktionen av nya kunskapsområden i skolan har en helt avgörande betydelse för elevers 

vidare utveckling (Kullberg, 2004). När det gäller introduktionen av något så abstrakt som 

matematikens symboler anser jag att det bör göras på ett konkret sätt med utgångspunkt från 

elevernas erfarenheter.  Min uppfattning är att likhetstecknet introduceras under skolår ett och 

ibland redan i förskoleklass, och då anser jag att det är särskilt viktigt att det konkretiseras och 

görs på ett lekfullt sätt. Berggren och Lindroth (2004) menar att symboler är en abstrakt 

representation för det konkreta och eleverna måste bekanta sig med det konkreta innehållet innan 

symbolerna införs. Det är viktigt att elever får en bra förståelse för matematikens symboler. 

Kanske är likhetstecknet ett av de tydligaste exemplen på en symbol som många elever inte har 

en djupare förståelse av, (Berggren & Lindroth, 2004:s.43). 

 

  



 

 6 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbete är att utifrån de didaktiska frågorna, vad, hur och varför, 

undersöka hur verksamma lärare introducerar och arbetar med förståelsen för likhetstecknet i 

skolår 1. 

 

Frågeställningar: 

 Hur introduceras likhetstecknet i matematikundervisningen? 

 Vilka material och uppgifter använder de verksamma lärarna vid introduktion av 

likhetstecknet? Varför? 

 Hur följer lärarna upp att eleverna fått förståelse för likhetstecknet? 

 

3 Bakgrund  

Jag vill med denna litteraturgenomgång visa på vad tidigare forskning och litteratur säger 

angående de olika delarna i min undersökning. I litteraturgenomgången belyser jag definitioner 

av symboler i matematikundervisningen och hur likhetstecknet kan vara abstrakt. Vidare går jag 

igenom hur matematikundervisningen framskrivits i läroplanerna i ett historiskt perspektiv och 

hur det förändrats med tiden. Inlärning belyses utifrån Malmers inlärningsnivåer och Vygotskys 

teori. Jag beskriver hur man utifrån litteraturen kan introducera likhetstecknet på ett konkret sätt 

för att få en förståelse genom olika laborativa material, att kommunicera matematik och vilka 

uppgifter som kan användas när man introducerar likhetstecknet. 

3.1 Abstrakta symboler  

För att undvika missuppfattningar vill jag klargöra definitioner av vad som menas med abstrakta 

symboler. Berggren och Lindroth (2004) skriver att symboler är en abstrakt representation för det 

konkreta och eleverna måste bekanta sig med det konkreta innehållet innan symbolerna införs. 

I Analysschema i matematik (Skolverket, 2000) beskrivs hur en analys av elevers 

matematikinlärning måste fokuseras på barnets förståelse för symboler. Vidare delas symboler in 

i informella symboler och formella symboler.  

 

Symboler kan vara informella, skapade av barnet eller gruppen, eller formella, 
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såsom siffror och andra matematiska symboler. Barnet kan ha god förmåga att 

lösa problem där beräkningar ingår, men ändå ha svårt att förstå siffrornas 

betydelse (Skolverket, 2000:s.29). 

 

Det är viktigt att analysera om eleverna har förståelse för att siffran visar ett tal som symboliserar 

ett antal. När det gäller likhetstecknet måste läraren analysera i vilken utsträckning eleverna 

förstår likhetstecknets innebörd. Vidare måste läraren analysera om eleverna kan ta reda på 

värdena av obekanta tal, alltså ta reda på ett eller flera utelämnade tal i en likhet, ett exempel på 

ett sådant tal kan se ut: 8 =__+4. Elevernas förståelse för dessa informella och formella symboler 

är avgörande för förståelsen för de fyra räknesätten samt förståelsen för likhetstecknets innebörd 

(Skolverket, 2000). 

3.2 Historik 

Jag har valt att beskriva hur matematikundervisningen beskrivs i de olika läroplanerna för att få 

en tydligare bild över hur den har förändrats med tiden. Fram till 1960-talet var 

matematikundervisningen ganska statisk, man ägnade det mesta av matematikundervisningen till 

mekanisk räkning (Malmer, 2002). I Lgr 69 infördes mängdläran med alla dess uttryck och 

symboler, samtidigt som det stod skrivet om att undervisningen ska grundas på förståelse. Det var 

många lärare som inte helt förstod meningen med den ”nya matematiken” och blev då av 

osäkerhet totalberoende av läromedlet (Malmer, 2002). I Lgr 80 frigjordes mängdlära och 

matematiken skulle istället användas för att beskriva verkligheten och för att göra beräkningar av 

olika handlingars konsekvenser i vardagslivet. Denna vardagsanknytning saknades helt i Lgr 69. 

Två huvudsakliga mål anges i Lgr 80 – det språkliga, episka och det matematiska, logiska 

(Malmer, 2002). I Lpo 94 framskrivs matematiken som ett redskap för det logiska tänkandet i 

vardagslivet. Från att i tidigare läroplaner fokuserat på mer kvantitativa kunskaper fokuserade 

Lpo94 mer på kvalitativa kunskaper. Tydligt märktes även en inriktning mot 

informationsteknologin (Malmer, 2002). 

Hösten 2011 införs en samlad läroplan ”lgr11”. Denna nya läroplan beskriver att matematik ska 

syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i 

vardagen, men även att matematiken ska användas inom olika ämnesområden och i olika 

sammanhang (Skolverket, 2011). 
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3.3 Malmers inlärningsnivåer 

Malmer (2002) beskriver sex inlärningsnivåer i en modell där alla nivåer bör finnas med i 

undervisningen för att alla elever ska få en effektiv inlärning och förståelse. Nödvändiga 

förutsättningar för begreppsbildning är erfarenheter i kombination med en språklig kompetens. 

Nivå 1. Tänka-tala 

Undervisningen anpassas utifrån elevernas verklighet och det är viktigt att ta tillvara elevernas 

erfarenheter. Elevernas lust och nyfikenhet stimuleras genom att de får öva upp sin förmåga att 

undersöka, upptäcka och uppleva. Man ska arbeta medvetet för att eleverna ska få ett utökat 

ordförråd. 

Nivå 2. Göra-pröva 

Eleverna får arbeta med ett laborativt och undersökande arbetssätt i meningsfulla och väl 

genomtänkta sammanhang för att tillägna sig matematiska begrepp. Genom detta arbete skapar 

eleverna ett ”inre bildarkiv” som ger ett stöd i deras logiska tänkande 

Nivå 3. Synliggöra 

För att nå abstraktion hjälper det om eleverna får strukturera sina tankar i en representationsform 

som de själva valt. Det kan då tydligare se hur hållfasta deras tankegångar är. En djupbearbetning 

av momentet sker här på egen hand utifrån elevernas egna erfarenheter och deras egen vilja att 

lära sig. 

Nivå 4. Förstå-formulera 

Det är vanligt att lärare startar på denna nivå i brist på tid och det blir då för svårt för många 

elever som saknar erfarenheter, ord och förutsättningar för att förstå det abstrakta symbolspråket. 

Med en svag språklig medvetenhet försvåras begreppsbildningen och här måste läraren ha en 

förmåga att överföra stoffet på en lämplig nivå för eleverna. Det är här många elever som 

memorerar och lär sig mönster och modeller för att ta sig igenom utan att egentligen ha någon 

förståelse för varför de gör som de gör. När det blir ett mer komplicerat innehåll räcker det inte 

med bara memorering och det kan få förödande konsekvenser (Malmer, 2005). 

 

Barn kan tänka och handla och lösa problem, men kan ha oerhört svårt att 

översätta dem till symbolspråket (Malmer, 2002:s.39) 
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Nivå 5. Tillämpning 

Kunskap är produkten av lärandeprocessen. Utan förståelse kan man inte tala om verklig kunskap 

och kan då inte heller användas i nya och förändrade moment. Det kan leda till att eleverna tar sig 

fram genom att memorera, kopiera och reproducera, när svårighetsgraden på uppgifterna ökar 

kan dessa elever ge upp utan att ens försöka när deras lösningsstrategier inte håller i längden. 

Nivå 6. Kommunikation 

Genom att integrera matematiken med andra ämnen kan man lättare få eleverna att förstå hur 

viktig matematiken är inom alla områden. Genom verklighetsförankrade exempel från olika 

verksamhetsområden kan vi belysa matematikens stora betydelse genom att kommunicera 

matematik inom olika områden. Elever kan på så sätt lättare bli engagerade och intresserade. Vi 

måste låta eleverna få upptäcka och uppleva hur intressant och spännande matematiken kan vara 

så vi kan bryta den negativa inställningen till matematiken (Malmer, 2002).  

3.4 Vygotsky 

Vygotsky betonar att språk, det talade, det skrivna, kroppsspråket och bildspråket, är sociala 

redskap för människans kommunikation. Språket fungerar som tänkandets sociala redskap. I 

Vygotskys teori är språk och tänkande oskiljaktiga. Människans kognitiva utveckling relateras till 

förmågan att behärska tänkandets sociala redskap – språket. Sociokulturella erfarenheter och 

upplevelser spelar stor roll för den språkliga utvecklingen (Kullberg, 2004). I språklig 

kommunikation, som den förekommer i utbildningar, kan den lärande förutom att tillägna sig 

kunskaper även medverka till att andra tillägnar sig kunskaper och även både ge uttryck för och 

motta värderingar och känslor. Vardagslivets språk utgör förutsättningarna för det akademiska 

språket (Kullberg, 2004). Vygotsky framhåller att introduktionen av nya kunskapsområden i 

skolan har en helt avgörande betydelse för elevers vidare utveckling. Det är alltid läraren som 

leder och har ansvar för undervisningen, men det är inte alltid läraren som lär 

eleverna. ”Kamrater samverkar och lär av varandra” (Kullberg, 2004:s.159). Vygotsky 

benämner denne kamrat som den sociala andra när kunskap utbyts i sociala sammanhang i 

undervisningens sammanhang. Lärande och undervisning innehåller sociala förhållanden och 

dessa sammanhang är sociokulturella (Kullberg, 2004).  

Vygotsky anser att språket är avgörande för att barn ska utveckla begrepp, han menar att språket 

leder utvecklingen framåt och det är i språkanvändandet som människor bildar begrepp. För att 
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vidare utveckla matematiska begrepp måste elever kommunicera och använda det matematiska 

symbolspråket i en interaktion med andra människor (Ahlberg, 1992).  

3.5 Likhetstecknet 

Likhetstecknet är enligt Rudqvist (2000) en symbol för ett komplext begrepp, hon menar att om 

elever ska förstå symbolen lika med (=) behövs även symbolen inte lika med (≠). Rudqvist 

(2000)  menar att hon börjar med att låta eleverna utforska talområdet 1-5 genom att sortera 

plockmaterial för att utveckla och befästa sin taluppfattning. Talbegreppen måste utvecklas först 

genom gruppsamtal innan siffrorna införs eftersom barn har tillgång till tankestrukturer som de 

inte kan hantera i skrift. Därefter använder hon relationsmaterialet Cuisenaire-stavar för att 

eleverna ska få laborera och jämföra vilka som är lika med/inte lika med, de får bygga och berätta 

med vardagsspråk för att senare övergå till att tillägna sig ett mattespråk. Denna arbetsgång är 

enligt Rudqvist (2000)  ett för barnen naturligt sätt att förankra matematikens symboler genom att 

översätta sitt vardagsspråk till ett mattespråk, men att även då och då gå tillbaka till vardagsspråk 

så att varje symbol inom matematiken förankras hos barnen. 

Olsson (2008) har gjort läromedlet ”Matte eldorado” som bygger på den nyaste läroplanen lgr 11. 

I detta material införs både symbolen lika med (=) och inte lika med (≠), hon skriver i 

lärarhandledningen att när vi visar eleverna motsatser måste de välja mellan lika med och inte 

lika med och betydelsen av symbolerna framträder då tydligare. Vidare menar Olsson att 

likhetstecknet kan introduceras genom att jämföra det med en balansvåg där vågskålarna ska väga 

jämnt. Om eleverna inte har förstått likhetstecknets innebörd är risken stor att de bara ser det som 

en symbol, efter vilken ett svar ska skrivas och när eleverna senare möter ekvationer som bygger 

på likhet kan de få problem (Olsson, 2008). 

”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse” är en av punkterna inom området algebra 

under centralt innehåll för årskurs 1-3 i kursplanen för matematik (Skolverket , 2011:s 63). Som 

ett kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 står följande skrivet om 

likhetstecknet: ”Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet 

på ett fungerande sätt” (Skolverket, 2011:s 67) 

Vid arbetet med tecknet lika med (=) måste förståelsen av tal och antal förekomma (Kullberg, 

2004). Kullberg beskriver en situation i år ett på en skola där läraren ritade upp den abstrakta 

symbolen för lika med (=) på tavlan som en första presentation av tecknet och frågar därefter; 
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förstår ni? Eleverna nickade lite försiktigt och fick börja räkna i sina matematikböcker, men det 

var endast ett par av eleverna som klarade av arbetet. 

 

Barn lär sig inte matematiska symboler genom abstrakta symboler. De ser 

tecknet visuellt, men sedan måste de arbeta praktiskt och konkret med 

mängder och använda tecknet för att förstå (Kullberg, 2004:s.70-71). 

 

Med yngre elever är det nödvändigt med konkret arbete, de lär sig genom att göra fram tills deras 

kognitiva utveckling hjälper dem att frambringa förståelse och förmåga att tänka handlingar och 

så småningom lär de sig abstrakt. Genom att läraren frågade; förstår ni? fick hon ingen kunskap 

om elevernas förkunskaper att gå vidare på, här är det viktigare att ta reda på vad eleverna förstått 

(Kullberg, 2004). 

Furness (1998) betonar att 4=3+1 handlar om balans och man kan på ett symboliskt sätt jämföra 

likhetstecknet med en symmetriaxel. Furness beskriver ett arbete med en balansvåg bland 

sexåringar där de söker balans och får pröva lika många, lika stora och samma volym (Furness, 

1998). 

Ahlberg (2004) anser att om de matematiska symbolerna ska få en innebörd för eleverna måste 

dessa kopplas till deras eget språk och man bör därför föra in symbolerna i 

matematikundervisningen med varsamhet. 

 

Utgångspunkten för arbetet bör tas i barns erfarenhetsvärld, vilket innebär att 

barnens egna upplevelser och erfarenheter bildar innehållet i undervisningen 

(Ahlberg, 2004:s.61). 

 

Likhetstecknet är en ofta missförstådd symbol.  När barn kan koppla matematiken till sitt eget 

sätt att tänka får de större möjlighet att förstå matematikens begrepp och symboler. I en 

undersökning Ahlberg (2004) genomfört får barnen berätta, rita och skriva räknehändelser till en 

uppgift utan krav på att de ska skriva symboler. När de gör det får de möjlighet att koppla sitt 

eget språk till matematikens språk. De matematiska symbolerna måste få en innebörd för att 

eleverna ska förstå matematiska beräkningar (Ahlberg, 2004). 

   

För att utveckla förståelse för innebörden i likhetstecknet bör barn få möta 

detta i konkreta situationer långt innan de räknar uttryck som 3+2=_ och 5-
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3=_ (Ahlberg, 2004:s.64).  

 

Wernberg(2009) betonar att om elever ska kunna förstå algebra behöver eleverna först förstå att 

likhetstecknet indikerar en relation, alltså om man adderar samma tal i båda leden i en ekvation är 

relationen mellan leden densamma.  

3.5.1 Ord och begrepp 

Berggren och Lindroth (2004) beskriver hur samma ord och begrepp kan ge många olika 

associationer beroende på elevernas erfarenheter. 

När nya begrepp introduceras ska det göras utifrån diskussioner kring 

elevernas tidigare erfarenheter och uppfattningar av begreppet (Berggren & 

Lindroth, 2004:s.86). 

 

Undervisningen bör bygga på elevernas tidigare erfarenheter och det är även viktigt att vi lärare 

kan ge eleverna fler erfarenheter så att de får en större förståelse av vad begreppen innebär. 

Läraren måste skapa situationer och ta tillvara på elevernas upplevelser. När läraren synliggör 

elevernas olika sätt att tänka får de möjlighet att samtala och reflektera. Vid elevernas samtal om 

sina upplevelser utvecklar de en större förståelse för de matematiska begreppen och det är viktigt 

i alla skolår då nya begrepp introduceras. Begreppsbildning måste få ta tid. 

 

Förståelsen utvecklas genom ett samspel mellan kommunikation och 

handling, begreppen får inte formaliseras och bli abstrakta för tidigt (Berggren 

& Lindroth, 2004:s.86). 

 

Ahlberg (2004) betonar att de matematiska symbolerna måste tillskrivas en innebörd för att 

eleverna ska förstå matematiska beräkningar. För att eleverna ska utveckla en förståelse för 

likhetstecknet måste barn få konkreta situationer långt innan de räknar uttryck som 3+2=_ och 5-

3=_ (Ahlberg, 2004). 

 

Om barn endast arbetar med likheter i samband med dessa uttryck genom att 

göra en mängd sidor i räkneboken med liknande uppgifter där ”svaret” alltid 

skrivs till höger om likhetstecknet är risken stor att många barn får 

uppfattningen att tecknet betyder ”det blir” eller att det alltid är efter detta 

tecken som svaret ska skrivas (Ahlberg, 2004:s.64-65). 
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Malmer (2002) menar att ord och begrepp bör gå före symbolerna, frågan hon ställer är snarare 

hur länge man ska vänta med att införa symbolerna. Många inför symboler tidigt för att ge 

eleverna ett redskap för den skriftliga redovisningen i böckerna i tron att ge eleverna 

meningsfulla uppgifter. Eleverna förväntar sig att få börja skriva siffror och andra symboler som 

hör till matematiken när de börjar skolan. Arbetets uppläggning skulle här kunna förändras med 

en större kännedom om laborativa och undersökande aktiviteter kring matematikens symboler. 

Alla elever skulle gynnas av ett mer laborativt och undersökande arbetssätt i samtliga åldrar. 

3.5.2 Laborativ matematik 

Laborativ matematik skapar enligt Berggren och Lindroth (2004) goda möjligheter att ge eleverna 

nya upplevelser kring ett begrepp. Vid arbete med laborativt material bör eleverna arbeta i par 

eller mindre grupper eftersom det är viktigt med diskussioner kring materialet. Det är 

diskussionerna som gör att eleverna utvecklar nya begrepp. De får syn på olika sätt att tänka och 

lösa uppgifter, de får nya erfarenheter och infallsvinklar och utifrån dessa utvidgas sedan 

begreppen. För att skapa givande diskussioner kring materialet bör de laborativa uppgifterna 

sättas i ett sammanhang som eleverna känner till eller ett sammanhang som utmanar och 

intresserar eleverna. Arbete med laborativt material leder inte alltid till konkretisering för alla 

elever, det krävs struktur och eftertanke från läraren. 

3.5.3 Kommunicera matematik 

Sociala aktiviteter med kommunikation i mötet mellan elever och lärare har en direkt inverkan på 

den kognitiva utvecklingen. Läraren leder elevernas lärande via sitt språk och didaktiska redskap 

utifrån elevernas förutsättningar genom att ta reda på deras förkunskaper (Kullberg, 2004). 

Berggren och Lindroth (2004) visar på vikten av att kunna sätta ord på sina tankar med sitt 

vanliga språk, vilket inte är så lätt för alla elever. Om de inte kan sätta ord på sina tankar kan de 

inte heller förklara hur de löser en uppgift. I början är det inte viktigt att uttrycka sig i korrekt 

matematiskt språk, det är viktigare att kunna förklara hur och på vilket sätt de har tänkt. Som 

lärare är det viktigt att inte ha för höga förväntningar, man stöder eleverna bäst genom att ställa 

frågor som hjälper eleven att komma vidare i sitt sätt att tänka. 

 

Det är de egna formuleringarna som kommer att finnas kvar hos eleven, inte 

dina (Berggren & Lindroth, 2004:s.91). 
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Genom diskussioner med andra elever utvecklas deras språk och tankar och det är lärarens 

uppgift att få alla elever att delta i dessa diskussioner. Det tar tid för eleverna att vänja sig vid ord, 

begrepp och formuleringar i matematikens språk. Målet är att eleverna med tiden ska tillägna sig 

ett korrekt matematiskt språk, men låt det ta tid. Ge eleverna möjlighet till övning och korrigera 

inte deras fel. 

 

Att ständigt bli korrigerad är inte en uppmuntrande väg att lära sig nya 

saker… Vår strävan att hjälpa eleverna att tillägna sig ett korrekt matematiskt 

språk får inte ta död på deras intresse och vilja att uttrycka sig och lära sig 

matematik (Berggren & Lindroth, 2004:s.92-93). 

 

För att kommunicera matematik måste eleverna få träna på att använda sina egna ord, uppleva 

och erfara nya ord och begrepp och tillåtas använda ett felaktigt språk när de försöker 

kommunicera. När eleverna kan kommunicera matematik på ”vanligt” språk kan läraren börja 

införa matematiska termer. 

3.5.4 Benämnda uppgifter  

Det är enligt Berggren och Lindroth (2004) mycket vanligt i läroböcker att man börjar med en 

syntes, olika delar som sedan ska sättas ihop till en helhet genom att använda ett likhetstecken i 

slutet av uppgiften där svaret ska anges. Ett alternativ till en syntes är en analys som börjar med 

helheten och därefter behandlas de ingående delarna, den analytiska undervisningen kallas även 

holistisk. I en holistisk undervisning är det vanligt att eleverna spontant ställer frågor för att få en 

förståelse för uppgiften. Förr stod det i våra styrdokument att eleverna skulle tränas i tyst räkning 

och mekanisk färdighet, idag finns nog inte många lärare som vill att eleverna ska lära sig 

mekanisk räkning. Benämnda uppgifter borde istället användas för att ge eleverna en hjälp att 

tillägna sig en förståelse för matematik. Om man vill utveckla matematiska begrepp är det bättre 

att arbeta just på djupet med ett fåtal väl valda uppgifter än att lösa många rutinuppgifter. 

Kullberg (2004) menar att yngre elever arbetar mer konkret för att nå abstraktioner med övningar 

som går från enkelhet till högre svårighetsgrader.  

Ahlberg (1992) redogör i sin undersökning Att möta matematiska problem hur barn i skolan får 

möta en formell matematik som är olikt deras tidigare sätt att räkna. Det finns enligt Ahlberg en 

skillnad mellan barns förmåga att utföra räkneuppgifter i vardagslivet och deras förmåga att lösa 
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skriftliga matematikuppgifter som de möter i skolan. 

 

Ett kritiskt skede i matematikundervisningen är övergången från de informella 

personliga strategier som många elever utvecklat till formell skolmatematik 

med krav på specifika lösningsmetoder och tabellkunskaper (Ahlberg, 1992). 

 

Den grundläggande begreppsbildningen skall enligt Ahlberg (1992) betonas i undervisningen för 

att eleverna ska få en djupare förståelse i sitt lärande. Om eleverna tolkar likhetstecknet 

som ”blir” kan de i senare skolår få stora problem i matematik. Berggren och Lindroth (2004) ger 

ett exempel på additionen 12+5=17 det går att utläsa som 12 plus 5 ”blir” 17, men om man 

istället skulle skriva 17=12+5 känns det inte lika naturligt att utläsa som 17 ”blir” 12 plus 5. Detta 

sätt att utläsa talen försvårar matematiska diskussioner och undersökningar. En vanlig 

felskrivning vid lösning av matematiska problem i flera led kan vara 12+5=17*2=34-28=6, det 

kan leda till problem när eleverna i de senare skolåren ska förenkla algebraiska uttryck och lösa 

ekvationer. 

 

Att låta likhetstecknet ha innebörden ”blir” gör att matematiken fokuserar på 

ett svar på ett sätt som inte gagnar elevers utveckling i matematik (Berggren 

& Lindroth, 2004:s.44). 

 

Om man däremot använder likhetstecknet som det är tänkt, dvs att utläsa det som lika med, blir 

uppgifterna öppna och mer utmanande. Det underlättar också för eleverna i senare skolår om de 

får lära sig likhetstecknets innebörd från början.  

Wernberg (2009) redogör i sin studie Lärandets objekt om vikten vid att läraren har ett tydligt 

syfte för lektionen när likhetstecknet ska introduceras. Det är viktigt för elevernas förståelse för 

symbolen att läraren har fokus på likhetstecknet och inte på svåra uträkningar på var sida om 

likhetstecknet. Om läraren väljer för svåra uppgifter hamnar istället elevernas fokus på lösningen 

av uträkningarna istället för att få en förståelse för likhetstecknet. Likhetstecknets betydelse 

måste lyftas fram betydligt mer och läraren måste belysa att det är lika mycket på båda sidor om 

likhetstecknet. Wernbergs studie visar även att många elever har svårt att använda likhetstecknet i 

andra situationer än de exempel som eleven följer i sin matematikbok, där likhetstecknet oftast 

utläses som ”det blir”. Många elever utläser uppgifter som att det högra ledet ska vara ett svar på 

det vänstra ledet, att det ska komma ett svar efter en räkneoperation, inte att det ska vara lika 
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mycket i båda leden oavsett antalet termer.  

  

Eleverna uppvisar en procedurell förståelse av likhetstecknet. Denna 

förståelse fungerar vid aritmetiskt räknande, där eleverna arbetar mot ett svar, 

det vill säga de känner en del och relationerna mellan delarna, och summan 

fås genom direkt beräkning, 2+4=_. Algebran kräver att eleverna genomför 

matematiska operationer, en strukturell förståelse (Wernberg, 2009). 

 

För att eleverna ska uppnå ytterligare förståelse belyser Wernberg (2009) att läraren kan lyfta 

olika exempel för eleverna, både korrekta och felaktiga, för att tydliggöra att det är likhetstecknet 

som är det viktiga. Sådana exempel syftar till att eleverna ska se likhetstecknet som relationellt, 

genom att även visa på motsatsen och belysa vad det inte är. Likhetstecknet introduceras, enligt 

Wernberg, i Kina som relationer och diskuteras som balans, likhet och ekvivalens, 98 % av de 

kinesiska eleverna hade korrekta lösningar på algebraiska problem. Likhetstecknet introduceras 

tidigt i matematiken och när det väl introducerats lämnas det ofta oreflekterat i senare skolår, 

vilket kan bli svårt vid införandet av algebra. Om en elev har missförstått likhetstecknet och tror 

att det betyder ”det blir” kommer det bli ett hinder i förståelsen av mer avancerad matematik. 

 

4 Metod 

Eftersom mitt syfte är att undersöka hur verksamma lärare beskriver att de introducerar och 

arbetar med likhetstecknet i matematikundervisningen anser jag det mest relevant att använda en 

kvalitativ undersökningsmetod. Genom intervjuer får jag mer ingående svar och en större 

möjlighet att ställa relevanta följdfrågor (Jan Trost, 2005). 

4.1 Urval 

Vid kvalitativa intervjuer vill man enligt Trost (2005) oftast få en så stor variation som möjligt. 

Jag har använt mig av bekvämlighetsurval, lärare som jag träffat under mina perioder för 

verksamhetsförlagd utbildning. Jag har gjort sammanlagt fem intervjuer. Trost (2005) ser en 

fördel i att göra få intervjuer och istället göra dem väl utförda. Många intervjuer kan få ett för 

ohanterligt material, det är viktigare att sätta kvaliteten i första rummet. Risken med mitt urval är 

att jag kan få många intervjupersoner som arbetar på ett traditionellt sätt. En av de intervjuade 
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lärarna arbetar med en liten klass om endast fyra elever i en väldigt lite skola, det kan ge min 

studie större chans till varierade svar. De övriga fyra intervjuade lärarna arbetar med större 

åldersblandade klasser i mindre skolor på ca 60 elever. Samtliga skolor ligger i mellersta Sverige.  

4.2 Intervjufrågor 

Vid utformandet av intervjufrågorna har jag använt mig av Jan Trosts bok, Kvalitativa intervjuer 

(2005). De första frågorna i en intervju är enligt Trost avgörande för hur resten av intervjun 

kommer att gå eftersom man har väldigt lite tid på sig att bygga upp ett förtroende. Trost ger 

förslag på att man kan inleda med att be den intervjuade berätta fritt om något i anslutning till 

intervjuns ämnesområde eller ställa specifika och jordnära frågor. Man ska göra allt man kan för 

att snabbt skapa en positiv och förtroendefull relation mellan sig själv och den intervjuade (Trost, 

2005). Om man innan intervjun har en väl inarbetad intervjuguide är det lättare att ställa raka och 

enkla frågor som är direkta. En fråga i taget ställs och undvik frågor som innehåller negationer. 

Trost skriver om att man ska sträva efter att nå en subjekt-subjektrelation till den man intervjuar, 

alltså ställa sig på samma nivå, även om man aldrig kan nå en sådan relation är det bra att sträva i 

den riktningen. Som intervjuare är det viktigt att titta på den man talar med, annars riskerar jag att 

uppfattas som ointresserad (Trost, 2005). 

För att ta reda på om mina intervjufrågor är relevanta genomförde jag en pilotintervju. Jag 

bestämde tid med en lärare som vid intervjutillfället var nyutbildad och varit verksam i ett och ett 

halvt år. Efter denna intervju utvärderade jag mina frågor och omformulerade några av dem. 

Genom att jag gjort en pilotintervju var jag bättre förberedd inför mina huvudintervjuer med vilka 

följdfrågor som kunde vara lämpliga att ställa. 

Den första delen av intervjufrågorna handlar om läraren, hur länge de arbetat som lärare och hur 

stor erfarenhet de har inom matematikundervisning i de tidiga skolåren. I den andra delen av 

intervjufrågorna får läraren berätta fritt om hur hon lägger upp matematikundervisningen för att 

introducera likhetstecknet. I den tredje delen av intervjufrågorna ställer jag mer specifika frågor 

som i flera av fallen även blir följdfrågor på det som läraren redan nämnt i det fria berättandet. 

Dessa frågor handlar om vilka material lärarna använder när de introducerar likhetstecknet, vilka 

typer av uppgifter lärarna använder sig av, hur lärarna vet att eleverna har fått förståelse för 

likhetstecknet och hur deras sätt att arbeta har förändrats genom åren. Intervjufrågorna i den 

andra och tredje delen av intervjun har jag valt att formulera direkt utifrån mina frågeställningar 
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för att kunna besvara syftet för mitt examensarbete. 

4.3 Genomförande 

Jag ringde till de utvalda intervjupersonerna för att fråga om de var intresserade av att ställa upp 

och de tackade ja. Vi bokade en tid för intervju och efter önskemål skickade jag huvudfrågorna 

för intervjun två dagar i förväg via e-mail. Till frågorna bifogade jag även syftet med mitt 

examensarbete. Kvale (1997) skriver om att intervjupersonen bör informeras om intervjuns syfte 

och själva intervjuförfarandet. Intervjuerna gick bra och intervjuerna spelades in på kassettband 

för att jag skulle slippa anteckna och kunna lyssna bättre på lärarnas svar på mina frågor. 

4.4 Etiska överväganden 

Jag informerar om anonymitet och att ljudupptagningen endast kommer att avlyssnas av mig 

under arbetets gång för att sedan raderas och lärarna ger sitt samtycke.  

4.5 Analysmetod  

När jag genomfört alla fem intervjuerna lyssnade jag igenom materialet och renskrev alla 

intervjuer i sin helhet för att lättare få en överblick av hur de olika lärarna arbetar med 

introduktionen av likhetstecknet. Det tog tid att komma på ett bra sätt att analysera och presentera 

mina resultat på ett tydligt sätt. De första två delarna i intervjun har jag i resultatet presenterat 

varje lärare för sig i rubrikerna presentation av de intervjuade och hur lärarna introducerar 

likhetstecknet, eftersom att alla lärarna hade olika sätt att introducera och arbeta med 

likhetstecknet. Därefter var det svårt att fortsätta i samma linje med de övriga frågorna, när jag 

jämfört de olika intervjuerna fråga för fråga ser jag att det finns intressanta likheter och skillnader 

i svaren. Därför valde jag att under de övriga rubrikerna i resultatet presentera svaren tillsammans 

eftersom flera av lärarna har gett liknande svar som går att jämföra. 

 

5 Resultat  

Resultatet kommer att redovisas utifrån intervjufrågorna. De fem intervjuade kommer jag att 

kalla för lärare A, B, C, D och E men i många fall kommer jag inte att skilja på svaren. Jag 

kommer inte att skriva av exakt vad de säger från ljudupptagningen utan jag omformulerar det till 

skriftspråk. Det jag skriver bygger på min tolkning av det som sägs. 
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5.1 Presentation av de intervjuade 

Här kommer en kort presentation av de intervjuade lärarna där tre av dem har jobbat lite längre 

och två av dem är vid tiden för intervjun relativt nyutbildade. 

 

Lärare A tog sin lärarexamen 1975 och har arbetat som lärare i 31 år, varav ca 20 år i skolår 1. 

Hon har även vidareutbildat sig till specialpedagog där det ingick kurser i matematik, hon blev 

klar med den utbildningen 2002 och har sedan dess arbetet som specialpedagog. Under de år hon 

jobbat som lärare har hon haft hand om all matematikundervisning på egen hand. Fortbildning 

inom matematik har hon fått kontinuerligt via de skolor hon arbetat på genom studiedagar och 

fortbildningsdagar. Skolan där hon arbetar är en mindre skola med ca 60 elever i mellersta 

Sverige där det går elever från förskoleklass till skolår 6. 

 

Lärare B tog sin lärarexamen 1995 och har arbetat som lärare i 10 år, varav ca 5 år i skolår 1. Just 

nu arbetar hon i år 4. Hon har själv haft hand om matematikundervisningen i de klasser hon 

arbetat. Fortbildning inom matematik har hon fått kontinuerligt via de skolor hon arbetat på 

genom studiedagar och fortbildningsdagar, på universitetet har hon läst en distanskurs i 

matematikdidaktik på 10p år 2003. Skolan där hon arbetar är en mindre skola med ca 60 elever i 

mellersta Sverige där det går elever från förskoleklass till skolår 6. 

 

Lärare C tog sin lärarexamen 1994 och har arbetat som lärare i 18 år, varav 12 år i skolår 1. Just 

nu arbetar hon i en 1-2:a med 13 elever. Hon har själv haft hand om matematikundervisningen i 

de klasser hon arbetat. Hon har väldigt lite fortbildning inom matematik. Skolan där hon arbetar 

är en mindre skola med ca 50 elever i mellersta Sverige där det går elever från förskoleklass till 

skolår 6. 

 

Lärare D tog sin lärarexamen 2007 och har arbetat som lärare i tre år i skolår 1. Just nu arbetar 

hon i en blandad 1-2:a med 18 elever. Hon har själv haft hand om matematikundervisningen i de 

klasser hon arbetat. Fortbildning inom matematik har hon ännu ingen eftersom hon är nyutbildad. 

Skolan där hon arbetar är en mindre skola med ca 50 elever i mellersta Sverige, där det går elever 

från förskoleklass till skolår 6. 
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Lärare E tog sin lärarexamen 2005 och har arbetat som lärare i fem år i skolår 1. Just nu arbetar 

hon i en blandad F-2:a med endast fem elever. Hon har själv haft hand om 

matematikundervisningen i de klasser hon arbetat. Fortbildning inom matematik har hon ännu 

ingen eftersom hon är nyutbildad. Skolan där hon arbetar är en liten skola med endast fem elever 

i mellersta Sverige, där det går elever från förskoleklass till skolår 2. 

5.2 Hur lärarna introducerar likhetstecknet 

Samtliga lärare introducerar likhetstecknet tidigt på höstterminen när barnen börjar kunna några 

siffror. Jag kommer att sammanfatta hur de olika lärarna gör vid introduktionerna var för sig och 

därefter presentera likheter och olikheter.  

 

Lärare A börjar alltid med att bygga upp tal, när hon gör det har hon en röd tejp på elevens bänk. 

Barnen får med hjälp av material dela upp ett tal på olika sätt med hjälp av denna röda tejp. Om 

de jobbar med talet två kan barnen lägga en kloss på var sida om strecket eller två på ena sidan 

och ingen på den andra. När hon har jobbat med några tal och eleverna lärt sig dela upp dem, då 

först introducerar hon likhetstecknet. Hon går från att laborativt bygga upp talen med hjälp av 

bland annat klossar, vatten, våg, till att senare introducera symboler. Hon brukar använda en 

balansvåg, den tycker hon blir väldigt tydlig och den ser ut som ett likhetstecken. Från den 

vanliga balansvågen där man lägger saker och mäter om det väger jämnt går hon vidare till en 

siffervåg, den tycker hon också är jättebra och det blir väldigt tydligt. Lärare A tycker det är 

otroligt viktigt att vara konkret hela tiden i starten, hon anser att eleverna i ettan ännu inte klarar 

av det abstrakta, annars blir det för svårt och de förstår inte vad man pratar om. 

 

Lärare B tycker det är viktigt att man visar eleverna att det är lika på båda sidor av likhetstecknet 

när det introduceras. Hon visar med olika material att det är lika och även med en våg. Vågen 

tycker hon är så tydlig och då blir det lättare för eleverna att förstå att det ska vara lika på båda 

sidor. Efter att ha använt olika material introduceras efterhand siffrorna. Siffrorna kommer enligt 

lärare B in ganska tidigt eftersom de redan börjat jobba med dem i matteboken. 

 

Lärare C utgår mest från en mattebok när hon introducerar likhetstecknet. Hon har tidigare använt 

sig av en bok som heter ”Tänk och räkna” men har nyligen bytt till ”Mattesafari”, hon är väldigt 
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nöjd över detta byte. Utöver boken använder hon även praktiska övningar där eleverna får 

använda kroppen och olika typer av material. Även Lärare C använder sig av balansvågen för att 

visa på jämnvikt som ett likhetstecken.  

 

Lärare D introducerar likhetstecknet genom att göra praktiska övningar och samtala om 

likhetstecknets betydelse. Lärare D har gemensamma genomgångar på tavlan och går sedan 

vidare till att eleverna får räkna i boken ”Matte eldorado”. Hon introducerar samtidigt som 

tecknet för lika med (=) tecknet för inte lika med (≠) och tecknen för större än/mindre än (>/<).  

Lärare E arbetar med enbart fem elever och introducerar likhetstecknet genom att prata mycket 

med eleverna om vad det är för ett tecken. Hon förklarar att lika med betyder lika mycket på båda 

sidor om likhetstecknet och att det inte betyder svar. Hon visar även med en balansvåg och inför 

symbolerna större än/mindre än (>/<) samtidigt. Det är ovanligt att arbeta med en så liten grupp 

elever så därför tar hon tillvara på all tid till att samtala med varje enskild elev. 

5.3 Vilka ord och begrepp används 

De intervjuade lärarna använder begreppen ”lika mycket som”, ”lika många som”, ”lika”, ”lika 

med”, ”balans”, ”jämnvikt”, ”likhetstecken” och ”lika med tecken”. Här är alla lärarna överens 

om att de inte får använda uttrycket ”det blir” eller ”det är” när de pratar om likhetstecknet. 

5.4 Vilka material används och varför  

Samtliga av de intervjuade lärarna ser bara fördelar med att använda sig av material när de i 

matematiken introducerar likhetstecknet. Lärare A anser att alternativet att inte använda material 

alls, att bara använda siffror, inte skulle fungera. Barnen är så unga när som just börjat ettan har 

svårt för det abstrakta och därför måste man vara väldigt konkret hela tiden. För att eleverna ska 

förstå blir det tydligt med konkreta material. Ett möjligt hinder skulle enligt lärare B kunna vara 

om det är en stor grupp att kunna se alla, det skulle kunna vara svårare att genomföra. Ett annat 

hinder kan enligt lärare A vara om man som lärare fastnar i ett material och inte vill släppa det för 

att prova andra. Samtliga av de intervjuade lärarna berättar att de har ett bord/skåp i sitt klassrum 

där det finns lättillgängligt material om eleverna känner att de behöver det och eleverna vet hur 

de ska använda dem. Ibland hämtar lärarna material när de ska förklara något så eleverna lättare 

ska förstå vad de menar och ibland hämtar eleverna själva. Vidare fortsätter de elever som 
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behöver material att använda det, de känner själva när de inte behöver det konkreta materialet 

mer. När de förstår och klarar sig utan blir det naturligt att de släpper det.  

5.4.1 Cuisenairestavar  

Cuisenairestavar, eller färgstavar, är ett relationsmaterial. Varje stavlängd har en given färg men 

inget givet talvärde, den inbördes relationen mellan stavarna är ändå konstant 

(Rudqvist, 2000). Lärare A använde ofta Cuisenairestavar när hon började 

jobba eftersom hon då hade en mattebok som var upplagd efter 

Cuisenairestavar och barnen fick lära sig de olika färg stegen. De kunde till 

exempel lägga upp en rosa stav och under lade man vit och grön eller två röda, där blir det väldigt 

tydligt att det är lika som den rosa staven. 

5.4.2 Multilinkkuber  

Multilinkkuber är 2 cm:s plastkuber som är hopfogbara  på alla sex sidor, de är lätta att sätta ihop 

och ta isär. Några av de intervjuade lärarna tycker att Multilink är bra för att 

man kan använda dem till så mycket. Just till likhetstecknet kan man bygga 

till exempel en trea och dela upp den på olika sätt, det är enkelt att prova på 

olika sätt och visa på två och ett tillsammans är lika mycket som tre och 

även ett och ett och ett är lika mycket som tre. Det här materialet har lärarna 

A och B använt mycket nu. 

5.4.3 Balansvågen 

Balansvågen har två avtagbara vågskålar, just denna (se bild t.v.) rymmer 400 ml vardera och den 

är perfekt för att väga vätska eller annat material. Det finns även andra 

balansvågar. Balansvågen tränar barnets förmåga att uppskatta och 

jämföra vikt och antal. Samtliga av de intervjuade lärarna använder 

balansvågen. Lärare A tycker att balansvågen ser ut som likhetstecken, 

den är bra för att den är så tydlig, det syns att det väger jämnt, man kan se om den står rakt eller 

om det lutar, lutar den är det inte lika mycket på båda sidor. Har någon elev svårt för att förstå 

likhetstecknet blir vågen extra tydlig. Denna balansvåg tycker samtliga av de intervjuade lärarna 

är bra att använd från början, innan eleverna har förståelse för antal och siffror. När eleverna har 

börjat förstå siffrornas betydelse finns även en talvåg som lärare A, B och E berättar att de brukar 
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använda sig av. Talvågen hjälper eleverna att konkretisera olika 

matematiska uppgifter. Man kan använda denna talvåg när man 

arbetar med addition, subtraktion, tiokamraterna och man kan jämföra 

större/mindre än, är lika med. På denna våg hänger man tyngder på siffror på båda sidor av axeln 

som ska vara lika mycket på båda sidor. Den är enligt lärare A jättebra och det blir väldigt tydligt 

när man introducerar likhetstecknet. 

5.4.4 Plockmaterial  

Samtliga av de intervjuade lärarna visar med olika saker/plockmaterial att det är lika på båda 

sidor av likhetstecknet genom praktiska uppgifter. Barnen får lägga med dessa material hur man 

kan dela upp tal på olika sätt. De olika material som de intervjuade lärarna pratar om att de 

använder är counters, pengar, klossar, centimeterkuber och olika kärl för att mäta vätska. 

  

Counters är ett sorteringsmaterial som kan bestå av sex olika husdjur i sex olika färger, det kan 

vara frukter i olika färger, det kan vara nallebjörnar i olika storlekar. Dessa Counters kan 

användas till sortering, räkna antal, väga i vågskålarna i balansvågen mm. Lärare D berättade att 

hon använder sig av bland annat dessa Counters när hon introducerar likhetstecknet. 

Pengar är ett material som har verklighetsanknytning, de flesta barn har sett det i vardagliga 

situationer. Däremot kan det vara svårt att förstå pengars värde i tidig ålder och det var inte 

många av dessa lärare som använde pengar till att introducera likhetstecknet eftersom det inte blir 

tillräckligt tydligt. Lärare C säger att det kan vara svårt för en förstaklassare att förstå att en 

femkrona är lika mycket som fem enkronor eftersom det för ögat ser ut att vara olika till antalet, 

det blir för abstrakt, hon brukar oftare använda pengar med andraklassare. Klossar berättar lärare 

C att hon ofta använder eftersom det är tydligt att en kloss är en till antalet, två klossar är två till 

antalet osv. När eleverna jobbar med praktiska uppgifter blir det tydligt att använda sig av klossar. 

Centimeterkuber är nästan samma som klossar, skillnaden är att dessa har fler användnings-

områden i andra delar inom matematiken när man senare kommer in på längd, volym mm. Olika 
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kärl för att mäta med vätska använder två av de intervjuade lärarna A och B, dels att hälla mellan 

de olika kärlen och dels i balansvågen. Att hälla med vatten är enligt lärare A experimenterande 

för eleverna, de vet hur mycket de har och häller sedan i olika kärl för att det ska bli lika mycket 

på andra sidan. 

5.5 Vilka uppgifter används och varför  

De intervjuade lärarna börjar med praktiska uppgifter som är konkreta och lekfulla för att sedan 

övergå till skriftliga uppgifter i matteboken. Praktiska inslag läggs ofta in i 

matematikundervisningen. De flesta elever brukar enligt lärare A snappa upp lika med direkt, men 

om de har svårt att förstå är det viktigt att arbeta med konkreta material.  

5.5.1 Praktiska uppgifter  

Samtliga av de intervjuade lärarna försöker lägga in olika praktiska uppgifter och lekar så 

eleverna får träna genom att använda kroppen, eleverna får också träna med kompisar för då 

uppstår många givande samtal eleverna emellan. Eleverna i ettan är nya i skolan och lär sig 

mycket genom lek, därför försöker lärarna lägga in så mycket lekfullt som möjligt. Många av de 

praktiska uppgifterna som lärarna beskriver handlar om att lägga ut olika plockmaterial utifrån 

olika typer av instruktioner från läraren. 

En uppgift som lärare A brukar göra är krokodilen, att den gapar och visar större än (>), mindre 

än(<) och lika(=), det har de gjort som en lek med plockmaterial och senare även med siffror.  

Lärare D har en liknande lek där hon lägger ut en lapp på golvet med likhetstecknet, sedan låter 

hon eleverna placera sig på båda sidor om tecknet tills det är lika många på var sida. I denna 

praktiska övning diskuterar hon med eleverna om vad de tror att tecknet betyder. Hon 

introducerar samtidigt som likhetstecknet (=) även tecknet för inte lika med (≠) och tecknen för 

större än/mindre än (>/<). Hon gör på samma sätt med dessa tecken, att låta eleverna dela in sig 

själva på var sida av lappar på golvet. Sedan får eleverna arbeta i mindre grupper eller par och 

lägga counters på var sida om lappar med dessa tecken (counters är små sorteringsdjur i olika 

färger och former). I de grupper som ser ut att förstå bra tillför hon ganska snabbt fler lappar med 

plustecknet (+) och minustecknet (-) som de kan lägga på ena sidan av likhetstecknet. Lärare C 

har en liknande övning där hon låter eleverna dela in sig själva i grupper om lika många elever 

där de själva får vara delaktiga i indelningen. En annan uppgift som lärare C använder är när hon 
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viker ett A4 papper på mitten och använda klossar som läggs på var sida av papprets mitt för att 

visa att det ska vara lika mycket på båda sidor. Lärare E berättar att hon ofta använder tavlan som 

redskap för att utforma praktiska uppgifter och låter barnen vara med vid tavlan för att vara 

delaktiga. Hon pratar även om samtalets betydelse för att nå förståelse, det är lättare att använda 

samtalet som redskap när man som hon själv säger, endast har fem elever i klassen. Lärare A, C 

och D berättar att eleverna även tränar vid en dator, de använder ett dataprogram som heter 

grafmatte och skolplus. 

Balansvågen använder samtliga av de intervjuade lärarna för att utforma praktiska uppgifter 

tillsammans med olika sorters plockmaterial att lägga i vågskålarna. Lärare A berättar om när hon 

använder siffervågen, då får eleverna uppgifter som kan vara att läraren sätter en tia på ena sidan 

och eleven får i uppgift att använda två stycken siffror och göra lika mycket på andra sidan. 

Sedan kan eleven ge läraren en uppgift, då märker hon om eleverna börjar förstå. När de är en 

större grupp kan läraren sätta upp två siffror på ena sidan och sedan ska eleverna göra lika 

mycket på andra sidan. Vissa räknar då ut hur mycket det är tillsammans innan de sätter upp sina 

siffror medan andra sitter bara och provar tills vågen står med jämvikt. Om läraren ska lösa en 

uppgift som en elev gett henne och hon lägger dit rätt direkt kan elever ibland fråga hur hon kan 

veta på en gång vad det blir, en sådan situation kan ofta leda till mycket givande samtal. 

5.5.2 Skriftliga uppgifter 

Samtliga av de intervjuade lärarna har mattebok i sin matematikundervisning. Lärare A berättar 

om de tal som finns i matteboken ”Tänk och räkna” som hon använder, det varierar var 

likhetstecknet placerats och det finns även öppna uppgifter som till exempel 5=_+_. Hon visar 

i ”Tänk och räkna” att det är mycket bilder på olika saker som är likadana med likhetstecknet 

emellan. I den boken införs tecknen för större än och mindre än (>/<) samtidigt som 

likhetstecknet. Det är tydliga bilder med staplar som är mer än, mindre än och lika mycket. Det är 

uppgifter där eleverna ska fylla i rätt tecken. Det är en uppgift i boken där man ska lägga lika 

många klossar i en kvadrat som i en cirkel och fylla i ett likhetstecken emellan och därefter fylla i 

siffran för det antal klossar de lagt i figurerna. Denna uppgift syftar till att eleven ska få förståelse 

för att det är antalet klossar som är likheten oavsett formen runtomkring.  
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Exempel:       

 

                        

 

                             ______                 ______ 

 

Matematikbokens upplägg går från det synliga till det abstrakta. Det finns bilder i boken där 

likhetstecknet jämförs med ett gungbräde med lika många nallar på varje sida för att det ska bli 

jämvikt. Även lärare B använder sig av matteboken ”Tänk och räkna” och berättar på ett liknande 

sätt om bokens varierade och öppna uppgifter. Lärare C använder uppgifter som 2=2 och  _=_ , 

helt öppna uppgifter där eleverna får möjlighet att skriva in siffrorna helt själva. Hon använder en 

mattebok som heter ”Mattesafari” och tycker att boken upplägg fungerar på ett bra sätt. Lärare D 

använder uppgifter med likhetstecknet i många led 3=2+1=1+1+1 där eleverna själva får tänka ut 

de olika leden utifrån ett tal som i detta exempel, talet tre. Hon använder boken ”Matte eldorado” 

och visar ett exempel där eleverna ska fylla i symbolen lika med (=) och inte lika med (≠) och 

rita in ett visst antal saker i cirklarna så det stämmer överens med symbolen de fyllt i mellan 

cirklarna.  

 

 

Exempel: 

 

 

                          

 

Lärare E använder även hon likhetstecknet i många led på ett liknande sätt som lärare D men 

utvecklar det till att även skriva på andra sätt. Hon brukar på tavlan skriva ett tal i en cirkel till 

exempel talet 8, därefter skriver hon flera likhetstecken runtom cirkeln med olika typer av tal som 

är lika mycket som talet 8. Eleverna får vara med och ge exempel på tal som är lika med talet 8. 
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Exempel: 

 

                         

 

                             8 

 

 

 

 

I denna typ av uppgift sitter hon tillsammans med samtliga elever och samtalar under uppgiftens 

gång. Dessa uppgifter väljer hon för att eleverna ska lära sig att se olika lösningar och få 

förståelse för att likhetstecknet inte bara betyder svaret. 

 

Samtliga av de intervjuade lärarna anser att det är bekvämt att använda sig utav matteboken, den 

blir en trygghet att ta fram när eleverna ska räkna sina uppgifter. När det gäller matteboken hinner 

eleverna sällan göra ut den för de har så mycket andra uppgifter som eleverna får arbeta med. 

Samtliga av de intervjuade lärarna kompletterar med praktiska uppgifter och gemensamma 

genomgångar i olika former och i olika utsträckning. Några av lärarna tycker att matteböckerna är 

för omfattande, att de skulle vara mycket mindre. Lärare A anser att man i ettan inte skulle 

behöva någon mattebok över huvud taget eftersom hon har så lång erfarenhet inom ämnet. Hon 

har så mycket fortbildning att hon skulle kunna bygga upp undervisningen själv och ägna den tid 

som behövs åt varje del inom matematiken. När barnen börjar ettan ligger eleverna enligt lärare A 

redan på så olika nivåer att ettans mattebok kan vara för enkel för vissa elever, hon vill ge mer 

utmanande uppgifter till de elever som kan mer och anser att det inte är bra att ta fram en svårare 

mattebok eftersom det istället kan bli för svårt. Lärare A vill istället ägna mer tid till de elever 

som har svårare att förstå matematikens uppgifter och jobba mer praktiskt med de elever som 

behöver det. Under fortbildningskurser har hon fått lära sig att man kan jobba med samma sak 

med alla elever om man utformar uppgifterna så att det blir en utmaning även för de duktiga. D 

det tar enligt lärare A mycket tid att planera matematiklektioner och det är frågan om man har all 

den tid som skulle behövas för att bygga upp matematikundervisningen utan mattebok. Fördelen 

med att använda matteboken är att det är bekvämt och nackdelen är att man kan bli för låst vid 

=
 4

+
4

 
= 2+2+2+2 3+1+3+1 = 

=
 8

+
0
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den. Bara för att man räknat klart ett avsnitt i boken betyder inte det att alla elever förstår vad de 

gör. Vissa elever behöver mer tid för att förstå och mer material för att det ska bli tydligare. 

5.6 Elevers förståelse 

Lärare A gör inget prov för att kolla elevernas förståelse utan för henne är det en känsla hon får 

om en elev har nått förståelse för något, hon upptäcker tidigt om en elev är ute på fel spår. Om det 

är en hel sida i matteboken som eleven räknat fel pratar hon med eleven för att hjälpa denne att 

förstå. Om en elev på uppgiften 5=_+3 svarar 8, då kan det bero på att de inte förstått 

likhetstecknets innebörd, då har de troligast lagt ihop 5+3. En uppgift på nationella proven i år 5 

kan se ut så här 5+3=_-3, ett vanligt fel kan vara att de svarar 8 och då har de inte heller förstått 

likhetstecknets innebörd. För att följa upp när en elev inte förstår samarbetar lärare B med en 

specialpedagog på samma skola. Lärare B berättar att hon oftast ser när hon rättar i matteboken 

om en elev har missförstått flera uppgifter. Hon pekar på fördelarna med att arbeta tillsammans 

med en specialpedagog, hon kan gå till henne och prata om hon ser att en elev inte har förstått 

och fråga om råd. Specialpedagogen brukar då ofta kunna ta den eleven en stund till sitt 

arbetsrum och sitta där i lugn och ro. En del elever har bara missförstått och då kan det hjälpa att 

få sitta i lugn och ro och samtala med tydliga och konkreta material hos specialpedagogen, det 

kan räcka med en eller två träffar. Specialpedagogen har ett arbetsrum där det finns mycket 

material lättillgängligt som kan användas för konkretisering vid dessa samtal. Förstår eleven ändå 

inte kan man lätt byta material och pröva andra vägar. Lärare C pratar om elevers förståelse som 

något man som lärare får en känsla av om elever uppnått förståelse och även hon har ett nära 

samarbete med en specialpedagog när det är en elev som har svårare att förstå. I boken ”Matte 

safari” som hon arbetar med finns för varje kapitel mål utifrån läroplanen/kursplanen på vad 

eleverna ska kunna efter varje kapitel och även en skriftlig diagnos. I den diagnosen kan hon se 

om eleverna har uppnått förståelse men när de arbetar med praktiska uppgifter anser hon att det 

syns ännu tydligare om eleverna förstår. I matteboken finns det extrauppgifter för de elever som 

haft svårt att förstå och andra fördjupningsuppgifter för de som haft lätt för sig att förstå. Hon har 

även övningar på datorn som eleverna kan jobba med om de behöver extra hjälp. Lärare D 

berättar att man som lärare ser under arbetets gång om eleverna har fått förståelse för vad de gör 

när de räknar i matteboken. Om hon ser att en elev inte förstått likhetstecknets innebörd brukar 

hon ta fram vågen tillsammans med skriftliga uppgifter och ringa in likhetstecknen för att det ska 
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bli tydligare när uppgiften jämförs med vågen. Då får eleven lägga klossar eller counters i 

vågskålarna utifrån den skriftliga uppgiften, när vågen står rakt ser eleven tydligt att det är lika på 

båda sidor. Om hon ska hjälpa en elev som arbetar med tal i flera led brukar hon istället ringa in 

talen och skriva summan ovanför ringen, då tycker hon att det brukar bli tydligt för eleverna att 

det är lika på varje sida av likhetstecknet även om det är i flera led.  

 

Exempel:          4               4              4 

                            2+2     =    3+1    =    4+0 

 

Lärare D brukar även vid genomgångar i helklass skriva tal i flera led på tavlan och medvetet 

göra skrivfel i syfte att göra eleverna vaksamma över att hitta felet. 

 

Exempel:   5+1  =  3+3+3  =  2+2+2  =  4+2 

 

När eleverna har hittat vad som är fel får de vara med och fylla på med fler tal i ledet. Lärare E 

berättar att de räknar i mellanled i boken ”Matteeldorado” och att det blir tydligt vid 

mellanledsräkning om eleverna har förståelse för likhetstecknets innebörd. Om en elev har svårt 

att förstå sätter hon sig och samtalar med den eleven och plockar fram material för att det ska bli 

lättare att förstå gnom att konkretisera och göra uppgiften mer tydlig. 

5.7 Förändringar genom åren 

Lärare A hade några fler material att berätta om som hon använde när hon var nyutbildad. Hon 

använde ofta Cuisenairestavar när hon började jobba eftersom hon då hade en mattebok som var 

upplagd efter Cuisenairestavar och barnen fick lära sig de olika färgstegen. Hon menar att 

laborativa material går som i mode genom åren, olika material är mer eller mindre populära i 

vissa perioder. Ett tag var det populärt att använda pengar. Hon upplever att det har blivit mycket 

viktigare med åren att arbeta med grunderna, förr trodde man att alla visste vad lika med var 

direkt, men så är det inte. Hon anser att det är jätteviktigt att eleverna verkligen förstår. 

Grunderna är mycket viktigare än hon trodde när hon började arbeta som lärare. Ingen av lärarna 

A, B eller C har pratat om likhetstecknets betydelse i sin utbildning utan när de kom ut som 

nyexaminerad lärare hade de bara sin mattebok att arbeta med. De förstod inte då hur viktigt det 
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är men har förstått det mer och mer med tiden. Lärare A berättar att det är både genom 

erfarenheter och fortbildning som hon kommit till den insikten, genom erfarenheter har hon 

förstått att något saknats och vid fortbildning har de fått bekräftat vad det är. Lärare B gick en 

kurs i matematikdidaktik efter att ha arbetat som lärare i 8 år, efter den kursen berättar hon att 

hon tänkt om och förändrat sitt sätt att tänka utifrån att arbeta mer med matematikens grunder än 

vad hon gjorde tidigare. Lärare C har inte förändrat sitt sätt att arbeta med likhetstecknet annat än 

att hon har bytt mattebok detta läsår från ”Tänk och räkna” till ”Matte safari”. Lärare D och E har 

inte lika lång arbetslivserfarenhet och de säger båda att deras arbetssätt mest troligt kommer att 

utvecklas med åren. Lärare D tycker att hon oftare nu testar på olika sätt om eleverna har nått 

förståelse för likhetstecknet än vad hon gjorde när hon var helt ny i yrket. Lärare E berättar att 

hon ska börja med att ta upp vikten av att förstå likhetstecknets innebörd vid föräldramöten.  

 

6 Diskussion  

Min första frågeställning är hur likhetstecknet introduceras i matematikundervisningen, den andra 

frågeställningen är vilka material och uppgifter de verksamma lärarna använder när de 

introducerar likhetstecknet och den tredje frågeställningen är hur lärarna följer upp att eleverna 

fått förståelse för likhetstecknet. Jag kommer under rubriken metoddiskussion att resonera kring 

mitt metodval. Därefter kommer jag under resultatdiskussion föra ett resonemang kring mina 

resultat för intervjuerna samt jämföra dem med vad litteraturen säger.  

6.1 Metoddiskussion 

Utifrån mitt syfte och de frågeställningar som jag formulerat för denna studie ansåg jag att 

kvalitativa intervjuer lämpade sig bäst för att kunna ta del av verksamma lärares erfarenheter 

kring introduktionen av likhetstecknet i skolår ett. Genom kvalitativa intervjuer fick jag mer 

ingående svar och jag fick större möjlighet att ställa relevanta följdfrågor. Jag hade möjligen 

kunnat komplettera mina lärarintervjuer med en djupare analys av de läromedel som idag 

används vid matematikundervisningen i skolår ett vid introduktionen av likhetstecknet. Jag hade 

även kunnat undersöka hur elever uppfattar och löser de uppgifter som de får i samband med 

introduktionen av likhetstecknet för att se hur deras förståelse för likhetstecknet ser ut. Genom de 

intervjuer jag har genomfört har jag enbart svar på lärarens syn på elevens förståelse. 
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Jag genomförde före intervjuerna en pilotintervju för att ta reda på om mina intervjufrågor är 

relevanta, efter denna intervju utvärderade jag mina frågor och omformulerade några av dem. 

Genom att jag gjort en pilotintervju var jag bättre förberedd inför mina huvudintervjuer med vilka 

följdfrågor som kunde vara lämpliga att ställa. Eftersom jag har använt mig av 

bekvämlighetsurval, alltså lärare som jag träffat under mina perioder för verksamhetsförlagd 

utbildning, har jag inte fått särskilt stor variation på mina intervjupersoner. Endast en av lärarna 

arbetade annorlunda eftersom hon hade en väldigt liten klass med få elever. Flera av de 

intervjuade lärarna arbetar på ett traditionellt sätt med matematikundervisning. Jag hade mest 

troligt kunnat få större variation på mina intervjusvar om jag valt lärare som arbetar på skolor i 

olika kommuner eller friskolor med en speciell profil som inriktning. Jag har gjort sammanlagt 

fem intervjuer och det har varit en fördel att göra få intervjuer som är väl utförda med hög 

kvalitet. Genom att jag skickade huvudfrågorna för intervjun två dagar i förväg via e-mail och 

även bifogade syftet med mitt examensarbete hade lärarna hunnit fundera och reflektera över sin 

egen undervisning inför intervjun och kunde lättare besvara mina frågor.  

De kvalitativa intervjufrågorna har utformats utifrån syftet och frågeställningarna för studien. 

Samma frågor ställdes till samtliga av de intervjuade lärarna och även samma ordningsföljd 

användes vid alla intervjuer vilket underlättade senare vid bearbetning av intervjusvaren. Den 

första delen av intervjufrågorna handlar om läraren. I den andra delen av intervjufrågorna får 

läraren berätta fritt om hur hon lägger upp matematikundervisningen för att introducera 

likhetstecknet, denna öppna fråga ger läraren stort utrymme att berätta fritt om hur just hon gör 

för att introducera likhetstecknet i sin undervisning. I den tredje delen av intervjufrågorna ställer 

jag mer specifika frågor och följdfrågor, i vissa av intervjuerna blev det lite upprepning eftersom 

några av lärarna redan besvarat frågor från del tre när de i del två berättat om hur de introducerar 

likhetstecknet. I dessa fall har jag sammanfattat det som läraren redan berättat och kollat om jag 

uppfattat det rätt och om det är något mer de vill tillägga kring den frågan. Efter att jag lyssnat 

igenom materialet från intervjuerna och renskrivit allt kan jag lättare få en överblick över mina 

resultat för studien. Resultaten från de första två delarna i intervjun var lättast att presentera 

lärarna var för sig eftersom att alla lärarna hade olika sätt att introducera och arbeta med 

likhetstecknet. Därefter jämförde jag den tredje delen av de olika intervjuerna, fråga efter fråga 

och sökte skillnader och likheter för att sammanställa resultatet. Det tog lång tid att komma på ett 

bra sätt för hur jag lättast skulle presentera svaren. Jag ville att det skulle bli tydligt, informellt 
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och sammanfattande och jag ville även koppla mina resultat till litteraturen. Jag valde att skapa 

en rubrik för varje intervjufråga och därefter presentera skillnader och likheter i de olika intervju 

svaren. Jag anser att mina resultat har kunnat besvara syftet och frågeställningarna jag hade för 

min studie. Jag hade möjligen kunnat få större validitet om jag intervjuat fler lärare som arbetet 

under många år och haft större erfarenhet i matematikundervisning, det hade möjliggjort en 

vidare bredd av resultatet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Jag har fått lärdom om hur man enligt litteraturen bör göra för att introducera nya 

kunskapsområden inom ämnet matematik. Om jag ska jämföra resultatet från intervjuerna med 

vad litteraturen säger är det väldigt mycket som stämmer överens. Kullberg (2004) säger att 

förståelse för tal och antal måste förekomma arbetet med lika med. Det säger även flera av de 

intervjuade, de arbetar först med uppdelning av tal och när eleverna börjar kunna dela upp talen 

introduceras likhetstecknet.  

6.2.1 Introduktion av likhetstecknet 

Samtliga av de intervjuade lärarna brukar börja introduktionen med att eleverna får laborera med 

olika plockmaterial och jämföra vad som är lika mycket, inte lika mycket och även jämföra 

genom att hälla vätska mellan olika kärl. Berggren och Lindroth (2004) anser att om eleverna får 

nya upplevelser kring ett begrepp har de goda möjligheter att tillägna sig en förståelse för det, 

dessa upplevelser kan eleverna få genom att arbeta med olika material. Material som de 

intervjuade lärarna använder är balansvågen, siffervågen och olika plockmaterial som multilink, 

pengar, counters, klossar, vatten och den ena läraren använde förr Cuisenairestavar. Berggren och 

Lindroth (2004) menar att symboler är en abstrakt representation för det konkreta och eleverna 

måste bekanta sig med det konkreta innehållet innan symbolerna införs. Genom dessa material 

får eleverna uppleva det konkreta på ett praktiskt sätt. Motiveringen till att lärarna använder just 

dessa material är att när barnen börjar ettan har de inte alltid förförståelse för siffrornas innebörd 

så man måste vara otroligt konkret hela tiden för de klarar inte av det abstrakta, annars blir det för 

svårt och de förstår inte vad läraren pratar om. Man måste få eleverna att förstå och med hjälp av 

material blir det tydligt. Ahlberg (2004) betonar att likhetstecknet är en ofta missförstådd symbol, 

och när barn kan koppla matematiken till sitt eget sätt att tänka får de större möjlighet att förstå 

matematikens begrepp och symboler. Ahlberg menar att när eleverna får möjlighet att koppla sitt 
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eget språk till matematikens språk har eleverna lättare att få förståelse för de matematiska 

symbolerna eftersom de då får en innebörd. För att utveckla förståelse för innebörden i 

likhetstecknet bör barn få möta detta i konkreta situationer långt innan de räknar uttryck som 

3+2=_ och 5-3=_ (Ahlberg, 2004:s.64). De intervjuade lärarna visar på betydelsen av förståelse 

och det underlättar med hjälp av material. Ett material som samtliga lärare i intervjuerna talar 

varmt om är balansvågen, de använder den väldigt mycket vid introduktionen av likhetstecknet 

eftersom det blir tydligt för eleverna. Furness (1998) beskriver att uppgifter som till exempel 

4=3+1 handlar om balans och då kan man på ett symboliskt sätt jämföra likhetstecknet med en 

symmetriaxel. Han beskriver även arbetet med balansvågen som ett sätt att praktiskt söka balans 

och pröva lika många, lika stora och samma volym. Samtliga av de intervjuade lärarna berättar att 

de använder uppgifter där likhetstecknet visar på balans och öppna uppgifter som kan ha olika 

svar. I matteböckerna varierar uppgifterna med var likhetstecknet placeras i uppgifterna. Lärare D 

berättar att hon brukar plocka fram balansvågen tillsammans med skriftliga uppgifter och 

plockmaterial för att konkretisera de skriftliga uppgifterna. Lärare D berättar att när hon 

introducerar tecknet för lika med (=) inför hon samtidigt även tecknet för inte lika med (≠). 

Rudqvist (2000) menar att likhetstecknet är en symbol för ett komplext begrepp och menar att om 

elever ska förstå symbolen lika med (=) behövs även symbolen inte lika med (≠). Olsson (2008) 

anser att när vi visar eleverna motsatser måste de välja mellan en likhet och en olikhet och 

betydelserna av symbolerna framträder då tydligare. Vidare menar även Olsson att likhetstecknet 

oftast brukar introduceras med att visa en balansvåg där vågskålarna ska väga jämnt. 

6.2.2 Ord och begrepp 

Lärarna är eniga om vilka ord och begrepp de använder, det är ”lika mycket som”, ”lika många 

som”, ”lika”, ”lika med”, ”balans”, ”jämnvikt”, ”likhetstecken” och ”lika med tecken”. Inte ”det 

blir”, det är de väldigt tydliga med att informera om. Dessa ord och begrepp överensstämmer med 

vad Berggren och Lindroth (2004) och även Ahlberg (2004) anser om ord och begrepp. De visar 

även på faran att eleverna tolkar likhetstecknet som ”blir”, de kan då i senare skolår få stora 

problem i matematik. Berggren och Lindroth skriver vidare att symboler är en abstrakt 

representation för det konkreta och eleverna måste bekanta sig med det konkreta innehållet innan 

symbolerna införs. Lärarna i intervjuerna medger att symbolerna kommer in ganska fort eftersom 

de redan börjat jobba med dem i matteboken. Berggren och Lindroth skriver att många inför 
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symboler tidigt för att ge eleverna ett redskap för den skriftliga redovisningen i böckerna i tron att 

ge eleverna meningsfulla uppgifter, det finns dock risker med det. 

6.2.3 Praktiska och skriftliga uppgifter 

Lärarna använder mycket praktiska uppgifter som är konkreta och lekfulla för att sedan övergå 

till skriftliga uppgifter i matteboken. Praktiska inslag läggs ofta in i matematikundervisningen 

som komplement till matteboken. Däremot är det olika mellan de intervjuade lärarna hur ofta de 

lägger in praktiska uppgifter och hur de utformas. När eleverna nyss börjat i ettan försöker 

lärarna lägga in så mycket lekfullt som möjligt eftersom det är så de är vana att lära sig tidigare i 

förskolan. Även Berggren och Lindroth (2004) anser att likhetstecknet introduceras tidigt när 

eleverna börjat i ettan och då är det särskilt viktigt att det konkretiseras och görs på ett lekfullt 

sätt. Några av lärarna säger att de sällan hinner göra ut matteboken för de har så mycket andra 

uppgifter som eleverna får arbeta med, matteböckerna är för omfattande, de skulle ha varit 

mycket mindre. Många av de praktiska uppgifter som lärarna berättar om handlar om att lösa 

uppgifter både med kroppen och med olika plockmaterial tillsammans i stor grupp eller arbeta i 

par. Dessa praktiska uppgifter uppmuntrar till att eleverna samtalar med varandra och språket 

fungerar enligt Vygotsky som tänkandets sociala redskap (Kullberg, 2004). När eleverna 

kommunicerar med varandra för att lösa dessa matematiska uppgifter kan eleverna enligt 

Vygotskys teori förutom att tillägna sig nya kunskaper även medverka till att andra tillägnar sig 

kunskaper och både ge uttryck för och motta värderingar och känslor. Kullberg (2004) betonar att 

det är läraren som leder och har ansvaret för undervisningen, men det är inte alltid läraren som lär 

eleverna. ”Kamrater samverkar och lär av varandra” (Kullberg, 2004:s.159). Vygotsky 

benämner denne kamrat som den sociala andra när kunskap utbyts i sociala sammanhang i 

undervisningens sammanhang. Lärare E använder samtalet som en stor del av sin undervisning 

eftersom hon i sin nuvarande situation har bra förutsättningar för det med enbart fem elever i 

klassen. Vygotsky anser att språket är avgörande för att barn ska utveckla begrepp, han menar att 

språket leder utvecklingen framåt och det är i språkanvändandet som människor bildar begrepp. 

För att vidare utveckla matematiska begrepp måste elever kommunicera och använda det 

matematiska symbolspråket i en interaktion med andra människor (Ahlberg, 1992). Lärare A 

ansåg att man i ettan inte skulle ha någon mattebok över huvud taget, hon känner det eftersom 

hon har jobbat många år och har tillräckligt stor erfarenhet för att klara av det. Begränsningen 
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sitter i bristande planeringstid. Berggren och Lindroth (2004) säger att om man vill utveckla 

matematiska begrepp är det bättre att arbeta på djupet med ett fåtal väl valda uppgifter än att lösa 

många rutinuppgifter. Lärarna har sett att när man räknat klart ett avsnitt i boken betyder inte det 

att alla förstår vad de gjort, för vissa elever avslutar man ett avsnitt för tidigt istället för att plocka 

fram mer material. För vissa elever kan det bli för många uppgifter i boken och vissa elever 

behöver mer träning på ett praktiskt sätt.  

6.2.4 Förståelse för likhetstecknet 

Min tredje frågeställning är hur lärarna följer upp att eleverna fått förståelse för likhetstecknet. 

Flera av de intervjuade lärarna säger att de få en känsla för om en elev har nått förståelse för 

likhetstecknet. De ser tydligt om en elev är ute på fel spår både vid praktiska och skriftliga 

uppgifter. Berggren och Lindroth (2004) betonar att likhetstecknet kanske är ett av de tydligaste 

exemplen på en symbol som många elever inte har en djupare förståelse av. Olsson (2008) menar 

att om eleverna inte har förstått likhetstecknets innebörd är risken stor att de bara ser det som en 

symbol, efter vilken ett svar ska skrivas och när eleverna senare möter ekvationer som bygger på 

likhet kan de få problem. Wernberg (2009) anser att om elever ska kunna förstå algebra behöver 

eleverna först förstå att likhetstecknet indikerar en relation, alltså om man adderar samma tal i 

båda leden i en ekvation är relationen mellan leden densamma. Lärare A anser att de flesta elever 

brukar snappa upp lika med direkt men har de svårt att förstå är det viktigt att arbeta med 

konkreta material. Några av lärarna har ett nära samarbete med en specialpedagog som kan ta 

emot elever som har svårare att förstå inom vissa områden. Lärare D berättar att hon brukar 

plocka fram balansvågen tillsammans med skriftliga uppgifter och plockmaterial för att 

konkretisera de skriftliga uppgifterna som för vissa elever fortfarande är för abstrakta.  

6.2.5 Förändringar med tiden 

Lärare A som varit verksam i 31 år kan se en tydlig förändring med tiden. Hon säger att man förr 

trodde att alla visste vad lika med var direkt, men så är det inte. Grunderna har visat sig vara 

mycket viktigare än hon trodde när hon började arbeta som lärare. Man förstod inte då hur viktigt 

det är, det har man förstått mer och mer med tiden (Lärare A). Det är både genom erfarenheter 

och fortbildning som hon kommit till den insikten, det är genom erfarenheter hon har förstått att 

något saknats och vid fortbildning har hon fått bekräftat vad det är. Det är jätteviktigt att eleverna 

verkligen förstår (Lärare A). Här finns vissa paralleller med förändringarna av läroplanerna. Fram 
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till 1960-talet ägnade man det mesta av matematikundervisningen till mekanisk räkning. I Lgr 69 

infördes mängdläran med många abstrakta uttryck och symboler, samtidigt som det stod skrivet 

om att undervisningen ska grundas på förståelse. Från att lärarna endast har arbetat med mekanisk 

räkning till att eleverna ska få en förståelse för abstrakta uttryck och symboler kan jag tänka mig 

att lärarna måste ha varit en aning förvirrade över hur de ska gå tillväga. När sedan Lgr 80 kom 

tog man bort mängdläran och matematiken skulle istället användas för att beskriva verkligheten, 

denna vardagsanknytning saknades helt i Lgr 69, detta är en stor förändring i läroplanen. I Lpo 94 

framskrivs matematiken som ett redskap för det logiska tänkandet i vardagslivet och i Lgr 11 

tillkommer även att matematiken ska användas inom olika ämnesområden. Det har inom ca 30 år 

gått från mekanisk räkning till att matematiken ska vara ett redskap för det logiska tänkandet i 

vardagslivet och även vara ämnesövergripande. Det är en mycket stor förändring och när jag 

jämför det med läraren som varit verksam i 31 år kan jag förstå att hon ser förändringarna som 

skett genom åren.  

6.2.6 Malmers inlärningsnivåer 

För att gå närmre in på upplägget för lärarnas sätt att arbeta utifrån Malmers inlärningsnivåer kan 

jag se att de intervjuade lärarna inte följer alla nivåerna (Malmer, 2002). Den första nivån tänka-

tala, där man utgår från elevernas erfarenheter, berättar inte de intervjuade lärarna något om. 

Samtliga lärare brukar börja med det som ingår under nivå två göra-pröva, ett laborativt 

undersökande arbetssätt. Sedan genomgår lärarna de nivåer som följer. Nivå tre synliggöra, 

bearbeta, nivå fyra förstå-formulera, överföra stoffet till en lämplig nivå, nivå fem tillämpning, 

förståelse. Hit uppfattar jag att de intervjuade lärarna kommer i sin matematikundervisning när de 

arbetar med likhetstecknet i år 1. Den sjätte nivån kommunikation, integrera med andra ämnen, 

vet jag inte om de når eftersom jag inte har frågor i intervjuerna som kan besvara om de når 

denna nivå, men det hör heller inte till mitt syfte att ta reda på det. Det är enligt Malmer (2002) 

vanligt att lärare börjar på nivå fyra förstå-formulera, med motiveringen att de har brist på tid.  

 

7 Slutord  

Jag har undersökt hur fem verksamma lärare beskriver att de introducerar och arbetar med 

förståelsen för likhetstecknet i skolår 1. Alla de intervjuade lärarna introducerar likhetstecknet i 
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matematikundervisningen i början av höstterminen när de just börjat skolan. De material och 

uppgifter som lärarna använder vid introduktion av likhetstecknet varierar mellan klossar, 

counters, pengar och vatten i samband med olika praktiska uppgifter och samtal. Det material 

som samtliga lärare använder är balansvågen som visar praktiskt på ett tydligt sätt hur det ska 

vara lika mycket på båda sidor, några av lärarna använder även en siffervåg. Samtliga av de 

intervjuade lärarna använder matteboken men det varierar mellan vilken bok som används. 

Flera av lärarna berättar om att de får en känsla av om eleverna fått förståelse för likhetstecknet. 

Jag tycker att jag har besvarat mitt syfte för studien och jag har även fått en bra bild av hur jag 

själv vill arbeta med introduktionen av likhetstecknet när jag börjar arbeta som lärare.  

7.1 Vidare forskningsområden 

Jag skulle vidare kunna komplettera min undersökning genom en djupare analys av de läromedel 

som idag används vid matematikundervisningen i skolår ett vid introduktionen av likhetstecknet. 

Jag skulle även kunna undersöka hur elever uppfattar och löser de uppgifter som de får i samband 

med introduktionen av likhetstecknet för att se hur deras förståelse för likhetstecknet ser ut. 

Jag skulle i en framtida studie kunna få större validitet om jag intervjuar fler lärare som arbetat 

under många år och har större erfarenhet i matematikundervisning. 

7.2 Avslutande reflektion 

Jag vill i min kommande matematikundervisning ta med mig vad forskarna säger kring vikten vid 

förståelsen för att likhetstecknet måste ses som en relation mellan två led och att det måste vara 

lika mycket på båda sidor om tecknet. Läraren måste ha ett tydligt syfte för introduktionen av 

likhetstecknet för att behålla fokus på just likhetstecknet och inte på svåra uträkningar på var sida 

om tecknet. Jag vill i min kommande matematikundervisning arbeta med en matematikbok som 

grund men att ofta frångå den för många praktiska övningar med olika konkreta material, 

framförallt balansvågen och siffervågen. Jag vill även möjliggöra många samtal med eleverna 

och eleverna mellan varandra, jag tror att det är genom samtal man bäst kan se om eleverna 

uppnått förståelse för vad likhetstecknet innebär. 
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Intervjufrågor 

 

Om läraren 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur stor erfarenhet har du av matematikundervisning i de tidiga skolåren? 

När tog du din lärarexamen? 

Hur mycket fortbildning har du inom matematik? 

 

Introduktion 

Berätta hur du lägger upp din undervisning för att introducera likhetstecknet? 

När introducerar du likhetstecknet? (Hösttermin/vårtermin) 

Vilka ord och begrepp använder du? 

 

Fortlöpande arbete 

Använder du något material? 

Vilket? 

Varför har du valt att använda just det materialet? 

Vilka möjligheter/fördelar ser du med att använda detta material? 

Ser du några hinder/nackdelar med att använda detta material? 

 

Ge exempel på vilka typer av uppgifter eleverna får? 

Varför väljer du just den typen av uppgifter? 

Vilka möjligheter/fördelar ser du med att använda dessa typer av uppgifter? 

Ser du några hinder/nackdelar med att använda dessa typer av uppgifter? 

 

Hur vet du om eleverna har fått förståelse för likhetstecknets innebörd? 

Hur följer du upp de elever som inte förstått betydelsen av likhetstecknet? 

 

Har ditt sätt att arbeta med likhetstecknet förändrats med åren? 


