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Sammanfattning

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur lärare utformar undervisning som
handlar om likhetstecknet och hur de utformar anpassningar och stöd så att alla elever får en
fördjupad förståelse. Frågeställningarna är: 1) Vilken är lärarnas relation till lärandeobjektet
och vad grundar sig den i? 2) Vilken typ av aktiviteter planerar lärarna in och vilken typ av
uppgifter får eleverna möta? 3) Hur beskriver lärarna elevernas förståelse av likhetstecknet och
hur anpassar de undervisningen till elever i matematiksvårigheter? Halvstrukturerade intervjuer
med fyra lågstadielärare och fyra mellanstadielärare genomfördes. Resultatet visar att lärarnas
beskrivningar, vid analys, går att koppla till de centrala begreppen inom variationsteorin och
sociokulturella perspektivet. Studien visar att det forskningen och styrdokument pekar ut som
väsentligt för undervisning som rör likhetstecknet och alla elevers förståelse av lärandeobjektet
i stora delar sammanfaller med det som lärarna beskrivit i studien. Resultatet visar att lärarna
identifierar lärandeobjektet och i viss utsträckning hittar de kritiska aspekterna för gruppen. De
försöker hitta elevernas proximala utvecklingszon och de arbetar med variation i uppgifter och
aktiviteter. Lärarna beskriver att det är en stor utmaning att få eleverna att etablera en relationell
förståelse till likhetstecknet och att släppa ”att det blir”. Uppfattningen är att det hos lärarna i
studien finns en medvetenhet och stort engagemang när det gäller undervisning som handlar
om att öka elevernas förståelse av begreppet.

Nyckelord: likhetstecknet, operationell, relationell, variationsteori, sociokulturellt perspektiv,
lärandeobjektet, kritiska aspekter, tidig upptäckt, matematiksvårigheter
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1. Inledning

Matematikkunskaper kommer att få allt större betydelse i dagens samhälle. Det blir allt

viktigare att förstå, kunna se samband och mönster för att kunna tolka sin omgivning och för

att kunna delta i samhällslivet (Engström, 2015). I olika undersökningar både nationellt och

internationellt försämras de svenska elevernas resultat i matematik (Olteanu, 2016; Wernberg,

2009). Karlsson (2016) menar att när lågpresterande elever lämnar skolan möter de både social

och emotionell uteslutning på grund av bristande matematiska förmågor. I en rapport till

Finansdepartementet från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) menar Greiff,

Sjögren och Wieselgren (2012) att det ligger i samhällets intresse och är nationalekonomiskt

lönsamt att skolan förser eleverna med kunskaper och ett välmående och på så sätt investerar i

vår kommande generation. Engström (2015) anser att lära sig matematik är viktigt ur flera

synvinklar både den rent praktiska nyttan men matematiken har också ett egenvärde som

intellektuell konstruktion och det är inte enbart enkla räknefärdigheter som kommer att behövas

utan en djupare förståelse. Engström menar vidare att skolan skiljer ut de elever som har en

långsam inlärningstakt i matematik samt de som inte har så goda förutsättningar att lära sig det

mer abstrakta från de som har bättre förutsättningar. I vårt moderna samhälle krävs en djupare

förståelse för olika matematiska begrepp för att klara sig i arbetslivet samt för att klara vidare

studier uttrycker Engström. Detta innebär att eleverna på ett tidigt stadium behöver få en djup

och korrekt förståelse för grundläggande matematiska begrepp (Falkner, Levi & Carpenter,

1999; Knuth, Stephens, McNeil & Alibali, 2006). I denna studie undersöks vad som kan

påverka måluppfyllelsen i matematik och vad som krävs i designandet av undervisningen för

att elevernas förståelse i matematik ska förbättras. Att specifikt studera förståelsen av

likhetstecknet har valts utifrån att det är ett mycket centralt begrepp inom matematiken som

också påverkar elevernas förutsättningar till förståelse i matematik i övrigt samt även elevernas

fortsatta karriärmöjligheter (Knuth m.fl., 2006). Fokus för denna empiriska studie ligger på

lärarna och deras beskrivningar av den undervisning som eleverna får möta vad gäller

likhetstecknet. Målet med studien är att, genom intervjuer, ta reda på lärarnas uppfattningar

kring variation och kommunikation i matematikundervisning som handlar om likhetstecknet

samt elevers förståelse av begreppet likhetstecknet. Denna studie bygger till viss del på våra

tidigare inlämningsuppgifter som ingått i utbildningen och som har handlat om tidig

identifiering av elever i behov av stöd i matematik och undervisning som handlar om

likhetstecknet.
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Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det viktigt att pedagoger i skolan tidigt kan identifiera

elever i matematiksvårigheter och arbeta förebyggande samt höja kvaliteten på

matematikundervisningen. Engström (2015) menar att det är angeläget att förhindra att elever

utvecklar ett motstånd till matematikämnet och menar att svårigheter i matematik kan leda till

en aversion mot matematik som ämne men även mot skolan som helhet. Vilket gör det särskilt

viktigt för alla lärare och i synnerhet speciallärare att främja lärmiljön. Enligt examensmålen är

det speciallärarens uppgift att, för elever i behov av särskilt stöd, undanröja hinder och

svårigheter i lärmiljön samt att arbeta förebyggande. Speciallärare ska även kunna stödja och

individanpassa arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd (SFS 2011:186). Det kan bland

annat innebära att speciallärare ska arbeta för att förhindra att elever hamnar i

matematiksvårigheter.

Studien har genomförts av Karin L Finndin och Marie Pettersson, båda har grundutbildning till

lågstadielärare och har arbetat som lärare sedan sent 80-tal, Marie på lågstadiet och Karin på

mellanstadiet. De senaste åren har båda arbetat med elever i behov av specialpedagogiskt stöd

vilka har bristfälliga kunskaper i matematik och riskerar att inte nå kunskapskraven i ämnet. En

fråga som uppstått är: Vilken sorts matematikundervisning som hade kunnat ge elever i

matematiksvårigheter en fördjupad förståelse av matematiken och specifikt likhetstecknets

betydelse?

2. Bakgrund

En av grundpelarna i det specialpedagogiska arbetet är att bidra till skapandet av tillgängliga

lärmiljöer och en undervisning som tillgodoser alla elevers behov (Engström, 2015; Skolverket,

2011a). En förutsättning för att upptäcka elevernas behov är att det genomförs kartläggningar

och bedömningar så att pedagoger i skolan kan identifiera elever i behov av stöd eller

utmaningar och så att eleverna får rätt stöd i rätt tid.

2.1 Tidigare forskning

Under denna rubrik redogörs för elevers låga resultat och identifieringen av elever i behov av

stöd samt insatser för dem. Vidare behandlas problematiken med elevers bristande förståelse

av likhetstecknet och hur undervisningen kan designas för att eleverna ska få en förbättrad

förståelse av likhetstecknet. Likhetstecknet definieras som något som skrivs mellan två tal och

utsagor som är lika (Marand, 2007).
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2.1.1 Identifiering och insatser

Intresset för svenska skolans insatser för att elever ska nå kunskapskraven har fokuserats kring

när åtgärderna sätts in. Noterat är att de flesta åtgärdsprogram skrivs i åk 9 (Engström, 2015).

Greiff m.fl. (2012) påtalar att stödet kommer för sent och att insatser ökar med barnets ålder.

De kritiserar mentaliteten ”vänta och se” och att barns bristande utveckling många gånger

upptäcks för sent, att inadekvat stöd sätts in eller helt uteblir. De anser också att skolan tidigt

behöver identifiera elever i riskzonen och stötta elever för att de inte ska få det svårt senare i

livet. Även Engström (2017) skriver att det är viktigt att tidigt identifiera elever som riskerar

att hamna i matematiksvårigheter och ge dem det stöd av hög kvalitet som de behöver.

Insatserna måste komma tidigare för att förhindra att elever hamnar i matematiksvårigheter, det

vill säga arbeta proaktivt. Den ordinarie undervisningen ska göra det möjligt för så många

elever som möjligt att nå målen. Skolverket (2014) menar att ledning och stimulans i skolarbetet

ska innefatta undervisning och anpassning så att eleverna har möjlighet att nå kunskapskraven.

De elever som riskerar att inte nå målen ska ges extra anpassningar eller särskilt stöd

(Skolverket, 2014). Med detta som bakgrund blir det en viktig uppgift i skolan att förse eleverna

med extra stöd och specialundervisning för att alla elever ska ha möjlighet att nå målen

(Karlsson, 2016).

2.1.2 Undervisningen

Skolverket (2011a) menar att ledning och stimulans i skolarbetet ska innefatta undervisning och

anpassning så att eleverna har möjlighet att nå kunskapskraven. Gervasoni och Lindenskov

(2011) menar att det är viktigt att alla får ta del av en kvalitativ matematikundervisning och

särskilt viktigt är det för elever i behov av stöd. Watts, Clements, Sarama, Wolfe, Spitler och

Bailey (2016) konstaterar att det finns en tydlig och stark relation mellan barns tidiga kunskaper

i matematik och deras senare prestationer. De visar på att tidiga interventioner ger förväntat

positiva resultat men de framför även att effekterna av interventionerna avtar 2 - 3 år efter

avslutad åtgärd. De såg också att det fanns behov av högkvalitativ undervisning åren efter en

tidig intervention för att främja de tidiga insatsernas vinster. Gervasoni och Lindenskov (2011)

pekar ut några utbildningsmässiga faror och de tar bland annat upp att elever drabbas av dålig

undervisning och läroböcker som inte skapar mening. De skriver om behovet av en

högkvalitativ undervisning och att många elever saknar detta. En av flera möjliga anledningar

som förklarar att elever inte trivs i skolmiljön kan vara att lärarens undervisningssätt inte

matchar elevernas behov. Hur ser då den högkvalitativa undervisningen ut? Första steget är att

kartlägga elevernas kunskaper och ha det som utgångspunkt för designandet av undervisningen.
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Lärarna behöver anpassa så att den matchar elevernas behov och ha förståelse för att eleverna

har olika förkunskaper (Gervasoni & Lindenskov, 2011). De behöver känna till varje barns

kunskapsnivå, förmågor, intressen och vad som gör att de blir motiverade. Lärarna behöver veta

hur de ska motivera och kommunicera med varje barn samt känna till olika utvecklingsbanor.

Eleverna behöver uppmuntras att kommunicera lösningar och strategier. Vidare betonar

Gervasoni och Lindenskov (2011) vikten av att undervisningen handlar om de stora och centrala

matematiska idéerna. Watts m.fl. (2016) menar att en begreppsrik undervisning innebär att

elever lär sig mer matematik. Undervisning och intensiv intervention som understryker samt

starkt främjar vikten av begreppsmässig förståelse ökar elevernas förmåga att ansluta tidigare

kunskaper till de nya och kan även möjliggöra för lågpresterande elever att lära sig mer likt

högpresterande kamrater.

2.1.3 Vikten av att förstå likhetstecknets betydelse

Ett flertal studier visar att elever har svårigheter med att förstå likhetstecknet som en symbol

för likheter på ett sätt som kan ses som adekvat för ett algebraiskt tänkande (Adolfsson Boman,

Eriksson, Hveren, Jansson & Tambour, 2013; Matthews, Rittle-Johnsson, McEldoon & Taylor,

2012). I Skolverkets (2013a) matematiklyft går det att läsa att av elever som i åk 1 - 6 fick

uppgiften 8 + 4 = __ + 5 så kunde endast 10% av eleverna ange rätt svar. Det tyder på att ett

stort antal elever saknar en djupare förståelse av likhetstecknet. Skolverket (2013a) menar att

det leder till problem när eleverna möter algebra. Falkner m.fl. (1999) skriver om vikten av att

förstå likhetstecknet och anger två orsaker: 1) elever som förstår likhetstecknet kommer att ha

ett sätt att representera aritmetiska idéer och det ökar elevernas förståelse av aritmetiken och 2)

bristen av förståelse är en av stötestenarna när eleverna ska gå från aritmetiken till algebran.

Eleverna behöver få en fördjupad förståelse för att kunna hantera tecknet flexibelt. I Knuth,

m.fl. (2006) studie kunde de se en koppling mellan elevernas resultat gällande likhetstecknets

betydelse och resultat som prövar övriga matematiska förmågor. De menar att algebra spelar en

stor roll och fungerar som portvakt för framtida vidareutbildningar och anställningsmöjligheter.

Olteanu (2016) skriver också om algebra som ett prioriterat område som inte enbart

förekommer i matematiska kontexter utan även i andra verksamheter. Då blir det angeläget att

lyfta frågan om hur undervisningen kan designas för att eleverna ska få en fördjupad förståelse

av likhetstecknet.
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2.1.4 Problem av och orsaker till bristande förståelse av likhetstecknet

Det är kritiskt att eleverna utvecklar en relationell förståelse av likhetstecknet menar Wernberg

(2009) för att kunna förstå algebra. Flera forskare menar att förståelsen av likhetstecknet som

att ”det blir” något begränsar elevernas förmåga att hantera en uppgift på olika sätt (Freiman &

Lee, 2004). Eleverna uppfattar det som en ”do something signal” vilket är en operationell

förståelse (Knuth m.fl., 2006). Flera studier visar att elever som uppfattar likhetstecknet som

att ”det blir” uppfattar a + b = c som den enda vedertagna och har svårigheter med a + b = c +

d eller c = c (Matthews m.fl., 2012). Hattikudur och Alibali (2010) beskriver en strategi som

eleverna använder där de summerar alla siffror de ser i uppgiften. En orsak till varför eleverna

håller kvar vid en operationell förståelse är att likhetstecknet introduceras tidigt i matematiken

och lämnas oreflekterat (Knuth m.fl., 2006). Flera studier visar att elevernas prestationer när

det gäller likhetstecknet inte förbättras med ålder (Hattikudur & Alibali, 2010). En annan orsak

är att procedurkompetens prioriteras framför förmågan att förstå (Matthews m.fl., 2012). Ett

annat problem är att det finns en skillnad mellan vad eleverna kan och vad läraren tror att de

kan eller har förstått (Falkner m.fl., 1999). Elevernas resultat påverkas också av hur förfinat

lärarna uppfattar lärandeobjektet och dess kritiska aspekter menar Wernberg (2009). Om lärare

uttrycker att ”det blir” i samtal med eleverna är det försvårande för elevernas möjlighet att

uppfatta betydelsen av likhetstecknet (ibid.).

2.1.5 Matematikundervisning för att öka elevernas förståelse av likhetstecknet

Genom att se algebra som en röd tråd från förskolan och genom skolåren kan lärare hjälpa

eleverna till förståelse menar Knuth m.fl. (2006) och då är likhetstecknet särskilt viktigt. Att

beskriva målen med lektionerna som något som eleven ska lära sig och ge eleverna feedback

som utgår från elevernas förståelse och har en riktning framåt är väsentligt (Wernberg, 2009).

I undervisningssituationen behöver eleverna interagera med varandra för att skapa möjligheter

till lärande (Powell, 2012). Med hjälp av konkret material, bilder och symboler kan eleverna

beskriva olika begrepp (Powell, 2012). Falkner beskriver hur hon med hjälp av gungbräda

förklarar likhetstecknets betydelse. Att arbeta med öppna utsagor och att ta ställning till om

uppgifter är sanna eller falska är effektivt menar Falkner m.fl. (1999). Det är viktigt att

undervisningen och instruktionerna är tydliga (Powell, 2012). Det är väsentligt att beskriva

likhetstecknet med relationella ord som ”är lika med” och ”är samma summa som” menar

McNeil (2013) och Powell (2012). Jones och Pratt (2012) beskriver Sum Puzzels som är

datorbaserade uppgifter där eleverna får arbeta med att ersätta och byta ut ett uttryck mot ett

annat som har samma värde för att likhetstecknet ska stämma. De menar att en substitutionell
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betydelse av likhetstecknet är gynnsam och att det underlättar övergången mellan aritmetik och

algebra. Huruvida elever skall börja med aritmetik eller algebra råder det inom litteraturen

delade meningar om (Wernberg, 2009). Carraher (Wernberg, 2009) menar att det är svårt att

utveckla elevernas förståelse utan att de har elementär uppfattning av addition och subtraktion

men Schmittau och Dougherty (Wernberg, 2009) samt Davydov (McNeil, 2013) däremot menar

att det kan vara en fördel att starta med algebra för att öka förståelsen av likhetstecknet. Freiman

och Lee (2004) skriver att det i USA har förankrats en tidig introduktion av algebra som löper

parallellt med traditionell aritmetik från förskolan. Även Falkner m.fl. (1999) förespråkar att

eleverna tidigt får möta algebra. Flera forskare är eniga om att vägen till algebran går genom

en fördjupad förståelse av likhetstecknet och är avgörande för att kunna utveckla ett algebraiskt

tänkande (Freiman & Lee, 2004). Barn utvecklar tidigt en operationell syn (att det blir) på

likhetstecknet (McNeil, 2013) och med anledning av detta är det därför viktigt att eleverna tidigt

får undervisning om tecknets betydelse (Freiman & Lee, 2004). Vid införandet av likhetstecknet

kan det vara bättre att arbeta med uppgifter som inte är knutna till specifika tal (McNeil, 2013).

Adolfsson Boman m.fl., (2013) utgick i sin studie från Davydovs matematiska program när de

skulle utforma sina uppgifter. Målet var att de ville introducera likhetstecknet i ett algebraiskt

sammanhang och bidra till att utveckla ett pre-algebraiskt tänkande (Adolfsson Boman m.fl.,

2013). Davydovs matematiska program bygger på att lärarna tidigt introducerar teoretiskt

algebraiskt tänkande (Adolfsson Boman m.fl., 2013). Det innebär att eleverna får utveckla en

förståelse för den matematiska strukturen utan att börja räkna med tal (Wernberg, 2009). Istället

för att fokusera olika siffror eller tal och lösningar kan uppgifter utformas för att skapa

förutsättningar för en pre-numerisk uppfattning om likheter av algebraisk karaktär (Adolfsson

Boman m.fl., 2013). Att skapa uppgifter som genererar ett behov av tecken och symboler och

gör att eleverna återuppfinner begreppen bidrar till att eleverna utvecklar ett motiv för lärandet

(Adolfsson Boman m.fl., 2013). Uppgifter behöver vara av varierat slag som gör det möjligt för

eleven att kunna urskilja vad som behövs för att lösa uppgiften (Hattikudur & Alibali, 2010).

Eleverna ska inte enbart möta 3 + 4 = __ utan behöver också kan möta till exempel 7 = 3 +

__ för att kunna urskilja likhetstecknet som relationellt (McNeil, 2013). Läraren behöver

fokusera kontrasten mellan ekvivalens och icke ekvivalens för att detta ska hamna i fokus

(Wernberg, 2009) och inte till exempel summan och räkneoperationen. Likhetstecknet behöver

lyftas fram och läraren behöver fråga om det är lika mycket på båda sidor (Wernberg, 2009).

Eleverna behöver arbeta med att leta efter samband och relationer istället för att direkt räkna

menar Wernberg (2009). Läraren behöver se till att öppna upp för diskussioner kring

likhetstecknet och diskutera olika förslag som eleverna kommer med (Wernberg, 2009). Både
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korrekta och felaktiga svar är intressanta och bidrar till att kunna urskilja kritiska aspekter och

därmed förbättra elevernas förståelse av lärandeobjektet (Wernberg, 2009). I en studie av

Hattikudur och Alibali (2010) har det framkommit att det är mer framgångsrikt att låta eleverna

jämföra olika symboler och betydelsen av dem än att arbeta med endast ett begrepp i taget.

Eleverna fick jämföra likhetstecknet med ”inte likamedtecknet”, ”större än” samt ”mindre än”.

Det visade sig att eleverna lärde sig alla fyra begreppen på samma tid som ett. I arbetet kunde

de jämföra likheter och skillnader och kontrasten mellan symbolerna synliggjordes i enlighet

med variationsteorin som beskrivs i avsnittet Teorier och perspektiv av betydelse för förståelsen

av likhetstecknet. Det förbättrade även elevernas förmåga att arbeta med algebra och gav

eleverna en fördjupad förståelse av likhetstecknet som relationellt. Vad innebär det att ha en

fördjupad och relationell förståelse av likhetstecknet? Matthews m.fl. (2012) menar att eleverna

har förstått betydelsen av likhetstecknet när de ser att en uppgift av typen 89 + 44 = 87 + 46 är

sann utan att behöva utföra några beräkningar.

2.1.6 Lärarnas kompetens

Lärarna behöver basera sin undervisning på teorier för att förstå elevernas tänkande (Prediger,

2009) och ett problem att beakta är att lärarna har begränsat med tid (Wernberg, 2009). En

annan svårighet är att fortbildning som inte knyts till lärarnas konkreta arbete betraktas som

abstrakt och främmande (Olteanu, 2016). Olteanu menar att lärarna kan stöttas genom att

integrera forskningsresultat i sin nuvarande praktik och på så sätt få dem att förstå och förbättra

sin egen undervisning. Förmågan att använda variationsmönster som relaterar till kritiska

aspekter är en viktig del av lärarens kompetens skriver Wernberg (2009). Prediger (2009) menar

att läraren aktivt behöver lyssna på eleverna, analysera vad de har sagt och försöka förstå hur

de tänker för att sedan kunna hjälpa dem på ett framgångsrikt sätt. Att hitta den exakta punkt

varifrån stödet till eleven kan utgå ifrån är viktigt (Prediger, 2009). Dessutom behöver läraren

ha kunskap om den lärandes behov (Olteanu, 2016).

2.2 Styrdokument och närliggande texter

En genomlysning av skolans styrdokument och närliggande texter har gjorts i avsikt att hitta

vad som är relevant för måluppfyllelsen i matematik och specifikt förståelsen av likhetstecknet.

I genomlysningen har reformer och förändringar vars syfte är att förbättra måluppfyllelsen hos

svenska elever i matematik och vad som kan påverka elevernas förståelse av likhetstecknet varit

i fokus.
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2.2.1 Låga resultat och insatser

Svenska elever har under flera år på 2010-talet haft lägre resultat än vad som kan förväntas när

jämförelse görs med likvärdiga länder inom OECD vilket har uppmanat till diskussioner kring

hur skolor i Sverige kan främja en effektivare inlärning av matematik (Karlsson, 2016).

Skolverket (2013b) visar i rapport 398 från 2013, där resultaten från PISA 2012 sammanfattas,

att svenska resultat sjunkit. I rapporten går att läsa att svenska 15-åringar har 478 poäng vilket

är betydligt lägre än OECD - genomsnittet som är 494 poäng. Roos (2016) påtalar att på grund

av de förhållandevis låga resultat svenska elever visat på internationella tester, bland annat

TIMMS, har olika åtgärder satts in. Mellan 2009 - 2011 fick skolan 353 miljoner kronor i extra

medel och matematiklyftet som avslutades 2016 fick 649 miljoner (Roos, 2016). De inledande

insatserna har följts av att ytterligare åtgärder har satts in. Bland annat har timplanen i

matematik ökat de senaste åren och för höstterminen 2019 utökades den garanterade

undervisningstiden ytterligare (Skolverket, 2019a). Dessutom trädde nya bestämmelser i kraft

1 juli 2019 vilket innebär att Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser även gäller

i förskoleklass (SFS 2010:800). En obligatorisk kartläggning i svenska och matematik

(Skolverket, 2019b) ska genomföras under höstterminen i förskoleklass. När det finns fasta

rutiner för att tidigt upptäcka elevers behov av stöd är det större möjlighet att identifiera dessa

elever och därefter sätta in de åtgärder som behövs (Engström, 2015).

2.2.2 Reformer och förändringar

För att råda bot på svenska elevers svaga resultat i matematik på olika internationella tester har

flera insatser satts in, bland annat utökande av timplanen och förändringar i styrdokument.

Under ett flertal år har timplanen i matematik successivt utökats och den senaste ökningen

började gälla från och med höstterminen 2019 då matematikämnet utökades med 105 timmar

garanterad undervisningstid, förlagda till högstadiet (Skolverket, 2019a). Som tidigare nämnts

förstärktes skollagen 1 juli 2019 (SFS 2010:800) och som en del av Läsa, skriva, räkna – en

garanti för tidiga stödinsatser, kommer nu även kartläggningar av elevernas språkliga

medvetenhet och matematiska tänkande att genomföras under höstterminen i förskoleklass.

Kartläggningarna ska ge lärarna redskap att identifiera elever i behov av stöd eller särskild

uppmärksamhet samt ge ett underlag för designandet av undervisningen på både gruppnivå och

individnivå. Tidigare har bedömningsstöd i åk 1 och nationella prov i åk 3 satts in och nu ska

kartläggning ske redan i förskoleklass för att säkerställa att alla elever i behov av särskild

uppmärksamhet får det (Skolverket, 2019c). De viktigaste syftena med åtgärdsgarantin är att

alla elever i förskoleklass ska kartläggas samt att bedömningsstöd i åk 1 och 3 ska genomföras.
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Detta för att elever i behov ska garanteras rätt till tidigt stöd och att personal med

specialpedagogisk kompetens deltar i arbetet med stödåtgärderna (SOU, 2016:59). Då

förskoleklassen från och med höstterminen 2018 är en obligatorisk skolform (SFS 2010:800)

ingår matematik som ett ämne (Skolverket, 2018a). I syftestexten framgår, gällande matematik,

att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla intresse för matematik och förståelse

för hur matematik kan användas. Vidare ska undervisningen stimulera eleverna att använda

matematiska begrepp för att lösa problem på olika sätt och med olika uttrycksformer

(Skolverket, 2018a). I lärarhandledningen för kartläggningen i matematik i förskoleklass går

följande citat att läsa: ”Meningen är att en tidig kartläggning ska möjliggöra för läraren att

därefter planera och genomföra undervisning som stödjer elevernas utveckling i matematiskt

tänkande” (Skolverket, 2018b, s. 3). Styrdokumenten visar tydligt att eleverna behöver mer tid

till matematik i skolan samt vikten av tidig identifiering av elever i behov av särskild särskilt

stöd.

2.2.3 Styrdokumenten och elevernas förståelse av likhetstecknet

I läroplanens syftestext angående matematik går det att läsa: ”Genom undervisningen ska

eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp

och metoder och deras användbarhet” (Skolverket, 2011a, s.62). Vidare står det skrivet i

läroplanen att eleverna ska utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska

begrepp och samband mellan begrepp. Ett av kunskapskraven i matematik för elever i Åk 3 är

detta och det är också det mest relevanta för studien:

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder likhetstecknet på ett fungerande sätt

(Skolverket, 2011a, s. 67).

Kursplanen i matematik skapar en bild av matematiken som ett kommunikativt ämne och utan

kommunikation kan inte eleverna förstå matematiken på ett meningsfullt sätt (Skolverket,

2011a). I undervisningssituationen behöver eleverna interagera med varandra för att skapa

möjligheter till lärande (Skolverket, 2011b). En aspekt av begreppsförståelsen är att kunna

beskriva likheter och skillnader mellan olika begrepp och med hjälp av konkret material, bilder

och symboler ska eleverna kunna beskriva begreppen (Skolverket, 2011b). Att arbeta med att

ta ställning till om uppgifter är sanna eller falska och att arbeta med öppna utsagor är effektivt

samt att eleverna ges möjlighet att få syn på matematiska principer som ofta är outsagda

(Skolverket, 2013a). I Skolverkets kommentarmaterial (2011b), rörande matematiken, står att

det är viktigt att eleverna får möta och utveckla kunskaper i algebra tidigt. Att skapa uppgifter

som genererar ett behov av tecken och symboler och gör att eleverna återuppfinner begreppen
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bidrar till att eleverna utvecklar ett motiv för lärandet. Det är viktigt med en varierad och

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer för att främja utveckling (Skolverket,

2011b). Uppgifter behöver vara av varierat slag som gör det möjligt för eleven att kunna urskilja

vad som behövs för att lösa uppgiften (Skolverket, 2013a). Skolverket (2013a) menar att valet

av uppgifter är kritiskt och de anger tre kriterier som uppgifterna ska åstadkomma:

 uppmuntra eleverna att formulera sina idéer i ord

 utmana elevernas uppfattningar genom att variera uppgifterna så att de tvingas att

undersöka och pröva om deras uppfattningar håller

 synliggöra elevernas tänkande

I Matematiklyftet som Skolverket (2013a) tagit fram som fortbildning för lärarna ges ett

intressant förslag på hur lärare kan få eleverna att acceptera utsagor där fler än ett tal

förekommer efter likhetstecknet. Genom att inkludera talet noll kan det bli lättare för eleverna

och de visar följande exempel:

a) 9 + 5 = 14 b) 9 + 5 = 14 + 0 c) 9 + 5 = 0 +14 d) 9 + 5 = 13 + 1

Både korrekta och felaktiga svar är intressanta och bidrar till att kunna urskilja kritiska aspekter

och därmed förbättra elevernas förståelse av lärandeobjektet menar Skolverket (2013a). Vad

menas med att ha en fördjupad och relationell förståelse av likhetstecknet som innebär att

eleverna förstår att det är ”lika med” och ”samma summa som” (McNeil, 2013; Powell, 2012)?

Skolverket (2013a) beskriver i Matematiklyftet fyra riktmärken som kan utgöra indikatorer för

att eleverna kommit närmare en fördjupad förståelse och till sist uppnått en fördjupad förståelse.

 Eleven är medveten om sina egna föreställningar om vad likhetstecknet betyder.

 Eleven accepterar några andra matematiska uttryck som sanna, även om de inte har

formerna a + b = c.

 Eleven uppfattar att likhetstecknet betecknar en relation mellan två ekvivalenta tal

och jämför höger och vänster sida.

 Eleverna kan arbeta med matematiska uttryck utan att genomföra beräkningar.

Skolverket menar att läraren aktivt behöver lyssna på eleverna, analysera vad de har sagt och

försöka förstå hur de tänker för att sedan kunna hjälpa dem på ett framgångsrikt sätt. Dessutom

behöver läraren ha kunskap om den lärandes behov (Skolverket, 2011a). Wernberg (2009)

menar att det kan finnas risk för att lärarna ser styrdokumenten som ytterligare ett material som
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de ska tolka eller omsätta i handling och det kan leda till att de förbiser dokumenten. Det krävs

en professionell diskussion om kunskap och lärande liksom om skolkunskapernas innehåll och

organisering på skolorna för att få styrdokumenten att fylla sin funktion.

2.3 Teori och perspektiv av betydelse för förståelsen av likhetstecknet

Den tidigare forskning pekar ut variationsteorin och det sociokulturella perspektivet som

förutsättningar och utgångspunkter för utformandet av undervisning av hög kvalitet som leder

till en fördjupad förståelse av matematiska begrepp och specifikt likhetstecknet. I studien

används teorin och perspektivet som en central utgångspunkt och de är lagda som ett teoretiskt

raster i tolkningen av den insamlade data.

2.3.1 Variationsteori

Variationsteorin baseras på och har sina rötter i fenomenografisk forskning som intresserar sig

för på vilket sätt människor uppfattar fenomen i världen (Wernberg, 2009). I matematiken kan

till exempel svårigheten i arbetet med benämnda uppgifter inte vara själva problemet utan hur

uppgifterna uppfattas (Wernberg, 2009). Variationsteorins potential ligger i att den kan påvisa

elevers felaktiga uppfattningar av lärandeobjektet. Dessutom bidrar den till att synliggöra

hinder och möjligheter för lärande (Wernberg, 2009). Lärare som använder variationsteorin är

mer framgångsrika visar en studie av Pang och Marton (Wernberg, 2009). Även andra studier

visar att lärandet är beroende av vilka kritiska aspekter som eleverna kan urskilja genom

variation (Wernberg, 2009). Variationsteorin intresserar sig för vad som är möjligt för eleven

att urskilja om lärandeobjektet i en undervisningssituation och det framgår att ett

variationsteoretiskt perspektiv gynnar elevernas utveckling och bidrar till ökad förståelse

(Olteanu, 2016; Wernberg, 2009). Karaktäristiskt för denna teori är att den fokuserar

lärandeobjektet och för att förstå vad en sak är måste se hur den skiljer sig från andra saker

(Wernberg, 2009). Ur ett variationsteoretiskt perspektiv är det viktigt att kontrastera till

exempel likhetstecknet med andra tecken som ”större än” och ”mindre än” för att eleverna ska

kunna fokusera likheter respektive olikheter samt att konstruera uppgifter med större

medvetenhet i syfte att få innebörden av likhetstecknet att framträda (Adolfsson Boman m.fl.,

2013). Det behöver förekomma ett mönster av variation och konstanta aspekter (Wernberg,

2009). I det arbetet behöver läraren ta hänsyn till elevernas förståelse av lärandeobjektet samt

även urskilja de kritiska aspekterna i ett lärandeobjekt vilka varierar med gruppen av elever

(Wernberg, 2009). Lärandeobjektet har tre former 1) det planerade 2) det iscensatta och 3) det

erfarna (Wernberg, 2009). Det innebär att eleverna inte alltid lär sig det som är avsett och att
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lärandeobjektet kan uppfattas och förstås på olika sätt (Wernberg, 2009). Ett lärandeobjekt

består också av två komponenter 1) det direkta som behandlar lärandets innehåll och 2) det

indirekta som har med förmågan att kunna använda den nya kunskapen (Wernberg, 2009). Det

blir problem om läraren fokuserar till exempel summan mer än likhetstecknet om det är

likhetstecknet som egentligen ska stå i fokus (ibid.).

2.3.2 Sociokulturellt perspektiv

En sociokulturell utgångspunkt är hur människor lär sig och kan ta tillvara resurser, som finns

för att tänka och utföra praktiska handlingar, vilka finns i vår omgivning och i vår kultur. Dessa

resurser kan vara kunskaper och färdigheter vilka inte har sin källa i den mänskliga biologiska

hjärnan utan kommer från insikter som generationer har byggt upp och som människor tar del

av genom kommunikation (Säljö, 2000). Säljö (2000) skriver: ”Kunskap lever först i samspel

mellan människor” (s.9) vilket innebär att skolan behöver ge eleverna goda möjligheter och

tillfällen till kommunikation för att lära tillsammans. Ett centralt begrepp inom det

sociokulturella perspektivet är mediering som Jakobsson (2012) beskriver som samspelet

mellan människors tänkande och handling och de kulturella produkterna, dessa kallas också

artefakter. Jakobsson (2012) hänvisar till Vygotskij då han klargör att artefakter har skapats av

människan i interaktion med omgivningen och kan vara både materiella och begreppsmässiga

som till exempel språk, texter, räknesystem och kartor. De kulturella produkterna (artefakterna)

förmår att initiera eller få fart på tänkandet och föra handlingen framåt. Människan tänker med

hjälp av artefakterna vilka därmed understödjer lärandet (Jakobsson, 2012). Sjöberg (2006)

menar att ur ett sociokulturellt perspektiv sker mänskligt lärande i en social gemenskap i ett

kulturellt sammanhang och lärandet bygger på en interaktion mellan samspelet i en grupp och

den individuella processen hos eleven. Kommunikation och interaktion är ur ett sociokulturellt

perspektiv avgörande för inlärningen (Sjöberg, 2006). Människan är ensam om att kunna

kommunicera sina handlingar och att vid analys och i diskussion av dessa handlingar kunna

utgöra en resurs för att andra ska förstå och lära sig nya färdigheter. ”Det mänskliga språket är

således en unik och oändligt rik komponent för att skapa och kommunicera kunskap” (Säljö,

2000, s.35). Sjöberg (2006) skriver om Vygotskij som i stor utsträckning har påverkat det

sociokulturella perspektivet genom sina tankar om inlärning och utveckling. Vygotskijs teori

om den proximala (närmaste) utvecklingszonen handlar om att eleven har ett område inom

vilken eleven är mottaglig för stöd och förklaringar. För att kunna utnyttja utvecklingszonen

krävs kommunikation och dialog (Sjöberg, 2006). Begreppet uppmärksammar framförallt när

barn eller vuxna samarbetar med varandra. Ofta är det en av deltagarna som besitter den största
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kunskapen men det är fel att tro att det endast är den mindre erfarna som lär sig i situationen.

Mycket antyder att det blir en lärandesituation för alla medverkande där de utvecklar nya

insikter genom att samarbetet kräver förklaring, argumentation och förmågan att tänka om

(Jakobsson, 2012).

2.4 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka hur lärare utformar undervisning som handlar om

likhetstecknet och hur de utformar anpassningar och stöd så att även elever i

matematiksvårigheter får en fördjupad förståelse av begreppet.

 Vilken är lärarnas relation till lärandeobjektet likhetstecknet och vad grundar sig den i?

 Vilken typ av aktiviteter planerar lärarna in och vilken typ av uppgifter får eleverna

möta i undervisning om likhetstecknet?

 Hur beskriver lärarna elevernas förståelse av likhetstecknet och hur anpassar de

undervisningen till elever i matematiksvårigheter?

3. Metod

3.1 Metodologiska överväganden

Valet av en kvalitativ metod gjordes då syftet var att ta reda på hur lärarna belyser

undervisningen (Larsson, 2005) av likhetstecknet och vad som karakteriserar densamma ur ett

variationsteoretiskt och sociokulturellt perspektiv. Den kvalitativa forskningsintervjun ligger

till grund för utformningen av de halvstrukturerade intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014)

som genomfördes med fyra lågstadielärare och fyra mellanstadielärare. För att kompensera

bristen på erfarenhet och för att kunna hålla det förväntade resultatet i sikte utarbetades en

struktur i intervjuguiden som bestod av olika teman (Kvale & Brinkmann, 2014). Att genomföra

intervjuer skapade en explorativ möjlighet vilken kunde öppna för nya kvalitativa beskrivningar

av fenomenet och ge nytt ljus åt ett redan välkänt fenomen (Vetenskapsrådet, 2017).

3.2 Urval

Intervjuerna genomfördes på sju skolor i två olika kommuner i Mellansverige. För att få tag på

informanter kontaktades tio rektorer per telefon och därefter skickades informationsbrev om

studien till rektorerna och lärarna (bilaga 2, 3). Valet att intervjua lärare på låg- och

mellanstadiet grundar sig i att det är på dessa stadier som det går att förvänta sig att lärare

genomför undervisning som syftar till att ge eleverna en fördjupad förståelse av likhetstecknet.
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Intresset låg i att undersöka om den ordinarie undervisningen innehöll variation och

kommunikation vilka pekats ut i den tidigare forskningen som framgångsrika faktorer. Det

fanns även en undran om vad klasslärare gör för anpassningar för elever i matematiksvårigheter

och därmed intervjuades inga speciallärare. Informanterna presenteras i bilaga 1 där

information om deras utbildning, antal år i yrket och på vilket stadium de arbetar.

3.3 Genomförande

3.3.1 Intervjuguide

Arbetet inleddes med att ta del av tidigare forskning för att kunna ställa de rätta frågorna och

därefter komma med adekvata klargörande spörsmål (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågorna i

guiden har noggrant utformats på ett sätt så att de frågar en sak i taget i syfte att undvika dubbla

frågor (Bryman, 2011). När intervjuguiden utformades skapades en kolumn till vänster i guiden

som utgjorde en översikt. Till höger skrevs korta och lätta frågor uttryckta på vardagsspråk

(Kvale & Brinkmann, 2014), se bilaga 4. Inledningsvis ställdes frågor om lärarnas bakgrund

som var lätta att besvara och varför-frågor lades i slutet av intervjun (Kvale & Brinkmann,

2014). För att skaffa erfarenhet och pröva förmågan som intervjuare genomfördes

pilotintervjuer (Kylén, 2004). Intervjuguiden fick, efter pilotintervjuerna, ändras eftersom vissa

delar, inte i tillräcklig utsträckning, berörde forskningsfrågorna och syftet (Bryman, 2011).

3.3.2 Genomförandet av intervjuer

Åtta halvstrukturerade intervjuer gjordes med hjälp av en intervjuguide. Intervjuerna

genomfördes på respektive informants skola och de hade själva bestämt var intervjun skulle

ske. Det var ibland i klassrum men även i intilliggande grupprum. När intervjuerna avslutades

tillfrågades intervjupersonerna om de ville tillägga något. Varje intervju tog mellan 30 - 45

minuter att genomföra. Efter intervjun ägnades ca.10 min åt reflektion då tankar och intryck

skrevs ner för att kunna användas vid analysen (Kvale & Brinkmann, 2014).

3.3.3 Dokumentation och utskrift av intervjuer

Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsappar, i två olika enheter, vilket var en fördel

då det gav möjlighet till omlyssning av intervjuerna för att då kunna lyssna till orden, tonfallet,

pauserna och dylikt. En försäkran om att inspelningen fungerade och att intervjupersonen

hördes gjordes inledningsvis. Intervjusamtalen transkriberades till en form som passar för

analys efter regler som beslutats om i förväg (Kvale & Brinkmann, 2014):
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 Transkriberingen sker utifrån en formell språkskriftlig karaktär för att underlätta

jämförelser av data.

 Transkriberingen sker ordagrant, pauser, betoningar, ”hm” samt ”mm” och liknande

utelämnas för att, göra utskriften mer tydlig, underlätta läsandet och kunna fokusera

på innehållet samt för att lättare kunna tolka vad informanterna menar.

3.4 Dataanalys

För att bringa ordning och ge systematik till insamlade data i analysarbetet användes

kunskapsbakgrunden som utgångspunkt (Backman, 2008). Som inspiration har de

analysmodeller beskrivna av Fejes och Thornberg (2019) använts. Nedan redogörs för hur

sortering och organisering av insamlade data gjorts och hur de olika stegen genomförts. I

analysarbetet fick informanterna namn efter olika färger för att det skulle gå att skilja dem åt.

Vidare i arbetet benämns informanterna med Lärare 1, Lärare 2 och så vidare. Steg ett innebar

att transkriberingar gjordes enligt regler fastställda i förväg (Kvale och Brinkmann, 2014). Att

transkribera intervjuerna själva ledde till att analysen av det som sagts under intervjuerna

påbörjades redan i utskriftsarbetet (Kvale & Brinkmann, 2014). Steg två innebar att relevanta

uttalanden från utskrifterna sorterades in under olika frågeområden i intervjuguiden som utgick

ifrån våra frågeställningar. I ett tredje steg skapades en översikt för att bringa ordning på

insamlade data och för att kunna identifiera teman som framkom utifrån lärarnas utsagor. Det

gick också att se hur empirin kunde kopplas till teori, perspektiv och tidigare forskning i den

skapade översikten. I det fjärde steget kopplades empirin till våra tre frågeställningar och de

olika komponenterna i undervisningen: läraren, uppgifterna och eleverna och de blev tre teman.

De slutgiltiga temanamnen presenteras i figur 1.

Lärarens relation till
lärandeobjektet och lärarens

kompetens

Uppgifter och aktiviteter Elevens förståelse och hur eleven
uppfattat lärandeobjektet

Figur 1: Presentation av slutgiltiga teman.

I det femte och sista steget gjordes en analys utifrån variationsteori och det sociokulturella

perspektivet som är kopplade till studien.

3.5 Tillförlitlighet

Utformandet av studien vilar på en gedigen kunskapsbakgrund vilken gett förutsättningar att

ställa rätt sorts frågor i intervjuerna för att hitta det som är relevant för studien (Backman, 2008).
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En annan styrka för studien är författarnas gemensamma och långa erfarenheten av läraryrket,

matematikundervisning och arbete med elever i behov av stöd. Det är positivt att känna till

miljön, jargongen och de dagliga rutinerna i skolmiljön (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta

sammantaget har bidragit till en ökad insikt och förståelse och underlättat tolkningen av

insamlade data. Ambitionen har varit att vara transparenta och att tydligt redovisa i alla moment

vilka överväganden som gjorts och varför. De områden som från början avsågs att utforska har

genom studien blivit belysta. Det krävs en hög färdighetsnivå (ibid.) för att kunna genomföra

intervjuer och medvetenheten kring avsaknandet av denna erfarenhet på området fanns. För att

säkerställa att tolkningen av informanternas uttalanden gjorts rätt har intervjuerna fördjupats

och utvidgats genom att informanterna fått frågorna: ”Hur menar du då?” och ”Kan du

utveckla?” (Fejes & Thornberg, 2019; Kvale & Brinkmann, 2014). Att beakta är att intervjuerna

endast är ett brottstycke ur lärarnas gärning och att det endast är intervjuer som studiens resultat

bygger på. Resultat uttrycker inte vad lärare i allmänhet menar är viktigt när det gäller

undervisning som rör likhetstecknet (Göransson & Nilholm, 2009). I arbetet med texten har

ansträngningar gjorts för att det klart ska framgå att det är lärarna i studien som avses.

3.6 Etiska överväganden

De principer som Vetenskapsrådet (2002) sammanfattat i fyra huvudkrav: informationskravet,

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har iakttagits. För att följa

informationskravet skickades informationsbrev till informanterna i förväg med information om

studiens syfte, vilka villkor som gällde och att det var frivilligt att delta. Vad gäller

samtyckeskravet innebar det för informanterna att de själva fick bestämma över sin medverkan

och hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studien. Fullständig tystnadsplikt

har iakttagits vad gäller personuppgifter i arbetet för att fylla konfidentialitetskravet så att

informanterna är anonyma och inte ska gå att identifiera för utomstående. I all text avseende

intervjuerna och i resultaten har informanterna avidentifierats. Nyttjandekravet har följts genom

att data som samlats in endast har använts i studien. Målsättning var att under intervjuerna få

intervjupersonerna att känna sig väl till mods och vilja ge öppna svar (Kvale & Brinkmann,

2014).

3.7 Arbetsfördelning mellan författarna

Examensarbetet har utförts genom samarbete i studiens alla delar. Intervjuer och transkribering

har gjorts enskilt. Analys av data har utförts både enskilt och gemensamt. Under arbetets gång
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har täta avstämningar gjorts. Då har olika uppgifter fördelats mellan författarna. Vid flera

tillfällen har arbetet skett på gemensam plats.

4. Resultat

Studiens syfte är att undersöka hur lärare utformar undervisning så att alla elever och även

elever i matematiksvårigheter får en fördjupad förståelse av likhetstecknet. De två första

frågeställningarna handlar om vilken relation lärarna har till likhetstecknet, vilken typ av

aktiviteter och uppgifter lärarna planerar in i undervisningen som handlar om likhetstecknet.

Den tredje frågeställningen handlar om hur lärarna beskriver elevernas förståelse av tecknet

men även också hur de anpassar undervisningen till elever i matematiksvårigheter. Det handlar

även om vilka missuppfattningar och fel som förekommer hos elever i matematiksvårigheter.

Resultatet redovisas i två delar, utifrån innehåll och med stöd av teoretiska utgångspunkter.

Resultatet utgår från våra frågeställningar som tillsammans med vad som framkommit ur

empirin ligger till grund för våra teman. Första temat är Lärarens relation till lärandeobjektet

och lärarens kompetens vilket behandlar den didaktiska sidan av undervisningssituationen och

lärarens relation till lärandeobjektet samt hur läraren utvecklar och förklarar det aktuella ämnet

som här utgörs av likhetstecknet. Temat handlar även om hur och om lärarna i studien

identifierar elever i behov av stöd och hur lärarna tar reda på hur eleverna uppfattat

lärandeobjektet. Andra temat är Uppgifter och aktiviteter och handlar om utformandet av de

uppgifter och aktiviteter som har betydelse för elevens förståelse av likhetstecknet och graden

av variation i uppgifter och aktiviteter. Det andra temat handlar även om kommunikation och

om matematik som ett kommunikativt ämne samt kommunikationen mellan läraren och elever

och mellan eleverna. Det handlar om hur läraren planerar och uppmuntrar eleverna till att

förklara, beskriva och fråga varandra samt vilka typer av kommunikation som förekommer. Det

tredje och sista temat är Elevens förståelse och hur eleven uppfattat lärandeobjektet och handlar

om hur lärarna beskriver hur eleven uppfattar och förstår likhetstecknet och tar även upp vilka

missuppfattningar som uppstår och hur lärarna reder ut och anpassar undervisningen till elever

som inte har kommit till en fördjupad förståelse av likhetstecknet.

4.1 Resultat

Resultatet utifrån varje tema illustreras med citat från intervjuerna med lärarna. De valda citaten

speglar och sammanfattar andemeningen av informanternas uppfattningar.
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4.1.1 Lärarens relation till lärandeobjektet och lärarens kompetens

Lågstadielärarna beskrev att de påbörjar arbetet med likhetstecknet på samma sätt med alla

elever och att de startar från grunden. Lärare 2 säger att hen ”...börjar med grunden med allihop

(Åk1) se var någonstans de ligger och sedan utgå från det”. Mellanstadielärarna i studien antog

att eleverna hade förstått likhetstecknet när de börjar årskurs 4 och de motiverade det med att

de utgick från att eleverna arbetat med det på lågstadiet. ”De ska förstå innebörden redan när

de kommer i åk 4” menar Lärare 6. Det förekommer också kartläggningar och kortare

avcheckningar då lärarna kan identifiera de elever som inte förstått likhetstecknets betydelse.

Lärarna i studien berättade om hur de påbörjar arbetet med likhetstecknet och det är slående hur

eniga de är kring att börja i det konkreta. Det konkreta uppfattas som självklart i undervisningen

på lågstadiet speciellt initialt i undervisning av likhetstecknet men förekommer även på

mellanstadiet. Flera påtalar att det är mycket viktigt att redan första lektionen etablera ett

förhållande till likhetstecknet som kallas relationellt. Lärare 4 framhåller att det är viktigt att

”få in typ första lektionen... måste ha det med sig från lektion ett liksom”. Lärarna redogör även

för planering av arbete i hel- eller halvklass med övningar som ska vara så enkla att alla kan

delta i resonemang kring likhetstecknet. Ett exempel är när Lärare 8 framför att de ”börjar med

enkla saker”. Det som framkommer i intervjuerna med alla lärare i studien är beskrivningen att

det ska vara lika på båda sidor av likhetstecknet. Det kan låta enkelt men lärarna upplever att

detta måste ”tjatas” och pratas om på många olika sätt och ofta för att förståelsen av

likhetstecknet ska bli relationell och inte operationell. Lärare 3 påtalar vikten av ”Att undvika

att det är någonting som ska bli ett resultat av en matematisk operation”. En vanlig förklaring

är att likna likhetstecknet med en balansvåg där det ska vara lika mycket på båda sidor. Då tar

läraren hjälp av det visuella så att eleverna kan se att det är lika. Lärarna tar även kroppen till

hjälp då de visar med armarna att det ska väga lika. Att använda elever rent fysiskt genom att

de får placera sig på var sida av likhetstecknet är också ett sätt att visuellt och kinestetiskt visa

att det ska vara lika på båda sidor av likhetstecknet. Att introducera likhetstecknet samtidigt

som fler tecken som ”större än”, ”mindre än” och ”intelikamed” upplevs framgångsrikt. Flera

av lärarna påpekar vikten av att använda ordet är i stället för blir när de beskriver en

räknehändelse.

Vad det gäller att uttrycka sig så säger jag ju aldrig blir utan jag är jättetydlig med att (det) är

lika med och det har suttit i hela tiden. Så jag behöver inte bita mig i tungan, det är så. Det är

inte något som blir utan det är lika med. (Lärare 3)
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Lärarna i studien beskriver olika sätt att se om eleverna har förstått vad undervisningen syftar

till. Det har inte framgått att lärarna i studien specifikt testar elevernas förståelse av

likhetstecknet utan att brister i förståelsen upptäcks under arbetets gång och i samband med att

andra moment i matematiken testas. Att använda diagnoser efter varje kapitel i matematikboken

och andra kontrollstationer var ett sätt att avgöra elevernas kunskapsnivå. Vid

lektionsavslutningar beskrevs olika varianter av utcheckningsuppgifter och Lärare 7 ger ett

exempel ”skriva en uppgift på tavlan och sedan be dem lösa den och lämna in till mig innan de

går ut”. Andra sätt är att göra enkla utvärderingar är att eleverna får, med sina tummar (tumme

upp och tumme ner), ange i vilken grad de uppfattat innehållet under lektionen eller att eleverna

får sätta ord på vad de vad de förstått genom att berätta för någon annan. Att under arbetets

gång identifiera vilka elever som är i svårigheter beskrivs av alla deltagande lärare i studien

som ytterligare ett sätt. En lärare beskriver arbetet med att identifiera kunskapsnivån så här:

Göra det i en halvklass, se kunskapsnivån, de kanske behöver prova själv och behöver

konkret material medan andra ganska snabbt kommer till det skrivna. (Lärare 8)

Några av lärarna tar upp vikten av att lyssna på eleverna och på så sätt ta reda på hur de tänker

och en av lärarna berättar att hen kollar av eleverna före och efter men går inte in på hur. Lärare

8 berättar hur hen tar reda på elevernas förståelse: ”...brukar jag kolla av det, prata med eleven

och kolla av att den verkligen har förstått”. Varför lärare gör som de gör kan ha flera olika

orsaker. Lärarna i studien är eniga om att fortbildning är det som lyft deras undervisning. Flera

har haft en mycket bra grundutbildning i matematik men påtalar ändå att den

kompetensfortbildning de fått genom skolan/kommunen är det som varit av betydelse för hur

deras undervisning i matematik har utvecklats. Vad som kan noteras som extra utvecklande vad

gäller fortbildning är Matematiklyftet. Det som gör att lärarna tar upp Matematiklyftet är att

den är så att säga interaktiv, lärarna får teorin i det lästa och får även genomföra lektioner och

sedan diskutera dessa. Det kollegiala lärandet är något som framstår som positivt hos flera av

lärarna i studien. Även de nationella proven nämns som positiva för utvecklandet av

matematikundervisningen och den erfarenhet lärarna får genom åren är också något som de tar

fram som väsentligt för hur de planerar undervisningen. Ett något mer personligt argument är

att egna svårigheter i matematik har gett en inställning att ingen elev ska få behöva kämpa lika

hårt i skolan och undervisningen är därför extra tydlig och konkret.

Jag lägger allt på mig själv ingenting på dom… se till att inte släppa undan någon…. Jag kommer

aldrig att släppa någon. (Lärare 4)
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4.1.2 Uppgifter och aktiviteter som lärarna planerar

Att variera arbetet uppfattas av lärarna i studien som viktigt och att växla mellan laborationer

och arbete med skrivuppgifter är vanligt. Uppgifter som eleverna arbetar med är både av så

kallad standardtyp, där likhetstecknet kommer som näst sista symbol i en räknehändelse till

exempel: 3 + 2 = 5 och av icke traditionella uppgifter där likhetstecknet kan hamna på olika

ställen i uppgiften och där antalet termer på var sida av likhetstecknet kan variera. Något som

alla av lärarna anser vara viktigt att ha med i undervisningen är uppgiftstypen ”öppna utsagor”

( 3 + __ =  0 + 5 ) och att de ska komma in i undervisningen i ett tidigt skede. Flera av lärarna

påtalar också vikten av att de öppna utsagorna inte bara är av en typ utan att likhetstecknet finns

på olika ställen i uppgiften.

Inte traditionellt 3 + 4 =__ vill ha öppna utsagor av typen 3 +__ = 4 till exempel eller något…

kan ju till exempel vara 3 + = 2 + __. Att man utvecklar det så eller blandar in både subtraktion

och addition i … Det står 3 +__= 5 -__. (Lärare 2)

Att använda alla fyra räknesätten och blanda in dem i uppgifterna anses viktigt. I de uppgifter

som kallas likhetskedjor (3 + 3 = 7 - 1 = 2 + 4) synliggör lärarna att det ska vara lika mellan

alla likhetstecken genom att använda konkret material eller att ringa in de olika leden för att se

om det verkligen är lika i alla led. Användandet av matematikbok förekom hos alla av lärarna

förutom hos en av lågstadielärarna som i stället använde eget material som arbetshäften samt

övningar på Ipad. Flera av lärarna som arbetar på lågstadiet diskuterar användandet av

matematikbok i åk 1 då de inte vill bli styrda av läromedlet utan kunna arbeta mer fritt.

Sedan vill jag inte att boken ska styra heller alltför… Det viktigaste är inte hur många sidor

eller hur många böcker de har gjort utan att de har kunskaperna med sig. (Lärare 2)

Viktigt anses ändå vara att de uppgifter som finns i boken innefattar öppna utsagor och att de

är av varierande slag. Några lärare i studien var inte alltid var helt säkra på vilken typ av

uppgifter som förekom i deras läroböcker. Lärare 3 blev förvånad över innehållet i läromedlet

"Det finns öppna utsagor och så finns det med likhetstecknet på andra ställen… nej, det gör det

inte”. På mellanstadiet använder alla lärarna i studien matematikbok och det varierar hur mycket

boken styr undervisningen. Boken kan ge struktur och en av lärarna använder en lärobok som

har olika nivåer och kan då vara till hjälp för att individanpassa undervisningen. Boken används

också som medel för att få arbetsro i klassrummet.

Det är många olika aktiviteter som lärarna i studien redogör för vad gäller undervisningen kring

likhetstecknet. Det alla framför som väsentlig är det laborativa arbetet. Det laboreras med olika
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material som finns i klassrummet och även eleverna får agera och rent fysiskt flytta runt för att

symbolisera likheter. Lärarna redogör för laborativa aktiviteter som kan benämnas pre-

numerisk algebra som innebär att eleverna arbetar med likheter och jämför storheter utan att

använda siffror och symboler. Att ha ett varierande arbetssätt där eleverna får göra på många

olika sätt, där det praktiska, konkreta och visuella, varvas med teoretiska övningar uppfattas

som utvecklande och att det ökar förståelsen av likhetstecknet. Lärare 2 uttrycker att ”Ett sätt

passar mig och ett annat passar någon annan så det är bra att testa olika sätt”. Eleverna får själva

plocka med materialet, spela olika spel, och klura tillsammans för att uppnå förståelse genom

att använda flera sinnen. Exempel på andra aktiviteter som förekommer hos lärarna i studien är

att använda vågen som en liknelse och att använda stickor och bönor i askar som jämförs med

varandra. Det förekommer även att eleverna får slå två tärningar och lägga ut symbolerna för

”större än”, ”mindre än”, ”intelikamed” eller ”likamed” mellan resultatet på tärningarna. Det

som är tydligt i vad lärarna framför är att eleverna behöver börja i det konkreta med

plockmaterial för att gå vidare till det halvabstrakta, som att rita, för att till sist vara i det

abstrakta där de använder korrekta symboler för både siffror och tecken, så att säga skriva på

”matte-språket”. Lärarna påtalar också att det är viktigt att gå fram i den takt som förståelsen

kräver, att inte för fort hamna i det abstrakta utan hålla kvar i laborationer och det konkreta så

länge som eleven behöver. Därav påtalar flera av lärarna att alla elever inte arbetar med exakt

samma aktiviteter eller övningar. Det beror också på gruppens sammansättning vilken typ av

aktiviteter som används och även antalet personal på lektionerna styr valet av aktiviteter. När

det är fler vuxna i rummet är det lättare att genomföra laborativa fysiska övningar och är läraren

ensam kan behov finnas av undervisning där eleverna arbetar enskilt med matematikboken. Det

som också framkommer är att arbete i matematikboken kombineras med arbete digitalt, både

bokens digitala material och andra appar och övningar som kan användas på Ipads och datorer.

De olika material som lärarna i studien berättar om och som används i undervisningen är av

mycket varierande slag. Det som förekommer oftast är användandet av konkret material vilket

kan vara t.ex. tändstickor, bönor, plockisar, tärningar, pengar, multibasmaterial, Numicon,

bilder och klossar. I användandet av konkret material ger lärarna en något samlad bild av att

använda vågen som visuell representant av likheter. Lärarna använder också mattespel och

kluringar av olika slag, små whiteboards samt uppgifter från lärarhandledningar och

läromedlets fördjupningsuppgifter. Vanligt är också att använda digitala läromedel både de som

tillhör läromedlet men även fristående program och appar. Lärarna anser att i de digitala

materialen finns möjlighet till färdighetsträning som eleverna upplever som roligare då det är

mer varierande. Andra typer av aktiviteter som lärarna beskriver handlar om kommunikation.
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Att kommunicera i matematik upplever lärarna som mycket viktigt och ger många exempel på

hur de låter eleverna samarbeta både i grupper men framförallt i par. Ofta förekommer

genomgångar i hel eller halvklass då eleverna får förklara för varandra och ett korrekt

matematiskt språk uppmuntras. Elever som har kommit längre i sin förståelse kan utgöra ett

stöd för klasskamrater, genom att berätta för andra hur de tänker och hur de uttrycker sig

matematiskt. Lärare 6 beskriver att ”elever som redan kan det här dom är ett jättebra stöd för

sin klass just för att samtala kring matematiken. Å höra dom här rätta begreppen från kompisar”.

Att prata matematik och att plocka in matematik vid olika tillfällen under skoldagen upplevs

som utvecklande för elevernas hela matematikinlärning. Specifikt när det gäller likhetstecknet

är det mest lågstadielärarna som redogör för hur samarbete och kommunikation kan gå till. I

pararbetet får eleverna spela olika spel men också lösa uppgifter tillsammans. Något som

lärarna i studien ger uttryck för är främjande för inlärning är att börja gemensamt och att sedan

låta eleverna fundera en stund själva för att därefter samtala i par. Efter det kan diskussionen

fortsätta gemensamt där eleverna får berätta om och sätta ord på vad de kommit fram till i sina

par. Detta sätt att samarbeta kallas EPA (Ensam, Par, Alla) och är ett vedertaget uttryck för

samarbete i skolan idag vilket även flera lärare i den här studien använder. Lärare 4 beskriver

hur det kan gå till ”Man visar på olika sätt och förklarar för varandra och de som har svårt kan

förstå när en kompis förklarar”. Något som upplevs positivt är att när elevernas lösningar

redovisas gemensamt är det inte bara korrekta lösningar som får uppmärksamhet utan även

felaktiga lösningar diskuteras. Flera av lärarna låter inte slumpen avgöra vilka som ska

samarbeta utan styr det så att paren eller gruppernas medlemmar kan fungera bra tillsammans

så att kommunikation och samarbete optimeras. Vid start av lektioner berättar flera av lärarna i

studien att de går igenom målet, det vill säga vad eleverna ska kunna efter lektionen och

lektionernas struktur ser lika ut för att eleverna ska känna igen sig. Det förekommer också

kvantitativa mål där antal genomförda uppgifter ska noteras, vilket eleverna upplever positivt,

att kryssa av vad de gjort. Lärarna berättar att lektioner brukar starta med en genomgång med

alla där praktiskt och teoretiskt varvas och där även en repetition av föregående lektion ingår.

Lärare 1 berättar ”Jag har alltid också en repetition av det jag gått igenom så vid nästa lektion

så repeterar vi det”. För att avsluta en lektion eller ett arbetspass ger lärarna uttryck för att de

”knyter ihop säcken” och menar att eleverna gemensamt i klassen får berätta om vad de lärt sig.

Lärarna återknyter till det initiala målet för lektionen. Det händer att de avslutar med ett spel

eller en uppgift som ska lösas innan eleverna lämnar lektionen, en så kallad utslussningsuppgift.
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Ibland avslutar jag lektionerna med ”exit-ticket”. Om vi gått igenom ett moment så checkar jag

av genom att skriva en uppgift på tavlan och sedan be dem lösa den och lämna in till mig innan

de går ut. Och då får man också lite koll på vad som har fastnat och inte fastnat. Det tycker de är

en kul uppgift. (Lärare 7)

Tydligt är att lärarna både på låg- och mellanstadiet vill försäkra sig om att lektionens syfte gått

fram.

4.1.3 Lärarnas beskrivningar av elevernas förståelse

I studien beskriver lärarna en del av de missuppfattningar och fel som förekommer hos elever

i matematiksvårigheter. Lärarna i studien påtalar elevernas svårighet med att arbeta med

öppna utsagor (3 + 2 =__+ 4) och vilka olika typer av fel som förekommer i arbetet med dem.

Eleverna tänker att det ”blir” och uppfattar det som om att det ska stå ett svar på den tomma

raden i uppgiften. En lärare tar upp ett exempel som ser ut så här: __ - 1 = 3 och eleven

skriver 2 på den tomma raden. Eleverna ser bara siffrorna och identifierar inte likhetstecknets

position vilket kan leda till att de summerar eller subtraherar (eller använder andra räknesätt)

siffrorna i uppgiften och skriver ”svar” på den tomma raden. Ett annat exempel är den här

uppgiften: 3 + __ = 1 + __   och eleven löser den genom att skriva 4 på en av de tomma

raderna. Att det finns ytterligare en tom rad uppmärksammas inte och Lärare 1 berättar att

”Man skriver svaret där det finns en lucka”. En lärare beskriver hur en elev som har

svårigheter i matematik har blivit väldigt upprörd i mötet med öppna utsagor. Lärarna i

studien uttrycker också en viss frustration över det faktum att eleverna missuppfattar

likhetstecknet och Lärare 2 uttrycker ”Jag vet inte hur man ska bli av med det (blir)…Jag tror

att det är något som sitter i sedan länge tillbaka”. En lärare säger att det är ända upp i trean

som de inte förstår vad likhetstecknet egentligen betyder. En annan lärare som undervisar på

mellanstadiet påpekar, utifrån egen erfarenhet, att trots att eleverna använt begreppet på

lågstadiet inte förstått vad det innebär. Ytterligare en lärare påtalar att elevernas bristande

förståelse av likhetstecknet finns kvar ända upp på högstadiet och att de fortfarande tolkar

likhetstecknet som att det blir. Lärarna beskriver också hur eleverna i arbetet med

likhetskedjor (3 + 3 = 7 - 1 = 2 + 4) använder likhetstecknet felaktigt. Lärare 3 ger ett exempel

”…likhetskedjor där likhetstecknet missbrukas, 12 + 7 = 19 - 3 = 16”. Lärarna ger uttryck för

att det är en stor utmaning att skapa en fördjupad förståelse för likhetstecknet. För att stötta

elever i matematiksvårigheter uttrycker flera lärare i studien att de börjar om från början och

påminner eleverna om att det måste vara lika mycket. De kan träna igen och kanske på ett

annat sätt men också på samma sätt och i samband med det bör lärare vara mer noga med
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mattespråket menar en av lärarna. När det gäller arbetet med likhetskedjor har lärarna

föreslagit olika metoder för att öka förståelsen: Lärare 8 berättar att "Jag ringar in led för led

så att de ska se ... Det måste vara exakt lika”. I övrigt anger lärarna i studien flera olika sätt att

möta elevers bristande förståelse av likhetstecknet och det de tar upp är i mångt och mycket

detsamma som de redan beskrivit att de gör under lektionerna vilket kan innebära att

undervisningen för elever i matematiksvårigheter inte i egentlig mening ser annorlunda ut. Att

använda eller återgå till det konkreta materialet är ett. Ett annat är att låta barnen agera och

placera sig på var sida om ett likhetstecken så att de ska förstå. Några pekar på vikten av att

utgå från det konkreta för att sedan övergå till det abstrakta. Lärare 5 påpekar vikten av att

”inte bara laborera utan en direkt kombination med att vi skriver på mattespråket då”. Att

variera träningen tycker en lärare är viktigt men hen går inte in på hur variationen bör se ut.

Några berättar att deras elever som har svårigheter i matematik får arbeta med andra

läroböcker och annat material som passar elevens behov men även med material som

speciallärarna tar fram till exempel enklare böcker vilket innebär en anpassning av

arbetsuppgifter. Även att beskriva likhetstecknet med hjälp av en våg, arbeta med digitala

övningar, använda tanketavlor, rita bilder, ge olika typer av läxor tas upp samt att arbeta med

ett problem en gång till och på så sätt repetera. Att eleverna får avgöra om uppgifters

lösningar är sanna eller falska tycker en lärare är viktigt och pekar även på vikten av att

eleverna får försöka förklara hur eleverna som gjort uppgifterna tänkt och förklara vilka fel de

gjort men också att förklara för varandra. En av lärarna framför att det är viktigt att undersöka

vad det är som har brustit när en elev hamnar i matematiksvårigheter och en annan lärare

uttryckt hur väsentligt det är att utgå från var och ens förmåga och differentiera

undervisningen.

4.2 Resultatanalys med stöd av teoretiska utgångspunkter

Den tidigare forskningen på området har pekat ut variationsteori och det sociokulturella

perspektivet som relevanta för förståelsen av likhetstecknet och de appliceras på empirin som

ett raster för att kunna tolka det lärarna uttryckt vad gäller undervisning och lärande. Denna

analys är strukturerad utifrån innehållsanalysen och utgår från de fyra teman som beskrivits

tidigare och de är: Lärarens relation till lärandeobjektet och lärarens kompetens, Uppgifter och

aktiviteter, Kommunikation samt Elevens förståelse och hur eleven uppfattat lärandeobjektet.

4.2.1 Att förstå lärarens relation till lärandeobjektet och lärarens kompetens

I samtalen med lågstadielärarna i studien beskrev de att de påbörjar arbetet med likhetstecknet

på samma sätt med alla elever och att de startar från grunden. Lågstadielärarna berättar att de
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under tiden eleverna arbetar kan uppfatta var eleverna befinner sig i sin förståelse och därmed

kan de urskilja de kritiska aspekterna och den utvecklingszon som eleverna befinner sig i. Det

kan ur ett variationsteoretiskt perspektiv kopplas till de kritiska aspekterna av lärandeobjektet

vilket varierar med gruppen av elever och till den proximala utvecklingszonen som utgår från

Vygotskijs teori som handlar om att hitta den zon inom vilka eleverna är mottagliga för

förklaringar och stöd. I intervjuerna framkom att mellanstadielärarna förväntar sig att eleverna

när de kommer till årskurs 4 har med sig en god förståelse av likhetstecknet. Ur ett

variationsteoretiskt perspektiv behöver lärarna utgå från elevernas förståelse i planeringen av

sin undervisning och inte utgå från förutfattade meningar om elevernas kunskapsnivå. Lärarna

beskriver också hur de i viss utsträckning kartlägger och checkar av eleverna. Flera av

mellanstadielärarna i studien tar upp att de under arbetets gång ser vad eleverna kan och på så

sätt kan de hitta det som inom variationsteorin benämns som kritiska aspekter och elevernas

utvecklingszon i enlighet med det sociokulturella perspektivet. Bilden som lärarna i studien

förmedlar är att arbetet med likhetstecknet påbörjas i hel- eller halvklass där övningarna till en

början ska vara så enkla att alla kan delta och resonera. Lärarna redogör för många olika

aktiviteter som bygger på elevernas interaktion och de anser att matematik är ett kommunikativt

ämne där ”prata matematik” är en viktig ingrediens i undervisningen. Enligt det sociokulturella

perspektivet sker lärande genom interaktion och samspel. Alla lärarna uttrycker med

bestämdhet att de aldrig säger ”det blir” och att de är noga med att benämna likhetstecknet med

ord som ”är lika med” och ”är samma summa som” vilket innebär att de har en förfinad relation

till lärande objektet. Detta är enligt variationsteorin viktigt eftersom det påverkar elevernas

resultat positivt. Det framgår inte av lärarnas svar i studien att de specifikt undersöker elevernas

förståelse av och hur de förstått likhetstecknet. Enligt variationsteorin lär sig inte alltid eleverna

det som är avsett och lärandeobjektet kan uppfattas och förstås på olika sätt. Lärarna menar att

de upptäcker brister i förståelsen under arbetets gång och i samband med att andra moment i

matematiken testas. Vilket är tillfällen att synliggöra missuppfattningar och analysera fel så att

läraren kan ta hänsyn till elevernas förståelse och urskilja de kritiska aspekterna så som beskrivs

i variationsteorin. Vid dessa tillfällen kan lärarna också ta reda på hur eleverna tänker för att

kunna ringa in deras proximala utvecklingszon så att de får det stöd de behöver. Lärarna i

studien menar att fortbildning de fått ta del av har förbättrat den egna undervisningen och de

flesta lärarna nämner Matematiklyftet. Genom att stödja sig på forskningsresultat och i

kommunikation med kollegor menar lärarna att de kan förstå och förbättra sin egen

undervisning vilket de anser är styrkan i Matematiklyftet där fortbildningen verkligen knyts till
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den egna undervisningen. Även lärarnas kollegiala lärande går att koppla till det sociokulturella

perspektivet då lärande sker i kommunikation och interaktion med andra.

4.2.2 Betydelsen av val av uppgifter och aktiviteter

Något som lärarna förmedlar är vikten av valet av uppgifter och att uppgifterna ska vara av

varierande slag vilket förespråkas inom variationsteorin. Lärarna berättar att de låter eleverna

arbeta med ”öppna utsagor” av både standardtyp och av icke-traditionell typ, det vill säga där

likhetstecknet är placerat på olika platser i uppgiften och där antalet termer på var sida av

likhetstecknet varierar. Det är inte alltid att de matematikböcker som lärarna använder har båda

dessa typer av uppgifter. I samtalen med två av lärarna framkom att den bok de använde inte

innehöll just den typ av uppgifter som lärarna ansåg eleverna behöver för att kunna fokusera

lärandeobjektet, likhetstecknet, till exempel öppna utsagor där likhetstecknet är placerat på

olika platser i uppgiften. Enligt variationsteorin behöver både läraren och läromedlet fokusera

lärandeobjektet och hur det skiljer sig från annat. Eleverna behöver erbjudas uppgifter där ett

mönster av variation finns då variationen är betydelsefull för att kunna lära sig något nytt vilket

är ett centralt tema i variationsteorin. Behovet av adekvata uppgifter gör att flera av lärarna

kompletterar läromedlet med eget material. Många av de uppgifter som lärarna själva

producerar ger upphov till variation enligt variationsteorin och samarbete som i det

sociokulturella perspektivet betecknas som grunden för lärande. Lärarna redogör för en mängd

olika aktiviteter, en aktivitet är där lärarna använder sig av andra tecken för att kontrastera

likhetstecknet. De använder ”större än”, ”mindre än” och ”intelikamed”- tecknen, bland annat

i uppgifter av pre-numerisk karaktär, för att eleverna ska upptäcka behovet av likhetstecknet.

Ur ett variationsteoretiskt perspektiv är det viktigt att jämföra likhetstecknet med andra tecken

för att fokusera likheter respektive olikheter. Lärarna konstruerar aktiviteter som kräver

samarbete där eleverna får förklara för varandra, lösa uppgifter tillsammans samt diskutera

felaktiga och korrekta lösningar. Samarbete underlättas när eleverna har något konkret att

samspela och samtala kring. Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande när eleverna

interagerar och samarbetar. De par-aktiviteter lärarna beskriver låter eleverna samarbeta kring

något konkret och de tolkar elevernas lärande utifrån samarbetet samt vilka ord och begrepp

eleverna använder. Kunskap medieras genom handling och tänkande med hjälp av de konkreta

artefakterna. Att interagera med konkret material kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv då

interaktionen påverkar och för lärprocessen framåt. En annan artefakt är språket med vilket

människor kommunicerar. Matematikämnet beskrivs som ett kommunikativt ämne och lärarna

i studien uppfattar samarbete mellan eleverna där de får ”prata” matematik och redogöra för
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sina tankar som mycket viktig, sett ur ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och

interaktion centrala för inlärning. Lärarna framför att elever med olika kunskapsnivå kan

samarbeta med gott resultat. Vårt språk är ett stöd för att kommunicera kunskap och med hjälp

av språket kan mer kunniga elever utgöra ett stöd för de som är på väg mot förståelse. Inom det

sociokulturella perspektivet kallas denna nivå i lärandet för den proximala utvecklingszonen

vilken är den nivå en elev kan nå tillsammans med någon med mer erfarenhet. Lärarna låter

därför eleverna arbeta både i mindre grupper och i par där de spelar olika spel och löser

uppgifter tillsammans. Lärarna påtalar vikten av att eleverna får resonera och reflektera över

olika problemställningar då lärande sker i en social gemenskap. Det som framkom i några av

intervjuerna vad gäller start av lektioner är att lärarna går igenom målet med lektionen med

eleverna. Enligt variationsteorin är det viktigt att fokusera lärandeobjektet och att belysa

intentionen med undervisningen, lärandeobjektets första form, är något lärarna uppfattar som

en angelägen del av lektionen. För att avsluta ett lektionspass sker ofta någon typ av

återkoppling till lektionens mål. Lärarna vill ta reda på om eleverna förstått det lektionen

behandlat. Detta förfarande beskriver lärandeobjektets tredje form - det erfarna, det som

eleverna verkligen förstått. Ett sätt att få syn på elevernas kunskaper är att ge en uppgift som

avslut på lektionen vilken ska göras individuellt och lämnas in som en typ av ”exit-ticket”. I

klassrumsdiskussioner tas både korrekta och felaktiga utsagor upp som intressanta vilket lärarna

uttrycker kan förbättra elevernas förståelse. I detta sammanhang kan eleverna ta del av andras

kunskaper och lära av de som kan mer vilket inom det sociokulturella perspektivet uttrycks som

att det är i den närmaste utvecklingszonen lärande sker.

4.2.3 Lärares syn på hur elever förstår och uppfattar lärandeobjektet

Under intervjuerna beskrev lärarna vilka missuppfattningar och fel som förekommer hos elever

i matematiksvårigheter. De pekar på flera svårigheter som förekommer hos elever och ett

exempel är att eleverna summerar alla siffror i uppgiften och skriver ett ”svar” på den tomma

raden. Lärarna menar att eleverna inte förstått och därmed inte identifierat lärandeobjektet,

vilket är likhetstecknet i det här fallet. Ett annat exempel på bristande identifikation och

förståelse av lärandeobjektet är att eleverna missbrukar likhetstecknet i beräkningar i flera led.

Att eleverna har svårigheter med uppgifter som inte är av standardtyp är ett annat problem som

lärarna tar upp. Att identifiera lärandeobjektet är avgörande inom variationsteorin och då

behöver eleverna möta uppgifter med variation. Lärarna beskriver att när elever ska

kommunicera och förklara för andra använder de ofta ordet ”blir” vilket lärarna menar är en

brist i förståelsen och att kritiska aspekter inte identifierats. Att ta del av andra elevers
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förklaringar ses ur ett sociokulturellt perspektiv som framgångsrikt och främjar lärandet. Om

en elev har svårt att förstå likhetstecknet beskriver lärarna i studien att de ”börjar om från

början” och påminner eleven om att det måste vara lika mycket på båda sidor av likhetstecknet.

Det framkommer i studien att lärarna upplever det viktigt att lyssna på eleven för att reda ut

vilka missuppfattningar som eleven har och analysera vad som går fel i arbetet med

likhetstecknet vilket är särskilt viktigt för elever i matematiksvårigheter. Att reda ut

missuppfattningar är betydelsefullt för att kunna avgöra på vilket sätt lärarna ska utforma stödet

och för att kunna utnyttja den proximala utvecklingszonen som är ett centralt begrepp inom det

sociokulturella perspektivet. Variationsteorin riktar också intresset mot vad eleven uppfattar av

ett lärandeinnehåll och hur uppfattningen kvalitativt kan skilja sig mellan människor och det

påtalar även en av lärarna genom att säga att hen tycker det är viktigt att undersöka vad det är

eleven inte har förstått. En annan av lärarna pekar på vikten av att eleverna får använda redan

färdiga beräkningar för att försöka förklara för varandra hur andra elever tänkt. Detta kan

kopplas till det sociokulturella perspektivet där det beskrivs hur människor kan utgöra en resurs

för att andra ska förstå och lära sig nya färdigheter. Det framkommer i intervjuerna att i dessa

samtal kan alla elever bidra med förklaringar som stöttar förståelsen vilket även gäller elever

som har svårigheter i matematik.

5. Diskussion

Syftet med studien var att undersöka hur lärare utformar undervisning som handlar om

likhetstecknet och hur de utformar anpassningar och stöd så att alla elever får en fördjupad

förståelse även elever i matematiksvårigheter. I Resultat redovisas vilken relation lärarna har

till lärandeobjektet och vilka aktiviteter och uppgifter de låter eleverna möta. Vidare beskriver

lärarna elevernas förståelse av likhetstecknet och hur de anpassar undervisningen till elever i

matematiksvårigheter. Syftet med studien har uppfyllts och de tre frågeställningarna har

besvarats.

5.1 Metoddiskussion

För att göra studien mer tillförlitlig startades arbetet med att ”läsa på” och därmed vilar studien

på en gedigen kunskapsbakgrund. Trots att stora ansträngningar gjordes för att få tag på

informanter hamnade valet helt enkelt till de som hade möjlighet att ställa upp. Ett av kriterierna

var att lärarna hade ett stort intresse för matematik vilket också kunde uppfattas under

intervjuerna. Det var relevant att intervjua lärare istället för speciallärare eftersom studiens syfte

var att belysa hur ordinarie undervisning om likhetstecknet utformas och för att eventuellt
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kunna identifiera högkvalitativ undervisning, innehållande inslag av variation och

kommunikation, som tidigare forskning visat som framgångsrik. Det är nödvändigt för elever i

matematiksvårigheter att möta en undervisning av hög kvalitet och en god lärmiljö. Det fanns

även en undran om vilka anpassningar klasslärare gör för elever i matematiksvårigheter vilket

är av intresse för blivande speciallärare. Antalet informanter har motiverats med att kvantiteten

inte är det väsentliga utan kvaliteten (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna kunde varit fler

men det har gått att se att lärarnas svar på de flesta frågor varit detsamma vilket kan innebära

att antalet intervjuer i det här fallet inte varit alltför avgörande. Frågorna i intervjuerna

baserades på kunskapsbakgrunden och intervjuguiden utgick från en struktur som bestod av

olika frågeområden i syfte att det skulle gå lätt att orientera sig i guiden för att kompensera

bristen på erfarenhet och det visade sig också under intervjuerna att det var en fördel. Valet att

göra halvstrukturerade intervjuer var lyckosam då intervjuerna blev mer av ett samtal där

spörsmålen besvarades och flera lärare i studien uttryckte att samtalet hade varit givande och

fått dem ett delvis tänka i nya banor. Det har funnits en medvetenhet om att beslut har behövt

fattas under intervjuerna, som val av följdfrågor, vilket kan ha påverkat intervjupersonerna på

olika sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare kan kvaliteten på data som producerats ha

påverkats av intervjuarnas förmåga att intervjua och åtgärder har vidtagits för att, i viss

utsträckning, kompensera detta som att under intervjuerna ställa klargörande frågor i syfte att

kontrollera om det informanterna sagt förståtts korrekt. Längden på intervjuerna varierade och

det gick inte att se att kortare intervjuer innehöll mindre data och att längre innehöll en större

mängd information. De regler som beslutats kring transkriberingen följdes och förenklade

tolkandet av intervjuerna men kan eventuellt ha påverkat innehållet. Analysen har skett i flera

steg och insamlade data har kategoriserats i flera omgångar. Arbetet har skett mycket

strukturerat med hjälp av färgkodningar och storyboards (Augustsson, 2018) vilket var

gynnsamt eftersom det ledde till att det skapades en god överblick över insamlade data. Studien

speglar ett lärarperspektiv och kunde ha kompletterats med observationer och intervjuer av

elever samt analyser av läromedel och uppgifter som eleverna arbetar med.

5.2 Resultatdiskussion

I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning, styrdokument, variationsteori och

sociokulturellt perspektiv. Resultatet diskuteras utifrån studiens frågeställningar.
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5.2.1 Beskrivning av lärarnas relation till likhetstecknet och lärarens kompetens

Lågstadielärarna i studien beskrev att de påbörjar arbetet med likhetstecknet på samma sätt

med alla elever och att de startar från grunden. Om lärarna börjar på samma sätt med alla kan

det vara svårt att identifiera de kritiska aspekterna utifrån den elev eller grupp de ska

undervisa. Det kan tolkas som att de snarare tänker att de kritiska aspekterna är detsamma

oavsett vilka elever de arbetar med och att de kanske inte har identifierat vilka behov som

finns i deras klasser (Wernberg, 2009). För elever i matematiksvårigheter kan det få till

konsekvens att de inte klarar att nå kunskapskraven och utvecklar en aversion mot

matematikämnet (Engström, 2015). Mellanstadielärarna i studien beskrev att de i viss mån

kartlägger och checkar av eleverna men att de också utgick från att eleverna har en god

förståelse av likhetstecknet när de börjar åk 4. Adolfsson Boman m.fl. (2013) och Wernberg

(2009) menar att lärarna behöver ta hänsyn till elevernas förståelse och att de inte kan planera

efter sina förutfattade meningar om elevernas kunskaper. Det skulle kunna innebära att elever

i matematiksvårigheter inte får det stöd de har rätt till. Ett första steg behöver vara att

kartlägga elevernas förkunskaper för att kunna utforma undervisningen så att den matchar

elevernas behov (Gervasoni & Lindenskov, 2011). Frågan är då om lärarna lyckas med att

hitta den nivå där eleverna befinner sig när de utgår från att de faktiskt kan? Resultaten från

de nationella proven i åk 3 har eleverna med till mellanstadiet, kan det räcka som kartläggning

inför utformandet av undervisningen i åk 4? Tolkningen av det lärarna säger om förståelsen

av likhetstecknet visar att det inte räcker utan lärarna måste göra en fördjupad analys av

resultatet och ta del av resultatet på uppgiftsnivå för att säkerställa vad eleverna uppfattat av

just detta lärandeobjekt. Det finns en risk att elevernas förståelse av likhetstecknet lämnas

oreflekterat om inte lärarna tar reda på elevernas proximala utvecklingszon, det område inom

vilken eleverna är mottagliga för stöd och förklaringar (Sjöberg, 2006). För elever i

matematiksvårigheter kan detta vara avgörande för om de ska lyckas erövra de

matematikkunskaper som krävs för att nå målen. Det blir viktigt för lärare och speciallärare

att ta del av forskning som beskriver en högkvalitativ undervisning så att de kan utgöra ett

fullgott stöd till elever som har svårt med förståelsen av matematiken. Det framkommer i

studien att lärarna är mycket noga med att beskriva och förklara likhetstecknet relationellt och

använder ord som ”är lika med” och ”är samma summa som” (McNeil, 2013; Powell, 2012).

Det betyder att lärarna därmed har identifierat lärandeobjektet (Olteanu, 2016) vilket är av

största vikt för att eleverna, även elever i matematiksvårigheter, ska få en fördjupad relationell

förståelse av likhetstecknet (Wernberg, 2009). Flera av lärarna i studien använder vågen som

en liknelse för att förklara att det ska vara lika mycket på båda sidor av likhetstecknet. Detta
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stämmer med vad Falkner m.fl. (1999) påtalar som en framkomlig väg till förståelse. Det har

inte gått att uppfatta att lärarna i studien specifikt testar elevernas förståelse av likhetstecknet

utan att brister i förståelsen upptäcks under arbetets gång och i samband med att andra

moment i matematiken testas. Innebär det då att lärarna verkligen kan uppfatta att eleverna

utvecklar en specifik förståelse i förhållande till lärandebjektet, som i det här fallet är

likhetstecknet, så som lärarna hoppas på (Wernberg, 2009)? Hur vet de att eleverna förstått

tecknet om de inte specifikt och ingående undersöker hur eleverna uppfattat begreppet

(Wernberg, 2009)? Wernberg menar att eleverna inte alltid lär sig det som är avsett och att

lärandeobjektet kan uppfattas och förstås på olika sätt (Wernberg, 2009). För elever i

matematiksvårigheter är det kritiskt att lärare tar reda på hur var och en av eleverna uppfattat

lärandeobjektet. Genom lärarnas beskrivningar går det att uppfattar att de genomför

undervisning som främjar förståelsen av likhetstecknet men kan det innebära ett problem att

varje lärare har sin egen uppfattning om hur ett fenomen ska tolkas och att de tolkar forskning

individuellt?  Ett annat problem är att det finns en skillnad mellan vad eleverna kan och vad

läraren tror att de kan eller har förstått (Falkner m.fl.,1999; Wernberg, 2009, Adolfsson

Boman m.fl., 2013).  Några av lärarna tar upp vikten av att lyssna på eleverna för att på så sätt

ta reda på hur de tänker och det stämmer med vad Prediger (2009) och Wernberg (2009)

menar är avgörande för möjligheten att kunna hjälpa dem på ett framgångsrikt sätt. Det är av

avgörande betydelse för elever i matematiksvårigheter att lärare och speciallärare är medvetna

om vad som krävs av dem för att eleverna ska erövra de matematikkunskaper som krävs och

då behövs fördjupade kunskaper i didaktiska spörsmål hos båda yrkeskategorierna.

5.2.2 Beskrivning de uppgifter och aktiviteter som lärarna planerar

Medvetenhet hos lärarna om betydelsen av vilka uppgifter, aktiviteter och material som används

i matematikundervisningen och i synnerhet undervisning för likhetstecknets förståelse syns

tydligast hos lågstadielärarna. Det är kanske naturligt då det är i åk 1 som tecknet introduceras

och behovet av olika typer av uppgifter och aktiviteter är stort. Då det i intervjuerna framkommit

att lärarna på mellanstadiet förväntar sig att eleverna kommer med en god förståelse av

likhetstecknet är det extra viktigt att de uppgifter eleverna möter på lågstadiet är av varierad art.

Det finns risk att elever får en operationell förståelse av likhetstecknet om de oftast möter

uppgifter av traditionell typ vilket kan ställa till problem när de på mellanstadiet möter algebra

(Skolverket, 2013a). Alla lärarna i studien redogör för att de använder ”öppna utsagor” av

varierande art och de anser precis som Skolverket (2013a) att denna typ av uppgifter ska in tidigt

i undervisningen. Även om lärarna i studien ger eleverna ”rätt typ” av uppgifter så verkar
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matematikböckerna inte hålla måttet helt och hållet vilket uppdagades under intervjuerna och

det förekommer att lärarna i studien väljer läromedel på grundval av goda vitsord. Då kan det

vara särskilt angeläget att skärskåda läromedel innan inköp eftersom det är viktigt att de

uppgifter som eleverna får arbeta med innefattar öppna utsagor (Falkner m.fl., 1999) och att de

är av varierande slag (Powell, 2012; Skolverket, 2013a; Wernberg, 2009). Några av lärarna

introducerar likhetstecknet tillsammans med andra tecken som ”större än” och ”mindre än” och

har upplevt det som positivt vilket gör att lärandeobjektet kan kontrasteras och ge en djupare

förståelse (Hattikudur & Alibali, 2010) vilket kan kopplas till variationsteorin som menar att

det måste vara möjligt för eleven att urskilja vad som är lärandeobjektet och dess innebörd i en

undervisningssituation (Olteanu, 2016; Wernberg, 2009). Denna studie visar på vikten av valet

av uppgifter, aktiviteter och valet av läromedel för att eleverna ska få en god förståelse av

likhetstecknet och det är av särskild betydelse för elever i matematiksvårigheter. Att börja i det

konkreta är tydligt för alla lärare i studien vilket det också finns stöd för i styrdokumenten

(Skolverket, 2011b). Frågan är om eleverna tillåts vara kvar i det konkreta så länge de behöver.

För elever som har svårigheter i matematik är denna fas särskilt viktig. Wernberg (2009) är noga

med att de uppgifter och aktiviteter som eleverna möter tydligt ska visa att det ska vara lika

mycket på båda sidor för att fokusera förståelsen av likhetstecknet. Lärarna i studien pratar

också om den typen av uppgifter och aktiviteter som Wernberg (2009) förordar men inom ramen

för den här studien är det svårt att avgöra om de används i tillräckligt stor utsträckning. På

lågstadiet förekommer en uppsjö av olika material som tidigare redovisats vilka används för att

konkretisera undervisningen. Även på mellanstadiet påtalar lärarna att konkret material är

nödvändigt för många elever. Något att fundera över är om variationen av material kan skapa

förvirring hos elever med svårigheter att uppfatta likhetstecknet relationellt. De kanske lägger

för stor vikt vid om det är bönor, nallar eller annat plockmaterial i stället för att lägga fokus på

lärandeobjektet (Wernberg, 2009) som i detta fall är likhetstecknet. Samarbete och

kommunikation uppfattar lärarna i studien som två viktiga aktiviteter i matematikundervisning.

De ger många exempel på roliga och intressanta aktiviteter där kommunikation prioriteras vilket

stämmer väl överens med vad Gervasoni och Lindenskov (2011) framför som väsentligt. Viktigt

för lärarna är också att veta hur de ska motivera och kommunicera med varje elev då de behöver

uppmuntras att kommunicera lösningar och strategier (Gervasoni & Lindenskov, 2011). Ett sätt

som fler av lärarna upplever positivt är att låta eleverna diskutera både korrekta och felaktiga

lösningar (Skolverket, 2013a) där de får förklara och motivera sina tankar. Det ligger i linje med

det sociokulturella perspektivet och vad Jakobsson (2012) säger om att använda något konkret

(artefakt) som stöd i kommunikationen vilket han menar främjar lärandet. Flera av lärarna i
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studien börjar lektionen med att kommunicera lektionens mål så att eleverna vet vad de ska

kunna vilket även Wernberg (2009) påtalar som gynnsamt för lärandet. Även om inte alla elever

når dithän under lektionens gång upplevs det positivt att känna till målet med lektionen både för

elev och lärare. För att avluta lektionen berättar några av lärarna i studien att de återknyter till

målet genom att låta elever få berätta om lektionens innehåll vilket tolkas som att lärarna

fokuserar målet och att de vill ta reda på lärandeobjektets tredje form- vilket inom

variationsteorin kallas det erfarna (Wernberg, 2009). Att arbeta med den tredje formen av

lärandeobjektet, det erfarna, är särskilt viktigt för elever som har svårt med matematiken.

5.2.3 Elevers svårigheter att förstå likhetstecknet

Lärarna i studien påtalar elevernas svårighet med att arbeta med öppna utsagor. Falkner m.fl.

(1999) menar att det är effektivt att arbeta med just den typen av uppgifter för att eleverna ska

förstå begreppet. Vad är det då som gör det så svårt för eleverna? Lärarna i studien beskriver

att eleverna tänker om likhetstecknet att det är något som ”blir” och att de uppfattar det som om

att det ska stå ett svar på den tomma raden i uppgiften och då är det givet att öppna utsagor blir

svåra. Lärarna påtalar att elever i matematiksvårigheter har svårt att förändra en redan befäst

förståelse. Flera forskare menar att förståelsen av likhetstecknet som att ”det blir” minskar

elevernas förmåga att hantera en uppgift på olika sätt (Falkner m.fl., 1999; Freiman & Lee,

2004; Knuth m.fl., 2006; Wernberg, 2019). Våra informanter beskriver att flera elever bara ser

siffrorna i en uppgift och att de inte tittar efter likhetstecknet och har därmed identifierat samma

brist i elevernas tänkande som Hattikudur och Alibali (2010) samt även Knuth m.fl. (2006)

beskriver i sina artiklar om förståelsen av likhetstecknet. Trots idogt arbete med likhetstecknet

i enlighet med vad Matematiklyftet (Skolverket, 2013a) tagit upp från modulen Algebra och

med fokus på variation berättar Lärare 3 att elevernas resultat på uppgifter av denna typ: 9 + 3

= __ + 4 är mycket nedslående. Läraren känner en frustration över hur hen ska få eleverna att

uppfatta likhetstecknet på rätt sätt. Trots att läraren från start i åk 1 hanterar likhetstecknet

relationellt (Wernberg, 2009) och ger eleverna uppgifter som stöder den förståelsen blir inte

resultaten de förväntade. Är det redan i förskoleklass eller kanske ännu tidigare som arbetet

behöver påbörjas för att eleverna ska kunna frångå ”det blir” och se likhetstecknet som en

markör för att göra en operation (Knuth m.fl., 2006) till att förstå att det ”är lika” på båda sidor

av likhetstecknet eller är det en mognad i tänkandet som måste komma? Resultaten från studien

visar tydligt att eleverna behöver möta uppgifter med tillräckligt stor variation (Hattikudur &

Alibali, 2010; Skolverket, 2013a; Wernberg, 2009) för att uppnå en relationell förståelse av

likhetstecknet. Lärarna i studien beskriver att de har låtit eleverna arbeta med uppgifter av
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varierat slag men kan det vara så att variationen inte varit i tillräcklig omfattning eller att

variationen genomförts utan genomtänkt planering? Wernberg (2009) menar att det behöver

förekomma ett mönster av variation och konstanta aspekter för att eleverna ska komma till en

förståelse. Vad beträffar elevernas svårigheter med förståelsen av likhetstecknet så visar flera

studier att elevernas prestationer dessvärre inte förbättras med ålder (Freiman & Lee, 2004;

Hattikudur & Alibali, 2010; Knuth m.fl., 2006) och det uttalar även lärarna i studien oavsett om

det arbetar på låg- eller mellanstadiet. Vilket kan tolkas som att elever i matematiksvårigheter

inte förbättrar sin förståelse utan svårigheterna kvarstår genom åren. Lärarna är medvetna om

vikten av att inte gå för fort fram men några av de elevresultat de delgivit visar trots allt att

förståelsen saknas hos allt för många elever och att de inte har etablerat förståelsen för att

likhetstecknet ska uppfattas relationellt (McNeil, 2013; Powell, 2012; Wernberg, 2009). När

elever får svårt med betydelsen av likhetstecknet uttrycker lärare i studien att de börjar om från

början och att de också påminner dem om att de måste vara lika mycket på båda sidor. Om

lärarna i det arbetet lyckas med att hitta det område där eleverna är mottagliga för stöd och

förklaringar, den proximala utvecklingszonen (Sjöberg, 2006) eller inte blir i studien inte

klarlagt. Lärarna i studien anger flera olika sätt att möta elevers bristande förståelse av

likhetstecknet. De beskriver att de gör ungefär samma saker som tidigare en gång till. Repetition

och påminnelser kan säkert passa många elever men för elever i matematiksvårigheter krävs

förmodligen något nytt och då behövs att lärare och i synnerhet speciallärare har kunskaper om

de kritiska aspekterna och om hur undervisningen behöver anpassas utifrån elevernas behov.

Några lärare beskriver även andra sätt som går att koppla till vad forskningen pekar på är

framgångsfaktorer. En lärare tycker att det är viktigt att variera träningen även om hen inte går

in på hur variationen bör se ut. En viktig del av lärarens kompetens är förmågan att använda

variationsmönster som relaterar till kritiska aspekter (Wernberg, 2009). Att elever får avgöra

om uppgifter är sanna eller falska tycker en lärare är viktigt vilket också Falkner m.fl. (1999)

och Skolverket (2013a) menar. Lärare i studien pekar även på vikten av att eleverna får försöka

förklara hur elever som gjort uppgifterna tänkt. I enlighet med Jakobsson (2012) är det i ett

sociokulturellt perspektiv intressant att använda andra elevers beräkningar som artefakt och

som stöd i kommunikation och interaktion. Genom att förklara för varandra drivs elevernas

tänkande framåt och att använda artefakter som medierande resurs anses främjande för

inlärningen (Jakobsson, 2012). Kanske kan elever i matematiksvårigheter komma till en

fördjupad förståelse av begreppet likhetstecknet och andra i matematiken förekommande

begrepp och om deras lärarna i samarbete med speciallärare kan arbeta utifrån de

framgångsfaktorer som beskrivits i denna studie.
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5.3 Sammanfattande diskussion

Syftet med studien är att undersöka hur lärare utformar undervisning som handlar om

likhetstecknet och hur de utformar anpassningar och stöd så att även elever i

matematiksvårigheter får en fördjupad förståelse av begreppet. Resultaten i studien kastar nytt

ljus på ett centralt begrepp i matematiken som ofta lämnas oreflekterat och kan därmed bidra

till att aktualisera och belysa undervisning som handlar om likhetstecknet samt sätta igång

tankar och förändra redan etablerade föreställningar hos pedagoger som möter elever under

deras matematiklektioner. Läromedelsförfattare kan också de behöva påverkas av studien med

anledning av att uppgifterna i läromedlen som flera lärare i studien använde inte varierade

uppgifterna i tillräcklig utsträckning. Det som framkommit i studien är av särskild betydelse för

elever i matematiksvårigheter. För dem är det avgörande att de får möta en undervisning av hög

kvalitet som baseras på vad forskning pekar ut som framgångsrik. I detta sammanhang kan

speciallärare bidra till att höja kunskapsnivån genom ett förebyggande arbete i syfte att

förhindra att elever hamnar i matematiksvårigheter till exempel genom att samverka med

matematiklärare i planeringen. De skulle också kunna initiera att lärare auskulterar hos

varandra, en form av kollegialt lärande i syfte att förbättra undervisningen. Speciallärare kan

även utgöra en resurs i klassrummet vilket ökar möjligheten för elever i svårigheter att få stöd.

Om elever ändå får problem är det viktigt att speciallärare har tagit del av forskning som pekar

ut hur till exempel förklaringar och uppgifter behöver utformas så att de på bästa sätt kan hjälpa

elever till den förståelse som krävs.

Första frågeställningen handlade om vilken relation lärarna har till lärandeobjektet det vill säga

likhetstecknet och vad den relationen grundar sig i. Det är särskilt viktigt för elever i

matematiksvårigheter att deras lärare identifierat lärandeobjektet och kommer med korrekta

förklaringar och hittar de kritiska aspekterna som kan vara avgörande. Lärarna i studien är noga

med hur de förklarar likhetstecknet och de är medvetna om att det är viktigt. De anger

Matematiklyftet som delvis avgörande för hur de utformar sin undervisning. Andra

frågeställningen handlade om vilken typ av aktiviteter lärarna planerar in och vilken typ av

uppgifter får eleverna möta i undervisning som handlar om likhetstecknet? Att lärarna har

kunskap om på vilket sätt uppgifter och aktiviteter behöver variera kan vara avgörande för om

eleverna ska kunna identifiera lärandeobjektet det vill säga likhetstecknet och särskilt viktigt är

det för elever i matematiksvårigheter. Lärarna i studien pekar på vikten av variation men det är

oklart om den är tillräcklig eller utformad enligt en planering så som forskningen menar att den

bör. Hur variationen utformas kan vara avgörande för att även elever i matematiksvårigheter
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ska komma till den fördjupade förståelse som beskrivs i kunskapskraven. En annan aspekt av

lärandet är att låta eleverna interagera med varandra. I studien framkommer olika typer av

aktiviteter där eleverna ges just den möjligheten. Den tredje frågan handlade om hur lärarna

beskriver elevernas förståelse av likhetstecknet och hur de anpassar undervisningen till elever i

matematiksvårigheter? I studien framgår att eleverna missbrukar likhetstecknet och att de ofta

benämner det ”blir”. Detta trots att lärarna identifierat lärandeobjektet och arbetar med kritiska

aspekter samt variation och kommunikation verkar det vara svårt att få eleverna att uppfatta

likhetstecknet relationellt. De anpassningar av undervisningen som görs handlar ofta om

repetition och undervisning i mindre grupp eller enskilt vilket upplevs av lärarna som en väg

till en djupare förståelse. Några lärare pekar ut några aktiviteter som framgångsrika och de stöds

även av forskningen och de handlar i huvudsak om att kontrastera och att jämföra vilket då

borde gynna elever i matematiksvårigheter så att de kan utveckla en fördjupad förståelse.

Studiens resultat visar att tankarna som informanterna har kring undervisning och anpassningar

som rör likhetstecknet är likartade. Deras beskrivningar stämmer även med vad forskning på

området pekar ut som centralt och betydelsefullt när det gäller problemområdet. Det går ändå

inte att göra några generaliseringar utifrån vad lärare i allmänhet anser om undervisning om

likhetstecknet. Däremot går det att uppfatta mönster och samband i informanternas

beskrivningar och om dessa får stöd i den tidigare forskningen, vilket de får, så går det att anta

att de är av generellt intresse.

5.4 Avslutande reflektioner

Ett relevant spörsmål är huruvida skolan har de resurser som krävs i form av personal som gör

att lärare aktivt kan lyssna på eleverna, analysera vad de har sagt och försöka förstå hur de

tänker för att sedan kunna hjälpa dem på ett så framgångsrikt sätt som möjligt så som Prediger

(2009) och Wernberg (2009) menar är det som krävs. Lärarna har i intervjuerna talat om att det

inte alltid blir som de har för avsikt att göra vilket det funnits olika anledningar till. Det innebär

att deras intentioner inte alltid blir uppfyllda. En slutsats av resultatet i studien skulle kunna

vara att det är lärarnas intentioner med undervisningen som beskrivits och inte hur de faktiskt

undervisar. Utöver detta har också var och en av lärarna en egen tolkning av vad forskning och

styrdokument säger. Lärarna i studien har visat att de engagerar sig i och reflekterar över

utformandet av sin undervisning. Det har framkommit att de tänkt igenom många aspekter som

rör undervisning av likhetstecknet noga och vi uppfattar att det finns ett stort mått av

medvetenhet hos våra informanter. Likaväl beskriver de problemet som består i att eleverna

uppfattar likhetstecknet operationellt och att elevernas missuppfattningar är svåra att arbeta
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bort. Lärarna uttrycker även en viss frustration över detta faktum. När behöver då

undervisningen som handlar om likhetstecknet börja? Nu när förskoleklass är en obligatorisk

skolform (SFS 2010:800) och matematik finns med som ämne i förskoleklass kan vi se en

möjlighet för även förskoleklasslärarna att ta del av fortbildning i form av Matematiklyft i syfte

att utveckla undervisningen. Här kanske det finns en chans att tidigt påverka elevernas

uppfattningar av likhetstecknet för att elever inte ska befästa missuppfattningar och för att

förebygga matematiksvårigheter? Det är glädjande att i dagarna få ta del av de förbättrade

resultaten som svenska elever åstadkommit i senaste PISA-undersökning. Kan det vara så att

de satsningar som beskrivits inledningsvis i denna studie börjar få effekt? De ansträngningar

som lärare i Sverige gjort de senaste åren och de reformer som genomförts har åstadkommit

förbättrade resultat. Den senaste redogörelsen från PISA-undersökningen från 2018 visar att

Sveriges 15-åringar ökat sina resultat i förhållande till 2012 (Skolverket, 2019d) vilket säkert

många vill ta åt sig äran för men det är lärarnas arbete som ändå varit det mest avgörande för

att skapa de bättre resultaten enligt vårt sätt att se på saken. Allra mest glädjande är att fler

elever fått uppleva känslan av att lyckas!

5.5 Förslag till vidare forskning

Det har varit mycket intressant att genomföra denna studie och den leder oss definitivt in på

fler frågeställningar som skulle behöva besvaras för att i framtiden kunna optimera

undervisningen som rör likhetstecknet. Det tycks vara en stor utmaning att skapa en fördjupad

förståelse för likhetstecknet och det krävs ytterligare efterforskningar för att reda ut vad som

kan vara orsaken till att likhetstecknet uppfattas som att det ”blir” trots att lärarna i studien och

säkerligen många andra med dem gör stora ansträngningar för att undvika missuppfattningar.

Då forskning, styrdokument och det vi fått fram i vår studie angående god undervisning

sammanfaller finns det anledning att undra varför eleverna inte lär sig i den utsträckning som

förväntas? Om lärarna gör det de säger att de gör, gör de det tillräckligt ofta och blir det en

realitet av de intentioner vi uppfattat att lärarna i vår studie har? Lärarna beskriver sin egen

undervisning i studien och det vore intressant att komplettera med observationer för att kunna

se hur lärarna varierar undervisning i både uppgifter och aktiviteter och hur kommunikation i

matematikundervisningen ser ut samt att göra intervjuer med elever om likhetstecknet för att se

vilka uppfattningar som förekommer. Detta skulle kunna vara av intresse och ett förslag till

vidare forskning.
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Presentation av informanter Bilaga 1

Benämning Utbildning År

i yrket

Undervisar

i årskurserna

Lärare 1 Lågstadielärare åk 1 - 3 30 år åk 1 - 3

Lärare 2 Grundskollärare åk 1 - 7 ma, no 20 år åk 1 - 3

Lärare 3 Grundskollärare åk fsk - 6 14 år åk 1 - 3

Lärare 4 Grundskollärare åk 1 - 6 no, te, ma, sv 6 år åk 1 - 3

Lärare 5 Grundskollärare åk 1 - 7 ma, no 20 år åk 4 - 6

Lärare 6 Grundskollärare åk 1 - 7 sv, so 19 år åk 4 - 6

Lärare 7 Grundskollärare åk 1 - 7 ma, no 18 år åk 4 - 6

Lärare 8 Grundskollärare åk 4 - 9 ma, no 11 år åk 4 - 6
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Bilaga 2

Till rektorer på låg och mellanstadieskolor Västerås den xx/xx- 2019

Förfrågan till rektorer angående lärares deltagande i en studie om
matematikundervisning som handlar om förståelsen av likhetstecknet

Vi som skriver detta brev är två lärare som fortbildar oss till speciallärare i matematik vid
Mälardalens högskola i Västerås. Under vårt examensarbete som är på avancerad nivå har vi
valt att skriva om matematikundervisning som handlar om förståelsen av likhetstecknets
betydelse. Vi har lagt ett särskilt fokus på det som i undervisningen handlar om variation och
kommunikation. Studien kommer att genomföras under hösten 2019.

Nu undrar vi om det på ditt skolområde finns lärare på både låg- och mellanstadiet som har ett
särskilt intresse för matematik och som kan tänka sig att delta i en intervju på cirka en timme.
Under intervjun kommer de att få svara på frågor och berätta om sin undervisning om
likhetstecknet. Vi tänker oss att de har arbetat några år som lärare och att de hunnit skaffa sig
erfarenheter på området.

Intervjun äger rum i ostörd miljö, på en tid och plats som läraren själv kan vara med och
bestämma. Samtalet spelas in och skrivs ut i text. Den information som läraren lämnar
kommer att behandlas säkert så att ingen obehörig kan ta del av den. Resultatet av
intervjuerna kommer att sammanställas och presenteras skriftligt i en uppsats. I den är alla
uppgifter om individer och skolor avidentifierade. Ingen enskild individ kan identifieras och
inga namn på skolor kommer att nämnas. Resultatet kommer även att presenteras i form av en
muntlig presentation till andra studerande. När examensarbetet är färdigt och godkänt
kommer det att finnas i en databas vid Mälardalens högskola i Västerås. Inspelningarna och
den utskrivna transkriberingen kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Den
intervjuade läraren har möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av
arbetet. Deltagandet är helt frivilligt och läraren kan när som helst avbryta sin medverkan utan
närmare motivering.

Om du har några frågor om studien kan du kontakta oss via mail eller telefon. I
informationsbrevet till lärarna ber vi dem kontakta dig senast xx/xx-2019 om deras beslut
angående deltagande i studien. Som vi bestämde återkommer vi till dig per telefon under nästa
vecka för att få kontaktuppgifter till de lärare som vill delta.

I detta mail bifogar vi informationsbrev till lärarna.

Med vänlig hälsning

Karin Linderborg Finndin Marie Pettersson Patrik Arvidsson

Student Student Handledare

mailadress mailadress mailadress

tel: XXX tel: XXX tel: XXX
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Bilaga 3

Till lärare på låg och mellanstadieskolor Västerås den xx/xx- 2019

Förfrågan till lärare om att delta i en studie om matematikundervisning som handlar
om förståelsen av likhetstecknet

Vi som skriver detta brev är två lärare som fortbildar oss till speciallärare i matematik vid
Mälardalens högskola i Västerås. Under vårt examensarbete som är på avancerad nivå har vi
valt att skriva om matematikundervisning som handlar om förståelsen av likhetstecknets
betydelse. Vi har lagt ett särskilt fokus på det som i undervisningen handlar om variation och
kommunikation. Studien kommer att genomföras under hösten 2019.

Nu undrar vi om du, som har ett särskilt intresse för matematik, vill medverka i en studie
rörande matematikundervisning som handlar om likhetstecknet. Medverkan innebär att du
avsätter cirka en timme för en intervju och svarar på frågor samt berättar om din
undervisning.

Intervjun äger rum i ostörd miljö, på en tid och plats som du själv kan vara med att bestämma.
Samtalet spelas in och skrivs ut i text. Den information som du lämnar kommer att behandlas
säkert så att ingen obehörig kan ta del av den. Resultatet av intervjuerna kommer att
sammanställas och presenteras skriftligt i en uppsats. I den är alla uppgifter om individer och
skolor avidentifierade. Ingen enskild individ kan identifieras och inga namn på skolor
kommer att nämnas. Resultatet kommer även att presenteras i form av en muntlig presentation
till andra studerande. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en
databas vid Mälardalens högskola i Västerås. Inspelningarna och den utskrivna
transkriberingen kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du som deltagare i
studien har möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare
motivering.

Om du har några frågor om studien kan du kontakta oss via mail eller telefon.

Lämna besked till din rektor om ditt beslut angående deltagande senast xx/xx-2019.

Med vänlig hälsning

Karin Linderborg Finndin Marie Pettersson Patrik Arvidsson

Student Student Handledare

mailadress mailadress mailadress

tel: XXX tel: XXX tel: XXX
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Intervjuguide version 2 - Förståelsen av likhetstecknet Bilaga 4

Vid bokningssamtal informera om att de kan tänka på förberedelse, genomförande och efterarbete.

Fokusområde
/teori

Frågeområde Våra frågor Anteckningar

Inledning

Inledning Information om intervjun
och etik

Inspelning
Transkribering
Avidentifiering
Samtycke

Del 1 Bakgrund

Bakgrund Lärarens bakgrund Vilken utbildning har du?
Hur länge har du arbetat som lärare?
Vilka årskurser har du undervisat i?
Vilka ämnen undervisar du i
förutom matematik?

Info Variation- i uppgifter,
aktiviteter

Kommunikation- hur
eleverna och du interagerar
med varandra

Röda tråden

När du berättar om din undervisning
så är det bra att komma ihåg att vi är
särskilt intresserade av variation och
kommunikation.
Först pratar vi lite om planering och
sedan genomförande av lektioner
och därefter hur uppföljningsarbetet
ser ut.

Del 2 Förberedelser och
planering

 innan

Undervisning generellt/
förberedelse

Vad tycker du är viktigt att tänka på
i planeringen och i förberedelserna
av undervisningen som rör
likhetstecknet så att eleverna ska
förstå?

Variationsteori Identifiering av
lärobjektet

Kritiska aspekter

Hur vet du på vilken nivå du ska
lägga undervisningen för gruppen?
På vilket sätt anpassar du
undervisningen till elever som har
särskilda behov?

Socio-
kulturellt
perspektiv

Proximala

utvecklingszonen.

Hur vet du vad nästa steg i
undervisningen är för en enskild
elev?
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Del 3 Beskrivningar och
förklaringar

Variationsteori Beskrivningar och
förklaringar

* identifiering av

lärandeobjektet

* identifiering av

kritiska aspekter

Vad är särskilt viktigt i
undervisningen för att eleverna ska
förstå likhetstecknet?

(när det gäller förklaringar och
beskrivningar av tecknet)

Hur påbörjar du arbetet med
undervisningen kring likhetstecknet?

Hur förklarar du och hur beskriver
du vad likhetstecknet betyder?

Del 4 Undervisningen
 under

Variationsteori
och
Sociokulturellt
perspektiv

Variation och
kommunikation i
undervisningen:

* aktiviteter - finns
det en variation?
läroboksarbete
genomgångar,
laborationer
konkret material

* uppgifter - finns
det en variation
och hur i så fall?

* kommunikation

* samarbetslärande

Kan du ge exempel på hur en lektion
som handlar om likhetstecknet kan
se ut?

Hur inleder du en lektion som
handlar om likhetstecknet?

Vilka olika aktiviteter brukar du
planera in?

Vilka typer av uppgifter brukar dina
elever arbeta med?

Har eleverna en mattebok och hur
använder du den i så fall?

Vilka typer av uppgifter finns i den?
(ev. visa)

Vilken typ av material använder du?
Läromedel, konkret material etc.

Vilka typer av kommunikation
förekommer i klassrummet?

Vad anser du kan gå fel när det
gäller elevernas förståelse av
likhetstecknet?

Hur avslutar du en lektion som
handlar om likhetstecknet?
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Del 5 Argument

Argument och motiv för
utformning av
undervisningen.

Hur kommer det sig att du har valt
att göra på det sätt du gör?

Under utbildningen, praktiken,
matematiklyftet, forskning eller
annat.

Del 6 Uppföljning
 efter

Fenomen-
ologi

Elevernas förståelse
(måluppfyllelse)

* fenomenologi -

vad har eleverna

uppfattat?

* identifiering av

lärandeobjektet

Vad tycker du är viktigt att tänka på
i efterarbetet? Om eleverna förstått...

Vilka missuppfattningar har du
upptäckt att eleverna kan ha?

Hur kan du veta att eleverna har
förstått vad likhetstecknet betyder?

Vad är det enligt din uppfattning
eleverna kan när du bedömt att de
förstått likhetstecknet?

Del 7 Stöd

Stöd och insatser Om du anser att inte eleverna har
förstått, hur gör du då?

Vilken typ av anpassningar, stöd och
insatser brukar användas för elever i
matematiksvårigheter?

Avslutning Avslutning Har du något du vill tillägga?

Har du några frågor?

Tack !!!


