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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att bidra med kunskap om hur elever i årskurs tre uppfattar likhetstecknets 

innebörd. För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen ställde vi tre forskningsfrågor: hur 

uppfattar eleverna likhetstecknets betydelse i olika kontexter?, Hur ser ett antal svenska 

elevers i prestationer i algebra ut jämfört med ett antal sydkoreanska elever?, samt vilka olika 

resonemangsvariationer ser vi i elevernas olika svar? I den första forskningsfrågan avser 

kontexter likhetstecknet i tre olika moment: i) Ekvationers strukturer (inkluderar även 

relationella resonemang uppgifter), t.ex. om 22+15=15+22 är sant eller falskt, ii) Definition 

av likhetstecknet, t.ex. beskriv innebörden av likhetstecknet, iii) Öppna ekvationer, t.ex. vilket 

är det okända talet i den givna ekvationen? 

 

Vi valde att genomföra en kvantitativ studie med hjälp av ett matematiktest. 72 elever i 

årskurs tre genomförde testet i vår studie. Med hjälp av en så kallad konstruktionskarta 

kategoriserade vi var eleverna befann sig kunskapsmässigt i sin förståelse för likhetstecknets 

innebörd.Blanton, Stephens, Knuth, Murphy Gardiner, Isler och Kim (2015)  har kategoriserat 

algebran i fem olika kategorier så kallade ”big ideas". Med hjälp av ”big ideas” kunde vi få en 

översiktlig bild över hur eleverna i undersökningen uppfattar likhetstecknet i olika algebraiska 

kontexter det vill säga i de fem olika kategorierna. För att kunna jämföra hur eleverna i vår 

undersökning presterade på matematiktestet med en internationell forskningsstudie valde vi 

en forskningsstudie som genomförts i Sydkorea, där man har använt sig av samma 

matematiktest som eleverna i vår undersökning har genomfört. Således jämförde vi elevernas 

prestationer i vår undersökning med de sydkoreanska eleverna i årskurs tre prestationer på 

samma matematiktest.  

 

Resultatet visade att eleverna uppfattar likhetstecknet olika beroende på vilken kontext 

symbolen presenteras i. Majoriteten av eleverna missuppfattar likhetstecknet och ser det som 

signal till svaret på frågan. Eleverna presterar lägst i det område inom algebran som 

representerar generaliserad aritmetik som innefattar strukturer, relationer och mönster inom 

aritmetiken. Eleverna i studien har en lägre relationell förmåga det vill säga har lägre förmåga 

att se strukturer och relationer än de sydkoreanska eleverna men ligger i övrigt på samma 

kunskapsnivå inom detta test.  

Nyckelord: Likhetstecknet, generaliserad aritmetik, konstruktionskarta, Big ideas 
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Inledning 

Under våra 10 år i den svenska grundskolan har det stora intresset för matematik varit 

oförändrat. Vi båda har haft turen att få duktiga matematiklärare som vet att ingen elev är den 

andra lik och vi blir fascinerade av dessa matematiklärare som har förmågan att bemöta 

elevers olika behov inom matematiken.  

I och med vårt intresse för matematiken har vi följt skoldebatten kring svenska elevers 

prestationer i de internationella testerna. Svenska elevers låga prestationer gentemot andra 

länder oroar oss.  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning såg vi flera tecken på kunskapsbrister hos eleverna 

i matematikämnet. Vi båda upplevde att problemlösning var en svår utmaning för eleverna där 

likhetstecknets betydelse sattes i olika kontexter som bland annat innefattade likhetstecknets 

representation i ekvations strukturer och öppna ekvationer. Isabelle såg under 

matematiklektionerna hur likhetstecknet missbrukades, inte minst av lärarna själva.  

Efter åren av verksamhetsförlagda utbildningsperioder bestämde vi oss båda för att välja 

matematik som område i vårt självständiga arbete. När vår handledare Lars Madej gav oss 

möjligheten att ingå i hans forskingsprojekt som innebar att med hjälp av ett matematiktest 

undersöka barns uppfattningar av likhetstecknets betydelse och prestationer kring algebra 

området, kunde vi inte tacka nej.  

Vi vill  rikta ett stort tack till vår handledare för att han gav oss denna möjlighet och för all 

hjälp han har bidragit till oss under arbetets gång.Vi vill även rikta ett stort tack till skolan, 

lärarna och eleverna som genomförde vårt matematiktest, utan er hade detta inte varit möjligt. 

Arbetet med uppsatsen har hjälpt oss att komma närmare målet att bli som de 

matematiklärarna vi har haft som förebilder och förhoppningsvis förbereda eleverna för den 

framtid som väntar dem.  

Vi valde att genomföra uppsatsarbetet gemensamt för att få fram olika synsvinklar samt 

diskutera och analysera innehållet. 
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Bakgrund  
 

PISA-Internationell studie 

Ett omdiskuterat ämne i både media och skoldebatten är den internationella undersökningen 

PISA som genomförs var tredje år i Sverige. PISA är en förkortning för Programme for 

International Student Assessment, ett OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling)-projekt där syftet är att undersöka hur väl länders utbildningssystem förbereder 

eleverna för framtiden. Undersökningen testar elevernas förmågor i naturvetenskap, 

läsförståelse och matematik (Skolverket, 2016b). 

 

Sedan den första PISA undersökningen år 2000 har de svenska PISA resultaten fallit 

kontinuerligt för varje år som testet erhållits och Sverige har därmed den största resultat 

försämringen av alla länder. År 2012 försämrades det svenska genomsnittliga resultatet 

drastiskt och låg resultatmässigt lägre än OECD-genomsnittet i samtliga ämnesområden 

(Skolverket 2013a). 

 

När det gäller matematikämnet har det visat sig att svenska elever har lägre resultat i algebra 

än de internationella genomsnittet (Bråting & Madej, 2017). 2003 då huvudområdet för PISA 

undersökningen var matematik presterade Sverige bättre än OECD-genomsnittet i matematik. 

2012 var huvudområdet för PISA undersökningen återigen ämnet matematik, Sverige 

presterade då under OECD-genomsnittet inom matematik. År 2015 skedde det en förändring i 

resultatet gällande ämnesområdet i matematik, de svenska eleverna presterade på den 

genomsnittliga OECD- nivån i matematik och därmed blev svenska elevers genomsnittliga 

resultat bättre än år 2012. Sveriges matematikresultat från 2015 var dock fortfarande lägre 

jämfört med det matematikresultat Sverige fick år 2003 (Skolverket, 2016a).  

 

TIMSS-Internationell studie 

En annan internationell studie som mäter elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap 

är TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study. TIMSS genomförs var 

fjärde år och studien berör årskurs fyra och årskurs åtta. I årskurs fyra har resultatutvecklingen 

varit positiv, dock har eleverna presterat sämre än andra OECD och EU-länder inom ämnet 

matematik. År 2015 bröt årskurs åtta en nedåtgående trend i resultatutvecklingen inom 

matematik, dock ligger resultaten fortfarande under OECD-ländernas genomsnittliga resultat 

(Skolverket, 2018b).  
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Algebra i grundskolan- för respektive motargument 

Carraher, Schliemann, Brizuela och Earnest (2006) nämner att det finns flera forskare som 

hävdar att barn i de lägre åldrarna inte har den kompetens som krävs för att lära sig algebra 

för att eleverna inte har den kognitiva förmågan att hantera algebraiska fenomen som 

variabler och funktioner. Trots dessa synpunkter lyfter Carraher et al. (2006) fram ett flertal 

skäl till varför man bör implementera algebra i de tidiga skolåren. Ett av skälen är att man inte 

bör betrakta aritmetik och algebra som två skilda matematiska grenar utan snarare som två 

ämnen som kan integreras med varandra. Om eleverna fokuserar för mycket på konkret 

aritmetik så finns det en risk att eleverna inte tillhandahåller ett generaliserbart resonemang. 

 

Det har gjorts omfattande studier angående implementering av algebra i de tidiga skolåren. En 

sådan studie genomfördes av Blanton et al. (2015) och gick ut på att undersöka effekterna av 

att introducera en specialanpassad undervisning i algebra i årskurs tre. I studien fick en 

inventionsgrupp det vill säga en testgrupp med ett antal elever i årskurs tre specialanpassad 

undervisning i algebra medan en annan grupp av elever i årskurs tre fick fortsätta att följa 

originalundervisningen och läroplanen i matematik. Resultatet av studien visar att 

inventionsgruppen som genomfört den specialanpassade undervisningen i algebra hade 

anmärkningsvärt bättre resultat än elevgruppen som följde originalundervisningen. Eleverna i 

inventionsgruppen var mer benägna att använda algebraiska strategier för att lösa problem, 

exempelvis uppfattade eleverna likhetstecknet som en relationssymbol medan eleverna som 

följde originalundervisningen fortfarande hade ett operativt resonemang kring likhetstecknet 

och därmed inte utvecklat en bredare förståelse. Blanton et al. (2015) kom i studien fram till 

att elever i årskurs tre är kapabla till att framgångsrikt utveckla ett algebraiskt resonemang 

inte minst inom generaliserad aritmetik. Förutsättningen för att eleverna ska kunna utveckla 

algebraiska kunskaper krävs det att eleverna får en lämplig undervisning i detta. 

 

Katz och Barton (2007) håller inte med Blanton el al. (2015) i forskningsgruppens argument 

för generaliserad aritmetik i grundskolan. Ett argument Katz och Barton (2007) förespråkar är 

att eleverna inte har de kunskaper som krävs för att kunna hantera generaliserad aritmetik. Det 

krävs lång erfarenhet och träning för att kunna hantera den typen av abstraktion som 

generaliserad aritmetik kräver. Katz och Barton (2007) menar att historiskt sett uppkom 

algebran från ett behov av att lösa matematiska problem, både vardagliga problem och sådana 

som skapats utifrån matematiska situationer. Elever bör således lära sig att använda algebra 
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som ett verktyg för att lösa matematiska problem. Idag ses algebra mer som ett redskap för att 

förstå och beskriva matematiska system inom den generaliserade aritmetiken. Katz och 

Barton (2007) tycker att man ska implementera algebra i grundskolan men att den 

generaliserade aritmetiken bör introduceras i de högre årskurserna då Katz och Barton (2007) 

anser att eleverna är mer mottagliga för sådana abstrakta moment inom matematiken.  

 

Algebra i grundskolans läroplan 

I den svenska läroplanen står det att eleverna i ämnet matematik ska ha kunskaper inom 

algebra. I det centrala innehållet för årskurs 1-3 står det att undervisningen ska behandla dessa 

punkter inom algebra: 

• “Matematiska likheter och likhetstecknet betydelse. 

• Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, 

beskrivas och uttryckas. 

• Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund 

för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.” (Skolverket, 

2018a)  

Mot bakgrund av ovanstående ståndpunkter går denna studie ut på att undersöka om den 

svenska matematikundervisningen i algebra är tillräckligt omfattande för att eleverna ska ha 

möjlighet att utveckla ett korrekt algebraiskt tänkande i tidig ålder.  
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Forskningsöversikt  

Studier om elevers förståelse av likhetstecknets betydelse  

Ett påstående som är återkommande i Matthews, Rittle-Johnson, McEldoon och Taylors 

(2012) forskningsstsudie är  “Knowledge of the equal sign as an indicator of mathematical 

equality is foundational to children’s mathematical development and serves as a key link 

between arithmetic and algebra” (2012, s.316). Detta påstående ligger till grund för deras 

syfte vilket är att med hjälp av ett bedömningsinstrument det vill säga med hjälp av ett 

matematiktest få fram kunskaper om hur elever uppfattar likhetstecknets innebörd. Med hjälp 

av uppgifterna i matematiktestet kan man se hur elevers kunskaper om likhetstecknet bidrar 

till algebraiskt tänkande. Eleverna som var med i studien fick genomföra 

bedömningsinstrumentet som i form av ett matematiktest på 27 uppgifter. Matematiktestet var 

framtaget och modifierat ur en tidigare forskningsstudie genomförd av Rittle-Jhonsson, 

Matthews, Taylor och McEldoon (2011). 

 

Matematikestet som användes i undersökningen granskades av fyra utbildningsexperter inom 

matematik som alla hade över 10 år erfarenheter inom forskning gällande grundskolebarns 

algebraiska tänkande. Utifrån den återkoppling som gjordes av experterna så genomfördes en 

del revisioner från det ursprungliga testet framställt av Rittle-Jhonsson et al. (2011). Den 

återkoppling som gavs från expertgruppen grundar sig på empiriska bevis det vill säga att den 

återkoppling som gavs har vetenskapliga belägg. Orsaken till att vissa uppgifter fick revideras 

var att de hade för svaga psykometriska-egenskaper vilket menas med att uppgifterna inte är 

tillräckligt anknutna till elevers psykologiska egenskaper såsom elevers kognitiva förmåga. 

Forskningsgruppen använde sig av objektsresponsteori när de tog fram testet vilket menas 

med att de använder sig av olika moment som representerar likhetstecknets betydelse i olika 

kontexter och på så sätt få fram en rikare bild av elevernas förståelse av likhetstecknets 

innebörd från ett och samma bedömningsinstrument. Forskningsgruppen utvecklade en 

konstruktionskarta utifrån Rittle-Johnssons et al. (2011) forskningsstudie för att kategorisera 

uppgifterna i matematiktestet. Konstruktionskartan består av fyra olika nivåer som beskriver 

elevers kunskapsutveckling var gällande likhetstecknet och dess innebörd (se teorikapitlet för 

mer information om de olika nivåerna). Resultatet visar att det som Matthews et al. (2012) 

utvecklat i sin forksningsstudie det vill säga matematiktestet och konstruktionskartan har hög 

rehabiliteten och validiteten. Matematiktestet tillsammans med konstruktionskartan var avsett 
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för att mäta elevers kunskaper om likhetstecknets innebörd vilket visade sig vara fullt möjligt. 

Med hjälp av matematiktestet kunde man förutsäga hur elever som ligger på olika 

kunskapnivåer kommer prestera.  

 
Pang och Kim (2017) har genomfört två forskningsstudier i Sydkorea. I den första studien 

undersöktes sydkoreanska grundskoleelevers kunskaper om likhetstecknet, uttryck och 

ekvationer genom att använda  samma bedömningssinstrument i form av ett matematiktest som 

Matthews et al. (2012) framställde och genomförde i sin studie, med viss revidering. I den andra 

studien undersöktes hur årskurs tre elever svarade på olika matematiska uppgifter som är 

relaterade till tidigt algebraiskt tänkande  med hjälp av samma matematiktest, bedömning och 

analysverktyg som användes i Blanton et al. (2015) forskningsstudie som nämns i 

bakgrundskapitlet i denna uppsats. Med hjälp av resultaten från den andra studien fick 

forskargruppen reda på hur de algebraiska tänkandet hos de sydkoreanska studenterna ser ut i 

ett internationellt perspektiv. Resultatet visade att sydkoreanska elever presterade lika bra eller 

en aning sämre på matematikuppgifterna än elever som ingick i inventionsgruppen i Blanton et 

al. (2015) studie. De sydkoreanska eleverna presetrade mycket bättre än de elever som inte 

ingick i Blanton et al. (2015) inventionsgrupp och som inte fick specialanpassad undervisning 

i algebra.Pang och Kim (2017) menar att genom tolkning av elevernas prestationer i förhållande 

till den nuvarande läroplanen i matematik vet man vilka förbättringar som bör göras i den 

aktuella matematik läroplanen för att främja algebraiskt resonemang. 

 

Resultatet från den första studien i Pang och Kims (2017) undersökning visar att den 

matematikuppgift som ansågs vara mest utmanande för de sydkoreanska eleverna i 

bedömningsinstrumentet visade sig vara uppgift 12 (se bilaga 4). Uppgiften går ut på att 

eleverna ska ringa in svarsalternativet bra eller inte bra beroendes på om eleven tycker att den 

angivna definitionen av likhetstecknet stämmer överens med sin egna uppfattning av 

likhetstecknets betydelse. I uppgift 12a fick 113 elever av 140 rätt. Dessa elever tycker att 

följande definition av likhetstecknet “samma som” är en god definition av likhetstecknet. 128 

av 140 elever fick rätt på uppgift 12b där de inte tyckte att definitionen av likhetstecknet  “lägga 

till” var en bra beskrivning. På uppgift 12c hade 31 elever rätt av de totala antalet. Dessa elever 

ansåg att “svaret på uppgiften” var en sämre definition av likhetstecknet. Många elever har en 

förståelse att likhetstecknet betyder “samma som” och att likhetstecknet inte kan definieras som 

“lägga till”, dock är det fortfarande många elever som även tycker att likhetstecknet betyder 

“svaret på frågan”. 
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Elevers uppfattningar om likhetstecknet  

Matthews et al. (2012) hänvisar i sin artikel till flera forskare som har stora erfarenheter av att 

undersöka barns svårigheter och uppfattningar om likhetstecknet. Flertalet av dessa forskare 

har kommit fram till att elever som har en välutvecklad uppfattning av likhetstecknet i årskurs 

1-6 erhåller ett relationellt resonemang. Dessa elever har förmågan att se likhetstecknet som 

en symbol på matematisk likhet och har därmed förståelse för att likhetstecknet representerar 

en relation mellan de uttryck eller kvantiteter som förekommer på vardera sida av ekvationen. 

Generellt talar forkarna för att elever med förmåga att se likhetstecknet på ett relationellt sätt 

har en högre kompetens inom det algebraiska området samt är bättre på att lösa ekvationer 

och föra algebraiska resonemang. Dessvärre har majoriteten av eleverna i grundskolan och i 

mellanstadiet svårigheter med att förstå innebörden av likhetstecknets betydelse. Eleverna 

missuppfattar ofta  likhetstecknet som en signal på ett operationellt resonemang som ”är lika 

med” samt  ”svaret blir”.  På grund av detta missförstånd svarar majoriteten av barnen i 

grundskolan och mellanstadiet fel på ekvationer av dessa slag: 6+2=◻+4 och skriver 8 eller 

12 i den tomma rutan. Samtidigt har eleverna svårt att lösa och begripa ekvationer som inte är 

i standardformat a+b=c, eleverna anser att ekvationer såsom 5=5 och 8 + 9 = 8 + 8 + 1 är 

falska. Forskarna som Matthew et al. (2012) hänvisar till sin artikel tror att orsaken till att 

barnen har svårt för att lösa matematiska problem som ovan är barnens ständiga möten med 

problem i svarformat tillexempel 3+4=7. Detta är problematiskt då eleverna behöver utveckla 

ett relationellt resonemang inte minst för att nå kunskaper inom högre matematik och 

utbildning i allmänhet. 

 

Algebraiskt innehåll i den svenska läroplanen och läroböcker 

En annan studie som är intressant för detta ämnesområde är Bråting och Madejs (2017) 

forskningsstudie. Syftet var att undersöka orsakerna till att svenska elever presterar lågt i 

internationella undersökningar genom att ta reda på hur utvecklingen av algebraiskt tänkande 

ter sig i matematikläroplanen och i två läroboksserier av matematikböcker. De två 

läroboksserierna som undersöktes var Matte Eldorado årskurs 1-6, Matte Direkt Safari årskurs 

1-3 och Matte Direkt Borgen 4-6. I studien användes Blanton et al. (2015) “Big ideas” som ett 

analysverktyg för att kunna kategorisera det algebraiska innehållet i läroböckerna (se kapitlet 

teoretiska utgångspunkter). 
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Läroboken Eldorado årskurs 1-3 har totalt 866 sidor, resultatet visar att 97/866 sidor består av 

algebra vilket mostavarar 11% av det totala innehållet i läroboken. Läroboken Matte Direkt 

årskurs 1-3 har totalt 834 sidor, resultatet visar att 53/834 sidor består av algebra vilket 

motsvarar 6% av det totala innehållet i läroboken. I studien kom man fram till att de fyra första 

kategorierna av “Big ideas” är de delarna i det algebraika innehållet som främst representeras i 

läroplanen inom matematik respektive läroboksserierna. Den femte kategorin som innefattar 

generaliserad aritmetik är den kategorin som representeras minst i de båda läroböckerna 

Eldorado och Matte Direkt (se teorikapitlet för beskrivning av kategorierna). I Eldorado årskurs 

1-3 är 14% av de totala algebra innehållet generaliserad aritmetik  och i Matte Direkt årskurs 

1-3 är det endast 2% som omfattar generaliserad aritmetik. I diskussionsavsnittet i Bråting och 

Madejs (2017) forskningsartikel nämns det ännu en gång hur viktigt det är att eleverna lär sig 

generaliserad aritmetik för att kunna utveckla ett algebraiskt resonemang. Bråting och Madej 

(2017) anser att man kan se generaliserad aritmetik som en bro mellan aritmetik och algebra. 

Forskningsstudiens resultat visar att det inte finns några belägg på att en bro mellan aritmetik 

och algebra byggs i den svenska läroplanen och mycket lite i läroböckerna.   
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Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet presenteras Piaget och konstruktivismen som en bakgrund till Matthew et al. 

(2012) konstruktionskarta. Det vill säga, konstruktionskartan ska ses i ljuset av denna teori och 

med konstruktivismen i bakgrunden fås en bättre förståelse av konstruktionskartan. 

 

Piaget och konstruktivismen  

Säljö (2014) nämner Jean Piaget som omtalad företrädare för konstruktivismen eller snarare 

varianten individualkonstruktivism. Induvidualkonstruktuvismen står för att den enskilda 

människans verklighetsbild konstrueras av individen själv utifrån erfarenheter. En känd teori 

skapad av Piaget är hans stadieteori som bygger på människans kognitiva utveckling från 

tidigt foster till fullvuxen människa. Piaget anser att det finns fyra stycken huvudstadier som 

en människa utvecklas genom (Säljö, 2014). Säljö skildrar utvecklingsstadierna som en 

central roll inom konstruktivismens lärande (2015). Gallagher och Reid (2002) menar att en 

utveckling först måste inträffa för att ett lärande ska ske. För att ett lärande ska ske måste 

människans tänkande befinna sig på rätt huvudstadium.   

 

 

Konstruktionskarta 
 

Som analysvekrtyg för att kunna kategorisera elevernas prestationer i olika kunskapsnivåer 

har vi valt att använda Matthews et al. (2012) konstruktionskarta. Matthews et al. (2012) har 

inspirerats av konstruktivismen, Piaget och hans stadieteori. Forskningsgruppen har använt 

sig av en så kallad konstruktionskarta för att kategorisera vart elever befinner sig 

kunskapsmässigt i sin förståelse för likhetstecknets innebörd med hjälp av ett matematiktest. 

Konstruktionskartan består av fyra olika nivåer som beskriver elevers kunskapsutveckling var 

gällande likhetstecknet och dess innebörd. Kunskapsutvecklingen sker från den lägsta nivån 

som indikerar ett operativt tänkande till den högsta nivån som motsvarar förmågan att lösa 

mer avancerade relationella matematikuppgifter. Vilken nivå matematikuppgifterna tillhör 

baseras på uppgiftens struktur och vilka förmågor som krävs i respektive uppgift för att kunna 

lösa den samt vilken kontext likhetstecknet och dess betydelse är i. 

 

Nedan kommer en beskrivning av de olika nivåerna utifrån Rittle-Johnson et al. (2011) 

tolkningar av konstruktionskarta. Kunskapsnivåerna ökar successivt från nivå ett till nivå fyra 

där nivå fyra motsvarar de uppgifter som kräver mest avancerad kunskap. Elever som är på 
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nivå ett har ett strikt operationellt resonemang och definierar likhetstecknet som operativt. 

Eleverna kan således endast lösa uppgifter som är operationellt strukturerade (exempel där 

man har operationer på vänster sida som a+b=c, eleverna har även förmågan att lösa uppgiften 

om a eller b är okänd). Elever på nivå två har ett mer flexibel operationellt resonemang där de 

har förmågan att lösa och resonera kring ekvationer som har operationer på höger sida. 

Eleverna förstår även att det ska vara en likhet mellan båda sidorna av likhetstecknet när det 

inte finns några operationer (exempel operationer på höger sida c=a+b, inga operationer a=a). 

Elever på nivå tre har ett grundläggande relationellt resonemang. Eleverna kan lösa och 

resonera kring ekvationsstrukturer med operationer på båda sidorna av likhetstecknet och har 

förmågan att definiera likhetstecknet som något relationellt (exempel operationer på båda 

sidorna a+b=c+d och a+b-c=d+e). Elever på nivå fyra har en jämförande relationell förståelse 

av likhetstecknet. Eleverna kan lösa och resonera kring ekvationer genom att jämföra uttryck 

på båda sidorna av likhetstecknet. Eleverna har förmågan att förstå att om det sker en 

gemensam förändring på vardera sida av ekvationen upprätthålls likheten och en fullständig 

beräkning utesluts. Dessa elever vet att likhetstecknet representerar en relation mellan 

ekvationens båda led,  således är dessa elever så pass medvetna om relationen mellan 

uttrycken som finns på vardera sida om likhetstecknet så att ingen beräkning krävs. Eleverna 

kan konsekvent använda sin relationella tolkning av likhetstecknet (exempel kan eleverna 

räkna ut att 67+86 är likvärdigt med 68+85 utan att göra någon uträkning) . 

 

“Big ideas” 

Vi har använt ”big ideas” som ett analysvektyg för att få en översiktlig bild över hur eleverna 

i vår undersökning uppfattar likhetstecknet i olika algebraiska kontexter det vill säga i de fem 

olika kategorierna som härmed presenteras. Blanton et al. (2015)  har klassificerat algebran i 

fem olika kategorier så kallade ”Big ideas”. Vi har valt att använda Bråting och Madejs 

(2017) tolkning av “Big ideas” som lyder enligt följande: den första kategorin innefattar 

ekvivalenser, ekvationer, uttryck och olikheter, Equivalence, expressions, equations, and 

inequalities (EEEI). Den andra kategorin Functional thinking (FT) innefattar funktionslära. 

Den tredje kategorin berör variabler (VAR) vilket inkluderar bland annat tabeller samt 

förståelse för variabler i olika sammanhang. Den fjärde kategorin handlar om proportionalitet 

(PR). Den sista kategorin Generalized arithmetic (GA) behandlar generaliserad aritmetik som 

innebär strukturer och relationer inom aritmetiken. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur elever i årskurs tre uppfattar 

likhetstecknets innebörd.  

1. Hur uppfattar elever likhetstecknets betydelse i olika kontexter?  

2. Hur ser ett antal svenska elevers prestationer i algebra ut jämfört med ett antal 

sydkoreanska elevers prestationer? 

3. Hur kan elevers resonemangsvariationer se ut?  
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Metod 

Vi har valt att använda oss av bedömningsinstrumentet det vill säga matematiktestet som Pang 

och Kim (2017) använde sig av i sin forskningsstudie vilket nämns under kapitlet tidigare 

forskning i denna uppsats. Vi ansåg att utifrån matematiktesterna skulle få fram relevant 

information som kan hjälpa oss att besvara de forskningsfrågeställningar vi formulerat för 

denna undersökning. Som analysverktyg har vi valt att använda Matthews et al. (2012) 

konstruktionskarta för att kunna kategorisera elevernas prestationer i olika kunskapsnivåer. Vi 

har även valt att använda Pang och Kims (2017) rättningsmetod för analys av resultaten som 

eleverna i vår studie fick på matematiktestet samt för att möjliggöra vår jämförelse med Pang 

och Kims (2017) forskningsstudie.  

 

Deltagare 
Fyra årskurs tre klasser med totalt 72 elever från samma skola var med i undersökningen. Alla 

klasserna använde sig av läromedlet Mera Favorit matematik. Det anordnades två testtillfällen, 

där den första ägde rum i en aula med alla klasserna. Det andra tillfället anordnades i efterhand 

för de elever som hade frånvaro vid det första tillfället. Alla elever fullföljde matematiktestet.  

 

Etiska aspekter 
Vår undersökning som vi genomfört och redovisar i denna uppsats ingår i ett forskningsprojekt 

och är ett samarbete med vår handledare Lars Madej. Således förvaras allt material, såsom 

dokument och arbetskopior vid Uppsala universitet. Åtkomst till materialet är på så sätt 

begränsat till personer som tillhör den forskargrupp vår handledare ingår i. När materialet inte 

uppfyller ett behov längre kommer vår handledare att förstöra det. Undersökningen genomförs 

i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskning. Inga uppgifter om 

deltagarna fanns på testet eller tillgängligt på annat vis. Detta gör att den enskilde deltagaren är 

anonym, även för oss som genomför studien, och därmed kan en enskild elevs svar inte 

identifieras i efterhand. De elever som deltog i studien har fått medgivande från barnets 

vårdnadshavare (se bilaga 13 och 14). Medverkan i undersökningen var frivillig och deltagarna 

kunde när som helst avbryta deltagandet fram tills testet var genomfört och insamlat. När 

insamling av testen skedde lades varje papperskopia i slumpmässig ordning. För att skydda 

barnens identitet och anonymitet är det endast vi som vet vilken skola eleverna går på. 

Geografisk placering, sociokulturell, ekonomisk bakgrund och kön var inte relevant 

information för att få våra forskningsfrågeställningar besvarade därför efterfrågades inte sådan 

information från deltagarna. 
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Matematiktestet  

Matematiktestet som användes i vår undersökning är tagen från Pang och Kims (2017) 

forskningsstudie och består av totalt 27 matematikuppgifter (se bilaga 1-7 för fullständig 

version av matematiktestet). Vår handledare har anpassat uppgifterna till den svenska 

kontexten, vilket gjorde att en del uppgifter reviderades. Eleverna fick 45 minuter på sig att 

fullfölja uppgifterna.Testet var uppbyggt utifrån tre olika kontexter som motsvarar dessa olika 

typer av moment:  Ekvations strukturer (inkluderar även relationella resonemang uppgifter), 

exempel är 22+15=15+22 sant eller falskt? Definition av likhetstecknet, exempel beskriv 

innebörden av likhetstecknet. Öppna ekvationer, exempel vilket är det okända talet i den givna 

ekvationen? (se bilaga 8-10 för uppgifternas olika moment).Uppgifterna var även uppdelade i 

de olika nivåer som motsvarar konstruktionskartan som beskrivs i kapitlet teoretiska 

utgångspunkter i denna uppsats. Uppgift 1a och 15 är kontrollfrågor/uppvärmningsfrågor och 

är inte inplacerade i konstruktionskartan, (se bilaga 8-10 för uppdelningen av uppgifterna i 

matematiktestet i konstruktionskartan). Vi har gjort en del revideringar i vår version av 

konstruktionskarta så att det är anpassat till matematiktestet som vi använde oss av från Pang 

och Kims (2017) studie samt vår handledares reviderade version av testet.   

Datainsamling och analys 

Alla elevernas svar på matematiktestet samlades in och analyserades. Varje uppgift 

klassificerades med antingen 0 för fel svar eller 1 för rätt svar samt -1 för ej svar/vet inte (se 

bilaga 11). Uppgifterna som krävde en förklaring (se bilaga 12) av eleverna rättades med tre 

olika bedömningsalternativ: Relationellt resonemang, elever som bedömdes enligt relationellt 

resonemang hade förmågan att se strukturer och relationer och uteslutigt beräkningar, 

operationellt resonemang bedömdes elever med som använde sig av olika räknestrategier för 

att lösa matematikuppgiften. Det tredje bedömningsalternativet ofullständigt bedömdes de 

elever som haft en ofullständig förklaring till hur de löst uppgiften antigen genom att de 

lämnat blankt svar eller gjort otillräckliga redovisningar om hur hen tänkt. Utöver detta 

klassificerades även svaren som korrekta eller felaktiga (se avsnittet metod för bearbetning 

och analys för exempel på bedömningar). Även om eleven hade svarat fel på de typer av 

uppgifter som krävde en förklaring valde vi att bedöma elevernas svar enligt de tre olika 

bedömningsalternativen då vi var intresserade av elevernas förståelse för uppgiften. På de 

elevsvar som vi kände oss osäkra på gällande bedömningen bad vi vår handledare om en 

oberoende tolkning för att stärka undersökningens reliabilitet. Om den andra bedömningen 
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från vår handledare skulle skilja sig från vår preliminära bedöming hade detta varit en 

indikation på lägre reliabilitet. En möjlighet hade då varit att analysera om alla prov för att 

säkerställa enhetlig tolkning. Handledarens bedömning visade sig dock stämma överens med 

vår preliminära bedöming på dessa uppgifter, vilket tyder på god reliabilitet i undersökningen. 

 

Metod för bearbetning och analys  

På uppgift 1, 9-19 samt 25-27 kunde eleverna få bedömningen rätt/fel/vet inte. Elever som 

fick bedömningen vet inte hade lämnat ett blankt svar, skrivit ett frågetecken eller ringat in 

“vet inte” på de uppgifter som hade det svarsalternativet. Uppgift 9 löd enligt följande “Vad 

betyder likhetstecknet (=)? Kan det betyda något annat?” på denna uppgift kunde eleverna 

endast få rätt svar om de givit en förklaring till likhetstecknets betydelse som beskrev tecknet 

som en matematisk likhet, exempel på ett sådant svar ges i figur 1. Exemplet är taget från ett 

utav testerna i vår undersökningen.   

 

 

Figur 1Beskriver exempel på en elev som gett en korrekt definition av likhetstecknet 

 

De resterande uppgifterna: 2-8 samt 20-24. Kunde eleverna få bedömningen rätt respektive fel 

i kombination med ofullständigt, relationellt, operationellt samt vet inte. När en elev bedömdes 

med rätt i kombination med ofullständigt på en uppgift kunde eleven exempelvis ha svarat rätt 

på frågan men när eleven skulle förklara hur hen kommit fram till svaret så lämnades den delen 

blank. Eleverna som fick denna bedömning kunde även ha svarat rätt på frågan men haft fel 

operationellt eller relationellt resonemang till hur eleven kommit fram till svaret. Elever som 

fick bedömningen fel ofullständig hade svarat fel på frågan samt svarat blankt på hur de kommit 

fram till svaret eller givit en ofullständig redovisning.  
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Elever som har fått bedömningen rätt i kombination med reltionellt har förmågan att se 

strukturer och relationer och har således inte behövt ta till beräkningar för att besvara uppgiften. 

Figur 2 visar ett exempel från undersökningen en elev som svarat korrekt på frågan genom ett 

relationellt resonemang. 

 

 

 

Figur 2 visar ett exempel på en elev som svarat korrekt på frågan och har ett relationellt resonemang 
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Elever som fått bedömningen rätt operationell har svarat korrekt på frågan genom att beräkna 

ut svaret. Figur 3 visar ett exempel på en elev som löste uppgiften med ett operationellt 

resonemang. Exemplet är taget från vår undersökning. 

 

 

Figur 3 visar ett exempel på en elev som svarat korrekt på frågan och som har ett operationellt resonemang 

 

Om en elev har fel på frågan och påvisar ett felaktigt relationellt resonemang det vill säga, har 

inte ännu förmågan att resonera fullständigt relationellt, fick eleverna bedömningen fel 

relationellt. Figur 4 visar ett exempel på en sådan bedömning och tagen ur ett test från vår 

undersökning.  
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Figur 4 visar ett exempel på en elev som har svarat fel på frågan men är på väg att utveckla ett relationellt resonemang 

Figur 5 visar en elev som har svarat fel på frågan genom att hen försökt göra en beräkning på 

svaret men beräknat uppgiften fel. Bedömningen blev således fel operationell.  

 

 

 

Figur 5 visar en elev som svarat fel på frågan med ett operationellt resonemang 

 

Metod för jämförelse med en internationell studie  

Som nämns tidigare är en av våra forskningsfrågeställningar att studera hur eleverna presterar 

inom algebra i vår studie och jämföra detta med en internationell stuide.Vi valde att jämföra 

vår studie med Pang och Kims (2017) forskningsstudie som nämns i tidigare forsknings 
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kapitlet. Vi analyserade hur de sydkoreanska eleverna i årskurs tre presterade på uppgifterna 

12, 24 samt 25 jämfört med de svenska elevernas prestationer i årskurs tre som genomförde 

vår studie. Detta presenteras i tabell 7-9 i resultatanalys kapitlet. 72 elever genomförde 

matematiktestet i vår studie samt 140 elever i årskurs tre från Pang och Kims (2017) 

undersökning. Följaktligen har vi valt att räkna ut procentantalet av hur många elever som 

fick respektive bedömning i varje uppgift. I Pang och Kims (2017) studie användes inte 

bedömningsalternativet vet inte således bedömdes eleverna som svarat vet inte, lämnat blankt 

eller ringat in svarsalternativet vet inte med fel ofullständig. För att få en rättvis jämförelse 

har vi valt att ändra bedömningen från vet inte till fel ofullständig i resultatanalys kapitlet.  

 

Metod för analys av olika resonemangsvariationer  

Vi valde att analysera resultaten från 13 uppgifter (se bilaga 12) som bedömdes enligt följande: 

Rätt i kombination med antingen relationellt resonemang, operationellt resonemang samt 

ofullständigt. I dessa uppgifter ville vi att eleverna skulle förklara hur de tänkte när dem löste 

uppgiften vilket gjorde att vi kunde avgöra vilket resonemang eleven valt. När vi analyserade 

elevernas olika resonemangsvariationer undersökte vi varje enskild elevs olika resonemang hen 

fört vid lösning av uppgiften. Således kom vi fram till hur elevers resonemangsvariationer ser 

ut. Vi sammanställde datan vi tagit fram i ett Venndiagram för att kunna presentera det resultat 

som framkommit  i analysen för att sedan föra en vidare diskussion.  

 

Metod för bearbetning av konstruktionskartan  

Matthew et al. (2012) använde sig av konstruktionskartan för att kunna kategorisera var elever 

befinner sig kunskapsmässigt i sin förståelse för likhetstecknets innebörd i matematiktestet de 

framställde. Vi har valt att använda Matthew et al. (2012) konstruktionskarta (se teorikapitlet) 

för att kunna kartlägga vart eleverna i vår undersökning befinner sig i sin kunskapsutveckling 

var gällande likhetstecknet och dess innebörd. Matematiktestet vi använde i vår studie är i 

grunden samma test som Matthew et al. (2012) framställt i sin forskningsstudie därför kunde vi 

använda Matthews et al. (2012) kategorisering av uppgifterna enligt konstruktionkartan (se 

bilaga 8-10). Vi har anpassat matematiktestet till den svenska kontexten, detta påverkade inte 

kategoriseringen av uppgifterna.Som nämns tidigare i teorikapitlet består konstruktionskartan 

av fyra olika nivåer.  Kunskapsutvecklingen sker från den lägsta nivån (nivå ett) till den högsta 

nivån (nivå fyra). Den lägsta nivån indikerar ett operativt resonemang, det vill säga att eleven 

använder olika beräkningsstrategier för att lösa matematikuppgifterna. Den högsta nivån 
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motsvarar förmågan att lösa mer avancerade relationella uppgifter vilket menas med att eleven 

kan se strukturer och relationer inom aritmetiken. Med hjälp av konstruktionskartan kunde vi 

kategorisera elevernas prestationer i olika kunskapsnivåer genom att kartlägga den enskilde 

individens prestationer på de olika uppgifterna i matematiktestet.   
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Resultatanalys 

För att se hur eleverna i vår undersökning presterade på enskilda uppgifter i matematiktestet 

(Se bilaga 11-12).  

Hur uppfattar eleverna likhetstecknets betydelse i olika kontexter?  

En av våra forskningsfrågeställningar som vi ville besvara i denna undersökning var att ta 

reda på hur elevernas uppfattningar av likhetstecknet ser ut i olika kontexter. Som nämns 

tidigare i metodkapitlet var alla uppgifter i matematiktestet uppdelade i olika moment som 

representerar likhetstecknet i olika kontexter, momenten motsvarar Ekvations strukturer 

(inkluderar även relationella resonemang uppgifter), definition av likhetstecknet samt öppna 

ekvationer (se bilaga 8-10). Vi valt att lyfta fram några uppgifter från matematiktestet som 

representerar likhetstecknet i respektive moment i denna analys. Vi har även valt att ta med 

Matthew et al. (2012) konstruktionskarta samt Blanton et al. (2015) ”Big ideas” i analysen för 

att få en översiktlig bild över hur eleverna i undersökningen uppfattar likhetstecknet i olika 

algebraiska sammanhang och i vilken utsträckning. Detta redovisas i tabellerna 1-4. 

 

Hur ser ett antal svenska elevers prestationer i algebra ut jämfört med ett antal 

sydkoreanska elevers prestationer? 

En annan forskningsfrågeställning som vi vill besvara med denna undersökning är hur 

eleverna i vår studie presterade i matematiktestet jämfört med ett antal sydkoreanska elever i 

årskurs tre som genomfört samma matematiktest i Pang och Kims forskningsstudie (2017) (se 

tidigare forskning). Denna resultatanalys presenteras i tabell 5-7. 

 

Hur ser elevers resonemangsvariationer ut? 

Slutligen har vi valt att analysera vår sista forskningsfråga som lyder: Hur kan elevers 

resonemangsvariationer se ut?  Resultatet presenteras med hjälp av ett Venndiagram som 

presenteras i diagram 1.  
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Elevernas förståelse för likhetstecknet i olika kontexter 

Uppgift 16. 4+◻=8 i matematiktestet är ett moment som berör öppna ekvationer och som 

motsvarar nivå ett i konstruktionskartan. Elever som ligger på nivå ett har endast förmågan att 

lösa matematikuppgifter strikt operationellt. Nivå ett motsvarar förmågan att lösa just denna 

typ av ekvation där operationen är på vänster sida om likhetstecknet. Denna typ av uppgift 

motsvara således den lägsta kunskapsnivån för förståelsen likhetstecknets betydelse. Enligt 

Blanton et al. (2015) “Big ideas” teori om kategorisering av det algebraiska området så tillhör 

denna typ av uppgift den första kategorin (EEEI) som innefattar ekvationer. Eleverna som 

genomförde matematiktestet i vår undersökning presterande enligt följande på uppgift 16: 

 

Tabell 1. Uppgift 16.  4+◻=8 

Antal rätt Antal fel Antal vet inte 

64 3 5 

  

Tabell 1 ovan visar att 64 elever av totalt 72 uppfyller förmågan att lösa  4+◻=8 på ett korrekt 

sätt. Resultatet visar även att tre elever svarade fel samt att fem elever svarat blankt eller vet 

inte på uppgiften.  

 

Uppgift 1b. Bedöm om 3=3 är sant/falskt eller vet inte. Denna typ av uppgift är ett moment som 

berör struktur. Momentet struktur inkluderar även relationella resonemangs uppgifter varpå 

uppgift 1b kräver ett viss relationellt resonemang då eleven inte behöver redovisa eller resonera 

kring uppgiften. Uppgiften ligger på nivå två i konstruktionskartan vilket motsvarar flexibla 

operationella resonemang hos de elever som befinner sig på denna nivå. Dessa elever har bland 

annat en förståelse för att det ska vara en likhet mellan båda sidorna av likhetstecknet när det 

inte finns några operationer som i uppgift 1b. Elever som har svarat korrekt på denna uppgift 

kan med hjälp av ekvationens struktur bedöma om likheten är sann eller falsk utan någon 

beräkning. Denna typ av uppgift tillhör den femte kategorin (GA) i Blanton et al. (20015) “Big 

ideas” som behandlar bland annat strukturer inom aritmetiken.  
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Tabell 2. Uppgift 1b. Bedöm om 3=3 är Sant/Falskt/Vet inte 

Antal rätt Antal fel Antal vet inte 

51 6 15 

 

Resultatet framställs i tabell 2 visar att 51 elever av totalt 72 svarade korrekt på uppgift 1b samt 

att sex elever svarade fel och de resterande 15 eleverna svarade blankt eller vet inte.  

 

Uppgift 22. 6-4+3=◻+3 i matematiktestet är ett moment som berör öppna ekvationer således 

tillhör även denna uppgift den första kategorin (EEEI) i Blanton et al. (20015) “Big ideas”. I 

uppgift 22 skulle eleverna redovisa hur de tänkte när de kom fram till svaret. Uppgiften tillhör 

nivå tre på konstruktionskartan vilket innebär att elever som svarat rätt på uppgiften har ett 

grundläggande relationellt tänkande. Dessa elever kan bland annat lösa och resonera kring 

ekvations strukturer med operationer på båda sidorna om likhetstecknet.  

 

Tabell 3. Uppgift 22. 6-4+3=◻+3  

Rätt 

relationell 

Rätt 

operationell 

Rätt 

ofullständigt 

Fel 

relationell 

Fel 

operationell 

Fel 

ofullständig 

Vet inte 

5 10 20 0 7 22 8 

 

Tabell 3 redovisar att fem elever hade rätt relationellt resonemang på en grundläggande nivå i 

uppgift 22. Alla fem elever redovisade och förklarade hur de tänkte på ett likartat sätt genom 

att endast beräkna vad 6-4 är och utifrån detta kunnat dra slutsatsen att talet två ska vara i rutan 

för att likheten ska gälla. Det var tio elever som svarade rätt på uppgiften och som hade 

operationella resonemang, vilket innebar att eleverna använde olika räknestrategier för att lösa 

uppgiften. 20 elever fick bedömningen rätt ofullständigt på uppgiften då de svarat rätt på frågan 

men givit en ofullständig förklaring till hur de tänkt. Majoriteten av dessa ofullständiga 

förklaringar var blanka svar. De sju elever som fick bedömningen fel operationell hade svarat 

fel på uppgiften pågrund av att de redovisat felaktiga beräkningar. 22 elever som fick 

bedömningen fel ofullständig eftersom eleverna svarade fel på uppgiften och redovisade ett 

ofullständigt svar genom att tillexempel redovisat ofullständiga förklaringar eller lämnat blankt.  
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Uppgift 9. Vad betyder likhetstecknet (=)? kan det betyda annat? Denna uppgift tillhör 

momentet definition. Uppgiften kräver att eleven har avancerade kunskaper och ligger på nivå 

fyra i konstruktionskartan. Eleverna som svarat rätt på denna uppgift har således en 

välutvecklad medvetenhet om likhetstecknet och har förmågan att definiera symbolen som en 

matematisk likhet och inte som någonting annat. Denna uppgift tillhör den femte kategorin 

(GA) i Blanton et al. (2015) “Big ideas” som bland annat innefattar relationer inom aritmetiken.  

 

Tabell 4. Uppgift 9. Vad betyder likhetstecknet (=)? kan det betyda annat? 

Rätt Fel Vet inte 

18 31 23 

 

Tabell 4 presenterar att 18 elever har svarat rätt på uppgift 9. Majoriteten av de 18 elever som 

svarat rätt på uppgiften beskrev betydelsen av likhetstecknet som “samma som på båda sidorna 

av likhetstecknet”. Övervägande delen av de 31 elever som svarade fel på uppgiften påvisade 

en viss förståelse för likhetstecknet som en relation men beskrev att likhetstecknet även kan 

betyda något annat som tillexempel “svaret på uppgiften”.  

 

 

Svenska och sydkoreanska elevers prestationer i årskurs tre 

 

Uppgift 24. Vilket tal passar i de olika rutorna? Du kan försöka hitta en genväg så att du slipper 

addera alla tal. Skriv ner dina beräkningar eller hur du har tänkt. 47+◻=48+76. 

Tabell 5: Antal och andel (%) svar i olika kategorier för uppgift 24. 

Land Rätt 

relationell 

Rätt 

operationell 

Rätt 

ofullständig 

Fel 

relationell 

Fel 

operationell 

Fel 

ofullständig 

Sverige 6 (8,3) 6 (8,3) 24 (33,3) 0 (0) 3 (4,1) 33 (46,0) 

Sydkorea 42 (30,0) 7 (5,0) 20 (14,3) 1 (0,7) 1 (0,7) 69 (49,3) 

 

I tabell 5 ser man en markant skillnad mellan svenska elever (8,3 procent) som fick 

bedömningen rätt relationell gentemot sydkoreanska elever (30,0 procent) som tillhörde samma 

bedömningskategori på uppgift 24. En annan framträdande skillnad mellan svenska elever och 
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sydkoreanska elever var bedömningskategorin rätt ofullständig. De svenska eleverna som fick 

bedömningen rätt ofullständig visade sig vara 33,3 procent gentemot sydkoreanska elevers 14,3 

procent. Generellt påvisas inga större prestationsskillnader mellan de svenska eleverna och 

sydkoreanska eleverna i de resterande bedömningskategorierna. 

 

 Uppgift 12. Är detta en bra definition av likhetstecknet? Ringa in Bra eller Inte bra.  

12a. Likhetstecknet betyder “samma som”. 

12b. Likhetstecknet betyder “lägga till”. 

12c. Likhetstecknet betyder “svaret på uppgiften”. 

Tabell 6: Antal och andel (%) svar i olika kategorier för uppgift 12. 

Antal rätt på uppgifterna: Sverige Sydkorea 

12a 53 (74,0) 113 (80,7) 

12b 49 (68,0) 128 (91,4) 

12c 15 (21,0) 31 (22,1) 

 

I tabell 6 ovan presenteras andelen elever som fick bedömningen rätt för respektive uppgift och 

land. Majoriteten av de svenska eleverna (74,0 procent) respektive sydkoreanska eleverna (80,7 

procent) svarade korrekt på uppgift 12a. Trots att många elever svarade rätt på fråga 12a samt 

12b tyckte både svenska elever och sydkoreanska elever att 12c var en bra definition av 

likhetstecknet. Således var antalet procent rätta svar på uppgift 12c så låga som 21,0 procent 

för de svenska eleverna samt 22,1 procent för de sydkoreanska eleverna.  

 

Uppgift 25. Bestäm värdet på z. Med andra ord, vilket värde på z gör att likheten stämmer? 

10=z+6 

Tabell 7: Antal och andel (%) svar i olika kategorier för uppgift 25. 

Antal rätt på uppgiften: Sverige Sydkorea 

24 52 (72,0) 111 (79,3) 

 

Tabell 7 påvisar inga större prestationsskillnader mellan svenska elever och sydkoreanska 

elever med procenten 72,0 respektive 79,3. 
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Elevers olika resonemangsvariationer   

Diagram 1 är ett Venndiagram som presenterar elevers olika resonemangsvariationer som 

användes vid korrekta svar. De uppgifter som vi valde att analysera i Venndiagrammet är endast 

uppgifter som krävde en förklaring till hur eleven kom fram till lösningen på uppgiften. 

 

 

Diagram 1. Venndiagram över elevers olika resonemangsvariationer 

 

26 elever har någon gång under matematiktestet använt sig av relationellt och operationellt 

resonemang samt haft ofullständig lösning när de besvarade korrekt på uppgifterna. 20 elever 

hade ett operationellt resonemang när de löste uppgifterna men hade även ofullständiga 

lösningar. Två elever hade ett ofullständigt respektive relationellt resonemang. Inga elever hade 

endast ett relationellt resonemang. Elva elever hade enbart ofullständiga lösningar och sex 

elever använde sig endast av operationellt resonemang när de besvarade uppgifterna. Två elever 

lämnade enbart felaktiga eller blanka svar och är således inte inkluderade i Venndiagrammet.  

 

Summering av svaren på forksningsfrågorna  

Hur uppfattar eleverna likhetstecknets betydelse i olika kontexter?  

Eleverna i vår undersökning presterar sämre i de uppgifter där likhetstecknets innebörd  

presenteras i kontexter som berör momentet definition (se tabell 4 uppgift 9) och presterar 
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resultatmässigt bäst på moment som handlar om strukturer (se tabell 2 uppgift 1b) . Momentet 

ekvationsstrukturer presterar eleverna olika beroendes på ekvationens struktur. Eleverna 

presterar bättre när ekvationen är strukturerad i standardformat än i strukturer där operationer 

finns på båda sidorna om likhetstecknet (se tabell 1 uppgift 9 samt tabell 3 uppgift 22).  

 

Hur ser ett antal svenska elevers prestationer i algebra ut jämfört med ett antal 

sydkoreanska elevers prestationer? 

Resultaten visar att de svenska eleverna som genomgick vår studie presterar nästintill 

likvärdigt med de sydkoreanska eleverna som genomförde samma matematiktest. I de 

uppgifter som presenteras i tabell 5-7 är det endast några få procentenheter som skiljer antalet 

rätta svar mellan eleverna i vår studie och de sydkoreanska eleverna. Resultaten visar dock (se 

tabell 5 uppgift 24) att färre elever i vår studie var benägna att lösa uppgiften relationellt än de 

sydkoreanska eleverna, bortsett från detta låg eleverna i vår studie och eleverna  i Pang och 

kims (2017) forskningsstudie på samma kunskapsnivå inom algebra.  

 

Hur ser elevers olika resonemangsvariationer ut? 

Majoriteten av eleverna har någon gång under matematiktestet använt sig av alla tre olika 

resonemangsvariationer det vill säga relationella, operaltionella och ofullständiga resonemang 

när de löste uppgiften. Därefter var det mest förekommande resonemangsvaritaionerna 

ofullständiga resonemang samt operationella resonemang. Minoriteten av eleverna använde 

sig endast av ofullständiga respektive operationella resonemang. Inga elever löste 

matematiktestet med endast relationella resonemang.  
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Diskussion  
Elevernas förståelse för likhetstecknet i olika kontexter 

Utifrån tabell 1 kan man dra slutsatsen att eleverna som genomgick vårt matematiktest inte 

har svårigheter för ekvationer som är i standardformat. Detta stämmer väl överens med 

Matthews et al. (2012) hänvisning till tidigare forskning som nämner att majoriteten av 

eleverna i grundskolan inte har några större problem att möta ekvationer i standardformat 

även kallad svarsformat. Vi är inte förvånade över detta resultat då svenska grundskoleelever 

är vana att hantera dessa former av uppgifter. Med hänvisning till Bråting och Madejs (2017) 

forskningsstudie vet vi att dessa typer av ekvationer är överrepresenterade i algebra innehållet 

som presenteras i läroplanen inom matematik respektive de läroboksserierna de valde att 

undersöka. Vilket ytterligare tyder på att detta resultat inte är särskilt anmärkningsvärt.  

 

Ett resultat som däremot kan tyckas vara anmärkningsvärt är elevernas prestationer som 

presenteras i tabell 2. Denna uppgift berör momentet struktur vilket är med hänvisning till 

Bråting och Madejs (2017) forskningsstudie ett av de moment inom algebrainnehållet som är 

underrepresenterat i läroplanen respektive de läroboksserier de undersökte. Denna typ av 

uppgift tillhör den femte kategorin (GA) i Blanton et al. (2015) “Big ideas” som berör 

generaliserad aritmetik. Som vi kan läsa i tidigare forskningsöversikten så anser många 

forskare däribland Katz och Barton (2007) att eleverna inte har den kognitiva förmågan att 

lösa sådana uppgifter som i detta fall 3=3, i grundskolan. Om vi slår ihop antalet elever som 

fick bedömningen fel samt vet inte till en och samma bedömningskategori blir fortfarande 

majoriteten av den totala bedömningen på uppgiften rätt svar. Detta tyder på att eleverna har 

förmågan att föra relationella resonemang. Uppgiften tillhör dock nivå två i 

konstruktionskartan vilket motsvarar operationellt resonemang, således krävs det inte några 

större generaliserbara erfarenheter för att lösa denna uppgift. Om vi skulle haft möjlighet att 

utveckla denna studie skulle det varit intressant att komplettera denna uppgift med 

elevintervjuer och ställa frågor som: är 3=3+0 samma sak som 3=3? Elevsvaren skulle ge oss 

en större förståelse hur eleverna resonerade när de löste uppgiften.  

 

I tabell 3 i resultatanalys kapitlet ser vi elevernas olika prestationer på en matematikuppgift 

som innehåller en ekvation som inte följer standardformat. Uppgiften är på nivå tre i 

konstruktionskartan vilket innebär att eleverna behöver ha höga kunskaper inom algebra för 

att lösa uppgiften. Med hänvisning till Bråtning och Madej (2017) tillhör ekvationer den delen 

av de algebraiska innehållet som är väl representerade i läroplanen och läroboksserierna som 
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de undersökte. Således är elevernas prestationer på denna uppgift inte särskilt förvånansvärt. 

Något som är värt att ta upp är att antalet rätt ofullständigt och fel ofullständigt är 

överrepresenterade i bedömningen. Orsaken till detta kan vara att eleverna inte har förmågan 

att förklara hur de har tänkt när de genomförde uppgiften. Dessa elever har inte försökt 

beräkna uppgiften vilket kan vara ett tecken på att eleverna har en generaliserad förmåga som 

de inte kan uttrycka. Liksom ovanstående diskussion skulle det vara intressant att komplettera 

med elevintervjuer för att få en större inblick i elevernas tänkande.  

 

I resultatanalys kapitlet tabell 4 kan vi se ett resultat som stämmer väl överens med den 

tidigare forskning som Matthew et al. (2012) presenterar i forskningsstudien att majoriteten av 

eleverna i grundskolan och mellanstadiet ser likhetstecknet som en signal på en operationell 

lösning. Detta är enligt läroplanen i matematik en typ av uppgift som eleverna bör kunna i 

årskurs tre då det står i centrala innehållet att undervisningen ska behandla matematiska 

likheter och likhetstecknets betydelse (Skolverket, 2018a). Att resultatet ser ut som det gör 

kan tyda på brister i den svenska undervisningen i algebra. Denna typ av uppgift tillhör 

Blanton et al. (2015) femte kategori (GA)  i “Big ideas” som är underrepresenterat i 

läroplanen och läroboksserierna som Bråting och Madej (2017) undersökte. Vilket är 

intressant ur den synpunk att undervisningen ska behandla detta område inom algebran. 

 

Svenska och sydkoreanska elevers prestationer i årskurs tre 

Vi diskuterar kolumnen rätt ofullständig respektive kolumnen rätt relationellt som 

representeras i tabell 5 uppgift 24 i resultatanalys kapitlet. De sydkoreanska eleverna som 

genomförde Pang och Kims (2017) forskningsstudie är betydligt skickligare på att föra 

relationella resonemang enligt resultatet. Samtidigt visar resultatet att ett högre procentantal 

svenska elever i vår undersökning  fått bedömningen rätt ofullständig än de sydkoreanska 

eleverna som genomförde Pang och Kims (2017) forskningsstudie. Detta är intressant då 

eleverna i vår studie i  allmänhet har varit duktiga på att redovisa sitt resonemang när de har 

beräknat uppgiften på ett operationellt sätt men under denna uppgift har en andel elever på ett 

oväntat sätt gett ofullständiga förklaringar för sitt tänkande. Detta kan bero på som vi nämnt 

tidigare i diskussionskapitlet att eleverna inte har förmågan att förklara hur de löste uppgiften. 

 

I tabell 6 i resultatanalys kapitlet förekommer inga anmärkningsvärda skillnader mellan 

resultaten som de svenska eleverna i vår studie och de sydkoreanska elevernas resultat som 
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genomförde Pang och Kims (2017) forskningsstudie. Vilket är intressant ur det perspektivet 

att sydkoreanska elever tidigare påvisat att de är betydligt duktigare på relationellt 

resonemang än de svenska eleverna i vår undersökning. Enligt Matthews et al. (2012) 

konstruktionskarta så ska elever som har ett relationellt resonemang förstå likhetstecknets 

innebörd som ett tecken på matematik likhet. Varken eleverna i denna undersökning eller i 

Pang och Kims (2017 ) forskningsstudie har påvisat att de har detta relationella resonemang  

för likhetstecknet. 

 

I tabell 7 på resultatanalys kapitlet ser vi ännu en gång ett tydligt tecken på att de svenska 

eleverna i vår studie är duktiga på att lösa ekvationsuppgifter som är utformade i 

standardformat och är på samma kunskapsnivå i denna typ av uppgift som de sydkoreanska 

eleverna som genomförde Pang och Kims (2017) forskningsstudie.  

 

Elevers resonemangsvariationer  

De elever som löste uppgiften operationellt men även hade ofullständiga lösningar på de 

uppgifter som vi valde att analysera i ett Venndiagram är extra intressant med hänvisning till 

det som vi har diskuterat tidigare i det här diskussionskapitlet. De elever som har använt ett 

operationellt resonemang har varit duktiga på att redovisa hur de har beräknat uppgiften men 

plötsligt händer det något i vissa uppgifter. 20 elever som tidigare använt sig av ett operationellt 

resonemang kan inte längre beskriva hur de har tänkt och därmed fått bedömningen rätt 

ofullständig. Detta kan beror på att uppgiften har krävt avancerade kunskaper inom matematik 

och motsvarar således nivå tre alternativt fyra i Matthews et al. (2012) konstruktionskarta. Till 

följd av detta så har eleverna inte kunnat redovisa sina beräkningar, de har tillexempel missat 

att redovisa ett moment eller som vi nämnt tidigare inte haft förmågan att redovisa sitt 

relationella resonemang. Dessa 20 elever har en kunskapsnivå som motsvarar nivå 1-2 i 

Matthews et al. (2012) konstruktionskarta då eleverna inte har påvisat relationellt resonemang. 

Elva elever har besvarat uppgifterna som vi valde att analysera i Venndiagrammet med 

ofullständiga lösningar samt sex elever löste uppgifterna endast operationellt, således har dessa 

elever inte påvisat relationella kunskaper och ligger därmed kunskapsmässigt på en nivå som 

motsvarar 1-2 i Matthwes et al. (2012) konstruktionskarta. 26 elever har påvisat att de har 

använt sig utav alla tre olika resonemangsvariationer när de löste de uppgifter vi valt att 

analysera i Venndiagrammet. Dessa elever och de fem elever som löste uppgifterna 
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operationellt respektive relationellt har bevisat att de har kunskaper som motsvarar nivå två 

respektive tre i Matthews et al. (2012) konstruktionskarta. Två elever hade relationella och 

ofullständiga resonemang. Dessa elever har uteslutit operationella resonemang och enbart 

använt relationella resonemang, de har förmågan att se mönster och relationer och kan 

konsekvent använda sin relationella tolkning av likhetstecknet. Dessa elever ligger på en 

kunskapsnivå som motsvarar 3-4 i Matthews et al. (2012) konstruktionskarta. Det kan vara så 

att när dessa två elever har resonerat ofullständigt inte haft förmågan att förklara sitt relationella 

resonemang vilket vi tror att elever i nivåerna 1-2 i Matthews et al. (2012) konstruktionskarta 

även haft svårigheter med när de tidigare kunnat redovisa  sina beräkningar men sedan inte 

vetat hur de har kommit fram till svaret.  
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Avslutande diskussion 

Med hänvisning till den resultatanalys-och diskussions kapitlet har vi med hjälp av vår 

undersökning, Bråting och Madejs (2017) forskningsstudie samt Katz och Bartons (2007) 

historiska algebraiska resonemang kommit fram till att det möjligtvis inte är så 

anmärkningsvärt att sveriges prestationer inte når upp till övriga OECD-länders 

genomsnittliga resultat i PISA och TIMSS matematiska undersökningar. Enligt Katz och 

Barton (2007) har algebran utvecklats som ett svar på generaliserad aritmetik och inte längre 

som ett verktyg för problemlösning. Länder som Sydkorea och övriga OECD-länder kan ha 

anpassat sin algebraiska undervisning efter denna algebraiska utveckling medan Sverige 

ligger kvar på den traditionella algebraiska undervisningen. Som resultat på detta kan inte 

Sverige jämföras jämlikt med andra OECD-länder. Blanton et al. (2015) nämner i sin 

forskningsstudie att grundskolelever är redo att ta sig an generaliserad aritmetik vilket vi 

också har sett i vår studie. Vi kan också ställa oss frågan om grundskolelever är kognitivt redo 

för generaliserad aritmetik eftersom att likhetstecknets betydelse är så pass missförstådd i 

grundskolan vilket Katz och Barton (2007) förespråkar. 

 

Vi är medvetna om att Bråting och Madej (2017) har undersökt andra läromedel än den 

läroboken eleverna i vår studie använde sig av, Mera Favorit matematik. Vi valde ändå att 

referera till Bråting och Madejs (2017) forskningsstudie för att det inte finns någon annan 

aktuell forskning som baserar sig på algebra innehållet i matematikläroböcker. Ett annat skäl 

till varför vi valde att använda Bråting och Madejs (2017) forskningsstudie i vårt arbete är för 

att vi tyckte att elevernas prestationer i matematiktestet stämde väl överens med Bråting och 

Madejs (2017) resultat och därmed gav oss viktig information till vår undersökning. Om vi 

fick chansen att fortsätta vår undersökning hade vi valt att göra matematiktestet med fler 

skolor samt inkluderat läromedelsanalys. Detta skulle ge oss möjlighet att jämföra elevernas 

resultat gentemot skolornas olika matematikläromedel. Vilket bidrar med mer kunskaper om 

algebrainnehållet i olika läroböcker och om det har någon betydelse för elevernas prestationer 

i matematiktestet.  

 

Vår undersökningen har bidragit med kunskaper om hur elever i årskurs tre uppfattar 

likhetstecknets innebörd i olika kontexter. Studien ger också en inblick i hur eleverna ligger 

till kunskapsmässigt inom algebraområdet. Med hjälp av undersökningen vill vi 

uppmärksamma pedagoger på att ha en omfattande undervisning i algebra samt att de vågar 
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utmana eleverna med olika uppgifter som presenterar likhetstecknet i olika kontexter och inte 

genomföra enformig algebraundervisning med standardformat. Som avslut på denna uppsats 

vill vi citera ett påstående som är återkommande i Matthew et al. (2012) froskningsstudie, och 

som förhoppningvis ger våra läsare en påminnelse om hur viktigt det är att eleverna förstår 

likhetstecknets innebörd: “Knowledge of the equal sign as an indicator of mathematical 

equality is foundational to children’s mathematical development and serves as a key link 

between arithmetic and algebra” (2012, s.316). 
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Bilagor 

Bilaga 1.  Matematiktest 

1. Vilka av följande likheter är sanna eller falska? Med andra ord, stämmer likheten?  

Efter varje påstående, ringa in Sant, Falskt eller Vet inte.  

Exempel:  

  3 + 4 = 7 Vet inte  

  3 + 4 = 12  Vet inte  

      

a)   5 + 3 = 8   

  

 Sant  Falskt  Vet inte  

b)   3 = 3    Sant  Falskt  Vet inte  

        

c)   5 + 5 = 5 + 6   

  

 Sant  Falskt  Vet inte  

d)   31 + 16 = 16 + 31   

  

 Sant  Falskt  Vet inte  

e)   7 + 6 = 6 + 6 + 1   

  

 Sant  Falskt  Vet inte  

f)   6 = 6 + 0  

  

 Sant  Falskt  Vet inte  

    
   

2. Vilka av följande likheter är sanna eller falska? Förklara hur du vet det.  

  

a) 7 = 3 + 4   Sant  Falskt  Vet inte  

  

  

  

  

  

  

  

b) 6 + 4 = 5 + 5   Sant  Falskt  Vet inte  

  

  

Sant   Falskt   

Sant   Falskt   



 

 40 

Bilaga 2.  Matematiktest 

 

3.  Utan att addera 67 + 86, kan du säga om likheten nedan är sann eller falsk?  

67 + 86 = 68 + 85  
  

 Sant  Falskt  Vet inte utan att addera  
  

Hur vet du det?  

  

    

4.  

a) Skriv tal som passar i de två rutorna.  

   8 + 2 +    = 10+ 

b) Fungerar det med andra tal i rutorna?  JA  NEJ  

Förklara varför eller varför inte.  

  

  

5. 17 + 12 = 29  är sant.  

Är 17 + 12 + 8 = 29 + 8 sant eller falskt?   

 Sant  Falskt  Vet inte  

Hur vet du det?  
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Bilaga 3.  Matematiktest 

6. 2 · 3 = 6 är sant.  

Är 2 · 3 · 4 = 6 · 4 sant eller falskt?  

 Sant  Falskt  Vet inte  

Hur vet du det?  

    

7. Utan att subtrahera 7, kan du säga om likheten nedan är sann eller falsk?  

56 + 85 = 141 är sant.  

Är 56 + 85 – 7 = 141 – 7 sant eller falskt?  
  

 Sant  Falskt  Vet inte utan att subtrahera  

 

Hur vet du det?  

  

  

  

8. Är talet som passar i rutan samma tal i båda likheterna?  

 2 ·   = 58  8 · 2 ·   = 8 · 58  

  

 Ja  Nej  Vet inte  

 

Hur vet du det?  
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Bilaga 4.  Matematiktest 

9. Vad betyder likhetstecknet (=) ? Kan det betyda något annat?  

    

10. Vilket eller vilka av följande uttryck är lika med 6 + 4 ? Ringa in ditt svar a) 5 + 5  

b) 4 + 10  

c) 1 + 2  

d) Inget av uttrycken  

  

11. Vilket av alternativen nedan skulle du skriva i rutan för att visa att 15 minuter är samma 

som en kvart? Ringa in ditt svar.  

15 min   en kvart  

a. ¼  

b. =  

c. +  

d. Vet inte  

  

  

12. Är detta en bra definition av likhetstecknet? Ringa in Bra eller Inte bra.  

a. Likhetstecknet betyder ”samma som”    Bra  Inte Bra  

b. Likhetstecknet betyder ”lägga till”    Bra  Inte Bra  

c. Likhetstecknet betyder ”svaret på uppgiften”  Bra  Inte Bra  
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Bilaga 5.  Matematiktest 

 

13. Vilken av definitionerna i uppgift 12 är den bästa? Skriv a, b eller c i rutan.  

  
   

    

14.    

a. Är detta påstående sant eller falskt?  

1 krona = 100 öre  
  

 Sant  Falskt  Vet inte  

  

b. Vad betyder detta likhetstecken?  

  

INSTRUKTIONER: Vilket tal passar i de olika rutorna?   

15. 3 + 4 =   

  

16. 4 +    = 8  

  

 

17.   8  = 6 +    

  

18.     3  + 4 =    

  

19.              +  2 = 6 +  4   
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 Bilaga 6.  Matematiktest 

 

INSTRUKTIONER: I följande uppgifter vill vi att du förklarar hur du tänkt. Vilket tal passar i de 

olika rutorna?  

 

20. 7 + 6 + 4 = 7 +   

  

  

  

  

21. 8 +    = 8 + 6 + 4  

  

  

  

  

  

22. 6 – 4 + 3 =    + 3  
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Bilaga 7.  Matematiktest 

 

INSTRUKTIONER: Vilket tal passar i de olika rutorna? Du kan försöka hitta en genväg så du 

slipper addera alla tal. Skriv ner dina beräkningar eller hur du har tänkt.  

23. 898 + 13 = 896 +   

   

   

24. 47 +  = 48 + 76  

  

  

  

  

   

25. Bestäm värdet på z. Med andra ord, vilket värde på z gör att likheten stämmer?               

10 = z + 6  

  

  

    

  

  

26. Bestäm värdet på n. n + n + n + 2 = 17  

  

 

  

27. Bestäm värdet på m.  

m + m + m = m + 12  
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Bilaga 8. Konstruktionskartan  

 

Nivå Uppgiftsnummer Moment Uppgiften 

 

 

 

1 

16 Öppen ekvation 
4+◻=8 

 

1c Struktur 
Bedöm om 

“5+5=5+6” är 

Sant/Falsk/Vet inte. 

 

10 Definition 
Definiera par som är 

lika med 6+4. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1b Struktur 
Bedöm om “3=3” är 

Sant/Falsk/Vet inte. 

 

2a Struktur 
Förklara om likheten 

“7=3+4” är 

Sant/Falsk/Vet inte. 

 

1f Struktur Bedöm om “6=6+0” 

är Sant/Falsk/Vet inte. 

11 Definition 15 minuter ◻ en 

kvart. Välj ett svar som är 

samma. 

17 Öppen ekvation 8=6+◻ 

 

 

 

 

 

 

 

3 

12 Definition “Är detta en bra 

definition av 

likhetstecknet” 

“bra/inte bra” 

 

25 Öppen ekvation 10=z+6. Bestäm 

värdet på z. 

1d Struktur Bedöm om 

“31+16=16+31 är 

Sant/Falskt/Vet inte. 

19 Öppen ekvation ◻+2=6+4 

1e Struktur Bedöm om 

“7+6=6+6+1” är 

Sant/Falskt/Vet inte 

20 Öppen ekvation 7+6+4=7+◻ 

18 Öppen ekvation 3+4=◻ 

22 Öppen ekvation 6-4+3=◻+3 
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Bilaga 9. Konstruktionskartan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivå Uppgiftsnummer Moment Uppgiften 

 

 

 

3 

2b struktur Förklara om likheten 

“6+4=5+5” är Sant/Falskt/Vet 

inte. 

 

21 Öppen 

ekvation 

Förklara om likheten 

“6+4=5+5” är Sant/Falskt/Vet 

inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

14 Definition Vad betyder likhetstecknet i 

detta påstående? 

1 krona= 100 öre 

26 Öppen 

ekvation 

n+n+n+2=17. Vad är 

värdet av n. 

13 Definition Vilken definition av 

likhetstecknet är den bästa? 

23 Öppen 

ekvation 

898+13=896+◻. Försök hitta 

en genväg. 

 

24 Öppen 

ekvation 

47+◻=48+76. Försök hitta 

en genväg. 

9 Definition vad betyder likhetstecknet? 

27 Öppen 

ekvation 

m+m+m=m+12. Hitta 

värdet av m. 

7 Struktur Förklara utan att subtrahera 

med 7. Om 56+85=141 är sant, 

är 56+85-7=141-7 

sant/falskt/Vet inte utan att 

subtrahera. 

3 Struktur Förklara bedömningen 

“67+86=68+85” är 

sant/falskt/Vet inte utan att 

addera. 

5 Struktur Om 17+12=29 är sant, är 

17+12+8=29+8 sant/falskt/Vet 

inte. Förklara. 
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Bilaga 10. Konstruktionskartan 

 

Nivå Uppgiftsnummer Moment Uppgiften 

 

 

 

 

 

 

4 

4 Struktur Hitta ett tal som 

passar i varje ruta. 

8+2+◻=10+◻. 

Fungerar ett annat 

tal i rutorna? 

Förklara 

6 Struktur Om 2⋅3⋅= 6 är sant. 

Är 2⋅3⋅4=6⋅4 

sant/falskt/Vet inte. 

Förklara. 

 

8 Struktur Är talet som 

passar i rutorna 

samma tal i båda 

likheterna? 

2⋅◻=58 

8⋅2⋅◻=8⋅58 

Ja/Nej/Vet inte 

Förklara. 
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Bilaga 11. Rådata 

Tabell 1 visar resultat från totalt 24 uppgifter som bedömdes enligt följande: rätt/fel/vet inte.   

Uppgift Rätt Fel Vet inte 

1a 71 1 0 

1b 51 6 15 

1c 67 1 4 

1d 52 11 9 

1e 50 14 8 

1f 54 9 9 

4a 32 36 4 

9 18 31 23 

10 54 7 11 

11 53 7 12 

12a 53 14 5 

12b 49 15 8 

12c 15 52 5 

13 23 42 7 

14a 35 19 18 

14b 19 27 26 

15 65 2 5 

16 64 3 5 

17 63 1 8 

18 64 3 5 

19 49 16 7 

25 52 3 17 

26 37 12 23 

27 9 42 21 
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Bilaga 12. Rådata 

Tabell 2 redovisar resultat från 13 uppgifter som bedömdes enligt följande: Relationellt 

tänkande, operationellt tänkande samt ofullständigt i kombination med rätt eller fel.  

 

Uppgift Rätt 

relationellt 

Rätt 

operationellt 

Rätt 

ofullständigt 

Fel 

relationellt 

Fel 

operationellt 

Fel 

ofullständigt 

Vet 

inte 

2a 0 45 22 0 1 4 0 

2b 1 39 18 0 2 11 1 

3 15 1 2 7 0 44 3 

4b 8 0 25 0 11 24 4 

5 14 16 8 0 13 9 12 

6 15 18 11 0 7 6 15 

7 14 10 5 0 11 12 20 

8 2 0 2 1 4 10 53 

20 5 14 25 0 5 13 10 

21 6 15 23 0 4 15 9 

22 5 10 20 0 7 22 8 

23 3 8 21 0 11 10 19 

24 6 6 24 0 3 17 16 
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Bilaga 13- Missivbrev 
 

 

Till vårdnadshavare för barn i årskurs 3. 

Vi heter Isabelle och Rebecca Eklund och går grundlärarprogrammet 

på Uppsala Universitet, vi är på vår sjätte termin och håller just nu på 

att skriva ett självständigt arbete inom matematikdidaktik. Som en del 

av vårt självständiga arbete önskar vi genomföra en undersökning i 

årskurs 3.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 3 

uppfattar likhetstecknet och dess betydelse. Undersökningen 

genomförs i form av ett test och beräknas ta cirka 45 minuter. 

Resultaten kommer att redovisas i vårt examens arbete och även ingå i 

en vetenskaplig artikel som vår handledare och hans kollegor skriver 

samt ingå i vår handledares kommande doktorsavhandling.  

 

Allt material, såsom dokument och arbetskopior förvaras vid Uppsala universitet. Åtkomst till 

materialet är på så sätt begränsat till personer som tillhör den forskargrupp vår handledare 

ingår i. Undersökningen genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler och 

riktlinjer för forskning (läs mer på www.codex.vr.se). Inga uppgifter om deltagarna kommer 

att finnas på testet. Detta gör att den enskilde deltagaren är anonym, även för mig som 

genomför studien, och därmed kan en enskild elevs svar inte identifieras i efterhand. 

 

När det kommer till forskningsstudier, som involverar barn, krävs medgivande från barnets 

vårdnadshavare. Medverkan i undersökningen är frivillig och deltagarna kan när som helst 

fram tills testet är genomfört och insamlat, avbryta sin medverkan. Därför ber vi dig/er att 

fylla i bifogad överenskommelse. 

 

Inför genomförandet av testet kommer eleverna få denna information och ges möjlighet att 

när som helst under testets genomförande avbryta sitt deltagande.  

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss:  

 

Isabelle Eklund tele:                , e-post:  

 

Rebecca Eklund tele;                , e-post:  

 

Eller vår handledare Lars Madej, tele:           , e-post:  

 

 

 

Vänliga hälsningar Isabelle och Rebecca Eklund  

 

 

 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik  

och 

utbildningsstudier 

Självständigt arbete 

för grundlärare Fk-3, 

15 hp 

 

http://www.codex.vr.se/
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Bilaga 14- Brev till vårnadshavare  

 

Överenskommelse angående deltagande i undersökning om likhetstecknets betydelse 

Undersökningen genomförs genom ett test under en lektion i matematik. Resultatet av 

undersökningen kommer att redovisas i vårt självständiga arbete samt eventuellt i en 

vetenskaplig artikel och i en doktorsavhandling. 

Deltagarna i undersökningen är anonyma. Efter att resultaten har samlats in kan inte en 

enskild elevs svar identifieras. 

Markera ett av alternativen genom att kryssa i rutan. Skriv in barnets namn på den 

raden samt underteckna överenskommelsen. Lämna överenskommelsen till 

klassföreståndaren. Du/Ni får sedan en kopia av överenskommelsen. 

 

□ Mitt/Vårt barn (namn) ________________________, får delta i undersökningen om 

likhetstecknets betydelse. 

 

 

□ Mitt/Vårt barn (namn) ________________________, får inte delta i undersökningen om 

likhetstecknets betydelse. 

 

 

Datum:_________________ 

 

 

Underskrift av vårdnadshavare: 

 

 

 

_____________________  _____________________ 

 

 

 

_____________________  _____________________ 
(Namnförtydligande)   (Namnförtydligande) 

 

 

 

 


