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Abstract 
The aim of this thesis was to examine which view students in four different grade three have on the 
equality sign. There are two main classifications how students understand the equal sign; operational 
as a sign that wants you to do something so there will be a result and relational as a sign that shows 
an equal relation between both of it’s sides. This is the mathematical theory my study is based on. 
For a more holistic view on learning I used the sociocultural perspectiv as a superordinate theory. 
The main method I used in this study was a math test that I constructed after reading international 
studies on this topic and doing a pilot test. The other method was a structured interview with the 
math teachers for getting an overview about how they taught the equality sign and their thoughts 
about it. The design of my study had the goal to investigate how do students in grade three 
understand the equality sign. Most of the students could solve relational math tasks even though only 
half of them explained the meaning of the equality sign relational. Students who had math 
difficulties solved only less than half of the relational math tasks and only one of them defined the 
equality sign relational. Students who defiened the equality sign as relational could solve more 
relational math task than the group who defined it operational although even they could solve a 
majority of the relational math tasks. 
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1 Inledning 
 
Blir fem plus tre åtta eller är fem plus tre lika med åtta? Det är en fråga som kan låta 
banal fast bakom de där små orden blir och lika med står det två viktiga koncept. 
Varför är detta av betydelse? Uppfattningen att likamedtecknet betyder lika med är 
grundläggande för att kunna räkna algebra (Skolverket 2008). Jones, Inglis, Gilmore 
och Dowens (2012) påpekar att en syn på likamedtecknet som signalerar att något blir 
kan leda till svårigheter vid utvecklandet av aritmetiska färdigheter och att lära sig 
algebra senare i skolgången.  
 
Svenska elevernas kunskaper i matematik som 2003 låg över OECD snittet i PISA 
studien (Skolverket 2010), sjunker enligt internationella studier som TIMSS 2011 
(Skolverket 2012a) och PISA 2012 (Skolverket 2014a) mest av alla deltagande länder. I 
TIMSS 2011 låg poänggenomsnittet i algebra för EU/OECD på 492 poäng; Sveriges 
elever i årskurs 8 presterar 33 poäng sämre(Skolverket 2012b). Många aktörer såsom 
olika politiker och media uppmärksammar de sjunkande resultaten och framför olika 
idéer varför kunskapsnivån hos eleverna sjunker och vad som bör göras åt det. (Vlachos 
2014; Skolvärden 2014; Augustin 2012). 
 
På min VFU i en årskurs ett blev jag uppmärksam på att många elever förstår 
likamedtecknet som en signal att räkna något eller som en skiljare mellan uppgift och 
lösning istället för en symbol som signalerar lika mycket. MacIntosh test (2008) är en 
av de matematiktest som kommunen där studien genomfördes ålägger skolorna att göra 
i årskurs ett. Testet innehåller inga uppgifter för att testa likamedtecknets innebörd. 
Skolverkets diamantdiagnos (2014) ska undersöka om eleverna i grundskolans tidigare 
år har förstått innebörden av likamedtecknet i form av är lika med i en del av diagnosen. 
Uppgifterna som ska testa detta går även att lösa om eleven har förstått likamedtecknet 
på ett mer operationellt sätt; som en pil från uppgift till lösningen istället för en symbol 
som signalerar lika värde på båda sidor. Detta gjorde att jag blev intresserad av temat 
och märkte att det verkade som att det fanns lite litteratur på svenska om detta ämne.  
 
Därför ville jag undersöka hur svenska elever i fyra klasser i årskurs tre förstår 
innebörden av likamedtecknet och vad som kan ligga bakom deras förståelse. En del av 
fokuset i min undersökning la jag på elever som är i matematiksvårigheter. Det jag ville 
titta närmare på var om de elever som ligger på underkänd nivå har en annan förståelse 
av likamedtecknets innebörd än eleverna som ligger på godkänd nivå i matematik. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien var att kartlägga vilken förståelse elever i fyra klasser i 
årskurs 3 hade av likamedtecknet och på så sätt få mer kunskap om vad som kan ligga 
till grund för elevers förståelse. Syftet var också att studera om det finns elever som har 
brister i förståelsen av likamedtecknet och om detta påverkar deras räkneförmåga. Av 
speciellt intresse var då att kartlägga hur elever i matematiksvårigheter uppfattar och 
räknar med likamedtecknet.  

x Hur förstår eleverna i fyra klasser i årskurs 3 likamedtecknets betydelse ? 

x Vilken förståelse av likamedtecknet har elever med matematiksvårigheter?  

x Beroende på förståelsen, hur löser elever olika typer av additionsuppgifter?   

x Vad kan vara bakgrunden till elevernas förståelse av likamedtecknet? 
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2 Forskningsbakgrund 
I forskningsbakgrunden redogör jag för de viktigaste begreppen i studien och 
sammanfattar litteratur och studier som handlar om likamedtecknets användning och 
förståelse i grundskolan, samt redogör för mina teoretiska perspektiv som är grunden till 
studien.  

2.1 Centrala begrepp 
I detta arbete finns det några begrepp som förkommer ofta och behöver därför 
definieras. Centrala begrepp i arbetet är; aritmetik, algebra, matematiksvårigheter, 
likamedtecknet, operationell, relationell, ekvation. 

2.1.1  Aritmetik  
Aritmetik definieras som tallära och räknelära. De sistnämnda innebär till exempel 
addition, subtraktion, multiplikation, division, potensupphöjning, rotutdragning och 
logaritmering. (Reimers och Ahlgren 1993; Brockhaus 1966) 

2.1.2  Algebra 
Ett viktigt begrepp i samband med likamedtecknets relationella förståelse är ordet 
algebra. Skolverket (2011a, s. 16) beskriver algebra enkelt uttryckt på följande sätt 
”algebraisk kunskap (kan) beskrivas som att man genom att använda 
bokstavsbeteckningar i stället för tal, kan uttrycka beräkningar på ett generellt sätt. I 
kunskapsområdet ingår kunskaper om likhetstecknets innebörd, bokstavsbeteckningar 
och variabelbegreppet.” 

2.1.3  Matematiksvårigheter 
Det finns olika sätt att definiera matematiksvårigheter. I detta arbete använder jag 
prokuradefinitionen (Lunde 2011) där matematiksvårigheter avgränsas till en bestämd 
färdighetsnivå i matematik. Matematiksvårigheter i studien avgränsas mot 
kunskapskraven i matematik efter årskurs tre enligt Lgr11 (Skolverket 2011). Elever 
som inte når alla kunskapskraven i matematik definerar jag som elever i 
matematiksvårigheter. När man skriver om elever och matematiksvårigheter så kan man 
använda sig av två huvudperspektiv för att skriva och tala om dem. Det ena perspektivet 
är ett relationellt perspektiv där man pratar om eleven i svårigheter. Svårigheter uppstår 
i mötet med omgivningen. Det andra synsättet är ett kategoriskt synsätt. Det betyder att 
det är en elev med svårigheter vilka är medfödda eller individbundna (Sjöberg 2006). Ur 
de två har det vuxit fram ett tredje perspektiv som heter dilemmaperspektivet som ligger 
emellan dem två förstnämnda. I mitt arbete kommer jag att använda formuleringen elev 
i matematiksvårigheter. Ingen av de två huvudperspektiven kan förklara ensamt hur 
matematiksvårigheter uppstår varför jag håller mig till dilemmaperspektivet. 

2.1.4 Likamedtecken 
Likamedtecknet är det centrala begreppet i mitt examensarbete och teorin om dess 
relationella och operationella innebörd är grunden för konstruktion, analys och 
diskussion av min studie.  
 
Likamedtecken kan även betecknas som likhetstecken. Jag valde att använda mig av 
begreppet likamedtecken eftersom likhetstecken utläses som är lika med (Kiselman och 



8 

Mouwitz 2008, s.16) och därför är det språklig närmare att använda ordet 
likamedtecken. Marand (2007, s.37) förklarar i sin bok om matematiska termer som 
riktar sig mot barn att ”Likhetstecken skrivs mellan tal och utsagor som är lika. 
Du[…]säger är lika med”.  
Likamedtecknet uppfanns av Robert Recorde 1557 då han ville bli av med den ständiga 
repetitionen av att skriva ”is equalle to”. I Figur 1 rad 5 visas hur hans version av 
likamedtecknet såg ut. 

Figur 1, ur Records bok (1557, 238), hans version av likamedtecknet syns på nästsista 
raden. 
 
Likamedtecken kan ha två eller tre olika innebörd.(Jones, Inglis, Gilmore och Dowens 
2012). Jones et. al. (2012) och Jones och Pratt (2012) ger likamedtecknet innebörden av 
platsindikator/operationell, substitut och grundläggande relationell. De flesta andra 
författare skiljer mellan två typer av förståelse; relationell är lika med och operationell 
något blir (Bentely 2009; Bergsten, Häggström och Lindberg 1997; Knuth, Alibali, 
Hattikudur, McNeil och Stephens 2008; Knuth, Stephens, McNeil och Alibali 2006; 
Olsson 2000; Petterson 2010). I detta arbete kommer jag att använder den teorin där 
likamedtecknet kan ha två olika betydelse för elever; operationell eller relationell 
(Bergsten, Häggström och Lindberg 1997; Bentely 2009; Knuth et. al 2006; Knuth et. al 
2008; Olsson 2000) Denna teorin är grunden för mitt metodval och hur jag 
sammanställde och analyserade resultatet. 
 

Operationell förståelse av likamedtecknet 
Olika författare använder olika begrepp för att beteckna innebörden av likamedtecknet i 
form av någonting blir, till exempel 2+3 blir 5 eller svaret är 5. I en kort artikel på 
skolverkets hemsida pekar Bentely (2009) på att när barn uppfattar en räkneoperation 
som att den blir någonting då kallas det för dynamisk uppfattning av likamedtecknet. 
Om man tittar på svenska akademins ordlista (2006, s. 166) så står det under ordet 
dynamisk ”åskådning som betonar förändring”. Även om eleven tror att det blir något 
så blir det fel ur ett matematiskt perspektiv att det förändras något i en additionsuppgift 
som 4+5=_ när man skriver ditt 9. Olsson (2000) använder ordet syntetisk när barn 
börjar räkna från delarna istället av att se helheten på båda sidor av likamedtecknet. 
Bergsten, Häggström och Lindberg (1997) använder begreppen dynamisk och 
operationellt när eleven förstår likamedtecken så att hen har från början 4+5 och 
resultatet av beräkningen blir 9.  
 
I mitt examensarbet använder jag ordet operationellt såsom det används i internationell 
forskning (Knuth et.al.2006; Köse och Tanişli 2011). Ordet operation i matematiken 
definieras i Nationalencyklopedin (2016) som: ”benämning på ett allmänt räknesätt som 
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för varje element i en viss mängd ger ett nytt element.”. Detta passar bra med 
förståelsen av att det händer något innan likamedtecknet och att det blir något efter det. 
En underkategori av operationella synen är att eleverna ser likamedtecknet som en 
avskiljare mellan operationen och lösningen. (Kilpatrick, Swafford och Findell 2001) 
Det operationella synsättet på likamedtecknet är rotad i aritmetiken och hur eleverna får 
möta aritmetiska uppgifter under sin tidiga skolgång (Oksuz 2007). 
 

Relationell förståelse av likamedtecknet 
En relationell förståelse av likamedtecken innebär att man har förstått 
ekvivalensrelationen av likamedtecknet. När eleverna börjar fördjupa sig i olika 
algebraiska uppgifter så krävs det att de har en relationell förståelse av likamedtecknet 
(Knuth et. al. 2006). Med en relationell förståelse av likamedtecknet så vet man att det 
är lika mycket på båda sidor av tecknet (Knuth et. al. 2008). Jones et. al. (2012) redogör 
för två variationer av relationell förståelse. Den ena är en relationell grundförståelse och 
den andra en avancerad relationell förståelse. När en elev har en relationell 
grundförståelse så har det kunskaper om att siffrorna eller numeriska utsagor på båda 
sidor av likamedtecknet är lika mycket värda. Skillnaden mot en avancerad relationell 
förståelse är att eleven med den kan förstå algebraiska ekvationer samt ha förståelse för 
den substitutionella aspekten av likamedtecknet. Med substitutionella aspekten menar 
Jones et. al. (2012) att en uppgift som i2 = –1 kan bli tolkad som en regel för 
substitution; att i2 kan bli ersatt med -1 och omvänt.  
 
Det finns fler beteckningar för relationella konceptet. Bergsten, Häggström och 
Lindberg (1997) och Pettersson (2010) beskriver förståelsen av likamedtecknet som 
statisk när den ses som är lika med. Bergsten, Häggström och Lindberg (1997) använder 
även ordet strukturellt för att beteckna samma sak. Olsson (2008) redogör för en 
analytisk förståelse av räknehändelser för att kunna förstå och räkna algebra senare i 
skolgången. Med analytisk betecknar hon samma syn på likamedtecknet som andra 
författare kallar relationellt. Jag använder ordet relationellt för att beteckna betydelsen 
av likamedtecknet är lika med då ordet används i de flesta internationella artiklar 
(Freiman och Lee 2004). Ordet relationell betecknar en relation och det har båda sidor 
av likamedtecknet. 
 

Ekvation 
En ekvation är ett matematisk påstående där likamedtecknet används för att visa att två 
matematiska uttryck har ett lika värde (McNeil och Alibali 2005a). 
 
  



10 

2.2 Styrdokument – Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 

 
För att få en bättre uppfattning om hur elevernas och lärarnas förståelse och användning 
av likamedtecknet kommit till är det viktigt att veta vad som står i skolans styrdokument 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011). I 
Sveriges läroplan för grundskolan Lgr11 (Skolverket 2011, s. 48) står det i centrala 
innehållet, vilket är det som läraren ska behandla i undervisningen, ”Matematiska 
likheter och likhetstecknets betydelse”. Det man inte får veta är vilken betydelse 
skolverket tillskriver likamedtecknet. I kommentarmaterialet till Lgr11 (Skolverket, 
2011a) betonas vikten av att tidigt möta och få kunskaper i algebra men inte mer om 
likamedtecknets definition. Jones et.al. (2012) argumenterar för likamedtecknets tre 
betydelser medan Knuth et.al (2008) skiljer mellan två betydelser; någonting blir eller 
någonting är lika med. I kunskapskraven för att klara årskurs tre med godkända betyg 
står det att ”Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då 
likhetstecknet på ett fungerande sätt.” (Skolverket 2011, s. 52). Även här saknas mer 
konkreta definitioner av vad som menas med enkla likheter. Den formuleringen som 
verkar vara kritisk är ”fungerande sätt”. Det som är ett fungerade sätt i grundskolans 
tidigare år, fungerar inte längre i mellanstadiet eller när det ska lösas öppna utsagor på 
båda sidor av likamedtecknet (Knuth. et.al. 2008; Behr, Erlwanger och Nichols 1976).  
Den enda förklaringen i kommentarmaterial till Lgr11 (Skolverket 2011, s.17) är att 
eleven efter att har jobbat med likheter och likamedtecknets betydelse ”förstår att ett 
tomrum i en matematisk likhet kan ersättas med en bokstav”. Att en elev kan ersätta en 
bokstav med en siffra betyder inte att eleven måste ha förstått likamedtecknet som 
relationellt är lika med (Falkner, Levi och Carpenter 1999).  

2.3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt behandlar jag det som andra författare och forskare har kommit fram till 
om likamedtecknets användning och dess betydelse i grundskolan. 

2.3.1 Varför är förståelsen av likamedtecknet från betydelse? 
Skolverket (2013, s. 2) svarar på denna fråga såhär: ”Likhetstecknet är centralt inom 
matematikens uttrycksformer. Därför är det angeläget att eleven tidigt lär sig använda 
likhetstecknet korrekt.”   
 
Knuth et.al. (2006) påpekar att en majoritet av eleverna i årskurser 1-7 har en 
operationell förståelse av likamedtecknet vilket leder till svårigheter när de ska räkna 
algebraiska uppgifter. De misstänker även att denna missuppfattning av likamedtecknet 
kan vara orsaken för vissa elevers negativa upplevelse av matematikundervisningen.  
 
Skolverket (2008) påpekar att ”elevers uppfattning av likhetstecknet är av central 
betydelse för deras möjligheter att lösa ekvationer inom algebra”. Detta antagande 
styrks genom att bara 25% av deltagande elever i årskurs 8 i TIMSS kunde lösa en 
algebraisk ekvation där de behövde kunna den relationella innebörden av 
likamedtecknet. Majoriteten av eleverna verkade ha kvar den operationella 
uppfattningen av likamedtecken (Skolverket 2008). Åsikten att eleverna måste tolka 
likamedtecknet som relationell för att kunna klara algebra styrks även av Bergsten, 
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Häggström och Lindberg (1997) som framhäver att det är nödvändig att eleverna har 
förstått likamedtecknet som lika med och inte blir för att kunna förstå och ekvationer 
och ekvationslösningar.  
 
I en av dem första studier om likamedtecknet som Falkner, Levi och Carpenter (1999) 
genomförde så fick elever i årskurs sex lösa uppgiften 8+4 = __ + 5. De flesta barnen 
tyckte att det skulle stå 12 på tomma platsen. Enligt Falkner, Levi och Carpenter (1999) 
finns det två orsaker till varför eleverna ska ha en relationell förståelse av 
likamedtecknet. Första orsaken är att eleverna har lättare att räkna aritmetiska uppgifter 
när de vet att 7+8 = 7+7+1. När ett barn inte minns hur mycket 7+8 är men vet att 
7+7=14 så är det lätt att addera 1 om hen har en relationell förståelse. Eleverna får 
genom detta en vidgad taluppfattning och fler räknestrategier. Den andra orsaken är att 
elever som börjar med algebra och som har en operationell uppfattning av 
likamedtecknet har svårt att lösa ekvationer med variabler. En ekvation som 4x+27 =87 
börjar man att lösa genom att subtrahera 27 från båda sidor. Med en relationell 
förståelse av likamedtecknet är eleven medveten om att hen subtraherar 27 från båda 
sidor för att hålla ekvationen i balansen. Eleven med en operationell förståelse däremot 
lär sig regeln att hen måste göra motsats räkneoperation för att få bort ett tal ur 
ekvationen, när det står plus 27 på ena sidan tänker denna elev att hen måste subtrahera 
de 27 från andra sidan för att få bort 27 ur ekvationen. Att lära sig det utan att ha förstått 
räkneoperationen leder till att uträkningen kan lätt bli fel och användandet av detta 
mönster gör eleven oflexibel i sitt matematiska tänkande (Falkner, Levi och Carpenter 
1999). Det visar tydligt varför en relationell förståelse av likamedtecknet är av 
betydelse. Kieran (1981) framhäver att även 12-14åringar förstod likamedtecknet som 
svar på en räkneoperation. Konsekvensen är att det leder till förvirring när algebraiska 
uppgifter införs i undervisningen. 

2.3.2 Vilket synsätt hade elever på likamedtecknet i tidigare internationella och 
nationella undersökningar? 

En av de första studierna om elevers uppfattning av likamedtecknet gjorde Behr, 
Erlwanger och Eugene (1976) i USA. De intervjuade först elever i årskurs ett och två 
och studerade hur de räknade uppgifter som 2+3=__ och __ = 2+3. Vid första uppgiften 
tyckte de flesta elever att likamedtecknet betyder att det blir ett svar. Vid andra 
uppgiften så tyckte alla intervjuade att uppgiften var baklänges och man inte kan läsa 
baklänges. Därför gjorde eleverna om uppgiften till 2+3 = __ och löste den sen. I 
årskurs tre och sex fick eleverna se utsagan 3 = 3 och skulle berätta vad de tänkte när de 
såg uppgiften. Många tyckte att det kunde vara ett svar på en uppgift som räknats 
tidigare eller att det saknades något. En elev fyllde på med + 0; 3+0 = 3. Det visade att 
eleverna tolkade likamedtecknet som ett signal att något måste göras eller har gjorts. 
 
Gade (2012) ger ett exempel på hur en svensk elev i årskurs fyra använde 
likamedtecknet. Eleven skulle räkna ut hur många dagar ett äggpaket med 20 ägg räckte 
i en familj med fyra medlemmar där alla åt ett ägg om dagen. Elevens uträkning såg ut 
såhär; 20-4-4-4-4-4=5. I samtalet om uppgiften berättar hen att 20-4-4-4-4-4 blir 0 och 
resultatet därmed är 5 dagar och att resultatet står efter likamedtecknet. Detta är ett 
exempel på ett operationellt synsätt på likamedtecknet. 
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McNeil och Alibali (2005) gjorde en studie som visade att grundskoleelever i USA 
uppfattade likamedtecknet till största delen operationell. I sjunde årskurs ändrades 
insikten om likamedtecknets innebörd långsamt och kontextberoende från att vara 
operationell till relationell.  
 
I TIMSS 2007 (Skolverket 2008) löste enbart 23 % av deltagande elever i årskurs 8 
ekvationen 150 = 4x + 30. 
 
Falkner, Levi och Carpenter (1999) ville titta på vilken förståelse elever i årskurs 1-6 
hade av likamedtecknet och om en ändrad undervisning kunde ändra på deras förståelse 
av likamedtecknet. I posttestet av studien fick 752 elever räkna uppgiften  
8 + 4 = __ +5. Av 752 elever löste 36 uppgiften rätt. Detta tillskrev studiens författare 
att barnen sedan förskolan har fått en strikt operationell syn på likamedtecknet. Även 
Wernberg (2009) visar i sin avhandling att i en svensk fjärde klass majoriteten av 
eleverna förstod likamedtecknet operationellt. När eleverna skulle lösa uppgiften   
__- 4 = 4 - 2 så skrev de flesta elever 2 på tomma platsen. 
 
Oksuz (2007) gjorde en liten studie i en stadsskola i USA i en femte och en sjätte klass. 
Han kom fram till samma slutsats som t.ex. Falkner, Levi och Carpenter (1999). 
Eleverna förstod likamedtecknet mest operationelltt. På frågan 6 + 7 = [ ] + 4 svarade   
38 % av eleverna i årskurs fem rätt och 24 % i årskurs sex. De flesta tyckte att 13 skulle 
stå i parentesen, vilket visar att de flesta förstod likamedtecknet operationell. Han lät 
eleverna också skriva upp vilken mening de tillskriver likamedtecknet. Även där 
styrktes tolkningen att de såg likamedtecknet som en symbol som visar svaret eller är en 
uppfordring att göra någonting. Några exempel på elevernas svar är följande ” It means 
the final result.”, ” It means the answer is next.” och ” It is something that allows you to 
add 2 numbers together.” (Oksuz 2007, s.18). 
 
I Knuth et. al. (2006) studie lät författarna eleverna i årskurs sex till åtta definiera 
likamedtecknets betydelse. Mer än hälften av eleverna hade en operationell förståelse av 
likamedtecknet. Det var ingen signifikant skillnad mellan hur många barn i årskurs sex 
som hade en relationell syn på likamedtecknet och hur många det var i årskurs åtta, 31% 
respektive 32 % i årskurs åtta. Enligt författarna fanns ett signifikant samband mellan 
höga poäng på nationella matematikproven och en relationell förståelse av 
likamedtecknet, men inget samband mellan poäng i läsförståelse- och språktestsdelen 
och inte heller med betygsnivån. Av alla elever som hade en relationell definition av 
likamedtecknet var bara eleverna i årskurs åtta benägna att använda ett algebraiskt 
räknesätt när de löste enkla ekvationer. Det sattes i kontext med att en viss del av dem 
gick en extra algebrakurs; av dessa var det 71 % som använde ett algebraiskt räknesätt. 

2.3.3 Vilka faktorer nämner litteraturen som orsak för elevers bristande förståelse i 
mellanstadiet? 

Barns tidiga matematikerfarenheter pekas ut som en huvudorsak till bristande förståelse 
av likamedtecknets relationella betydelse (McNeil, Fyfe, Petersen, Dunwiddie och 
Brletic-Shipley 2011). När barnen lär sig en operationell syn på likamedtecknet redan 
från dagis så är det svårt att ändra detta i mellanstadiet eller gymnasiet. Vissa elever har 
utvecklat ett koncept om likamedtecknet under sina tidigare skol-och förskoleår som är 
representerad i långtidsminnet vilket gör konceptet väldigt förändringsresistent. I USA 
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blir barn lärda aritmetiskt tänkande i flera år innan de ska fundera på likamedtecknets 
relationella innebörd i samband med ekvationer (McNeil et.al. 2011).  
 
När en elev har lärt sig en operationell syn på likamedtecknet över en längre tidsperiod 
verkar det som att denna syn kan vara förändringsresistent. Det betyder att även med 
nya förklaringar om hur man använder likamedtecknet relationellt så använder eleverna 
likamedtecknet operationellt (McNeil och Alibali 2005a). Det som stöder detta 
resonemang är en undersökning av McNeil (2007) där sex till tio år gamla elever fick 
lösa samma ekvationsuppgifter. De yngre eleverna som var sex och sju år och de som 
var tio hade ungefär ett lika bra resultat i undersökningen medan elever som var åtta till 
nio år hade ett tydligt sämre resultat i testet. Det framstår som elevernas kunskaper om 
likamedtecknet är U-formade. Det betyder att i början kan eleverna räkna ekvationer, 
sedan dalar deras kunnande om ekvationer för att gå upp något år senare igen. 
Förklaringen till detta trodde McNeil (2007) var att kunskaper som lärs in över en 
längre tid är förändringsresistent. I början av skoltiden har eleverna inte räknat så många 
operationella uppgifter än så att de fortfarande kan tänka annorlunda. Efter några 
månader och år med många operationella uppgifter så lagras detta sätt att räkna i 
minnet. När eleverna sedan ska lösa ekvationer så tänker eleverna ofta bara operationellt 
och klarar inte av att lösa ekvationer längre. Längre fram i skolgången när algebra införs 
räknar eleverna mer ekvationer och får mer övning på att räkna relationellt, därför stiger 
kurvan när det gäller att kunna lösa ekvationer igen. Detta betyder dock inte att eleverna 
i årskurs ett/två eller fem/sex kunde lösa alla ekvationer, bara att de kunde lösa fler än 
elever som gick i årskurs tre och fyra (McNeil 2007).  
 
Det som kan vara orsaken till det förändringsresistenta operationella tänkandet kan vara 
skillnaden på vilket sätt aritmetik lärs ut i länder som är högpresterande i studier som 
PISA och TIMSS. Största skillnaden enligt McNeil, Chesney, Matthews, Fyfe, Petersen, 
Dunwiddie och Wheeler (2012) är att aritmetiskt tänkandet organiseras på ett annat sätt 
i högpresterande länder. Där får barnen lära sig olika varianter av hur ett tal kan delas 
upp, till exempel att 3+4 är lika med 7 och 1+6 och 2+ 5 och 3+3+1 är också lika med 7. 
Däremot undervisas i USA ofta på ett sätt där man organiserar efter ett tal, till exempel 
1+1=2, 1+2=3, 1+3=4. När tal och räkneoperationer organiseras på först-nämnda sättet 
så verkar det främja relationellt tänkande. Ser ett barn 4+3 på ena sidan likamedtecknet 
så kommer associationen med 5+2 eller 6+1 fram och barnet kan antagligen lösa 
ekvationen utan att ha tränat att lösa ekvationer speciellt mycket (McNeil et. al. 2012). 
  
Köse och Tanisli (2011) undersökte turkiska matematikböcker på hur de förmedlar 
likamedtecknets innebörd och kom till slutsatsen att de främjar en operationell 
förståelse av likamedtecknet även om vissa relationella uppgifter fanns med. Köse och 
Tanisli (2011) ser det som en faktor för att äldre elever har problem med att förstå 
likamedtecknet relationellt. Det som styrker deras uppfattning är en undersökning av 
fyra populära amerikanska matematikböcker för mellanstadiet som  
McNeil, Grandau, Knuth, Alibali, Stephens, Hattikudur och Kril (2006) gjorde. Efter 
analysen av böckerna kom de fram till resultatet att en stor del av uppgifterna i 
matematikboken innehöll likamedtecknet i operationella uppgifter. Elevernas syn på 
likamedtecknet testades också i denna studie och även här hade majoriteten en 
operationell syn. Resultatet stödjer deras hypotes att matematikboken kan vara en faktor 
för elevernas operationella förståelse av likamedtecknet. 
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Ett problem som fyra författare (Bergsten, Häggström och Lindberg 1997; Malmer 
1990) explicit påpekar är att vissa elever har svårt att ta till sig matematikens 
symbolspråk. Många elever hämmas i sin matematikutveckling genom bristande 
språkkunskaper. Speciellt andraspråkselever kan undervärderas i matematik på grund av 
det (Malmer 1984). 
 
En annan faktor som kan stå i vägen för utvecklandet av en relationell syn är lärarens 
undervisningssätt. När eleverna för första gången ska lösa ekvationer med en variabel så 
förklarar vissa lärare att man måste göra motsats operation på andra sidan 
likamedtecknet för att få bort en term (x+4=6 får bort 4 genom att göra motsats 
operation, x=6-4). Detta undervisningssätt främjar inte elevernas förståelse av 
likamedtecknet som en balansvåg (Da Silva Figueira-Sampaio, Ferreira dos Santos, 
Gilberto Carrijo 2009). I Turkiet behandlar läroplaner och lärare aritmetik och algebra 
som skilda ämnen därför är eleven inte kapabel att förstå förbindelsen mellan de två 
ämnen (Oksuz 2007). Även i USA funderar Knuth.et.al (2006) på om problemet kan 
ligga i läroplanens formulering där det inte läggs någon vikt på en explicit formulering 
om likamedtecknets betydelse. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I denna del redogör jag för det teoretiska perspektiv som genomsyrar mitt arbete. Jag 
utgår från ett sociokulturellt perspektiv som övergripande teori för allt lärande. Jag 
använder denna teori och teorin om likamedtecknets två betydelse som verktyg i min 
analys och sammanställning av resultaten. En anledning till att använda sig av 
lärandeteorier är för att förklara hur lärandet går till. Det finns många olika teorier som 
förklarar lärandet på olika sätt; psykologisk, pedagogisk, biokemiskt mm. (Säljö 2014). 
För förståelsen av mitt examensarbete är det väsentligt att veta hur lärandet kan gå till 
för att kunna sätta elevernas förståelse av likamedtecknet i en större och social kontext. 
Detta är skälet till att jag valde att använda ett sociokulturellt perspektiv på lärande som 
en av teorierna i min teoretiska bakgrund. 

3.1.1 Om lärandet 
Det som spelar in på det olika lärandeteorier är vilken definition av lärandet de grundar 
sig på. Lärande definieras av Illeris (2015, s.18) att det ”är varje process som hos 
levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på 
glömska, biologisk mognad eller åldrande”. Detta är en vid definition som säger att 
lärande är något som sker aktiv i hjärnan och inte genom glömska eller biologisk 
utveckling. Dock utgör det sistnämnda grunden för att lärande är möjligt. Det gäller att 
vara observant på att det finns kulturskillnader på vilken syn man har på inlärning. 
Stevenson och Stigler (1992) visar i sin studie på en skillnad mellan hur samhället i 
USA ser på lärandet jämfört med Japan och Kina. I USA förklarar man resultat oftare 
med begåvning. Antingen så är jag bra på något eller så är jag inte det och är jag inte det 
finns det inte mycket jag kan göra åt det. I Japan och Kina däremot är synen mer åt det 
hållet att alla kan nå samma mål även om det finns de som har en speciell talang. Här 
används inte förklaringen för lyckandet eller misslyckandet att man antingen är begåvad 
eller inte begåvad (Stevenson och Stigler 1992). Det verkar bara finnas ett mindre antal 
svenska studier som har undersökt hur svenska elever/omgivningen förklarar lärandet 
och lyckandet/misslyckandet med detta i undervisningskontext. Det kan vara bra att ha i 
åtanke när man läser resultat av matematikprestationer. 

3.1.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
I ett sociokulturellt perspektiv ligger fokuset på samspelet mellan individ och kollektiv. 
Det som är av intresse här är hur grupper och individer skaffar sig och använder sig av 
fysiska och kognitiva resurser. Detta perspektiv på lärande lägger ingen vikt på 
människans fysiologi som enligt detta perspektiv är väldigt begränsad. Istället läggs 
vikten speciellt på lärande utanför kroppen där det sker på grund av våra kroppsliga 
begränsningar (Säljö 2014). Ett enklare exempel på denna förteelse är att vårt minne 
bara kan ta in en begränsad del av information men att vi för att kompensera detta har 
utvecklat olika förmågor såsom att skriva och läsa (Säljö 2014). I ett sociokulturellt 
perspektiv används orden redskap, verktyg eller artefakt för att beteckna de resurser 
som vi använder för att interagera med vår omvärld. Resurserna kan vara reella föremål 
likaväl som kognitiva processer (Säljö 2014). Allting som finns i samhället när vi föds, 
praktiska föremål (t.ex.bilen) såsom teoretiska kunskaper (t.ex. procenträkning) och 
tankeprocesser har utvecklats historisk genom ett socialt samspel mellan individen och 
omgivningen (Dysthe 2003; Säljö 2014). Människan föds som en art som är inriktad på 
kommunikation. Genom kommunikation och samspelet med omgivning formas barnet 
under sin uppväxt. Ett exempel som visar att det sociala är mer avgörande för 
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människans utveckling än de biologiska är att det finns olika kulturer i olika regioner av 
världen fast vi alla tillhör samma art med liknade biologiska förutsättningar (Säljö 
2014). När man med detta i bakhuvudet tittar närmare på lärandet i skolan så möter man 
den viktigaste namn inom det sociokulturella perspektivet; Lev Vygotsky (Dysthe 2003, 
Säljö 2014).  
 
Lev Vygotsky var en de viktigaste forskare inom socialt samspel och kommunikation. 
Hans teorier blev grunden för ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Vygotsky hade 
åsikten att all uppfostran/lärande är av social karaktär och ska baseras på barnens 
intresse (Lindquist 1999; Dysthe 2003). Han skriver följande om sin ståndpunkt om hur 
kunskap kommer till: ”kunskap, som inte förvärvats genom egen erfarenhet, är ingen 
kunskap alls.” (Lindqvist 1999, s.20). Enligt Vygotsky är mentala utvecklingen hos 
elever dynamisk och fortlöpande varför undervisningen bör skapa tillfällen för att föra 
denna utveckling framåt. Genom att eleven har lärt sig något nytt som förändrar sitt sätt 
att se på omvärlden fortsätter elevens mentala utveckling. Vygotsky delar in elevers 
lärande i olika zoner. Den proximala utvecklingszonen är den zonen elevens lärande 
befinner sig i. Eleven står i början av zonen med sina egna kunskaper och erfarenheter 
och zonen slutar där, dit eleven kan komma med hjälp utifrån. För att komma till slutet 
av zonen är första steget kommunikation med omvärlden som hjälper eleven att 
avnvända nya kunskapen och andra steget är inre kommunikation/tankeverksamhet där 
eleven lär sig att använda kunskapen själv (Stensmo 2007; Dysthe 2003). 
 
Sociokulturella perspektivet kan tjäna som en bakgrundsförklaring för elevers olika 
lärande kring likamedtecknet. De matematiska teorier som jag tog upp kring 
likamedtecknet har sitt ursprung i människans samspel med omgivningen; beroende på 
kommunikationen med omgivningen har barn lärt sig olika sätt att förstå och hantera 
matematiska innehåll såsom likamedtecknet. 
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4 Metod och Material 
I denna del beskriver jag hur jag genomförde min studie och vilka metoder jag använde 
mig av samt kritiskt reflekterar över mina metodval.  

4.1 Urval 
Urvalet i mitt fall bestämdes av tillgängligheten till klasserna, något som klassas som ett 
bekvämlighetsurval (Denscombe 2009; Bryman 2011). Då jag gjorde en småskalig 
studie som tittar på ett matematiskt koncept hade jag kunnat göra studien i vilken 
årskurs tre som helst i Sverige. Antagligen hade resultatet blivit annorlunda då men 
forskningsfrågorna hade varit detsamma. Min studie är inte generaliserbar, därför är det 
inte av vikt för studien att jag gjorde ett bekvämlighetsurval. Studien genomfördes i fyra 
klasser i årkurs tre i olika skolor i samma kommun. En skola ligger i centrum av en 
större stad, en skola ligger på utkanten av samma stad, en skola ligger i ett 
multikulturellt område i staden och en byskola ligger några mil från staden. 
Sammanlagda bortfallet i alla fyra klasser var fem elever. 
 

4.2 Val av metod 
Examensarbetet är begränsat till 30hp och därför genomförde jag en småskalig studie. 
Ofta delas forskning in i kvalitativ eller kvantitativ (Denscombe 2009). Med en 
kvalitativ studie vill man studera ett fenomens karaktär eller egenskaper (Widerberg 
2002) och med en kvantitativ studie strävar man efter att mäta fenomen som går att 
kartlägga i siffror (Denscombe 2009). I min studie använde jag både kvalitativa och 
kvantitativa analysverktyg. Då jag var mer intresserad av att studera ett fenomens 
karaktär betecknar jag dock min studie som kvalitativ. Kvalitativ och kvantitativ 
forskning utesluter inte varandra, tvärtom har en studie ofta båda delar men använder 
sig mer av den ena eller andra delen (Denscombe 2009; Tjora 2012; Bryman 1997). 
Fenomenet som jag ville kartlägga med min studie var hur likamedtecknets uppfattas av 
elever i årskurs tre. Genom att jag använde kvalitativa och kvantitativa analysverktyg i 
min studie består den av en metodkombination. Ordet används när man använder 
kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt i ett enskilt forskningsprojekt (Denscombe 
2009). De tre metoder jag använde var en kvalitativ intervju som skulle stödja analysen 
av ett kriterierelaterat test som är huvudmetoden i min studie och en 
klassrumsobservation som är endast där för att ge läsaren lite bakgrundinformation om 
klasserna och arbetsmiljön. Jag använde mig av metodtriangulering som går ut på att 
resultatet av en studie blir mer tillförlitlig genom att man har använt minst två olika 
metoder som bestyrker varandras fynd (eller ifrågasätter) (Bryman 1997; Denscombes 
2009). 
 

4.2.1 Kvalitativ intervju 
Första delen av studien utgörs av en kvalitativ intervju med klassläraren. En intervju är 
en speciell form av samtal med målet att samla information (Starrin och Renck 1996). 
Jag valde att använda mig av en kvalitativ forskningsintervju då jag ville studera 
konceptet runt likamedtecknet ur lärarens synvinkel för att på så sätt bättre förstå deras 
erfarenheter (Denscombe 2009). Intervjutypen är en fokuserad intervju där man har 
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förberedda och avgränsade frågor och tiden för intervjun är relativt kort (Tjora 2012) 
Intervjun spelades in med lärarens godkännande. 
 
Min intervjumall har standardiserade frågor med mestadels öppna svar och möjlighet till 
att ställa följdfrågor vid behov. Öppna svar är svar där den intervjuade kan svara fritt 
(Ejvegård 2009). Två frågor i intervjun är stängda frågor för att jag bara ville säkra 
frågorna som ställdes innan. Jag valde att ha standardiserade frågor. Fördelen är att man 
kan jämföra svaren från alla intervjuade bättre (Bryman 2011) och för att jag genom 
litteraturstudier var intresserad av vissa aspekter av konceptet likamedtecken. Det som 
man måste vara medveten om är att en intervju alltid ger subjektiv data. I Svenska 
akademins ordbok (2016, s. 927) är subjektiv definierad som ”personlig färgad […] 
osaklig”. Läraren berättar kanske det som hen tror att intervjuaren antas vilja höra men 
inte det som är sanningen. Detta beror också på hur intervjufrågorna är ställda. Är 
frågorna ledande så får man antagligen mer partiska svar än om man har mer öppna 
frågor. En annan felkälla är att människors minnen förändras över tid och dessutom 
beroende på omgivningen (Loftus 1982). De flesta intervjufrågor är öppna frågor 
eftersom det ger läraren möjligheten att utveckla sitt svar. Det finns en extra fråga till 
lärarna om vilka elever inte kommer att nå alla kunskapsmål i slutet av årskurs tre. Det 
finns inga betyg i årskurs tre, bara bedömningen når kunskapsmålen målen eller inte.  
 

4.2.2 Kriterierelaterat test 
Andra delen av studien är ett kriterierelaterat test med eleverna. Kriterierelaterat betyder 
att testresultatet tolkas i förhållandet till ett kriterium (Wikström 2013). Lärarintervjun 
belyser en annan sida av samma fenomenet som testet. Därför är det möjligt att dra 
direkta slutsatser emellan båda resultat.  
 
För att kunna testa elevers förståelse av likamedtecken utvecklade jag ett eget test. När 
man testar något så finns det alltid störningar som gör att det är inte helt säkert att man 
får de svar man är ute efter (Wikström 2013). Exempel på störningar är att platsen där 
testet genomförs distraherar testpersonen eller hur testpersonens dagsform är. För att 
minimera mätfel tittade jag på uppgifterna som förkom hos McNeil och Alibali (2005), 
TIMSS (2007), Diamantdiagnosen (Skolverket, 2014) och Oksuz (2007) och anpassade 
några av dem för mitt testsyfte och utvecklade därefter egna uppgifter. Testet börjar 
med en öppen fråga som kräver ett kort svar. Syftet med en öppen fråga är att testa 
djupare kunskaper (Wikström 2013) om hur eleven själv definierar likamedtecknet. Alla 
andra frågor/uppgifter i testet är stängda frågor där eleven antingen får välja mellan 
olika svarsalternativ eller räkna ut rätta lösningen.  
 
Testuppgifterna är fördelade på olika sidor beroende på kontexten av uppgifterna. 
McNeil och Alibali (2005) påpekar att skillnader i olika studier om vilka kunskaper 
elever och studenter har om likamedtecknet kan har kommit till genom att kunskaper är 
kontextberoende och beroende på frågeställning kan det bli mot det ena eller andra 
hållet. 3+4+5+3 =__ då tänker eleven mer operationell. När eleven får uppgiften 3+4 = 
5+ __ så tänker eleven mer relationell (McNeil 2008). Därför valde jag att dela upp de 
delar som motsvarar relationellt och operationellt tänkande för att försöka minimera 
felkällan som kontexten uppgiften står i kan vara. När man räknar aritmetiska uppgifter 
på ett operationellt sätt först och ska sen lösa en ekvation så är det mer sannolikt att man 
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använder en operationell strategi även då (McNeil och Alibali 2005a). För att testa 
denna hypothes valde jag att ha några relationella uppgifter i slutet av testet efter 
operationella uppgifter. Jag översatt första delen av McNeils och Alibalis (2005) test på 
svenska då jag tyckte det var ett bra sätt att fånga elevers tänkande. Testdelen består av 
ett likamedtecken och frågan vad det betyder. Eleverna fick skriva en kort egen text. 
Här måste man enligt Malmer (1984) vara medveten om att elever kan sakna språket för 
att uttrycka sitt matematiska tänkandet och eller kan säga eller skriva något som hen tror 
att den vuxna vill höra eller läsa. Därför anpassade jag även McNeils och Alibalis 
(2005) nästa uppgift till elever i årskurs tre. I denna del fick de värdera påståenden som 
jag hade gjort men låtsades mot eleverna att det var ”andra” elever som har gjort olika 
påståenden om likamedtecknet. De skulle välja mellan tre olika värderingar såsom 
mycket smart, smart, inte så smart. Ordet smart kan av vissa uppfattas som elitärt och 
uteslutande. Jag tittade på olika synonymer och rådgjorde med en grundskoleelev jag 
känner vilka ord hen tyckte passade bäst. Jag hittade inga synonymer som jag tyckte 
uttryckte samma sak som ordet smart lika bra såsom det användes i McNeils och 
Alibalis (2005) studie. Eleven jag rådgjorde med gillade ordet smart mest av alla 
alternativa synonymer. Då eleverna i studien inte skulle värdera sig själva eller andra 
utan matematiska påståenden tyckte jag att det var etiskt försvarbar att använda ordet 
smart. Genom enkätdelen fick jag data som gick lätt att jämföra och som kunde 
uppenbara hur eleven tänker kring likamedtecknet även om eleven inte lyckades att 
formulera ett bra svar tidigare. Enligt Jones, Inglis och Gilmores (2011) forskning 
spelar det ingen roll om de antaganden som ska värderas är skriven i passiv eller aktiv 
form.  
 
Efter enkätdelen följer två sidor med matematikuppgifter som skulle försöka fånga 
elevernas förståelse av likamedtecknets innebörd. På sidan ett finns det uppgifter som 
bara går att lösa om man har en relationell syn på likamedtecken. Det är ekvationer med 
en eller flera tomma platser. Ett krav för att kunna lösa dem är att ha förstått att det 
alltid ska vara lika mycket på båda sidor av likamedtecknet. På sidan två är det först 
uppgifter som måste lösas med en operationell syn. De sista uppgifterna är däremot så 
att de har summan innan likamedtecken på vänstersidan och sen följer en term plus en 
tom plats, till exempel 18 = 6 + ___. Har en elev en väldigt strikt operationell syn kan 
det händer att hen skriver summan dit istället av en term, speciellt då uppgifterna 
kommer efter en operationell kontext och kunskaper om likamedtecknet är 
kontextberoende (McNeil 2008). Jag valde att sära på dem för att försöka undvika att 
eleverna inte titta så noga på likamedtecknet och räkna alltid ut summan på höger sidan. 
För att få eleven att lyfta blicken där det ändras från likamedtecknet på höger till 
likamedtecknet på vänster sidan finns det en bild av en dinosaurus mellan delarna. Detta 
förklaras dock inte för eleverna för att inte påverka deras svar. 
 
När Cockburn (2008) testade olika missuppfattningar hos barn om likamedtecknets 
betydelse så hade hon med uppgifter som såg ut t.ex. så 42=__. Detta verkade svårt för 
barn att lösa då det är vana med en operationell uppfattning av likamedtecknet i form av 
något måste göras. För att testa svenska elevernas uppfattning av denna aspekt har jag 
med två liknande uppgifter. 
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4.2.3 Klassrumsobservation 
Tredje delen är en observation av en lektion eller en del av den i varje testad klass för att 
kunna ge läsaren en bild av klassrumsmiljön. Tjora (2012) rekommenderar att man 
tillägger observationer till en intervjustudie om man är intresserad av vad människor gör 
i motsatsen till intervjun där de säger vad de gör. Det som man måste vara medveten om 
är vilken roll man intar som observatör, är man passiv eller deltar man. En annan sak 
som är viktig att ta hänsyn till är att fundera hur ens närvaro påverka situationen man 
observerar och på vilket sätt man själv blir påverkad i sin observation (Tjora 2012). 
Även vid observationer måste man ta hänsyn till etiska skäl och informera om 
observationen och håller sig till de forskningsetiska principerna. Eftersom mina 
observationer enbart hade som mål att samla in lite bakgrundsinformation till klasserna 
så var jag inte så noga hur jag definierade min roll som observatör. I vissa klasser blev 
det ett mer aktivt observerande och i andra klasser mer passivt. 
 
  

4.3 Reliabilitet, validitet och objektivitet av elevtestet 
 
Reliabilitet, validitet och objektivitet är de tre huvudkvalitetskriterier för en kvantitativ 
undersökning som testet är (Wideberg 2002). Reliabiliteten av en studie säger hur hög 
mätnoggrannhet testinstrumentet har (Stukat 2011). 
 
Reliabiliteten i min studie bygger på att jag läste om andras studier och deras resultat 
och försökte eliminera deras felkällor och använde de testmoment som verkade fungerar 
bra. Reliabiliteten och validiteten höjdes även genom att jag genomförde en pilotstudie 
och anpassade min studie efter resultatet av denna. 
 
Att en studie är valid betyder att den mäter det den avser att mäta (Stukat 2011). Genom 
att jag modifierade delar av andra studier om förståelsen av likamedtecknet och läsde 
mycket om elevers förståelse och användning av likamedtecknet (se val av metod) så 
antar jag att studien mäter till stor del det jag avsåg att mäta. Testet är uppdelat i tre 
delar som går att koppla ihop över resultatet för att ge största möjliga validitet. 
 
Med objektivitet menas att ett test är genomförbar och får ungefär samma resultat även 
om en annan testledare genomför testet oberoende av platsen (Rammstedt 2010). Testet 
är kvantitativt och genomfördes i fyra årskurs tre som ligger i en kommun i norra 
Sverige. Studien är objektiv i meningen att en annan kan genomföra samma studie och 
få liknande resultat på samma plats men eftersom det inte finns en jämförelsegrupp så 
kan skillnaden i resultatet bli större om man genomför studien i en annan årskurs tre på 
en annan plats i Sverige. Studiens generaliserbarhet som betyder att man kan dra 
slutsatser från resultatet till en större grupp är inte så hög, då studiens underlag är liten 
(Stukat 2011). 

4.3.1 Reliabiliteten och validiteten i lärarintervjun 
En intervju har en hög reliabilitet när resultatet kan reproduceras av andra forskare vid 
andra tidpunkter (Kvale och Brinkmann 2009). Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram 
att reliabiliteten av intervjuer ibland ifrågasätts med argumentet att en annan intervjuare 
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skulle ha kommit till ett annat resultat. Mina intervjufrågor är standardiserade och vissa 
frågor är stängda och ämnet inte särskilt personligt. Därför antar jag att även andra 
intervjuare hade fått liknande svar. Validiteten i en intervju menar Kvale och 
Brinkmann (2009) handlar om tillförlitligheten av forskarens rapporter och kvaliteten på 
intervjun, samt att man kontrollerar att man fick den information som man ville 
undersöka. Jag övervägde noga vilka information jag ville få av lärarna och formulerade 
mina frågor därefter. Alla intervjusvar är subjektiva och i den mening kan en kvalitativ 
intervju aldrig bli valid i samma mening som en mätning kan bli. 

4.4 Forskningsetiska principer 
Principerna från vetenskapsrådet (2002) ska bland annat ge vägledning till enskilde 
forskare vid planeringen av projekt. Det finns fyra huvudkrav bland forskningsetiska 
principerna. De fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravets regel är att man meddelar de som ingår i en studie vad den handlar 
om och att deltagandet är frivilligt. Detta förmedlade jag till eleverna genom att säga att 
ingen måste skriva mitt test men att de hjälper mig mycket om alla gör det. I min studie 
berättade jag inte innan jag genomförde testet med eleverna vad precis studien handlar 
om då detta kunde förvanska resultatet. Istället berättade jag för eleverna att jag måste 
skriva en stor hemläxa från universitetet och att jag behöver deras hjälp för att jag ska 
klara den. Jag sa även att det jag vill titta på är vad man kan i matematik när man går i 
årskurs tre. Efter genomförd test berättade jag för eleverna att den handlade om hur 
elever i årskurs tre förstår likamedtecknet. Innan intervjun med berättade jag lite om 
min studie men inte för mycket för att få ett så pass opåverkat svar som möjligt. Efter 
intervjun berättade jag för läraren vad studien går ut på. Lärarens deltagande var 
frivillig. 
 
Samtyckeskravets regeln är att man måste ha personens samtycke och ibland även 
vårdnadshavarens samtycke när personen är yngre än 15 år och studien av etisk känslig 
karaktär. Eftersom min studie är en matematikstudie och alla personuppgifter utom kön 
blir anonymiserade så räcker det med elevernas och lärarens samtycke. 
 
Konfidentialkravet innebär att man förvarar personuppgifter säkert och ger deltagande 
personer största möjligt konfidentialitet. Jag anonymiserade alla elevers och lärares 
namn. Intervjun med läraren skrev jag ner utan deras namn. Skolnamnet kommer 
ingenstans att uppenbaras. Alla åtgärder tillsammans gör det därför omöjligt att ta reda 
vilken elev som står bakom vilket resultat. 
 
Nyttjandekravet är kravet på att insamlade uppgifter bara får nyttjas för forskningen och 
inte utlånas eller användas för kommersiellt bruk. Jag ska bara använda mina insamlade 
data till min forskning. 
 

4.5 Genomförandet av studien 
I denna del beskriver jag hur jag gick tillväga för att genomföra studien i praktiken. 
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4.5.1 Datainsamling 
I den ena skolan kände jag genom tidigare projekt två årskurs tre lärare. Skolan ligger 
mitt i en stad och för att få ett bredare underlag till min studie valde jag att titta på 
kommunens hemsida efter vilka skolor som fanns i vilka områden. Jag ville helst 
kartlägga minst en klass i ett lugnare område av staden, en i en by och en i ett 
multikulturellt område av staden. Jag ringde till några skolor och skrev mejl till dem där 
jag inte nådde någon eller där jag blev rekommenderad att skriva mejl direkt. På vissa 
skolor gick det dåligt att nå någon lärare, på andra skolor fick man inget svar på mejl, 
varken från lärare eller rektor. Bortfallet på det viset blev ungefär 6 skolor. Det blev till 
slut en byskola som tackade ja, en i ett lugnare områda av staden och en i en 
multikulturell stadsdel. En årskurs tre i skolan där jag kände lärarna hoppade av studien 
då det hände många saker i klassen just den tiden där jag skulle genomföra studien. 
 
Pilotstudien genomfördes i en årskurs två för att jag fick chansen att genomföra den där. 
I förväg hade jag mejlkontakt med läraren om när och hur pilotstudien skulle 
genomföras. Efter genomförd pilotstudie var det följande som jag ändrade; jag tog bort 
alla uppgifter med subtraktion. Det verkade som eleverna tyckte att subtraktion var 
svårare än addition när man tittade på lösningsfrekvensen och många lämnade 
uppgifterna tomma. En relationell förståelse av likamedtecknet är inte bunden till ett 
räknesätt, räknar man fel på grund av att man har problem med subtraktion istället av 
likamedtecknet så kan det ge en missvisande bild, likaså när för många elever lämnar 
uppgifter olösta. Resultatet av elevtestet visade mig vilka olika svarsalternativ som 
fanns och jag bestämde mig i samband med det hur resultatet skulle kodas. 
 
Efter pilotstudien skrev jag mejl med alla som hade tackat ja till studien och förklarade 
att jag skulle göra ett mattetest, en lärarintervju och en observation av en del eller en hel 
lektion och kom överens med lärarna om plats och tid. Det jag undvek var att ge för 
mycket information om testet för att inte förfalska test- och intervjuresultatet. I tre 
skolor gjorde jag intervjun innan testet och i en skola blev det av praktiska skäl efter 
elevtestet. Lärarna blev tillfrågade om jag fick spela in intervjun. I anslutning till 
intervjun fick jag av läraren veta vilka elever som såg ut att inte nå målen i slutet av 
årskurs tre.  
 
Kartläggningen av elvernas förståelse av likamedtecknet genomfördes alltid efter 
samma schema. För att höja testets objektivitet och reliabilitet finns instruktionerna som 
ska ges till eleverna nedskrivna på en testhandledning (se bilaga A). Testledaren eller 
andra vuxna ska inte hjälpa barnen att lösa uppgifter. Barnen ska skriva själva och sitta 
fördelad i klassrummet så att de inte kan skriva av varandra. Barnen ska skriva sitt 
förnamn och första bokstaven av efternamnet om det finns fler än ett barn med samma 
namn på testet. Barnen ska bara ha penna och sudd på bordet. När barnen har gjort 
första sidan får de vänta tills testledaren säger att de får vända bladet. Testledaren väntar 
tills alla barn är klara med sidan. För att undvika att elever som är klara stör andra som 
fortfarande skriver, får de rita på baksidan av bladet. När alla har skrivit testet klart 
samlar testledaren in alla test och tackar barnen för medverkandet och informerar 
noggrannare om studien och att den handlade om likamedtecknet. Efter att studieledaren 
har fått all data så anonymiserar hen barnens test genom att koda dem med siffra och 
flicka/pojke och u/g istället. Läraren anonymiseras men behåller tillhörigheten till sin 
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klass. Efter kartläggningen observerades en del eller en hel lektion i varje klass för att få 
en bättre bild av klassrumsmiljön. 

4.5.2 Datatranskribering 
Efter varje genomförd intervju, test och observation transkriberades all data direkt på 
min dator. Intervjuerna skrevs ner ordagrann i ett worddokument och lärarens namn 
ändrades till beteckning lärare 1-4 beroende till vilken klass hen hörde. Testresultat 
skrevs in i en excel-tabell där alla elevernas resultat samlades. Kodningen av testet hade 
jag bestämt i förväg, vilket rekommenderas av Bryman (2011). Hur uppgifter skulle 
kodas bestämde jag efter genomförd pilotstudie. Eleverna själv kodades efter kön, skola 
och når målen/når inte målen i matematik efter årskurs tre. 

4.6 Databearbetning och analys  
Syftet med databearbetning är att få svar på mina forskningsfrågor. Målet med analysen 
av studien är att en potentiell läsare kan få mer kunskap om området som studien 
genomfördes på utan att behöva läsa all insamlad data (Tjora 2012).  
 
För att analysera elevers förståelse av likamedtecknet användes som tidigare framgått 
Bergsten, Häggström och Lindberg (1997), Knuth et.al (2008) med fleras teori (se kap. 
2.2.3). Där framgår det att likamedtecknet kan ha två olika betydelser för eleverna; 
antingen en operationell betydelse eller en relationell betydelse. Detta tolkades i det 
större sammanhanget av det sociokulturella perspektivet på lärande (se kap. 2.2.2). 
 
Om läraren inte enbart svarade på min i lärarintervjun förkortades svaren till det som jag 
ansåg vara relevant information till frågan som ställdes. Detta kan ses som en form av 
meningskoncentrering (Kvale och Brinkmann 2013). Lärarens svar användes sedan i 
diskussionen för att sättas i samband med elevernas resultat.  
 
I analysen av testet använde jag först en univariat analys där jag tittade på en variabel 
t.ex. elevernas svar i en uppgift, i taget (Bryman 2011). Syftet med detta är att kunna se 
hur värden för en egenskap är fördelade (Holme och Solvang 1997). Därefter följer en 
blandning av univariat analys och bivariat analys beroende på vad som passar bäst för 
att presentera viktig information för att svara på frågeställningar. En bivariat analys 
syftar till att visa hur två variabler relatera till varandra. Det man vill visa är ett samband 
och inte orsak och verkan. (Bryman 2011) 
 
För att kunna analysera elevernas svar på uppgifterna i testet blev de kodade beroende 
på uppgiftstyp. Uppgift 1 kodades efter rätt/fel/annat eller tomt. Uppgift 1a kodades 
efter förklaringen; relationell för de som skriver ett svar som syftar på att det är lika på 
båda sidor av likamedtecknet, operationell för de som skriver något som syftar på att 
det är svaret efter likamedtecknet eller det visar vad det blir och tredje kategorin blir fel 
svar/annat. Till exempel när eleven skriver "det betyder lika med" så kodas det som 
fel/annat eller när en elev inte svarar eller skriver att det betyder summan. Enligt 
Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) tillhör även elever ur den tredje kategorin till 
dem som har ett operationell förståelse av likamedtecknet. Jag valde att redovisa dem 
extra för att kunna se hur många som förklarade likamedtecknet som att något blir eller 
det visar svaret. 
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Räkneuppgifter 3a-4h kodades efter inget svar/rätt svar/fel svar/fel svar och 
operationell. Fel svar och operationell betyder att det syns i resultatet att eleven har 
räknat operationellt. När uppgiften lyder t.ex. 3+4=5+ __ och eleven skriver 12 då har 
hen räknat operationellt, nämligen räknat ihop alla tal och skrivit dem på tomma 
platsen. För uppgifterna 4f, g och h finns även kategorin rätt med räkneoperation. Rätt 
med räkneoperation betyder att eleven egentligen bara hade behövt fylla i ett heltal för 
att få rätt svar men fördrog att skriva ett resultat på ena sidan och en räkneoperation på 
andra sidan likamedtecknet. 

4.6.1 Analysens uppbyggnad 
Testresultatet delades upp i olika kategorier för att underlätta besvarandet av 
forskningsfrågorna och för att läsaren ska kunna orientera sig bättre.  
 
Räkneuppgifter i testet som analyserades är de som speglar elevers syn på 
likamedtecknet bäst. Många uppgifter fanns bara med för att säkra resultatet hos andra 
uppgifter och för att testa lite brett så att jag inte skulle missa något. Genusskillnaderna 
lämnade jag utanför då det i tidigare studier inte visat sig att vara en större skillnad på 
pojkars och flickors förståelse (McNeil och Alibali 2005). 
 
I resultatdelen ges först en kort beskrivning av alla undersökta klasser så att läsaren 
själv kan bilda sig en uppfattning om dem. Klasserna benämns med siffrorna 1-4 som 
återkommer varje gång när det handlar om klassernas enskilda resultat. För att kunna se 
påverkan av varje klass’ resultat på det totala resultatet valde jag att analysera hur 
resultatet av några nyckeluppgifter såg ut för varje klass. 
 
Det är uppgift 1a (beskrivning av likamedtecknets betydelse) och uppgifterna 3a 
(relationell uppgift), 4a (operationell uppgift) och 4g (relationell uppgift) som blev 
kartlagda då de är nyckeluppgifter för att kunna analysera den grundläggande 
förståelsen av likamedtecknet. Därefter valde jag att analysera sammanlagda resultatet 
från alla undersökta elever. Uppgifterna jag undersökte här var 1a, 2a-e (värdering av 
påståenden om likamedtecknet) och 3a, 4a och 4g. Valet gjorde jag för att jag ville 
undersöka hur eleverna i de fyra årskurs tre förstår likamedtecknet och därför var det 
viktigt att få med hur de beskrev likamedtecknet, hur de värderade påståenden om 
likamedtecknet och hur de räknade med likamedtecknet. Genom att ha med de tre olika 
kategorier blir det en så omfattande bild av förståelsen som är möjligt i denna studie. I 
delen som följer efter valde jag att försöka få svar på forskningsfrågan hur synen på 
likamedtecknet påverkar lösningen av additionsuppgifterna i testet och få en bild av hur 
eleverna förstår likamedtecknet i räkneuppgifter. Här ville jag titta på sambandet och 
använde mig av bivariat analys. I bivariata analysen av förståelsen av likamedtecknet 
valde jag att fokusera på hur elever hade beskrivit uppgift 1a (relationell/operationell/fel 
och annat) och hur de värderade påståendet 2a som var operationell (likamedtecknet 
visar hur mycket det blir) och påståendet 2c (det ska vara lika mycket på båda sidor). 
Jag valde ut de två påståenden då de var tydliga representanter för de två olika sätt att 
förstå likamedtecknet. Hur eleverna beskrev likamedtecknet i uppgift 1a satte jag i 
samband med deras räkneresultat för uppgifter 3a (relationell), 4a (operationell), 4f 
(relationell) och 4g (relationell).  
 



25 

Sista delen i testets resultatredovisning är kartläggningen av hur elever som inte når alla 
mål i matematik förstod likamedtecknet och räknade uppgifterna. Det jämfördes sedan 
med resultatet och förståelsens av alla elever som når målen. Även detta skedde till stor 
del genom bivariat analys. Uppgifterna jag valde ut för kartläggningen var uppgift 1a 
(betydelsen av likamedtecknet) och räkneresultatet på uppgifterna 3a, 4a, 4f, 4g och 4h. 
Jag valde även att analysera genomsnittet av lösningsfrekvensen bland elever som 
når/når inte målen av uppgifter 3a-3h (relationell), uppgifterna 4a-e (operationell) och 
4f-h (mer relationell). Lösningsfrekvensen räknades ut för rätt lösning och operationella 
fel, alla andra fel eller utlämningar förkommer inte i tabellen då fokus låg på vilken 
förståelse elever i matematiksvårigheter har av likamedtecknet och hur det påverkar 
deras sätt att räkna. 
 
5 Resultatredovisning 
Resultatredovisningen inleds med en beskrivning av varje undersökt klass för att ge 
läsaren lite bakgrundinformation, sen följer resultatet från testet som är uppdelat i; 
resultat per klass, samtliga elevers resultat, elevers resultat i samband med deras 
värderingar och resultat uppdelat efter elever som når målen i matematik efter årskurs 
tre och de som inte når dem. Sista delen i redovisningen är lärarintervjun. 

5.1 Beskrivning av undersökta klasser  
Klass 1 
Klass 1 i skola 1 ligger i en mellanstor kommun i norra Sverige. Skolan ligger i 
utkanten av kommunens stad i ett område där det byggs nya villor, radhus och 
bostadsrätter (Källa är kommunens hemsida). Skolan har två årskurs tre och jag 
genomförde studien i en av dessa. Klassläraren informerade mig om att de flesta av 
elevernas föräldrar var högutbildade. I klassen finns det inga andraspråkselever.  
Klassrummet är ljust och skolbyggnaden är bara några år gammal. På väggarna finns det 
fem A4 blad som innehåller matematik på olika sätt. Eleverna sitter i tre bänkrader 
bakom varandra två och två. I observerade matematiklektionen var eleverna hyfsat tysta 
när läraren hade genomgång. När de skulle jobba själva gick några iväg med 
resurspersoner och det blev lite mer högljudd till en början för att sedan lugna sig till 
lite mummel och enstaka skämt. Läromedlet som används i matematik är Favorit 
matematik (2013). Av klassens 20 elever blev bortfallet en elev där läraren hjälpte 
eleven att lösa uppgiften. 
 
Klass 2 
Klass två befinner sig i en skola som ligger centralt i kommunens stad. Området består 
mest av hyreshus och bostadsrättshus. Det finns ett mindre antal radhus och villor. 
Skolan har två årskurs tre. Skolan är lite äldre men är delvis renoverad. Klassrummet är 
rymligt och ljust. Elevernas bänkar står i U-form. Läromedlet som används i klassen är 
Favorit matematik (2013) Det var 13 elever i klassen som gjorde testet, bortfallet var två 
elever som var sjuka. En elev i klassen har modersmålsundervisning, inga har svenska 
som andraspråk. När läraren hade en genomgång lyssnade elverna och när de skulle 
jobba själva pratade det ibland lite eller frågade efter hjälp. 
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Klass 3 
Klass tre är i en skola som befinner sig i ett område med många hyresrätter och 
bostadsrätter. Området är heterogent och det bor många personer med 
invandrarbakgrund och studenter där. Skolan är nyrenoverad och har en årskurs tre. I 
denna årskurs tre har mer än 80 % av eleverna ett annat modersmål än svenska. Två 
elever har kommit till Sverige för några månader sedan och de går sedan sex veckor i 
denna årskurs tre. Båda pratar nästan ingen svenska. Nivåskillnader i matematik är 
enligt läraren stora varför årskurserna 1-3 har alla matematiklektioner parallellt och 
beroende på elevernas matematiknivå deltar dem i den årskurs som passar deras 
kunskaper. Alla elever som går i årskurs tre gjorde testet plus en elev ur årskurs två som 
följde läroplanen för årskurs tre. Klassrummet är rymligt och ljus. I Klassen finns det 
fyra A4 blad det står exempel för alla fyra räknesätten. Ovanpå bladen har eleverna 
målat ett stort träd och satt exempeluppgifter på trädets blad. Alla uppgifter är 
uppställda med uppgift på vänstersidan likamedtecknet och resultatet på högersidan. Då 
läraren höll i matematikundervisningen så var det hyfsat tyst i klassrummet. Ställde 
läraren en fråga var det många elever som räckte upp handen. När eleverna jobbade 
självständiga gick några barn ut med en resursperson till ett annat rum. I klassrummet 
själv var det lite mummel och tyst prat. I observerade lektionen förkom bara mindre 
störningar. En elev deltog inte i studien. Läromedlet som används i denna klass är Prima 
matematik (2014). 
 
Klass 4  
Klass 4 ligger i en skola i en by några mil utanför Umeå. Byn ligger i en gammal 
jordbruksbygd men består idag mest av villor och enstaka hyreshus. I klass 4 är det en 
elev som har två modersmål, alla andra har svenska som modersmål. Eleverna var tysta 
när läraren pratade och jobbade aktivt när läraren ställde frågor. Arbetsron i 
klassrummet verkade vara mycket bra. När det var genomgång lyssnade eleverna och 
när de skulle jobba själva var det för det mesta tyst i klassrummet. Klassen består av 11 
barn varav bortfallet på grund av sjukdom var 2. 

5.2 Resultat av elevtest 

5.2.1 Resultat per klass 
I uppgift 1a skulle eleverna beskriva likamedtecknets betydelse. I Klass 1, 2 och 3 var 
fördelningen över hur eleverna svarade rätt lik; ungefär 50 % gav likamedtecknet en 
relationell betydelse, mellan 31-40 % en operationell och 10-16 % av eleverna gav ett 
fel eller annat svar. I klass fyra var det flest elever som definierade likamedtecknet som 
relationell; 67 %. 
 
Lösningsfrekvensen av nyckeluppgifterna var i klasserna 1 och 2 rätt lik. Klass 3 och 4 
skilde sig resultatet på vissa uppgifter tydligare från klass 1 och 2. 
I uppgift 3a (4+8 = 6+ __) skulle elevernas relationella förståelse av likamedtecknet 
testas. Uppgiften kan bara lösas om man har förstått att de ska vara lika mycket på båda 
sidor av likamedtecknet. Förhållandet hur eleverna har löst uppgift 3a är ganska likt 
mellan klass 1,2 och 3 där runt 80% löste uppgiften rätt mot 100% i klass 4. 
 
Uppgift 4a är en traditionell additionsuppgift (12+4 =__) som 59 av 61 elever löste rätt. 
Där finns inga skillnader mellan klasserna. 



27 

 
Uppgift 4g skulle testa elevernas förståelse av likamedtecknets relationella innebörd (15 
= __). Resultatet mellan klasserna skilde sig åt betydligt vilket redovisas tydligt i figur 
1.1. Resultatet mellan klasserna 1 och 2 är ungefär likadant medan i klass 3 sju elever av 
19 löste inte uppgiften rätt. Det som sticker ut i klass 4 är att nästan hälften av eleverna 
löste uppgiften rätt men skrev en additionsuppgift på högersidan likamedtecknet. 

 

 
Figur 1.2 Klassresultatet av hur eleverna löste uppgift 4g ( relationell uppgift) 

5.2.2 Resultat från samtliga elever 
Här presenteras resultaten av utvalda nyckeluppgifter för samtliga elever. 
 
I Uppgift 1a skulle eleverna förklara vad likamedtecknet betyder. I cirkeldiagrammen 
figur 1.3 redovisas hur fördelningen av olika förklaringar för likamedtecknets betydelse 
såg ut. Iögonfallande är att knappt hälften av alla elever beskrev likamedtecknet 
antingen som operationell eller gav ett fel svar. 

 
Figur 1.3 Samtliga elevers definitioner av likamedtecknets betydelse 
 
I uppgift 2 skulle eleverna värdera ”andra elevers” påståenden om likamedtecknets 
betydelse. Det fanns två operationella påståenden; 2a och 2b, två relationella 2c och 2e 
varav den sistnämnda innehöll en komplexare definition och en distraktionsuppgift 2d 
som är en underkategori till operationella förståelsen.  
 
Diagrammet i figur 1.4 synliggör hur eleverna värderade alla fem utsagor om 
likamedtecknet. Utsagan 2b tyckte 67% var smart och 23 % tyckte att den var mycket 
smart. Påståendet 2c som är relationellt tyckte 67 % av eleverna var mycket smart och 
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23 % tyckte att det var smart. De flesta elever, 56 % tyckte att påståendet ” Att man 
måste göra något på ena sidan för att få svaret på andra sidan” var inte så smart. 

 
Figur 1.4 Elevernas värderingar av påståenden om likamedtecknets betydelse 
 
I uppgift 3a testades elevernas förståelse av likamedtecknet genom en ekvation (4+8 = 
6+__). 82 % av eleverna räknade denna uppgift rätt, 5 % fyllde i ett fel svar och 13 % 
fyllde i ett fel svar som kodades som operationellt. Operationella svaret på denna 
uppgift var 18, vilket man får om man räknar 4+8+6=__ istället av 4+8 = 6+__. 
 
Uppgift 4a ser ut som en traditionell additionsuppgift (12+4=__). Denna uppgift 
räknade 97 % av alla elever rätt.  
 
Den uppgiften som minst elever räknade rätt var uppgift 4f. Denna uppgift kommer efter 
fyra traditionella additionsuppgifter med likamedtecknet på höger sidan och en uppgift 
där lösningen skulle skrivas på vänster sidan av likamedtecknet (__ =6+7). 74 % av alla 
elever räknade uppgift 4f (18=6+__) rätt, 2 % svarade inte, 25% räknade fel varav 15 % 
gav ett operationellt svar genom att räkna ihop 18 och 6. 
 
Uppgift 4g ser ut såhär; 15=___. Denna uppgift löste 83 % av barnen rätt. Av 83 % som 
löste uppgiften var det 25 % som löste uppgiften genom att skriva en addition på höger 
sidan av likamedtecknet. De andra 75 % skrev 15. 
 
Uppgift 4h består av två tomma platser och likamedtecknet emellan (___ = ___). 85 % 
löste uppgiften rätt varav 33 % genom att skriva en räknehändelse på ena sidan och ett 
svar på andra sidan. 
 
I Figur 1.5 finns en sammanfattning av elevernas räkneresultat där det går att jämföra de 
olika uppgifters lösningsfrekvens med varandra. Det som är av intresse  i diagrammet är 
jämförelsen mellan uppgift 3a och 4f och uppdelningen av lösnigsfrekvensen  för 
uppgift 4h. 
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Figur 1.5 Elevers lösningar av uppgifterna 3a, 4a, 4f, 4g och 4h 
 

5.2.3 Elevers resultat uppdelat efter når/når inte kunskapsmålen 
I studien ingick 61 elever varav, enligt deras klasslärare, 10 elever som inte når alla mål 
i matematik efter årskurs tre. 
 
60 % av eleverna som inte når kunskapskraven i slutet av årskurs tre ger likamedtecknet 
en operationell definition på fråga 1a ”Vad betyder detta tecken = ?”. 29 % av eleverna 
som når målen definierar likamedtecknet operationell. 30 % av eleverna som inte når 
målen gav ett fel, annat eller inget svar på frågan och 14 % av dem som når målen. Av 
de eleverna som inte når målen skriver 10 % en relationell definition av likamedtecknet 
och 57 % av eleverna som når kunskapsmålen. Figur 1.6 synliggörs skillnaden mellan 
båda grupper. 

Figur 1.6 Hur eleverna förklarade likamedtecknets betydelse uppdelad  efter elever som når 
målen i matematik i slutet av årskurs tre och elever som inte når dem. 
 
I figur 1.7 visas skillnaderna mellan hur eleverna i grupperna når målen och når inte 
målen värderade operationella påståendet 2a (likamedtecknet betyder att det blir något) 
och relationella påståendet 2c (likamedtecknet betyder att det är lika mycket på båda 
sidor). I gruppen av elever som når målen var det 14 % som tyckte att operationella 
påståendet 2a var mycket smart mot 70 % i gruppen av elever som inte når målen.  
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Figur 1.7 Elevers värderingar av påståendet 2a ” Likamedtecknet betyder att något blir tex. 
5+3 blir 8.” uppdelad efter ”når målen” och ”når inte målen” 
 
Påståendet 2c som är relationell (lika mycket) värderade 71 % av elever som når målen 
som mycket smart och 50 % av dem som inte når målen. 20 % av elever som når målen 
tyckte att påståendet var smart och 40 % av de som inte når målen. Andelen av dem 
som tyckte att påståendet var inte så smart var ganska likt i båda grupper. 
 
Uppgifterna som visas i figur 1.8 kräver alla utom 4a en viss relationell förståelse av 
likamedtecknet. 4a är en traditionell additionsuppgift (12+4 =__) och uppgiften löstes 
av alla elever som inte når målen.  
 
Av eleverna som når målen räknade 90 % rätt i uppgift 3a (4+8=6+__)  och 60 % av 
eleverna som inte når målen. 6 % av eleverna som når målen gjorde ett operationellt fel 
och 50 % av eleverna som inte når målen.  
 
Uppgift 4f (18=6+__) räknade 78 % av eleverna som når målen och 50 % av dem som 
inte når målen rätt.14 % ur gruppen ”når målen” gjorde ett operationellt fel och 20 % ur 
gruppen ”når inte målen”.  
 
88 % ur gruppen ”når målen räknade 4g (15=__) rätt. 22 % ur den gruppen räknade rätt 
med en räkneoperation som t.ex. ”5+10” medan 60 % ur gruppen ”når inte målen” löste 
uppgiften varav 33 % löste den rätt med en räkneoperation. 
 
Uppgift 4h (__=__) löste 88 % ur gruppen ”når målen” rätt och 70 % ur gruppen ”når 
inte målen”. Av gruppen ”når målen” löste 35 % uppgiften genom att skriva resultaten 
på ena sidan och en räkneoperation på andra sidan. Ur gruppen ”når inte målen” var 
siffran 20 %. 
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Figur 1.8 Eleverna som inte når målen och deras räkneresultat i utvalda uppgifter(3a. 
4+8=6+__ , 4a. 12+4=__ , 4f. 18=6+__ , 4g. 15=__ ,4h. __=__) 
 
Skillnader mellan hur elever som når målen och de som inte når målen räknade 
uppgifter i testet redovisas i tabell 1 med genomsnittet av lösningsfrekvensen för 
räkneuppgifterna. Resultatet i tabellen är grupperad efter elever som når målen och de 
som inte når målen. 
  
Tabell 1 Genomsnittet av elevers lösningar på uppgift 3a-h 4-d och 4e-h. Grön markerad är 
eleverna som når målen och röd de som inte når målen. I Tabellen finns bara med uppgifter om 
rätt och operationella fel, andra fel och tomt utelämnades. 

GENOMSNITTET AV LÖSNINGSFREKVENSEN BLAND ELEVER SOM NÅR/NÅR INTE MÅLEN  
 

 3a-3h relationell 4a-4d operationell 4e-4h relationell 
Elever som når 
målen 

95% rätt 96% rätt 85% 

Elever som når 
målen 

3% operationella fel 1% operationella fel 4% operationella fel 

Elever som inte når 
målen 

41% rätt 80% rätt 68% 

Elever som inte når 
målen 

44% operationella fel 8% operationella fel 5% operationella fel 

5.2.4 Elevers resultat i samband med deras definitioner och värderingar 
I denna resultatdel visar jag hur eleverna räknade och värderade påståenden om 
likamedtecknet i samband med deras egna definitioner av likamedtecknet. 
 
I uppgift 2 skulle eleverna värdera ”andra elevers” påståenden om likamedtecknet. 
Påståendet i uppgift 2a ”Likamedtecknet betyder att det blir något. Till exempel 5+3 blir 
8.” 14 elever värderande detta påstående som mycket smart, av dem var det 12 som hade 
definierad likamedtecknet operationell/annat/fel. Påståendet i uppgift 2c 
”Likamedtecknet betyder att det måste vara lika mycket på båda sidor” tyckte 41 elever 
var mycket smart, 26 av dem hade beskrivit likamedtecknet som relationell och 15 som 
operationell/annat/fel. 14 elever tyckte att påståendet var smart, 10 av dem hade 
beskrivit likamedtecknet som operationell. I figur 1.9 åskådliggörs skillnader mellan 
definitionen av likamedtecknet och hur eleverna värderade utsagan som stora mellan 
vad de olika grupper värderade som mycket smart och smart.  
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Figur 1.9 Elevernas egna definition av likamedtecknet i samband med hur de värderade 
påståenden 2a (operationell) och 2c(relationell) om likamedtecknet.  
 
Uppgift 3a är en uppgift som kräver en relationell syn på likamedtecknet (4+8=6+__). 
Det var 84 % av 32 elever som hade beskrivit likamedtecknet som relationell i uppgift 
1a som räknade rätt. 79 % av 29 elever som hade beskrivit likamedtecknet som 
operationell eller något annat/fel räknade rätt. 9 % av 32 elever som hade beskrivit 
likamedtecknet som relationell löste uppgiften fel och operationell och 17 % av 29 
elever som hade beskrivit likamedtecknet operationell. 
 
Uppgift 4f är en additionsuppgift där det resultatet står på vänster sidan (18=6+__). Av 
32 elever som hade beskrivit likamedtecknet som relationell var det 88 % som räknade 
rätt och 59 % av 29 elever som hade beskrivit likamedtecknet som operationell eller 
annat/fel. 38 % av dem 29 elever löste uppgiften fel, varav nästan hälften försökte lösa 
uppgiften operationellt. Av de 32 elever som hade definierat likamedtecknet som 
relationell svarade 13 % fel, varav hälften gav ett operationellt svar. 
 
Uppgift 4g är en öppen utsaga där eleverna skulle fylla i något på högersidan av 
likamedtecknet (15=___). 8 % av eleverna svarade ingenting, 88 % av 32 med 
relationell definition i 1a svarade rätt. 79 % elever av 29 med operationell/annat/fel 
definition i 1a. Gemensamt för alla grupper var att ungefär 25 % av alla som räknade 
rätt svarade med en räkneoperation. 
 
Uppgift 4h består av två tomma platser med ett likamedtecken emellan ( ___ = ___). Ur 
gruppen med relationella definitionen var det 53 % som löste uppgiften rätt genom att 
fylla i samma tal på båda sidor och 38 % genom att fylla i en räkneoperation på ena 
sidan och resultatet på andra sidan. Ur gruppen med operationell eller annan definition 
var det 29 % som löste uppgiften rätt genom att fylla i samma tal och 48 % genom att 
utföra en räkneoperation. 

Resultat av lärarintervjuarna 
Lärare 1 hör till klass 1, lärare 2 hör till klass 2, lärare 3 hör till klass 3 och lärare 3 hör 
till klass 4. Lärare förkortas med L och tillhöriga siffran. 
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Hur tror lärarna att elever uppfattar likamedtecknet och varför?  
Alla lärare i studien trodde att en stor del av deras elever hade förstått likamedtecknet 
som relationellt. Grunden för detta enligt dem var att de hade jobbat med det i 
undervisningen. L3 som undervisar en mångkulturell klass förmodade att en del av 
eleverna i klassen skulle uppfatta likamedtecknet som operationellt speciellt de elever 
som inte hade gått i klassen sen förskoleklass eller årskurs ett. L4 trodde att många 
elever skulle förstå det som en våg (relationellt) men också att några skulle förstå det 
som en matteuppgift då de redan hade en uppfattning om likamedtecknet innan skolan. 
 
Hur introducerade lärarna likamedtecknet i årskurs ett? 
Alla lärare introducerade likamedtecknet på olika sätt. L1 jobbade med likheten som en 
våg och gav likamedtecknet extra uppmärksamhet vid introduktionen medan L2 
använde sig av Cuisenairstavar (stavarna finns i olika färgar och samma färg har samma 
längd). L3 hade inte haft klassen på den tiden och L4 pratade med eleverna om hur 
likamedtecknet kallas och att det ska finnas lika mycket på båda sidor. 
 
Lärarens uppfattning av likamedtecknet 
Alla lärare uppfattade likamedtecknets innebörd som relationell.  
 
Hur tränade läraren likamedtecknets betydelse med eleverna? 
Alla lärare angav att de jobbade extra med likamedtecknet och dess betydelse. L2 
använde Cuisenairestavar i årskurs ett och två och jobbade mycket med taluppdelning 
och att eleverna skulle resonera själv om hur tal kan delas upp. I årskurs tre låg fokuset 
på att använda likamedtecknet med olika räknesätt såsom 15:3=15-10. Även L3 
använde övningar med likamedtecknet för att eleverna skulle förstå sambandet mellan 
multiplikation och division. Men hen nämnde dock att det kan bli så att likamedtecknet 
används som en avskiljare mellan uppgift och svar i vissa kontext. När L4 tränar 
likamedtecknets betydelse så gör hen det ofta utan tal men med andra saker som ska 
vara lika eller olika.  
 
Använder läraren matematiska termer eller vardagsspråk i undervisningen? 
Alla lärare svarade att de använde matematiska termer i stor utsträckning. L3 som 
undervisar en mångkulturell klass använder vårdagsspråk och mattetermer samtidigt och 
stödjer detta med olika bilder, tecken och kort. 
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6 Diskussion och analys 
Syftet med min studie var att kartlägga vilken förståelse elever i fyra klasser i årskurs 
tre har för förståelse av likamedtecknet och för att på så sätt få mer kunskap om vad 
som kunde vara bakgrunden till deras förståelse. Syftet var också att få en större 
förståelse av hur likamedtecknet används vid additionsuppgifter och vid kartläggningen 
av elever som är i matematiksvårigheter. För att besvara mina forskningsfrågor kommer 
först en diskussion av resultatenn, därefter redogör jag för-och nackdelar med min 
metod. Slutligen ger jag förslag på vidare forskning. 

6.1 Diskussion och analys utifrån resultaten 
I denna del tolkar jag mina resultat utifrån mina teoretiska utgångspunkter. Vidare 
svarar jag på mina forskningsfrågor och diskuterar svaret på varje fråga för sig. 

6.1.1 Hur förstår eleverna i fyra klasser i årskurs 3 likamedtecknets betydelse? 
Av resultatdelen framgår att majoriteten av eleverna kunde räkna relationella 
additionsuppgifter. Den första uppgiften i testet som även var relationell; 3a 
(4+8=6+__) löste 82 % av eleverna rätt. Att så många elever kunde räkna ut en 
relationell uppgift visar att de måste har någon sort av relationell uppfattning av 
likamedtecknet. Det som överraskade mig är den stora diskrepansen mellan 82 % som 
kunde lösa en relationell uppgift och bara hälften som skrev en relationell förklaring av 
likamedtecknet. Andra halvan förfaller alltså ha en operationell förklaring då de inte 
skrev en relationell förklaring ( Kilpatrick, Swafford och Findell 2001). Ett problem 
med detta synsätt är att studien kan missa barn som har förstått likamedtecknet som 
relationell men har svårt att formulera sig (Malmer 1984). Därför är det även viktigt att 
titta på hur dessa elever värderade påståenden om likamedtecknet. Av 32 elever med 
operationell definition av likamedtecknet värderade 15 det relationella påståendet 2c 
”Likamedtecknet betyder att det ska vara lika mycket på båda sidor.” som mycket 
smart. Detta kan tolkas på olika sätt, ett sätt är att vissa elever hade svårigheter att 
formulera sig i ord men kunde förstå och värdera andras påståenden och har därmed 
förstått likamedtecknet som relationellt (Malmer 1984). Ett annat sätt att tolka 
skillnaden är teorin om att kunskapen om likamedtecknet är kontextbundet och 
förändringsresistent. Eleven har en operationell syn i botten men känner igen 
relationella påståenden när hen ser dem, fast eleven tänker inte själv på dem när hen 
räknar med likamedtecknet (McNeil och Alibali 2005a). 
  
Sätter man ihop alla tre kriterier; att räkna alla relationella uppgifter rätt, skriva en 
relationell förklaring av likamedtecknets betydelse och värderar utsagan ”det är lika 
mycket på båda sidor” som mycket smart så var det 38 % av eleverna som uppfyllde 
alla tre. Detta kan tolkas så att det är bara 38 % av alla elever som har en djupare 
relationell förståelse. 
 
När eleverna skulle värdera påståenden om likamedtecknets betydelse så var det 67 % 
som tyckte att det relationella svaret ”Att det är lika mycket på båda sidor” var mycket 
smart (se figur 1.4). Majoriteten av dem hade förklarat likamedtecknets betydelse som 
relationell. Hos elever som hade definierat likamedtecknet som operationellt blev 
uppdelningen däremot ungefär hälften som tyckte att det var mycket smart. Andra 
halvan tyckte att operationella påståendet ” Det betyder att det blir något” (se figur 1.9) 
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var mycket smart. Detta kan betyda att vissa elever som har en relationell förståelse har 
svårt att uttrycka sig skriftlig men att det kunde kryssa i det som motsvarade deras sanna 
värderingar. Men det kan även betyda att andra elever helt enkelt bara kom ihåg att de 
hade hört formuleringen om att det ska vara lika mycket på båda sidor förut av sin lärare 
och tyckte därför att den var mycket smart. Min slutsats här är att detta visar att minst 
hälften av alla elever som skrev en operationell definition har en operationell syn på 
likamedtecknet betydelse även om en del av dem kan räkna relationella uppgifter.  
 
Tolkningen av värderingsdelen av testet (se figur 1.4) ger en fingervisning mot att 
många elever förstår att det ska vara lika mycket på båda sidor av likamedtecknet efter 
att de har räknat ut något. Tolkningen baserar jag på att nästan alla elever tyckte att 
påståendet ”Likamedtecknet betyder att det blir något t.ex. 5+3 blir 8” var smart eller 
mycket smart. När 5+3 blir 8 då är det lika mycket på båda sidor kan vara deras 
förståelsesätt. Detta styrks av uppgiften 15 = ___ där 25 % skriver en räkneoperation på 
tomma platsen istället av ett tal (15). Eleverna verkar ha en förståelse av att de måste 
räkna något först för att det ska vara lika mycket. Även uppgift 4h styrker denna åsikt. 
Uppgiften såg utsåhär:  ___=___.  85 % löste uppgiften rätt. Det var 33 % som löste 
uppgiften genom att skriva en summa på ena sidan och en additionsuppgift på andra 
sidan likamedtecknet. Detta fenomen sågs redan av Erlwanger och Eugene (1976) och 
Oksuz (2007) som framförde åsikten att barn såg likamedtecknet som en signal att göra 
något, vilket styrks av Cockburn (2008) och Falkner, Levi och Carpenter (1999). Även 
L4 trodde att en del av barnen i sin klass uppfattade likamedtecknet på det viset. Alla 
andra lärare trodde att en stor andel elever i deras klass skulle ha en relationell förståelse 
av likamedtecknet. Studien visar att lärarens uppskattning inte stämmer helt överens 
med verkligheten. Uppfattningen stämmer för räknedelen men inte för definitionsdelen. 
Det ger mig intrycket av att lärare lägger mer värd på att räkna matematik än att samtala 
matematik. Malmer (1990) och Olsson (2000) betonar vikten av att samtala mycket i 
matematikundervisningen. Jag tänker likadant. Ofta betecknas användandet av 
matematiska siffror och symboler som att skriva eller prata på mattespråk i 
undervisningen. Det som glöms bort då är själva pratandet om mattespråket. Utan att 
kunna sätta ord på det man gör med siffror och symboler är det svårt att samtala om 
matematiska sammanhang och utvecklar sina kunskaper genom kommunikation enligt 
det sociokulturella perspektivet. Jag funderar på om det inte kan vara bra i 
matematikundervisningen att jobba mindre med att eleven sitter och skriver själv och 
mer med samtal och muntliga redovisningar och uppgifter. 
 
Det som kan förvåna med resultaten i min studie är att resultaten i de internationella och 
svenska studier som jag nämnde i litteraturdelen skiljer sig mycket åt från mina resultat. 
I de studierna hade majoriteten av alla undersökte grundskoleelever som gick lägre än 
årskurs sex, ofta runt 70 %, en operationell förståelse, vilket fastslogs genom att de inte 
kunde lösa relationella uppgifter som t.ex. enkla ekvationer (McNeiloch Alibali 2005; 
Falkner, Levi och Carpenter 1999; Wernberg 2009; Oksuz 2007; Knuth et. al. 2006). 
Faktorer som kan förklara denna stora skillnad mellan elever i denna studie och i andra 
studier följer i avsnitt 6.1.4. 
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6.1.2 Vilken förståelse av likamedtecknet hade elever i matematiksvårigheter? 
I min studie var det 16 % av eleverna som var i matematiksvårigheter. Av alla elever i 
matematiksvårigheter var det en elev som skrev en relationell definition av 
likamedtecknet, vilket betyder att majoriteten beskrev likamedtecknet som operationellt. 
I värderingsdelen av testet värderade 70 % av eleverna som inte når målen operationella 
påståendet ”Likamedtecknet betyder något blir t.ex. 5+3 blir 8” som mycket smart 
jämfört med bara 14 % av eleverna ur gruppen som når målen. Uppgifterna 3a-h 
innehöll bara relationella uppgifter med en utsaga på varje sida av likamedtecknet. 
Gruppen med elever i matematiksvårigheter löste i genomsnitt 41 % av uppgifter och 
gjorde 44 % operationella fel. Gruppen utan matematiksvårigheter löste 95 % rätt och 
gjorde 3 % operationella fel. Däremot löste de flesta elever i matematiksvårigheter 
operationella uppgifter rätt. Detta blir speciellt tydligt i figur 1.8 där det finns en 
översikt över hur eleverna i matematiksvårigheter räknade olika nyckeluppgifter i testet. 
Räkneoperationen var ungefär lika svårt för alla uppgifter. Ändå ser man i figur 1.8 
stora skillnaden mellan hur eleverna löste operationella uppgiften 4a (ungefär hälften 
räknade rätt) jämfört med till exempel 3a (alla räknade rätt). Det betyder att elevernas 
problem inte sitter i räkneoperationen i sig men i förståelsen av likamedtecknet. Hade 
eleverna förstått likamedtecknets innebörd som är lika med så hade de kunnat lösa alla 
uppgifter. 
 
Det jag ser i definitions-/värderingsdelen och i räknedelen är att majoriteten av elever i 
matematiksvårigheter verkar ha en operationell syn på likamedtecknet och därmed 
svårigheter att lösa relationella räkneuppgifter. När jag sätter detta resultat i ett 
sociokulturellt perspektiv där lärandet sker genom kommunikation i socialt samspel 
(Säjlö 2014; Lindquist 1999; Dysthe 2003) så verkar dessa elever inte har fått det stödet 
som de behöver för att utveckla sitt syn på likamedtecknet från början av proximala 
utvecklingszonen vidare till egen relationell kunskap som de ska ha på slutet av den 
proximala utvecklingszonen om likamedtecknet.  

6.1.3 Beroende på förståelsen, hur löser elever olika typer av additionsuppgifter?  
Det jag såg i min studie var att en stor del av eleverna som hade beskrivit 
likamedtecknet som operationellt faktiskt kunde lösa uppgifterna där det behövdes en 
relationell syn för att lösa dem. En skillnad är dock att gruppen som hade beskrivit 
likamedtecknet som relationell löste alla relationella uppgifter bättre än gruppen som 
hade beskrivit likamedtecknet som operationell. Ofta var skillnaden inte så stor men 
uppgift 4f som krävde ett relationellt räknesätt löste 88 % av de elever som hade 
definierad likamedtecknet som relationell mot 59 % ur den operationella gruppen. 
Operationella uppgifter klarade båda grupper ungefär lika bra och bättre än de 
relationella uppgifter. Elever som beskriver likamedtecknet som relationell klarar i 
genomsnitt fler additionsuppgifter i testet än de med som definierade likamedtecknet 
som operationell.  
 

6.1.4 Vad kan vara bakgrunden till undersökta elevers förståelse av likamedtecknet? 
Bakgrunden till elevers förståelse av likamedtecknet inordnas under det sociokulturella 
perspektivet. Allt lärande sker genom kommunikation och samspelet med omvärlden 
(Säjlö 2014; Lindquist 1999; Dysthe 2003). Då alla elever har en annan social 
omgivning är detta orsaken till att det finns olika sätt att se och förstår likamedtecknet. 
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Jag försöker därför bryta ner analysen ytterligare ett steg för att kunna ge en mer 
detaljerad förklaring. 
 
Alla lärare i studien trodde att en större del av eleverna hade en relationell förståelse 
men även att en viss andel hade en operationell förståelse och några en förståelse mellan 
de bägge förståelserna. L1 och L2 förklarade att de flesta elever borde ha en relationell 
förståelse av likamedtecknet då de hade jobbat med det. L3 trodde att vissa elever hade 
en operationell synsätt speciellt när de hade gått skola i andra länder då det operationella 
synsättet är det traditionella. Alla lärarna i min studie försökte använder ordet är lika 
med istället av blir i undervisningssituationer där de förkom likamedtecknet. Då 
lärandet enligt sociokulturella perspektivet sker genom kommunikation är det essentiell 
att läraren använder sig av rätta orden i sociala samspelet med eleven. När en elev ofta 
hör att det blir något efter en räknesituation, det kan vara i eller utanför skolan, kan det 
leda till att hen bygger upp en operationell syn som kan vara förändringsresistent 
(McNeil och Alibali 2005a). L4 angav att vissa elever redan har en operationell 
förståelse hemifrån. Även McNeil et.al. upptäckte det som orsak för elevers 
operationella förståelse (2011). Problemet med detta är att en operationell syn som 
barnen har lärt sig kan vara förändringsresistent när eleven har lärt in synen över en 
längre period. Detta förstärks av den kontext uppgiften står i, är kontexten aritmetisk 
och sen följer relationella uppgifter så är lösningsfrekvensen sämre än om relationella 
uppgifter förkommer i en algebraisk kontext (McNeil och Alibali 2005a). Detta 
antagande styrks av min studie. När relationella uppgifter stod i början av testet så löstes 
dem av fler elever än i den del som följde efter traditionellt uppställda 
additionsuppgifter (se figur 1.5). Av elever som hade förklarat likamedtecknets 
betydelse som relationell räknade 88 % uppgift 4f (18 = 6 +__) rätt, av dem som hade 
förklarat likamedtecknets betydelse operationell var det 59 % som räknade rätt. Detta 
kan jämföras med 84 % rätta lösningar i uppgift 3a av gruppen som beskrev 
likamedtecknet som relationell och 79 % rätta lösningar av gruppen som beskrev 
likamedtecknet operationellt. Diskrepansen i lösningsfrekvensen av elever med 
operationell definition mellan uppgift 3a och 4f är 20 %. 
 
Andra forskare som Köse och Tanisli (2011) och McNeil et. al. (2006) pekade ut 
matematikböckernas uppbyggnad som en av möjliga orsaker till barnens mer 
operationella förståelse i Turkiet och USA. Detta kan även vara en möjlig orsak i 
Sverige. Jag tittade i de matematikböcker som användes i de fyra klasser och där var det 
uppskattningsvis 70-80 % av räkneuppgifterna med likamedtecknet i som bestod av  
traditionellt operationella uppgifter med likamedtecknet på högersidan. Olssen (2008) 
påpekar att vissa barn kan räkna svårare uppgifter muntlig och med laborativt material 
men har problem med att skriva enklare uppgifter på matematiskt symbolspråk vilket 
kan leda till att någon elev kanske inte kunde räkna ut vissa uppgifter. 
 
I de klasser jag undersökte kunde majoriteten av barnen räkna relationella uppgifter, 
detta till skillnad från de resultat som forskare har tagit fram om elevers förståelse i 
USA men även de svenska resultat i TIMSS 2011 (Skolverket 2012b). Att hälften av 
eleverna antingen kunde beskriva likamedtecknet relationellt och majoriteten kunde 
räkna med det på ett relationellt sätt finns flera förklaringar för. En kan vara att 
kommunen ålägger alla sina matematiklärare i grundskolans tidigare år att gå 
matematiklyftet som är en utbildning som fokuserar på nya forskningsrön i 
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matematiken, vilket var en reaktion på Sveriges sämre resultat i PISA studien på senaste 
tiden (källa är kommunens hemsida). Genom utbildningen kan matematiklärarna blivit 
extra medvetna om likamedtecknets vikt då det tas upp i matematiklyftet. Lgr11 
(Skolverket 2011) är det bindande styrdokument för vad undervisningen bör innehålla 
och även här läggs det extra vikt vid att eleverna ska kunna använda likamedtecknet på 
ett fungerande sätt. I styrdokumentet som gällde innan Lgr11 (Skolverket, 2011) finns 
inte ordet likamedtecknet med i kursplan i matematik (1994). Här nämns bara att eleven 
ska kunna förstå grundläggande ekvationer efter årskurs fem. Elever som var med i 
TIMSS 2011 och som hade problem med att lösa ekvationer har blivit undervisad efter 
denna gamla läroplan som inte lägger särskild stor vikt vid betydelsen av 
likamedtecknet medan eleverna som jag testade nu har blivit undervisad enligt Lgr11 
(Skolverket, 2011). Matematikböckerna som försöker omsätta Lgr11´s läroplan 
innehåller uppgifter som har likamedtecknet på vänster sidan och enkla ekvationer dock 
är dessa uppgifter i minoritet. Det som styrker mitt antagande att Lgr11 (Skolverket, 
2011) kan ha bidragit till att majoriteten av eleverna kunde räkna relationella uppgifter 
är Knuth.et.al’s (2006) hypothese att läroplanen i USA som inte innehåller någon 
explicit formulering om likamedtecknet, kunde vara en stor orsak till varför eleverna till 
största del inte hade relationella kunskaper om likamedtecknet i USA. 
 
Nationella proven i matematik som alla i årskurs tre måste göra innehöll någon gång 
under 2010,2011 eller 2012 en uppgift som såg ut såhär 7 + 3 = ____ + 4(PRIM 
gruppen 2015). Denna uppgift passar till formuleringen i nya styrdokumenten Lgr11 
(Skolverket, 2011) som ger likamedtecknets betydelse extra vikt. Jag har lagt märke till 
att många lärare tycker det är viktigt att deras elever är bra förberedd på nationella 
proven. Jag antar därför att några lärare har tittat på gamla nationella proven och tränat 
de uppgifter eller egna liknande uppgifter med sina elever. Detta kan vara en annan 
förklaring varför de eleverna som jag testade klarade uppgifterna så mycket bättre än de 
amerikanska eleverna. 

6.2 Konsekvenser av studien 
Eftersom enbart 4 av 10 elever har en bredare relationell förståelse av likamedtecknet så 
indikerar det ett behov av att fördjupa undervisningen om likamedtecknet så att fler 
elever får en allsidig relationell förståelse. I kunskapskraven för årskurs tre (Skolverket, 
2011) står det att eleven ska kunna föra och följa matematiska resonemang om 
resultatets rimlighet. För att kunna föra ett resonemang måste man kunna uttrycka hur 
man räknar och tänker när man räknar matteuppgifter. Det verkar som att den biten 
saknas hos en del av eleverna i min studie som kan räkna vissa relationella uppgifter 
men inte formulera det i ord. Malmer (1990) understryker att vissa barn inte kan 
förklara hur de tänker, då de saknar ord för att kunna förklara hur de kom på lösningen 
för en matteuppgift. När lärare använder matematikboken som huvudkälla för träning av 
matematiska färdigheter och kunskaper så kan undervisningen vara 
kommunikationsfattig. Enligt sociokulturella perspektivet (Säjlö 2014; Lindquist 1999; 
Dysthe 2003) är kommunikation mellan människor det viktigaste verktyget för att 
lärandet kan ske. Därför bör man som lärare reflektera över hur mycket matematisk 
kommunikation som sker i klassrummet och vilka möjligheter som finns för att höja 
kommunikationsandelen i undervisningen och hur man kan träna elevers förmåga att 
muntlig kommunicera matematiska resonemang. Det finns många olika sätt att jobba 
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med likheter med yngre barn. Leken med en leksaksvåg kan vara ett sätt, att dela upp 
klossar eller andra föremål så att två barn får lika många är ett annat sätt. Malmer 
(1990) hänvisar till färgalgebra som kan genomföras med Cuisenaire-stavar. 
 
I denna studie var det majoriteten av eleverna som kunde räkna relationella uppgifter 
jämfört med tidigare studier där det var en mindre del av eleverna men det betyder inte 
att alla elever kan räkna relationella uppgifter. Runt 30 % hade det svårare att räkna 
relationella uppgifter, några elever klarade enstaka uppgifter och vissa klarade inga. Här 
är konsekvensen att det borde läggas särskild vikt på matematikinlärning redan från 
förskoleklassen eller förskola för att förmedla kunskaper om likheter och 
likamedtecknet. I förskolan är det inte viktigt att kunna skriva siffror och räkneuppgifter 
men istället kommunicerar muntlig och leka med laborativt material om likheter och 
likamedtecknet.  
 
En annan konsekvens utifrån studien är att läraren eller specialläraren till de elever som 
är i matematiksvårigheter bör kartlägga hur eleverna förstår likamedtecknet. Även om 
en algebraisk förståelse av likamedtecknet inte är av lika stor vikt för att lyckas med 
aritmetiska beräkningar i grundskolans tidigare år som på högstadiet där barnen ska 
räkna algebra så är det ändå av stor vikt att ha ett djupare förståelse av likamedtecknet 
redan innan man börjar räkna algebra (Bergsten, Häggström och Lindberg 1997; Levi 
och Carpenter 1999). För det ena ger det eleven fler strategier för att räkna aritmetiska 
uppgifter vilket gynnar elever i matematiksvårigheter för det andra underlätta detta det 
algebraiska räknandet senare i skolgången. Det blir annars svårt för eleverna att ändra 
sin förståelse av likamedtecknet när operationella synen på likamedtecknet har blivit 
förändringsresistent (McNeil och Alibali 2005a).  
 
En konsekvens jag drar ur studien är att det är av betydelse för elevers lärande att få 
möta utsagor och ekvationer med likamedtecknet där eleverna inte behöver fylla i något 
men istället diskutera ekvationens innehåll med klassen/läraren/en klasskompis. Detta 
för att få bukt med förställningen att likamedtecknet betyder att man måste göra något. 
Istället ska fokuset ligga på betydelsen att det är lika mycket eller det är olika mycket på 
båda sidor likamedtecknet utan att behöver skriva ner eller ändra ett resultat. 
 

6.3 Metoddiskussion 
Det som avgör vilken eller vilka metoder som används i ett arbete är vad som passar 
bäst till forskarens arbete. Att kombinera olika metoder i samma forskningsprojekt kan 
ske med avsikten att låta den ena metod kompensera den andra metods svagheter 
(Denscombe 2009). Den huvudsakliga metoden jag valde att använda i min studie är ett 
kriterierelaterat elevtest och den kompletterande metoden en intervju med 
matematiklärarna och en liten observation. När man kombinerar minst två metoder på 
detta sätt kallas det för metodtriangulering (Denscombe 2009; Kruuse 1998). Mitt mål 
var att undersöka en större grupp elever för att få en mer omfattande bild. Detta var en 
orsak till att jag valde att konstruera ett test. En annan orsak var att testresultat är enkelt 
att jämföra och uppgifter i ett test går att ställa på olika sätt för att säkerställa att eleven 
kunde eller inte kunde räkna en viss sorts uppgift.  
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Eftersom jag hade gjort en pilotstudie med test och lärarintervju så kunde jag eliminera 
några faktorer såsom motivationsförlust och svårigheter att räkna subtraktionsuppgifter 
som annars hade kunnat leda till att resultatet skulle blivit skevt. Det som jag upplevde 
var en liten nackdel med ett test var att vissa elever verkade vara vana med att bolla hela 
tiden med en vuxen eller en klasskompis och dessa elever hade det svårt med att sitta 
tyst och ville påkalla min uppmärksamhet ofta för att försöka diskutera hur eller vad de 
skulle tänka. En annan aspekt var att eleverna skulle beskriva likamedtecknets betydelse 
skriftlig och vissa elever hade problem att formulera sig. De problemen hade kanske 
undvikits genom intervjuer med eleverna och enskild testande istället, men det å andra 
sidan hade tillfört andra svårigheter såsom tidsaspekten, intervjuer måste godkännas av 
vårdnadshavaren samt att vissa elever kanske hade funnit det stressande att sitta själv 
med mig som är en främmande person för dem. Kruuse (1998) påpekar att en nackdel 
av intervjuer, speciellt om det är flera är att transkriberingen kan ta en lång tid. 
 
Fördelen med ett test var att all data var lätt att bearbeta på datorn och lät sig 
sammanställas efter olika variabler. Det fanns bara en fråga där jag behövde klassificera 
elevernas svar och det var frågan som handlade om likamedtecknets betydelse. Detta 
blir en fördel då elevernas andra svar inte kunde bli feltolkade då resultatet på en 
matematikuppgift antingen är rätt eller fel, även om det finns underkategorier till det. 
  
För att få mer bakgrundsinformation som backar upp testresultatet valde jag att 
genomföra standardiserade intervjuer med mattelärarna. Nackdelar med intervjun enligt 
Denscombe (2009) är tillförlitligheten då datan är beroende av den specificerade 
kontexten den samlades in på och den individen som deltar. En annan nackdel kan vara 
intervjuareeffekten, alltså det som sägs i intervjun är kanske inte sanningen men det 
som den intervjuade tror att intervjuaren vill höra eller så är den intervjuade påverkad av 
forskarens identitet. Denscombe (2009) talar även om att vissa som blir intervjuade kan 
bli hämnade när intervjun spelas in. Då mina intervjuer var ganska korta och höll sig till 
ett ämne så var min upplevelse av situationerna att de intervjuade lärarna inte var 
hämmande av inspelningen. Det svaret som kan ha blivit påverkade av frågan är om 
matematiklärarna använder sig av matematiska termer i undervisningen eller 
vardagsspråk. Vissa lärare använder kanske mer vardagsspråk men tycker det låter 
bättre om de säger att de användersig av många matematiktermer. Dock hade jag 
intrycket att det jag fick som svar var hur läraren uppfattade sin undervisning. Det enda 
problemet här är att läraren kanske är övertygad att hen använder mycket mattespråk 
men i en observation ser man kanske att det inte är så. Om studien hade varit större så 
hade det varit meningsfullt att även observera några matematiklektioner för att kunna 
jämföra svaren från intervjun med hur läraren verkligen använder likamedtecknet i 
undervisningen. 

6.4 Vidare forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka elevernas kunskaper i hela riket. Den kommun 
där studien genomfördes var med i mattelyftet och gjorde också en riktad satsning på 
matteundervisningen för några år sedan. Resultatet i en annan kommun eller i 
riksgenomsnittet kan se helt annorlunda ut än vad det gör i min studie. Då förståelsen av 
likamedtecknet är av stor betydelse för elevernas kunskaper i matematik speciellt i 
högre årskurs bör det vara värd en undersökning. Det som då kan vara av intresse är att 
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titta på förståelsen i olika årskurser till exempel 1, 3, 6 och 8 i samma skola likande som 
McNeil (2007) gjorde för att få en mer omfattande bild av elevernas kunskaper och hur 
dem utvecklas under skoltiden. I detta fall skulle jag rekommendera att göra ett elevtest 
anpassad till varje årskurs, intervjua lärarna och göra längre observationer av 
matematikundervisningen för att se hur lärarna använder sig av likamedtecknet. 

6.5 Slutord 
När jag läste internationell forskningslitteratur och såg hur eleverna i andra länder hade 
stora problem med att lösa relationella uppgifter så funderade jag om jag skulle få ett 
liknande resultat. Sjunkande resultat i studier som PISA och TIMSS som jag nämnde i 
inledningen ledde mig lite mot de tankarna, speciellt då 75 % av svenska elever hade 
problem med att lösa en ekvation i TIMSS. Detta var eleverna som hade läroplanen Lpo 
94 (Utbildningsdepartementet 1994) som styrdokument där det inte lades någon vikt vid 
likamedtecknets betydelse. De elever som jag undersökte nu har alla LGR 11 
(Skolverket 2011) som styrdokument där det läggs explicit vikt vid likamedtecknet. Jag 
kan förställa mig att detta kan vara en orsak till att de flesta elever klarade att räkna 
relationella uppgifter. Jag tror att även matematiklyftet som matematiklärarna går bidrar 
till en ökad medvetenhet hos lärarna hur man bör undervisa om likamedtecknet. Jag kan 
förställa mig att de elever som har LGR 11 som styrdokument kommer att lyfta PISA 
och TIMSS resultat i framtiden om undervisningens kvalitet stannar på minst samma 
nivå som nu.  
 
Ändå finns det mycket att jobba vidare med. Speciellt elever i matematiksvårigheter 
verkar ha svårt att ta till sig likamedtecknets relationella innebörd. Det som verkar svårt 
för nästan hälften av alla de elever som ingick i studien är att förstå och beskriva vad 
likamedtecknet egentligen betyder även om de kan utföra räkneoperationer med den. 
Många elever verkar ha känslan att likamedtecknet betyder att de måste göra något eller 
att något blir efter de har gjort något. Detta är en uppfattning som kan göra det svårt att 
räkna algebraiska ekvationer med okända variabler senare i skolgången. Då 
matteböckerna innehåller många traditionella operationella uppgifter kan det vara bra att 
komplementera med egna mer relationella uppgifter om man som mattelärare jobbar 
mycket med matteboken. Ett arbetssätt som är väldig lämplig att jobba med om man 
introducerar eller jobbar med likheter och likamedtecknet är Cuisenare-stavar som man 
kan läsa mer om hos Malmer (1984). Det viktigaste är dock inte vilken metod lärarna 
använder men att de ger utrymme i undervisningen åt arbetet med likamedtecknet. 
Därför vill jag avslutningsvis betona vikten av att mattelärarna understryker 
likamedtecknets relationella innebörd fortlöpande under hela skolgången helst med 
början i förskola. 
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Bilaga A 
 
Studie del I 
 
Intervju med mattelärarna 
 

a) Vad tror du hur eleverna i din klass uppfattar likamedteckens innebörd? 
Varför tror du att de uppfattar det så? 
 

b) Hur introducerade du likamedtecken i åk1? 
 

c) Ser du likamedtecken som operationell, det blir ett svar av en räkneoperation eller 
som relationell, likamedtecknet uttrycker lika med relationen mellan båda sidor? 
 

d) Gör du speciella övningar med likamedtecknen om så vilka? 
 

e) Använder du matematiska termer när du pratar  eller försöker du att göra matte 
lättare för eleverna genom att använder vardagsspråk?  
 

 
Studie del II 
 
Elevtest 
Instruktioner: 
”Jag har fått en hemläxa från universitetet där jag ska träna på att göra ett mattetest för 
årskurs 3. 
Men jag har aldrig varit lärare i en åk 3 därför vet jag inte riktigt hur mycket man kan 
när man går i 3an. Mina uppgifter är kanske för lätta eller för svåra. Det vore roligt om 
alla kunde hjälpa mig med min läxa även om det inte är någon skoluppgift. Ni ska 
försöka att räkna alla uppgifter, då ser jag nämligen sen vilka uppgifter som var bra och 
vilka som inte var det. Det är ingen annan utom mig som kommer att se testet. Jag tar 
bort era namn när jag har tittat på resultatet.  
Det ni behöver ha på era bord är penna och sudd.” Dela ut testet 
”Testet ligger med uppgifterna neråt. Alla ska jobba själva. Jag säger när ni får vända på 
bladet.” 
”På första sidan ska ni skriva vad ni heter, i vilken klass ni går och ringa in om ni är 
flicka eller pojke.” När alla är klara: ”Nu får ni vända bladet.” 
 
”I första uppgiften står det frågan ”Vad heter detta tecken?” Här ska ni skriva vad 
tecknet heter. Nästa fråga är ”Förklara vad tecknet betyder” Där ska ni förklara vad ni 
tror att tecknet betyder. Tror ni att det betyder en sak skriver ni upp det, tror ni att det 
kan betyda fler saker så skriver ni upp alla dem. 
När ni är klara så lägger ni ner pennan då vet jag att ni är klara med uppgiften”. När alla 
är klara 
”I andra uppgiften ska jag läsa upp vad andra elever har sagt att likamedtecknet betyder. 
Ni ska bestämma om det de har sagt var mycket smart eller smart eller inte så smart. Ni 
ska fundera en stund och sen ringa in om det som andra elever har sagt att 



 

likamedtecknet betyder är mycket smart eller smart eller inte så smart. När man tycker 
ja, den här eleven har förklarat det bra så ringer ni in ”mycket smart”. När ni tycker 
förklaringen var inte mycket smart men inte dålig heller då ringa ni in ”smart”. När ni 
tycker nä, den här eleven har inte förklarat det bra då väljer ni ”inte så smart” och ringer 
in det. Om det är så att ni inte förstå en förklaring så ringa ni ingenting in.” 
Läs varje påstående två gånger,vill någon höra det en gång till så läses det upp en 
gång till.Därefter läses upp om påståendet var mycket smart, smart eller inte så smart. 
Väntar tills alla har ringat in ett svar innan man läser nästa påståendet. 
 
”Det här har elever skrivit när de skulle skriva upp vad likamedtecknet betyder.” 
 

a) Det betyder att någonting blir (tex 5+3 blir 8) ”Ring	in	det	du	tycker.	Var	det	
ett	mycket	smart,	smart	eller	inte	så	smart	påstående?” 
 

b) Att man måste göra något på ena sidan för att få svaret på den andra. ”Ring	
in	det	du	tycker.	Var	det	ett	mycket	smart,	smart	eller	inte	så	smart	påstående?” 

 
c) Att det måste vara lika mycket på båda sidor.	”Ring	in	det	du	tycker.	Var	det	ett	

mycket smart, smart eller	inte	så	smart	påstående?” 
 

d) Det är två sträck i en matteuppgift.	”Ring	in	det	du	tycker.	Var	det	ett	mycket	
smart,	smart	eller	inte	så	smart	påstående?” 
 

e) Det betyder att två utsagor har samma värde. En utsaga är till exempel 3+4 
eller 8-6. När de har samma värde skulle det stå såhär till exempel 1+3 = 
2+2 ”Ring	in	det	du	tycker.	Var	det	ett	mycket	smart,	smart	eller	inte	så	smart	
påstående?” 
 
 

”Nu följer räkneuppgifter som ni ska lösa så gott ni kan.Om man inte kommer på en 
lösning för en uppgift så hoppar man över den. Ni tar nästa sida när ni är klara med 
denna som kommer nu.  
När ni är klara med alla uppgifter så vänder ni testet. Vill ni så kan ni rita en bild på 
baksidan.” 
 

Tackar alla för  medverkandet och berättar att jag kommer att ta bort deras namn när 
jag använder testet i min hemläxa. Samla in alla test. Berättar att testet handlade om 
likamedtecknet och att det är det jag vill kolla på i min hemläxa. 
  



 

Bilaga B 
 

Namn:  
 
Klass:  
 
Flicka/Pojke 
  



 

1. Vad heter detta tecken  = 

 
 
 

1a. Förklara vad tecknet betyder   = 
 
 
 
 
___________________________________________________ 

 
 
 
2. 
A)  mycket smart smart inte så smart  

 

B)  mycket smart smart inte så smart  

 

C)  mycket smart smart inte så smart  

 

D)  mycket smart smart inte så smart  

 

E)  mycket smart smart inte så smart  

  



 

3. Räkna 
 
a) 4 + 8 = 6 + ___ 

b) 12 + 4 = 10 + ___ 

c) 7 + 3 = ___ + 2 

d) 2 + 3 = ___ + 1 

e) ___ + 8 = 10 +6 

f) 7 + ___ = 3 + 6 

g) 3 + ___ = ___ + 4 

h) ___ + ___ = ___ + ___ 

  



 

4. 

a) 12 + 4 = ___ 

b) 8 + 6 = ___ 

c) ___ + 11 = 19 

d) 5 + ___ = 12 

 

e) ___ = 6 + 7 

f) 18 = 6 + ___ 

g) 15 = ___ 

h) _____ = ______ 

Var testet lätt, medelsvårt eller svårt? 


