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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de praktiska implikationerna som den senaste läroplanen 

Lgr11 har inneburit för förståelsen av algebra hos elever i början och mitten av grundskolan. 

Arbetets metoden och analysen är ett test som kan ses som en enkätundersökning som delades ut 

till elever i årskurs 3 och 6. Materialet samlades in under två dagar på en medelstor skola i en svensk 

storstad. Utifrån tidigare forskning och teorier har elevernas kunskapsnivå analyserats och 

kategoriserats. Det är i huvudsak ett antal utvalda testfrågor som analyserats och det är 

genomgående deskriptiva statistiska mått vi använt oss av. Resultaten visar att eleverna i dessa 

årskurser har en relativt sett god förståelse för likhetstecknet och algebra. Däremot visar resultaten 

vissa luckor hos eleverna som också ligger i linje med internationella studier av samma slag. 

Undersökningen kan visa att algebrakunskaperna befinner sig i en positiv trend men att potentiella 

luckor i läroplanen innebära att elever får bristande kunskaper i generaliserad aritmetik, en viktig 

del i förståelsen av algebra. 

 

Nyckelord: Generaliserad aritmetik, relationellt tänkande, operationellt tänkande, likhetstecken, 

tidig algebra, lågstadium  
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1. Inledning 

Citatet i titeln ”Lika med det visar rätta svaret och man kan använda det för att göra en emojig” 
svarade en elev på frågan om vad likhetstecknet betyder. Ett svar som till viss del stämmer, att det 
kan användas till en emoji, men ett svarstecken är det egentligen inte. Något som vi hört under 
utbildningen och själva märkt av i praktiken är att det finns en problematik kring elevers 
uppfattning av likhetstecknet. Kunskaper i algebra är en förutsättning för att klara av de 
matematiska utmaningar man möter i framtida livet. Algebraiska kunskaper anses inte bara vara bra 
inom matematiken utan också inom andra kunskapsområden, framförallt i teknik och vetenskap 
(Jakobsson-Åh, 2006, s. 1). 

Även om algebra under en längre tid har varit en del av den svenska matematikundervisningen 
visar internationella mätningar som PISA, Programme for International Student Assessment, och TIMSS, 
Trends in International Mathematics and Science Study, att Sveriges elever har stora svårigheter med 
algebra. Forskning visar att redan på 1960-talet visade resultaten i Sverige att de svenska eleverna 
låg under det internationella genomsnittet (Bråting & Madej, 2017, s. 3). Ett annat resultat från 
TIMSS 2007 och 2011 visade att de svenska eleverna presterade sämre än någonsin i matematik 
och de områdena som drog ner resultatet var geometri och algebra (Skolverket, 2007; Skolverket, 
2011). I vår studie har vi med hjälp av ett internationellt test från USA (Matthews, Rittle-Johnson, 
McEldoon & Taylor, 2012) sett hur elever i årskurs 3 och 6 genomför algebraiska uppgifter där 
likhetstecknet står i fokus. Testet är översatt till svenska genom ett pågående forskningsprojekt vid 
Uppsala Universitet. Detta forskningsprojekt är ett delprojekt i ett VR-finansierat projekt ”Mot en 
forskningsbaserad undervisning i algebra” (2016-2019) under ledning av professor Kirsti Hemmi. 
Delprojektet, där detta test är översatt, är avsett att redovisas i en artikel av vår handledare Lars 
Madej (se Hemmi et al., 2018).  

Sveriges läroplaner utvecklas och revideras genom åren och den senaste revideringen gjordes 
2018. Revideringar och nya läroplaner innebär förändringar i undervisningen. Nya kunskapskrav 
och syften blir  centrala och i det centrala innehållet står det om ”Matematiska likheter och 
likhetstecknets betydelse” (Skolverket, 2018a, s. 55) som ska behandlas i lågstadiet. Tidigare har 
likhetstecknet inte funnits med på detta tydliga sätt i läroplanen (se avsnitt 2.2).  

I Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2017a, s. 15) belyses vikten av att ha 
en förståelse för likhetstecknet, variabelbegreppet och kunskaper i aritmetik för att få en 
grundförståelse för det algebraiska området. Att vidare ha en förståelse av algeriska uttryck, 
ekvationer, funktioner och grafer. Kunskaper i algebra behövs för att kunna resonera kring 
problemlösningar. Vidare nämns vikten av att elever i de tidiga skolåren får möta och utveckla sina 
kunskaper i algebra. För att i årskurs 4–6 kunna jobba med obekanta tal behövs det att årskurserna 
1–3 har jobbat med likhetstecknet och pre-algebra (se avsnitt 2.1). 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel behandlas de tidiga skolårens algebra. Hur läroplanen sett ut historiskt och dess 
synsätt på algebra. Vi tar upp nämnda begrepp som likhetstecknet och generaliserad aritmetik och 
beskriver dess betydelse. 

2.1 Tidig algebra eller pre-algebra  

Algebra i de tidiga skolåren 1–3 brukar kallas för pre-algebra. Ett område inom den tidiga 
matematiken som bland annat tjänar som förberedande för den algebra som lärs ut i de högre 
åldrarna. Förberedelsen i årskurs 1–3 bidrar till att skapa en förförståelse kring räknesätt inom 
algebra. Det vanligaste att börja med är arbeten med mönster och att börja resonera och lära ut 
strategier om hur de ska analysera mönstren. Detta för att eleverna sedan ska kunna skapa egna 
mönster. Genom att se likheter och skillnader och förstå upprepningar och ordningen som följer i 
algebran, som man kan få kunskap om tidigt med hjälp av mönster (Olteanu, 2013, ss. 1, 3).  

Algebra handlar bland annat om att använda sig av variabler i en ekvation. Det är viktigt att 
elever får en förståelse för detta för att kunna tillgodogöra sig mer avancerad kunskap i de senare 
skolåren. Därför vill man med hjälp av tidig algebra eller pre-algebra ge eleverna en mer djupare 
och relationell förståelse av ekvationen. Begreppet tidig algebra är dock inte densamma som algebra 
tidigt i den meningen att algebraundervisning ska ske i tidiga skolår (Carraher, Schliemann & 
Schwartz, 2008, s. 2). Med andra ord betyder inte tidig algebra att algebra ska introduceras för elever 
i tidiga skolår. Tidig algebra innebär istället att ett annat perspektiv läggs an vad gäller 
algebraundervisningen. Det handlar bland annat om att eleverna ska få lära sig att generalisera och 
reflektera på djupet och bekanta sig med användning av variabler i matematiken. Det kanske 
viktigaste syftet med tidig algebra är att skapa förutsättningar för eleverna att kunna förstå den 
senare och mer abstrakta algebran. Tidig algebra skiljer sig från algebra på flera sätt, exempelvis 
kan läraren introducera formella beteckningar, så som variabler, i en gradvis ökande svårighetsgrad 
(Carraher & Schliemann, 2007, s. 54 ; Carraher, Schleimann & Schwartz, 2008, ss. 3-4). Med detta 
arbetssätt är målet att eleverna ska få en djupare förståelse av vad algebra innebär.  

Distinktionen mellan tidig algebra och algebra tidigt är uppenbarligen central för förståelsen av 
elevers förmåga att ta till sig algebra. Enligt Carraher och Schliemann (2007, s. 18) kan problemet 
med förståelsen också kopplas till elevers kunskaper i aritmetik (se även Booth, 1988). Enligt 
nämnda forskning kan elevens missuppfattningar om delar av aritmetiken fortplanta sig och 
innebära problem för elevens förståelse av algebra. Det kan bland annat handla om att eleven har 
en operationell förståelse av likhetstecknet vilket skapar ett grundläggande problem för elevens 
förståelse för den fortsatta algebran. Problemet med förståelsen för likhetstecknet och betydelsen 
för förståelsen av algebra utvecklas mer nedan.   
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2.2 Algebra i läroplaner 

Tittar vi tillbaka på tidigare läroplaner kan vi observera förändring och utveckling på det 
matematiska området, inte minst vad gäller algebra. I Lgr 69 finns inte algebra med som rubrik. 
Likhetstecknet benämns i Kompletterande anvisningar och kommentarer i årskurs 1 att tecknet “lika med” 
(=) och tecknet “inte lika med” (≠) ska införas (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 7). Vidare står det om 
utsagor och lösningsmängd där det på lågstadiet införs moment med sanna utsagor och falska 
utsagor (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 26). Nästa läroplan som introducerades var Lgr 80 där ”Enkla 
likheter löses genom prövning” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 105) som står med för lågstadiet under 
algebra och funktionslära.  

Därefter kom Lpo 94 ut, en målstyrd läroplan där ett av målen att sträva mot under grundskolan 
var att eleven ”förstår och kan använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt 
muntligt och skriftlig förklara och argumentera för sitt tänkande” (Utbildningsdepartementet, 1994, 
s. 33). Andra mål som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 5 var att ”[…] kunna upptäcka 
talmönster och bestämma obekanta tal i enkla former” och ”[…] kunna känna igen och beskriva 
grundläggande egenskaper hos […] mönster” (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 34). Ordet 
algebra finns inte med utskrivet och några riktlinjer för de lägre åldrarna om vad som är relevant 
att lära sig finns inte heller med. I den senaste läroplanen, Lgr 11, fokuseras det på att eleverna ska 
få kunskap om, och förstå matematikens användning i vardagen. ”Utveckla kunskaper för att kunna 
formulera och lösa problem samt reflektera över valda strategier, metoder […]” (Skolverket, 2018a, 
s. 54).   

I det centrala innehållet i Lgr11 årskurs 1-3 står det att eleverna ska få möjlighet till att beröra 
matematiska likheter och likhetstecknets betydelse (Skolverket, 2018a. s. 55). Ett kunskapskrav i 
slutet av årskurs 3 är att “eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då 
likhetstecknet på ett fungerande sätt (s. 60)”. I det centrala innehållet för årskurs 4–6 står det att 
eleverna ska få möjlighet att träna på “enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är 
relevanta för eleven” samt “metoder för enkel ekvationslösning” (s. 57).   
 

2.3 Likhetstecknet 

Likhetstecknet uppfattas vanligtvis som ett tecken som står för en operation under de tidiga 
skolåren. Ahlberg (2000) menar att det har blivit en symbol som fått en missuppfattad betydelse, 
det anses vara ett svarstecken där svaret utläses på höger sida om likhetstecknet (ss. 64–65). Elever 
saknar förståelsen för att likhetstecknet ska tolkas som lika med eller lika mycket som. Vänster samt 
höger led ska innefatta lika stora tal, det ska inte ha någon betydelse om talet avläses från vänsterled 
till högerled eller omvänt (Kieran, 1981, ss. 317-318). Likhetstecknet har en stor betydelse för 
förmågan att lösa ekvationer. Ett stort antal elever lär sig att lösa ekvationer på ett mekaniskt sätt 
utan att förstå innebörden av dess uppbyggnad (Bergsten, Häggström & Lindberg, 1997, ss. 50–



 

 8 

51). Det kan även uttryckas som att den matematiska likheten med likhetstecken försvinner, man 
ser inte till principen av att två sidor av en ekvation ska ha samma värde (Matthews, et al. 2012, s. 
317). Likhetstecknet bör enligt Malmer (1990, s. 49) introduceras i ett mer öppet sammanhang. 
Vanligtvis introduceras likhetstecknet i samband med siffror inom områdena subtraktion och 
addition. Det leder till att eleverna får en felaktig förståelse av likhetstecknet. I ett av Malmers 
projekt introducerades likhetstecknet genom att eleverna började jobba med helheten och sedan 
delade upp den i delar. Genom detta tillvägagångssätt blir det helt naturligt att säga “är lika med” 
eftersom man utgår från helheten som delas upp i delar. Likhetstecknet ses inte som en operation 
som ger ett resultat. På motsvarande sätt får plustecknet i denna metod mer betydelse av ett ”kitt” 
mellan talen istället för enbart en operation (Malmer, 1990, s. 49).   
 

2.4 Generaliserad aritmetik 

Grundtanken bakom begreppet generaliserad aritmetik är att aritmetik och algebra ska ses som två 
områden som ska läras in parallellt med varandra (Kieran, Pang, Schifter & Ng, 2016, ss. 11-12). 
Trots den till synes enkla grundtanken är det svårt att ge en klar definition på begreppet (Bråting, 
Hemmi & Madej, 2018, s. 4). Det kan ses som ett begrepp som handlar om att kunna generalisera 
och resonera kring egenskaper hos olika tal. Vidare handlar det om att kunna se aritmetikens 
strukturer istället för att fokusera på räknandet och resultatet av en uppgift. Med utgångspunkt i 
Blanton, et al. (2015), definition av generaliserad aritmetik innebär det att tänka strukturellt och 
inte fokusera på beräkningar eller rätta svar i uppgifter. Utöver det handlar det, enligt nämnda 
forskare, om att kunna föra resonemang och upptäcka de underliggande matematiska strukturer 
som finns (Blanton et al., 2015, s. 43). 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning så som resultat av PISA och TIMSS samt Blantons et 
al. “ five big ideas”. Det kommer även att redovisas två olika studier som vi hämtat material från 
till vår studie. 
 

3.1 TIMSS & PISA 

Elever i den svenska skolan har under en längre tid haft mycket svårt med algebra och algebraiskt 
tänkande. Även om algebra under en längre tid varit en del av den svenska skolmatematiken visar 
forskning att det är algebra som eleverna har svårast för (Bråting & Madej, 2017 s. 3).  Resultat från 
TIMSS och PISA visar att svenska elevers resultat redan i början av 1960-talet legat under den 
internationella genomsnittliga gränsen. Åren 2007 och 2011 hade Sveriges resultat försämrats 
kraftigt. TIMSS resultaten visade att Sverige under dessa år låg under den genomsnittliga 
internationella gränsen och att det var kunskaperna i algebra och geometri som drog ner resultaten 
(Skolverket, 2012, ss. 34-38).  
 

3.2 Internationell forskning  

Den internationella forskningen på det algebradidaktiska området har under de senaste decennierna 
bland annat behandlat frågan om hur tidigt algebra bör införas i skolan (Bråting & Madej, 2017, s. 
4). Forskare som exempelvis Victor Katz och Bill Barton menar att man inte bör undervisa algebra 
under de tidiga skolåren. Enligt dem lämpar det sig bättre att lära ut algebra senare i grundskolan 
(Katz & Barton, 2007, ss. 185–201). Katz och Barton bygger sin teori på så kallad rekapitulering, 
alltså att individers begreppsutveckling inom algebra avspeglas i den historiska utvecklingen. 
Tanken är att aritmetik och retorisk algebra alltid föregår den ”riktiga” algebran i individers 
begreppsutveckling. Följaktligen bör eleverna först få lära sig den ordentliga aritmetiken i de 
tidigare skolåren för att sedan bygga på med algebra under grundskolans senare år (Katz & Barton, 
2007, ss. 185-201). Det finns även forskning som fört fram att elever inte har tillräckliga kognitiva 
förutsättningar för att lära sig algebra förrän de tidiga tonåren. Detta har dock kritiserats från flera 
håll då det har ansetts att förhållandet mellan aritmetik och algebra är viktigt. Under de senaste åren 
har en stor mängd forskning gjorts som påvisar fördelarna med att börja med algebra i tidiga skolår. 
I Kajsa Brådning och Lars Madejs (2017) sammanställning av internationella studier framkommer 
att många länder inklusive Sverige reviderat sina läroplaner för att få in undervisning i algebra i 
tidiga skolår (Bråding & Madej, 2017, s.4)  

Forskaren Maria Blanton genomförde en studie i USA under ett år där syftet var att se skillnaden 
på resultaten mellan olika skolor. I flera skolor användes de traditionella 



 

 10 

matematikundervisningarna medan det i andra skolor undervisades med en specialanpassad. 
algebraundervisning. Specialanpassad undervisning innebär en lektionsserie som innefattar specifik 
algebraundervisning (Blanton et al. 2015, s. 44). Resultaten av Blantons forskning var att de elever 
som blivit undervisade med den nya anpassade algebraundervisningen var bättre på att lösa 
algebraiska problem jämfört med de elever som fick den traditionella undervisningen i matematik. 
De elever som hade fått den nya anpassade undervisningen hade en mycket bättre förståelse av 
exempelvis likhetstecknet och dess betydelse (Blanton et al. 2015, ss. 53-54). Utöver denna studie 
har Blanton tillsammans med flera andra forskare försökt att identifiera och kategorisera algebrans 
olika delområden (Blanton et al. 2015, s. 43). Blanton har kategoriserat skolalgebran i fem så kallade 
Big ideas (se avsnitt 3.3). Big ideas använder sig Bråting och Madej (2017, s. 2) av när det analyserar 
Lgr11 i sin text Generaliserad aritmetik. De kommer då fram till att det finns brister i läroplanen inom 
algebra och att generaliserad aritmetik aldrig nämns. Med andra ord så står det inget om att eleverna 
i den reviderade läroplanen från 2018 ska få möjlighet till att generalisera inom matematiken. 
Generaliserad aritmetik är en av punkterna Blanton et al. (2015, s. 43) lyfter fram som en viktigt 
del i att förstå tidig algebra. Mer om detta i diskussionsavsnittet (se avsnitt 8.6) 

 

3.3 Big ideas  

För vår studie är Blantons et al. Big ideas (2015, s. 43) viktigt att belysa. Blantons teori baseras på 
Kaputs (2008) analys av algebraiskt tankesätt (thinking practices) och innehållsspår (content 
strands). Vidare har en mängd analyser gjorts av forskning som presenterats om hur barn agerar 
inom Kaputs identifierade om de algebraiska innehållets spår som exempelvis Matthews et al. 
(2012) och Kim och Pang (2018).  
De fem grundläggande idéerna som Blanton identifierar är: 
  
(a) ekvivalenser, uttryck, ekvationer och olikheter 
(b) generaliserad aritmetik 
(c) funktionellt tänkande 
(d) variabler 
(e) proportionella resonemang 
  
Område (a) innefattar en förståelse av likhetstecknet som relationell, förmåga att uttrycka 
ekvationer, beskriva uttryck som innehåller symboler och förmåga att resonera kring dessa. Nästa 
grundläggande idé (b) är generaliserad aritmetik, det handlar om att resonera kring uttryck utan att 
göra beräkningar. Att se den underliggande strukturen i matematiska beräkning och aritmetiken. 
Funktionellt tänkande (c) handlar om relationer och generalisering, fast genom att uttrycka och 
beskriva relationerna och generaliseringen genom algebraiska symboler, tabeller, diagram, grafer, 
språk och figurer. Den fjärde punkten (d) handlar om variabler, det symboliska matematiska 
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språket. Variabler finns i olika matematiska sammanhang och finns med i de andra delområdena. 
Sista punkten, (e) proportionella resonemang, handlar om att resonera, dra samband och avgöra 
kring om två kvantiteter är proportionella gentemot varandra (Blanton et al. 2015, s. 43).  

Det är dock viktigt att komma ihåg, vilket Blanton också betonar (Blanton et al. 2015, s. 43) att 
ingen av dessa 5 idékomplex är ömsesidigt uteslutande i den meningen att de inte går in i varandra. 
Dessutom är inte detta det enda sättet att titta på barns lärande vad gäller algebra och generaliserad 
aritmetik. 
 

3.4 Amerikanska studien 

År 2012 genomfördes en amerikansk studie där syftet var att bygga vidare på och förbättra tidigare 
bedömningsmodeller som syftar till att mäta förståelsen av likhetstecknet (Matthews, et al. 2012, s. 
1). Tidigare var bedömningarna ganska olika och denna studie var ett led i att försöka göra denna 
typ av bedömningsmodeller mer enhetliga. Den modell som skapades var indelad i fyra olika nivåer 
rigid operational, flexible operational, basic relational och comparative relational. Dessa fyra nivåer 
är grunden för våra teoretiska utgångspunkter (se avsnitt 4.2). Matthews menar att kunskap om att 
likhetstecknet betyder matematisk likhet ligger till grund för barns matematiska utveckling och 
fungerar som en nyckellänk mellan aritmetik och algebra (Matthews, et al. 2012  s. 1). Därför 
genomfördes ett test bland 224 ungdomar i årskurserna 2 - 5 för att se hur förståelsen kring 
likhetstecknet och de algebraiska tänkandet var hos eleverna i tidiga skolåren. De test som användes 
i studien framtogs av en expertgrupp inom matematikämnet. Hela testet bestod av 27 frågor som 
var indelade i tre delar; ekvationsstruktur, definitionen av likhetstecknet och problemlösning i 
ekvation.    
  

3.5 Sydkoreanska studien  

År 2018 genomfördes en studie av två sydkoreanska forskare vid namn JongWon Kim och 
JoengSuk Pang. De två forskarna undersökte elevernas tidiga algebraiska tänkande i grundskolan. 
Studien behandlade bland annat elevernas förståelse för likhetstecknet, uttryck och ekvationer i 
grundskolan (Kim & Pang, 2018, s. 141). Studien genomfördes på 695 elever i årskurserna 2–6. 
Dessa 695 elever fick göra ett test hämtat från Matthews et al. studie (2012) som beskrivs ovan. 
Resultaten av denna studie presenterades i Kieran (2018, s. 147-151) det visade sig att många av de 
sydkoreanska eleverna hade framgångsrika resultat i nästan alla det 27 uppgifterna.  

I uppgifter från testet där eleverna fick visa sina kunskaper om ekvationsstruktur var resultaten 
inte fullt så framgångsrika. På en av frågorna var det 31,4% av eleverna i årskurs 3 som svarade rätt 
och visade ett relationellt tänkande och 47,1% av eleverna i årskurs 6 (Kim & Pang, 2018, s. 148). 
En annan fråga gick ut på att eleverna skulle lösa ekvationer. I denna del presterade de sydkoreanska 
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studenterna något bättre. Där var det 82,9% i årskurs 3 som hade svarat rätt på en ekvation och 
96,5% i årskurs 6 som svarat rätt.  

På uppgiften där eleven testades i förståelse för likhetstecknet svarade en stor majoritet av 
eleverna att likhetstecknet betyder “samma som” vilket är korrekt. Detta gäller både för elever i 
årskurs 3 där drygt 80% svarade rätt och för årskurs 6 där drygt 97% svarade rätt. Intressant nog 
visade det sig att många elever hade svårt med påståendet att likhetstecknet innebär svaret på 
uppgiften, cirka 78% av eleverna i årskurs 3 samt 85% av eleverna i årskurs 6 svarade att 
likhetstecknet betyder svaret på uppgiften. Drygt 22% av eleverna i årskurs 3 och drygt 15% i 
årskurs 6 svarade rätt, alltså att påståendet var falskt. Detta resultat uppfattas även av Kim och 
Pang (2018) som ett tecken på ett operationellt, ickerelationellt tankesätt.  

Generellt visade det sig att resultaten förbättrades från varje årskurs förutom mellan årskurs 5 
och 6. Med andra ord så förbättrades resultaten från årskurs 2 till årskurs 5. Men resultaten stannade 
av och årskurs 5 och 6 presterade likvärdigt på testet (Kim & Pang, 2018, s. 147).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter vi har använt oss av i denna studie för att 
analysera studiens empiriska delar.  
 

4.1 Piaget och konstruktivismen  

Som utvecklas nedan utgör Matthews et al. (2012) den teoretiska grunden för denna uppsats. Hans 
teori har dock inte uppstått i ett vakuum och det är därför relevant med en kort genomgång av den 
konstruktivistiska teorin som Matthews utgår från. 

Konstruktivismen inom pedagogik handlar om att omgivningen ska skapa förutsättningar till 
lärandet men att själva lärandet ska barnet stå för själv. Jean Piaget var intresserad av hur barn 
resonerar och tänker för att komma fram till ett svar. Det är inte själva svaret som intresserar Piaget, 
utan det är processen eleven använder sig av i själva tänkandet (Säljö, 2014,  s. 277). Piaget grundade 
en stadieteori med fyra nivåer inom barns utveckling och inlärning. Dessa fyra nivåer är 
sensomotoriska, för-operationella, konkret-operationella och formal-operationella. Precis som 
Piaget så använder sig Matthews av fyra nivåer. Skillnaden mellan de olika nivåerna är att Matthews 
inte kategoriserat nivåerna utifrån ålder, Matthews et al. (2012) bedömningsmall delar in 
kunskapsnivåer utifrån förmåga. 

 Som ovan nämnts grundar sig Matthews fyra nivåer i Piages stadieteori. Dessa två förhåller sig 
till varandra på så sätt att de båda har ett liknande tankesätt. Elevens utveckling kategoriseras utifrån 
nivåer där tankeprocessen står i centrum. Vår studie där vi fokuserar på hur elever har resonerat 
sig fram till svar har därmed bäring på dessa två tankesätt på ett teoretiskt plan. Dessa nivåer 
presenteras i kommande avsnitt (se avsnitt 4.2)  

 
  

4.2 Matthews konstruktionskarta  

Det teoretiska ramverket för denna uppsats grundas på Matthews et al. forskning (2012). De har 
utmejslat en matris utifrån att en bedömning av elevernas kunskapsnivå kan göras utan att behöva 
falla tillbaka på allt för enkla dikotomier. Det rör sig alltså om en mer differentierad 
bedömningsmodell än en vanlig bedömning där elevens svar är antingen rätt eller fel. Det Matthews 
(2012, s. 319) försökt åstadkomma är att förena en spretig uppsättning bedömningsmodeller till en 
mer enhetlig och replikerbar modell. Fördelarna med denna modell är för att lättare kunna kartlägga 
elevernas kunskaper kring likhetstecknet och veta deras nästa steg. Grundidén med denna modell 
är att elevernas kunskap om likhetstecknet som symbol för matematisk likhet sträcker sig från en 
operationell nivå till en högre nivå som benämns som relationell (Matthews et al. 2012, s. 319). En 
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operationell nivå innebär att man ser matematiska uppgifter som enskilda operationer, det vill säga 
att man behöver använda sig av en beräkning för att utföra uppgiften. Det relationella tänkandet 
innebär att man kan se relationer mellan olika tal och behöver inte använda sig av en beräkning för 
att lösa en uppgift. Eleven har utvecklat en förmåga att kunna se talens relationer till varandra.  
Vidare innehåller modellen som sagt en mer differentierad bedömningsbas i form av fyra nivåer. 
De är rigid operationell, flexibel operationell, enkel relationell och slutligen den mer avancerade 
jämförande relationella nivån (Matthews et al. 2012, s. 319).  

Nivå 1 (rigid operationell): innebär att eleven kan förklara likhetstecknet på ett operationellt sätt. 
Vidare kan eleven endast klara av ekvationer med en struktur där man räknar i det vänstra ledet. 
Det vill säga där själva uträkningen är på vänster sida och summan på höger sida om likhetstecknet. 
Exempel: a + b = c. 

Nivå 2 (flexibel operationell): Har eleven en fortsatt operationell syn på likhetstecknet men har 
utvecklat en bredare syn på dess betydelse. Här behöver inte eleven räkna ut från vänster sida utan 
har förstått att likhetstecknet betyder ”samma som”. Exempel; _ = 4 + 5 samma som 5 + 4 = _. De 
är på god väg till att förstå ekvationer som är utformade a = a.   

Nivå 3 (enkel relationell): Här börjar eleven få en grundläggande relationell förståelse, dock med 
ett inslag av ett operationellt perspektiv. Eleven förstår ekvationer med operationer på båda sidorna 
av likhetstecknet. Exempel: 4 + 5 + 8 = _ + 8. 

Nivå 4 (jämförande relationell): Här har eleven en relationell förståelse av likhetstecknet. Det 
vill säga att eleven inte behöver ta till en beräkning för att kunna lösa en ekvation. Tittar man på 
exemplet ovan 4 + 5 + 8 = _ + 8 kan eleven se att 4 + 5 = 9 och att det ska vara 9 i den tomma 
rutan. Eleven har då förstått relationen mellan talen och behöver inte använda sig av beräkning 
eller talet 8 för att lösa uppgiften. Eleven vid denna nivå ska kunna känna igen likheterna mellan 
likhetstecknet utan att ta till en beräkningsmetod. Eleven ska också kunna utföra ett relationellt 
resonemang kring uppgiften. 
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5. Syfte och fra ̊geställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur elever i grundskolans årskurs 3 och 6 löser algebraiska 
uppgifter där likhetstecknet står i fokus. Frågeställningarna som ska besvaras i uppsatsen är 
följande. 
● Hur uppfattar elever likhetstecknet? 
● Hur skiljer sig det algebraiska tänkandet mellan elever i årskurs 3 och elever i årskurs 6?  
● Hur långt har elever i årskurs 3 och årskurs 6 kommit inom det relationella tänkandet när 

det gäller att generalisera aritmetik?  
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6. Metod 

I detta avsnitt redovisas studiens metod, valet av metoden, urval och bortfall av deltagare och de 
forskningsetiska principer vi tagit hänsyn till. 
 

6.1 Testet  

Vi använde oss av ett test för att kunna se elevernas kunskaper inom de algebraiska området, 
studien kan ses som en form av enkätstudie. Vi har ingen kontroll över det vi undersöker, alltså 
elevernas svar, utan vi observerar bara ett utflöde i form av svaren på testfrågorna. Utifrån elevernas 
svar drar vi slutsatser inom det teoretiska ramverket (se avsnitt 4.2). Fördelar med testet/enkäter 
är att vi inte kan påverka resultatet, det är anonymt och eleverna får genomföra det i sitt klassrum 
där de känner sig trygga. En annan fördel med enkäter är att resultaten kan analyseras upprepande 
gånger. När vi analyserat materialet har vi använt oss av deskriptiva statistiska analysmetoder. 
Vi valde att genomföra det test som tidigare gjorts på elever i årskurs 2-6 i Sydkorea samt årskurs 
3 i USA. Testet som användes i vår studie är översatt till svenska genom ett pågående 
forskningsprojekt vid Uppsala Universitet. Vissa av uppgifterna har omformulerats för att passa i 
en svensk kontext. Testet kan således beskrivas som en operationalisering av Mathews ovan 
nämnda konstruktionskarta (se avsnitt 4.2). 

Testet består av 27 frågor och kan delas in i tre olika delar, delar som inte är utmarkerade men 
som vi tar hänsyn till när vi väljer ut vilka frågor vi vill diskutera och analysera. Del ett fråga 1-8 
behandlar ekvationsstruktur. Del två behandlar frågorna 9-12 och handlar om definitionen av 
likhetstecknet och del tre behandlar frågorna 15-27 som handlar om problemlösning i ekvation. I de 27 
frågorna finns det nio av dessa som ber eleven att beskriva deras svar eller förklara själva processen 
hur de löst uppgiften (Kim & Pang, 2018. s.146). Av de 27 frågorna har vi valt att fokusera på åtta 
frågor, där vi tagit frågor från varje del. Fråga 1b, 3, 12, 13, 16, 17, 18 och 19. Testet är tänkt att 
svara på forskningsfrågorna där frågan om elevers syn på likhetstecknet relaterar till alla frågor vi 
analyserat men särskilt testfrågorna 12 och 13. Forskningsfråga två relaterar till alla testfrågor med 
tanke på att det är en jämförelse mellan årskurserna och deras testsvar. Den tredje forskningsfrågan 
syftar till alla frågor i testet men är främst inriktad på hur eleverna resonerar kring testfråga 3.  
 

6.2 Urval  

Denna undersökning genomfördes på en F-9 skola i en av Sveriges större kommuner. Testet 
genomfördes i sex olika klasser, tre klasser i årskurs 3 och tre klasser i årskurs 6. Skolan valdes ut 
utifrån en tillgänglighetsprincip och vi valde att ha båda årskurserna på samma skola av samma skäl 
samt för att effektivisera arbetet. Värt att nämna är att valet av att genomföra undersökningar på 
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samma skola kan ha påverkat resultatet av vår studie då eleverna i de olika årskurserna har fått en 
liknande utbildning.  

För att kunna ta hänsyn till skolans sociokulturella status har vi använt oss av skolverkets mät-
ning i den senaste SALSA undersökningen 2017. SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala 
Sambandsanalyser) är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat med en rad bakgrunds-
faktorer. Det som mäts i SALSA är slutbetygen i årskurs 9 gentemot föräldrarnas utbildningsnivå, 
nyinvandrade elever samt fördelningen pojkar/flickor (Skolverket, 2018b). Riksmedelvärdet i 
SALSA 2017 visar 2,28% i föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå. Den skola vi har genomfört 
vår undersökning i ligger över riksmedelvärdet på 2,68%. Riksmedelvärdet visar att en av tre för-
äldrar har en vidare utbildning efter gymnasiet. I skolan vi valt att studera är det två av tre föräldrar 
som har en vidareutbildning efter gymnasiet. Vad gäller andelen nyinvandrade är riksmedelvärdet 
9% och på skolan i studien var andelen 3%. Denna skola har ett mål på att 92% av eleverna i slutet 
av årskurs 9 ska ha uppnått kunskapskraven, dock visar SALSA resultaten att det var 87% som 
uppnådde kunskapskraven. Jämfört med 87% ligger riksmedelvärdet på 74% som uppnådde kun-
skapskraven i slutet av årskurs 9 (Skolverket, 2017b). Sammanfattningsvis har eleverna goda förut-
sättningar för bra resultat i skolan generellt. Eleverna kan därför förväntas prestera relativt bra på 
frågorna i testet. 

Eleverna som medverkade i denna studie har fått ett godkännande från vårdnadshavare utifrån 
de forskningsetiska huvudprinciperna (se avsnitt 6.2.1). Vi skickade ut ett missivbrev (se bilaga 3) 
samt en bilaga där vårdnadshavare skulle ge sin namnteckning för ett godkännande. 
 

6.2.1 Forskningsetiska huvudprinciper 

Forskningsrådets fyra allmänna huvudkrav på forskningsetiska principer har vi tillmötesgått i vår 
studie (Vetenskapsrådet, 2002).                          
Informationskravet - De involverade har informerats om studiens syfte, vilka som har tillgång till 
den, vad som ska analyseras och vad det ska användas till. 
Samtyckeskravet - Elevernas vårdnadshavare har fått ta del av information och givit ett skriftligt 
samtycke om att barnet får medverka i studien. Det framgår tydligt att samtycket kan återkallas 
fram tills dess att materialet är insamlat. Då testet är anonymt går det inte att återkallas i efterhand.  
Konfidentialitetskravet - De delaktigas anonymitet säkerställs genom att deltagarnas namn inte 
uppges i studien samt att skolan är anonymiserad. Anonymiteten stärks ytterligare av att kännedom 
om eleverna inte finns sedan tidigare.  
Nyttjandekravet - Den data som är insamlad används endast till studiens ändamål. Datan kan 
komma att användas i handledarens forskning, vilket inblandade är informerade om genom 
missivbrevet (se bilaga 3).  
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6.2.2 Bortfall 

I årskurs 6 genomförde 55 elever testet, vi hade ett bortfall på 15 elever av olika anledningar såsom 
sjukdom eller ej godkännande av vårdnadshavare. I årskurs 3 genomförde 54 elever testet och 
bortfallet var 16 elever. Då vi haft en tidsram på 8 veckor har vi inte haft tiden att vänta på alla 140 
elevers godkännanden utan vi ansåg att vi kunnat genomföra en vedertagen analys av det material 
vi hunnit få in. Totalt var det 109 stycken elever som medverkade i undersökningen.   
 

6.3 Undersökningsdagar 

Undersökningen genomfördes under två dagar. Innan eleverna fick skriva testet fick de en grundlig 
genomgång där vi tog upp de regler som fanns samt förberedelser inför testet. Vi gick tydligt 
igenom för eleverna hur resultaten kommer användas. Eleverna blev informerade om att de är helt 
anonyma och att det handlar inte om hur många rätt eller fel de har utan att de gör sitt yttersta och 
försöker att förklara hur de tänkt eller anger ett vet inte svar. Detta för att vi på bästa sätt ska få en 
uppfattning om var eleverna kunskapsmässigt befinner sig kring dessa typer av uppgifter. Eleverna 
fick 45 minuter på sig att skriva testet och kunde när som helst avbryta genomförandet om de så 
ville. Valde eleven att avbryta ströks eleven helt från undersökningen och testet förstördes.  
 

6.4 Hantering av insamlad data  

Det material vi samlat in bearbetades med fokus på de åtta frågor vi valt ut. Vi höll isär årskurserna 
och förde in resultaten i tabeller. Vi fyllde i antal elever och respektive svar i procent för att kunna 
jämför hur årskurserna har svarat på respektive fråga. Tabellerna ser olika ut beroende på hur frågan 
är utformad. Allt material är infört i en kallkyl för att på ett enkelt vis redovisa och presentera 
elevsvaren.  
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7. Resultatanalys 

I detta avsnitt presenteras resultat i form av tabeller av de olika frågorna från testet vi valt att 
analysera.  

 

7.1 Fråga 1b -  Elevernas förståelse av en ekvationensstruktur  

I fråga 1b skulle eleverna ringa in sant, falskt eller vet inte på påståendet 3 = 3. Vi valde att göra en 
tabell (se tabell 1) där vi skrev in antal elever samt en procentandel av vad eleverna valde att ringa 
in för svarsalternativ. Tabellen består av tre svarsalternativ kolumner sant, falskt, vet inte. Tabellen 
består också av kolumner som visar resultat för årskurs 3, 6 och det totala resultatet. Korrekt svar 
på fråga 1b är svarsalternativet sant.  
 
Tabell 1: Andel av svarande på en fråga som svarat sant, falskt eller vet inte.  
Fråga 1b:  
Vilka av följande likheter är sanna eller falska? Med andra ord, stämmer likheten?  
b) 3=3                       Sant         Falskt         Vet inte 

 
Svarsalternativ Antal (Andel) 

 
Årskurs 3 Årskurs 6 Totalt 

Sant  
 

47 (87%) 53 (96%) 100 (91,7%) 

Falskt 
 

0 (0%) 0 (0%)  0 (0%) 

Vet inte  
 

7 (12,9%)  2 (4%) 9 (8,2%)  

I tabell 1 visas resultat av fråga 1b.  
 
I denna tabell går det att avläsa hur elevernas förståelse av en ekvationsstruktur är, det vill säga hur 
bra eleverna är på att förstå hur en ekvation är strukturerad. Det som går att utläsa i tabellen är att 
en stor andel av eleverna har angett rätt svar. Totalt var det 91,7% av alla elever som svarade att 
3 = 3 är sant och 0% som menade att 3 = 3 är falskt. Dock var det 8,2% som ringade in 
svarsalternativ vet inte. Det skiljer sig inte mycket åt mellan årskurserna. Det är fler elever i årskurs 
3 som svarat vet inte än vad det är i årskurs 6. Detta resultat visar att många av eleverna är på nivå 
2  i Matthews et al. (2012) konstruktionskarta och är på godväg mot ett relationellt tänkande.  
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7.2 Fråga 3 – Elevernas förståelse av en ekvationsstruktur med en inriktning 
på att eleven frågas efter det relationella tänkandet 

I fråga 3 skulle eleverna svara på frågan utan att addera 67 + 86 = 68 + 85 kan du säga om likheten är 
sann eller falsk. Eleverna kunde sedan ringa in sant, falskt eller vet inte utan att addera. I tabellen valde 
vi att dela in elevernas svarsalternativ i tre kategorier sant, falskt och vet inte utan att addera. 
Därefter gjorde vi tre underkategorier utifrån Matthewes (2012) nivåer i hans konstruktionskarta 
(se avsnitt 4.2). Underkategorierna är ofullständig, relationell och beräkning (operationellt). De tre 
underkategorierna är till för att göra det enklare i arbetet med analysen samt att det var dessa 
kategorier som använts i tidigare studier i Sydkorea och USA. I den ofullständiga kolumnen (se 
tabell 2) valde vi att placera in elever som hade ett ofullständigt svar.  
 
Exempel: “Man lägger över 1.”  
 
Eftersom denna elev svarat kort och otydligt bedömer vi att detta är ett ofullständigt svar.  Ett 
annat exempel som vi valt att kategorisera som ett ofullständigt svar är “7 + 6 = 8 + 5”. Även om 
det i detta fall förekommer en beräkning anser inte vi att det är ett fullständigt svar eftersom eleven 
inte har förklarat sitt tillvägagångssätt varför den valt att addera dessa termer.   
I kolumnen beräkning (se tabell 2) placerade vi elever som hade ett operationellt tankesätt. Med 
det menas de elever som använt sig av beräkning. 
 
Exempel: ”67 + 86 = 68 + 85 är sant för att 67 + 86 = 153 och 68 + 85 = 153” 
 
Detta är ett tydligt exempel på beräkning eftersom eleven har genomfört en beräkning för att få 
fram om påståendet är sant eller falskt. 
I den relationella kolumnen (se tabell 2) placerade vi elever som har ett relationellt tänkande. Det 
vill säga att eleven med ord kan förklara hur den tänkt. När eleven uppnått ett relationellt tänkande 
finns det ingen operationellt/beräkning med i svaret. 
 
 Exempel: “67 + 86 = 68 + 85. Detta är sant. För att om man tar bort ett ental från 86 och lägger det på 67 
blir det 68 + 85. Då står det samma sak på båda sidorna.”  
 
Detta elevsvar visar att eleven förstår att man behöver flytta över ett ental från ena termen till den 
andra utan att använda sig av en beräkningsmetod. Detta visar på ett relationellt tankesätt. 
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Tabell 2: Andel av svarande på en fråga som svarat falskt, sant eller vet inte utan att addera.  

Fråga: 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?  

  
Svarsalternativ  Antal (Andel)  

 
  

Årskurs 3  Årskurs 6 Totalt 

Falskt 
 

Ofullständig  
 

1 (1,8%)  2 (3,6%) 3 (2,8%) 

 Relationell 
 

0 (0%)  0 (0%) 0 (0%) 

 Operationell/   
Beräkning  

 

1 (1,8%)  0 (0%) 1 (0,9%) 

Sant Ofullständig 
 

20 (37%) 13 (23,6%) 33 (30,3%) 

 Relationell 
 

17 (31,5%) 28 (50,9%) 45 (41,3%) 

 Operationell/  
Beräkning  

 

11 (20,4%) 7 (12,7%) 18 (16,5%) 
 
  

Vet inte utan att 
addera  

 4 (7,4%) 5 (9%) 9 (8,3%) 

I tabell 2 visas resultat av fråga 3. 
 

Denna fråga handlar precis som ovanstående fråga (1b) om att se hur bra elevernas förståelse av 
ekvationsstruktur är. Skillnaden från 1b är att här får eleverna möjlighet till att förklara hur de tänkt. 
En analys av vad eleverna svarade på fråga 3 visar att det var 41,3% av 109 elever som fick rätt 
svar, det vill säga sant, baserat på ett relationellt tänkande. Det vill säga att dessa elever har svarat 
rätt på frågan samt använt sig av ett relationellt tänkande i sin förklaring. När eleven har svarat på 
frågan har den använt sig av ord samt en resonerande beskrivning. Se exempel nedan. 

Av de 109 elever som deltog hade 30,3% svarat rätt men med ett ofullständigt svar. Det 
innefattar nästan en tredjedel av de elever som deltog i undersökning. Även här skiljer det sig mellan 
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årskurserna. Det är en större andel elever i årskurs 3 som förklarar på ett ofullständigt sätt då de 
saknar strategier och ett relationellt tankesätt för att förklara.  

Trots instruktioner i fråga 3 om att inte använda en beräkning är det totalt 16,5% av eleverna 
som har angett att påståendet är sant och visat det genom en beräkning. Dessutom fanns ett 
svarsalternativ om att man inte vet utan att addera. De elever som svarade att 67 + 86 = 68 + 85 
var falskt menade på att termerna är olika på vardera sida av likhetstecknet vilket tyder på att det 
inte kan vara lika mycket på båda sidorna. Detta är ett tydligt exempel på att eleven inte uppnått ett 
relationellt tänkande utan ligger kvar på den operationella nivån, nivå 1 i Matthews 
konstruktionskarta (se avsnitt 4.2).  
 

7.3 Fråga 12 - Elevernas förståelse av likhetstecknet 

I Fråga 12 ska eleverna svara på vilket alternativ av bra eller inte bra de tycker passar bäst in på 
påståendet “Är detta en bra definition av likhetstecknet?” (se tabell 3). Tabellen visar de elever som har 
definierat likhetstecknets betydelse korrekt. I 12 a, b och c redovisas de korrekta svaren på frågan. 
I kolumn 12a är korrekt svarsalternativ bra medan i kolumn 12b och 12c är korrekt svarsalternativ 
inte bra. 
 
Tabell 3: Andel av svarande på en fråga som svarat korrekt.  

Fråga 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 

 
Svarsalternativ Antal (Andel)  

 
Årskurs 3 Årskurs 6 Totalt 

Korrekt  12a 
 

  53 (98,1%) 51 (93%) 
 

104 (95,4%) 

12b 
 

  53 (98,1%) 
   

52 (95%) 
 

105 (96,3%) 

12c 
 

  18 (33,3%) 
 

30 (55%) 
 

48 (44%) 

I tabell 3 visas resultat av fråga 12.  
 

I denna tabell går det att utläsa hur bra elevernas förståelse av likhetstecknet är. Resultaten skiljer 
sig inte mycket mellan årskurserna. Både elever i  årskurs 6 och 3 anser att 12a är en bra definition 
av likhetstecknet, totalt 95,4%, det vill säga rätt svar. En stor majoritet av elever i båda årskurserna 
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anser att 12b inte är en bra definition av likhetstecknet, totalt 96,3%, det vill säga rätt svar. En stor 
andel av eleverna har således korrekt uppfattning om vad som är en bra eller mindre bra definition 
av likhetstecknet avseende svarsalternativ 12a och 12b. Det som i viss mån skiljer sig åt mellan 
årskurserna är vad eleverna anser om definition 12c. Avseende definition 12c är det totalt 44% som 
har angett att definition 12c ”svaret på uppgiften” inte är en bra definition av likhetstecknet vilket 
är det rätta svaret. Detta betyder att det är 56% av eleverna som anser att ”svaret på uppgiften” är 
en bra definition av likhetstecknet, vilket är ett felaktigt svar. Två tredjedelar av eleverna i årskurs 
3 har svarat felaktigt och anser att definition 12c är en bra definition av likhetstecknet. Även i 
årskurs 6 är det 45% av eleverna som anser att 12c är en bra definition. Detta resultat ligger också 
i linje med vad Malmer (1990) nämner, nämligen att många elever i tidiga skolår ser likhetstecknet 
som ett resultat- eller svarstecken som används för att räkna ut svaret på en matematikuppgift 
(Malmer, 1990, s. 49).  
      En slutsats som kan dras från det förda resonemanget kan vara att många elever vet att 12a är 
en bra definition och 12b inte är en bra definition av likhetstecknet. När de ska svara på definition 
12c blir de osäkra och vill gärna ringa in att det är ett bra alternativ. Hur eleverna resonerat kring 
frågan och varför de svarat på ett visst sätt framgår dock inte i materialet. 

Resultatet visar på att ett stort antal elever fortfarande ligger på nivån för det operationella 
tänkandet och att de inte kan se relationerna mellan de olika talen och likhetstecknets betydelse. 
Med andra ord har majoriteten av eleverna en förståelse av likhetstecknet som något som betyder 
“samma som” och att likhetstecknet inte betyder “lägga till”. Samtidigt är det en stor andel elever 
som har uppfattningen att likhetstecknet betyder “svaret på uppgiften”. 

 

7.4 Fråga 13 - Elevernas förståelse av likhetstecknet 

Denna tabell visar svaren av fråga 13. Frågan hör ihop med ovanstående fråga och tabell (se tabell 
3), därför valdes denna ut. På fråga 13 skulle eleverna svara på vilken av de tre definitionen i fråga 
12 som var den bästa. Här fick eleverna enbart ge ett svarsalternativ, till skillnad från fråga 12 där 
många elever valde att svara på fler alternativ.  Tabellen visar vilken definition eleverna anser vara 
den bästa. En tabell gjordes där vi skrev in a, b, c eller blankt i varsin kolumn (se tabell 4). Med 
hjälp av fråga 13 kunde vi får ett tydligare svar av vad eleverna anser är den bästa definitionen av 
likhetstecknet. 
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Tabell 4: Andel av svarande på en fråga som svarat a, b, c eller blankt. 
Fråga 13 
Vilken av definitionerna i uppgift 12 är den bästa? Skriv a, b eller c i rutan?  

 
Svarsalternativ Antal (Andel) 

 
Årskurs 3 Årskurs 6 Totalt 

A ”Samma som” 
 

42 (77,7%) 44 (80%) 86 (78,9%) 

B ”Lägga till” 
 

2 (3,7%) 2 (3,6%) 4 (3,7%) 

C ”Svaret på uppgiften” 10 (18,5%)  8 (14,6%) 
 

18 (16,5%) 

Blank 0 (0%)  1 (1,8%)  1 (0,9%)  

I tabell 4 visas resultat av fråga 13.  
 

Denna fråga hör ihop med ovanstående fråga 12. I denna tabell kan man utläsa hur bra elevernas 
förståelse av likhetstecknet är. Som tidigare nämnts får eleverna, till skillnad från fråga 12, bara välja 
ett svarsalternativ i fråga 13. 

En analys av resultaten från denna fråga ger även den vid handen att det är mycket jämnt mellan 
årskurserna och att en stor andel av eleverna är överens om vilket alternativ som är det bästa. När 
eleverna är tvungna att välja en definition av likhetstecknet är det en stor andel elever som väljer 
att svara att (12a) ”samma som” är den bästa definitionen. Totalt 78,9% av eleverna har svarat rätt. 
Även om eleverna i fråga 12 var osäkra om 12c var en bra definition visar denna tabell att enbart 
16,5% angav c som den bästa definitionen, vilket är ett felaktigt svar.  
Det är samma antal elever, 2 stycken, från vardera årskurs som angett b som svarsalternativ. En 
djupare diskussion av detta görs i diskussionsavsnittet (se 8.3).  
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7.5 Fråga 16, 17, 18, 19 - Elevernas förståelse av att lösa en ekvation 

Fråga 16–19 gick ut på att eleverna skulle lösa olika typer av ekvationer. Elevernas uppgift var att 
skriva en siffra i de olika tomma rutorna så att likheten stämmer. Tabell 5 visar om eleverna har 
angett ett korrekt, felaktigt eller blankt svar på frågorna 16-19. Vi valde att fokusera på fråga 16–
19, dels för att få mer data att analysera samt att dessa frågor var olika formulerade vilket gjorde att 
eleverna fick en extra utmaning.  
 
Tabell 5: Andel av svarade på varje fråga som svarat korrekt respektive felaktigt 
Fråga 16, 17, 18 och 19 
Vilket tal passar i de olika rutorna?  
Fråga 16.   4 + _ = 8  
Fråga 17.   8 = 6 + _  
Fråga 18.   3 + 4 = _ 
Fråga 19.   _ + 2 = 6 + 4 

 
Svarsalternativ Antal (Andel)  

Årskurs 3  Årskurs 6  Totalt  
Korrekt  Fråga 16 

 
44 (81,5%) 53 (96,4%) 97 (89%) 

 Fråga 17 
  

42 (77,7%) 53 (96%) 95 (87,2%) 

 Fråga 18 
 

45 (83,3%) 51 (92,7%) 96 (88,1%) 

 Fråga 19  
 

42 (77,8%) 52 (94,5%) 94 (86,2%) 

Felaktigt Fråga 16 
 

2 (3,7%) 0 (0%) 2 (1,8%) 

 Fråga 17  
 

4 (7,4%) 0 (0%) 4 (3,7%) 

 Fråga 18 
 

1 (1,9%) 2 (4%) 3 (2,8%) 

 Fråga 19  
 

4 (7,4%) 1 (1,8%) 5 (4,6%) 

Blankt         Fråga 16-19 8 (14,8%) 2 (3,6%) 10 (9,2%) 

I tabell 5 visas resultat av fråga 16-19. 
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Frågorna 16–19 går ut på att eleverna ska hitta det okända talet i en ekvation. I denna tabell kan 
det utläsas hur pass bra/mindre bra elevernas förmåga att lösa olika typer av ekvationer är. Det 
som också kan utläsas i tabellen är att det sker en förbättring från årskurs 3 till 6, vilket är helt 
naturligt då det bör ske en förbättring på tre år. I årskurs 6 var det totalt 3 elever som hade svarat 
felaktigt jämfört med årskurs 3 där det var 11 elever som hade ett felaktigt svar. Värt att nämna är 
att det var ett antal elever som svarat blankt på frågorna 16-19. Dessa elever valde vi att placera i 
den nedre delen av tabellen. I den blanka kolumnen kan vi se att det är fler elever i årskurs 3 än i 
årskurs  6 som inte angivet ett svar på dessa testfrågor, en anledning till detta kan vara tidsbrist.  
     De elever i årskurs 3 som svarade felaktigt på fråga 17 (se tabell 5) valde vi att göra en djupare 
analys på. Vi bestämde oss för att gå igenom elevernas svar på alla 27 frågor för att se om det fanns 
likheter. Dessa elever hade svarat 14 på fråga 17, 8 = 6 + _, vilket är ett felaktigt svar. Det betyder 
att eleverna som svarat 14 på den frågan troligtvis tänkt att en ekvation alltid räknas ut från vänster 
till högerled 8 + 6 = 14 (operationellt tänkande). När vi tittade djupare på deras tester visade det sig 
att det var dessa elever som stack ut i flera av de analyserade frågorna. Tittar vi på fråga 1b (se tabell 
1) hade dessa elever svarat vet inte på frågan 3 = 3. Även på fråga 12 och 13 (se tabell 3 & 4) hade 
eleverna svarat felaktigt att c ”svaret på uppgiften” är den bästa definitionen av likhetstecknet.  
    Eleverna som hade svarat fel på ovanstående frågor hade även svårt att formulera sig när de 
skulle svara på fråga 9 i testet (se bilaga 1). På fråga 9 skulle eleverna med ord beskriva vad 
likhetstecknet (=) betyder och om det kan betyda något annat. Denna fråga hade ett stort antal av 
dessa elever lämnat blankt eller svarat att ”det var ett tecken som man skrev när man kommit fram 
till svaret i matematiska uppgifter”. Detta tyder på att verkar finnas ett samband mellan elevernas 
oförmåga att klara uppgifterna 16-19 med svårigheter att klara uppgifter 1b, 9, 12 respektive 13.  

Sammanfattningsvis har eleverna en god förståelse av likhetstecknet då de resultat som visas i 
tabellerna ovan tyder på goda kunskaper inom generaliserad aritmetik. Resultaten skiljer sig delvis 
mellan årskurserna vilket var väntat då det skiljer tre år mellan eleverna. Dock finns det undantag i 
de båda årskurserna där eleverna visar på bristande förståelse av likhetstecknet. På fråga 3 i tabell 
2 kan man se att eleverna har svårigheter med det relationella tänkandet när det kommer till att de 
ska förklara hur de tänkt. Eleverna visar på en större relationell förmåga när det enbart handlar om 
att ringa in ett svarsalternativ som i fråga 1b.  
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8. Diskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion utifrån de resultat vi fått fram och den analys vi gjort av resultaten. 
Diskussionen har sin utgångspunkt i uppsatsens teoretiska ramverk samt tidigare forskning. 
 

8.1 Inledande diskussion   

Generellt sett har en stor andel elever i denna studie visat att de förstår innebörden av 
likhetstecknet. Många elever visar tendens till att utveckla ett relationellt tänkande och lämna det 
operationella tänkandet. Även om resultaten inte bör tas som rigida sanningar om kunskapsnivån 
hos svenska elever i årskurs 3 och årskurs 6 vad gäller algebra på ett generellt plan, kan våra resultat 
ge vissa fingervisningar. Exempelvis tycks läroplanen ha gett en positiv effekt då resultaten från 
eleverna i vår studie var relativt goda. Samtidigt har vi dock inte kunna följa elevgruppen innan och 
efter den senaste revideringen av Lgr11 och på så sätt kunnat isolera den reviderade läroplanen 
som kausal positiv effekt på elevernas algebrakunskaper. Däremot tycks våra resultat peka i 
riktningen att läroplanen i vart fall inte påverkat elevernas kunskaper negativt då eleverna i årskurs 
6 och särskilt eleverna i årskurs 3 visat mycket goda resultat.  

Det som däremot kan observeras är att det kan finnas brister i elevernas förståelse av 
likhetstecknet. Detta tyder på, vilket även poängteras av Kim och Pang (2018), att eleverna har en 
operationell förståelse av likhetstecknet. Det är möjligt att detta har ett samband med den 
observerade luckan Bråting och Madej (2017) fann i läroplanen vad gäller den generaliserade 
aritmetiken. 
  

8.2 Elevernas förståelse av ekvationsstruktur 

I fråga 1b och fråga 3 handlade det om att förstå en ekvationsstruktur. Skillnaderna mellan frågorna 
var att eleverna i fråga 3 skulle förklara med ord hur det tänkt.  

8.2.1 Fråga 1b.  

Resultaten på fråga 1b (se tabell 1) visar att en stor andel elever har angett rätt svar, totalt 91,7%. 
Det var ingen som svarat att påståendet är falskt, men det var 8,2% som angett svaret vet inte. I 
Matthews bedömningsmall, vår teori, visar det att eleverna som förstår uppgifter utformade som a 
= a  är på nivå 2, flexibel operationell, och vissa elever har förmåga att nå den tredje nivån, enkel 
relationell. Dock kan vi inte dra för stora slutsatser kring denna fråga då det handlar om att ringa 
in ett svarsalternativ (se tabell 1). Elever kan ha gissat sig fram eller använt sig av en 
uteslutningsmetod. Hade eleven fått förklara varför de ringat in sant som rätt svar hade resultatet 
kunnat se annorlunda ut. De elever som är på en högre nivå hade kunnat visa det och de elever 
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som saknar förståelse hade synts lättare. Det som nämns i resultatanalysen ( se avsnitt 7.5) verkar 
elever som inte förstår denna typ av uppgift inte heller klara andra typer av uppgifter, till exempel 
testfrågorna 16-19. Dessa elever verkar vara på nivå 1 rigid operationell. Detta diskuteras mer i 
diskussionen kring uppgift 17 (se svanitt 8.4).  

8.2.2 Fråga 3. 

 På fråga 3 var eleverna tvungna att förklara hur de tänkt, här sjunker andelen elever som tidigare 
visat på ett relationellt tänkande. Det visar sig att en stor andel av eleverna hade svårt att förklara 
hur de hade tänkt.  De elever som förstod att man behöver flytta över ett ental från den ena termen 
till den andra visar på ett tydligt relationellt tänkande (se avsnitt 7.2). I det relationella tänkandet 
skiljer det sig 20 procentenheter mellan årskurserna. Detta är enligt vår uppfattning inte något 
onormalt då tidigare forskning visar att det sker en utveckling med årskurserna vad gäller det 
relationella tänkandet (Kim & Pang, 2018). Trots att förståelsen ökar med skolåren är det inte fler 
än omkring hälften i årskurs 6 som klarar av att lösa denna typ av uppgift på en relationell nivå. 
Med ovanstående information svaras vår andra forskningsfråga som behandlar skillnaden i det 
algebraiska tänkandet mellan årskurs 3 och årskurs 6.  

Många av eleverna som svarat på fråga 3 har använt sig av en beräkningsmetod trots att det 
tydligt framgick i uppgiften att eleven inte skulle använda sig av någon sådan. Trots den tydliga 
beskrivningen var det 16% som använde sig av en beräkningsmetod. Detta kan tyda på att eleverna 
känner sig säkrare med en beräkning samt att det är en metod som är lätt för dem att ta till för att 
lösa matematiska problem. De elever som har använt sig av en beräkningsmetod ligger på den 
operationella nivån och kommer i framtiden ha svårt att nå det relationella. För har man en gång i 
sin skoltid fått lära sig term + term = summa är det svårt att byta tankemönster och börja se 
relationerna mellan de olika talen. Detta stärker en än gång Malmers teori att om att inte introducera 
likhetstecknet i samband med subtraktion och addition utan i ett mer öppet sammanhang (Malmer, 
1990, s. 49).    

Av de elever som vi placerade i kolumnen sant ofullständig (se tabell 2) kunde vi observera att 
ett stort antal av dem har en tendens till att tänka relationellt, men har svårt att göra sig helt 
förstådda. Ett elevsvar som ofta förekom i fråga 3 (se tabell 2) var förklaringen ”man lägger över 
1”. Detta elevsvar kan betyda att eleven har ett relationellt tänkande men har svårt att uttrycka vad 
hen egentligen menar. Troligtvis vet eleven om att man lägger över ett ental från den ena termen 
till den andra men att den har förklarat alldeles för otydligt för att vi ska kunna vara säkra på detta 
och blev därför placerad i kolumnen för ofullständiga svar. Hade vi valt att placera dessa elever i 
kolumnen sant relationellt hade spannet mellan de olika relationella elevsvar blivit för stort och det 
hade inte blivit ett likvärdigt resultat. Detta förklarar varför vissa elever hamnade i den ofullständiga 
kolumnen.  

Det som skulle kunna göras i fråga 3 var att skapa en tabell med alla Matthews fyra olika nivåer 
för att få ut en mer jämlik bedömning på vart eleverna ligger avseende det relationella tänkandet. 
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Vi valde att utgå ifrån Kim och Pangs (2018) tabeller kring deras elevsvar och valde att utforma vår 
tabell därefter.  

 

8.3 Skillnaderna mellan fråga 12 och 13. 

Resultaten från fråga 12 (se tabell 3) visar att många elever är osäkra på om definition a eller c är 
den rätta, därför har många elever valt att ringa in båda alternativen. Med det menas att eleverna 
vet att likhetstecknet betyder samma som men de tycker även att alternativ c ”svaret på uppgifter” är 
en bra definition. Detta resultat pekar i samma riktning som den tidigare forskningen vilket visar 
att likhetstecknet oftast ses som ett resultattecken (Ahlberg, 2000, ss. 64-65). Oftast presenteras 
likhetstecknet i samband med addition eller subtraktion vilket stärker eleverna att tro att 
likhetstecknet är ett resultattecken. Många forskare menar att likhetstecknet bör introduceras med 
ord eller i andra sammanhang för att man inte ska associera det med ett resultattecken inom 
matematiken (Malmer, 1990, s. 49).  På fråga 13 (se tabell 4) ska eleverna enbart välja ett av de tre 
svarsalternativen i fråga 12. Vilket gör att vi får en tydligare bild av hur eleverna definierar  
likhetstecknet.  

Utgår man enbart från fråga 12 är det tydligt att väldigt många elever ligger på nivån för det 
relationella tänkandet, totalt 95% av eleverna. Jämförs det med fråga 3 (se tabell 2) där eleverna 
med ord skulle förklara hur det tänkt var det färre elever som gav uttryck för ett relationellt tän-
kande, totalt 45%. Detta kan tolkas på så vis att elever har lätt för sig att bara ringa in alternativ 
men när det väl kommer till resonemang och att förklara hur man räknat tappar en stor andel av 
eleverna det relationella tänkandet. Detta tyder i sin tur på att många av eleverna i grunden saknar 
det relationella tänkandet och ligger kvar på det operationella. 78,9% av eleverna anser att 12a är 
den bästa definitionen.  

Totalt visar resultaten både på fråga 12 och 13 höga resultat vilket kan betyda att eleverna ligger 
på nivån för ett relationellt tänkande. Vid en jämförelse mellan dessa svar och vad eleverna svarat 
på fråga 3 (se tabell 2) där eleverna med ord skulle förklara hur det tänkt när de räknat var det färre 
elever som gav uttryck för ett relationellt tänkande. Totalt var det 45% av eleverna som vi ansåg 
låg på det relationella tänkandet när vi analyserade deras svar. Detta kan tolkas på så vis att elever 
har lätt för sig att bara ringa in olika alternativ men när det kommer till resonemang och att förklara 
hur man räknat tappar en stor andel av eleverna det relationella tänkandet och faller tillbaka på det 
operationella.  
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8.4 Djupgående analys av fråga 17 

På fråga 16–19 är det en stor andel elever som angett korrekta tal på frågorna, de har en god 
förståelse i att lösa ekvationer utformade på detta vis. Det är endast ett fåtal elever som inte har 
förmågan att klara av uppgifterna.  

De elever som hade felaktiga svar på uppgift 17 visar på att eleverna saknar det relationella 
tänkandet, då otydliga och felaktiga svar var genomgående i elevernas tester. Detta nämndes även 
kort ovan i diskussionen om testuppgift 1b (se avsnitt 8.2.1). Många av eleverna ligger tydligt kvar 
på den rigid operationella nivån. Det innebär att elever förklarar och förstår likhetstecknet på ett 
operationellt sätt. Eleven klarar endast av enkla ekvationer med en struktur där man räknar från 
vänster led.  

Detta ligger också helt i linje med det som redan är känt, nämligen att förståelsen för 
likhetstecknet är centralt för förståelsen för övrig algebra (Bergsten, Häggström & Lindberg, 1997, 
ss. 50-51). Därmed inte sagt att riktningen på relationen är fullständigt klarlagt och utredd. 
Sammanfattningsvis ger dock detta stöd för det teoretiska ramverk vi använt oss av samt visar på 
nyttan av att ha en differentierad bedömningsmatris.  

 

8.5 Vad säger våra resultat jämfört med Sydkorea  

I jämförelse med vad Kim och Pang (2018) fick för resultat mäter vår data en liknande stor andel 
elever som har det relationella tänkandet. Med andra ord ligger de elever som deltagit i vår studie i 
samma nivå av det elever i Sydkorea. Det som skiljer sig mellan studien i Sydkorea och eleverna i 
vår studie var att eleverna i årskurs 3 i vår studie presterande en aning bättre i frågorna om hur de 
uppfattar likhetstecknet. De goda resultaten som presenteras i vår studie kan ha att göra med att 
algebra och likhetstecknets tydligt lyfts fram redan i lågstadiet (Skolverket, 2018a). I fråga 12 (se 
tabell 3) kan vi utläsa att 98,1% av eleverna i årskurs 3 tyckte att 12a var den bästa definitionen av 
likhetstecknet. Jämför vi med de sydkoreanska eleverna var det enbart 80,7% som tyckte att 12a 
var den bästa definitionen. Vad gäller årskurs 6 ser det annorlunda ut. Här har det sydkoreanska 
eleverna i årskurs 6 presterat bättre, där 97,1% tycker att 12a var den bästa definitionen jämfört 
med årskurs 6 i vår studie där det var 93% som valde 12a.  

I fråga 17 (se tabell 5) skiljer det sig mest om man jämför årskurserna 3 med varandra. Av de 
elever som medverkade i vår studie var det 77,7% som svarade rätt på fråga 17 i årskurs 3. I Kim 
och Pangs studie (2018) var det 82,9% som svarat rätt i samma årskurs. Även i fråga 17 ligger 
årskurs 6 i linje med vad de sydkoreanska eleverna i årskur 6 presterade. Av de sydkoreanska elever 
som svarade på fråga 17 har 96,6% svarat rätt jämfört med årskurs 6 i vår studie där 96% svarade 
rätt, det skiljer sig alltså bara 0,6%.  
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Värt att nämna är att skolan i studien sannolikt har presterat högre än de de genomsnittliga 
skolorna i Sverige, då denna skola ligger över riksmedelvärdet i SALSA undersökningen (se 6.2) 
(Skolverket, 2017b).  

8.6 Resultaten kopplat till Big ideas 

Det kan observeras att Blanton et al. Big ideas (2015) fyra punkter finns med i den senaste 
revideringen av Lgr11. Som tidigare nämns (se avsnitt 3.2) lyfter Bråting och Madej i sin artikel 
(2017) att generaliserad aritmetik saknas. I den reviderade läroplanen nämns det inte att eleverna 
ska få öva eller lära sig att generalisera aritmetik. Resultatet av att generaliserad aritmetik saknas i 
läroplanen har varit att många elever har haft svårt med att generalisera inom matematiken och ger 
även eleverna sämre förutsättningar till ett relationellt tänkande. Dock visar våra resultat att 
eleverna i vår undersökning har presterat bra och har förmågan att generalisera och visar att de är 
på väg mot, eller redan är på, nivån för ett relationellt tänkande. Vi kan däremot inte fastställa några 
sensationella resultat eller slutsatser kring vad eleverna i Sverige presterar då vi har en relativt liten 
mängd data insamlad. Eleverna i vår undersökning som visade på ett bra resultat kan bero på hur 
lärarna genomför lektionerna, läromedlet eller tidigare erfarenheter. Vidare är inte vårt urval 
representativt vilket ytterligare försvårar större generaliseringar. Istället kan våra resultat enbart ge 
en indikation på en positiv riktning för resultaten i svenska skolor avseende algebra.  

8.7 Resultaten jämförelsevis med PISA och TIMSS 

I avsnittet tidigare forskning (se avsnitt 3.1) nämns PISA och TIMSS resultat av svenska elevers 
förståelse i algebra. Resultaten har under en längre tid legat under genomsnittet (Skolverket, 2007; 
Skolverket, 2011). Som tidigare nämnts har resultaten i vår studie visat att eleverna i studien är på 
god väg till att få en förståelse till det relationella tänkandet och att många elever i den senare 
årskurser visar goda kunskaper inom algebran. Eleverna i vår undersökning har visat svårigheter 
med att förklara deras tankesätt i att lösa de uppgifter i testet. Det vill säga att eleverna hade goda 
resultat på frågor som handlade om att ringa in ett svarsalternativ, men när frågorna i testet blev 
mer avancerade och eleverna skulle förklara hur det tänkt var resultaten lägre och fler elever hade 
svårt med det relationella tänkandet.  

För att bygga vidare på arbetet och för att få en djupare förståelse hade vi kunnat intervjua 
elever. Med en intervju hade eleverna fått större möjlighet till att förklara hur det hade tänkt i de 
frågor där det krävs. Intervjuer hade även hjälpt de elever i årskurs 3 som hade ofullständiga svar 
att ge möjlighet till en fullständig förklaring som hade kunnat visa att de låg på det relationella 
tänkandet. Lika gäller det i årskurs 6 där vi anser att flera elever hade kunnat visa sina kunskaper 
på en djupare nivå. 
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8.8 Tankar om urval  

I vår undersökning har det förekommit mer indirekta urval som vi har sämre kontroll på. 
Exempelvis kan det vara så att de elever som fått påskrift av vårdnadshavare och lämnat in sitt 
missivbrev kan tillhöra de mer ordningsamma och högpresterande eleverna. Ingen säker slutsats i 
detta avseende kan dock dras då vi inte har någon kännedom om eleverna. Vi har dock försökt att 
uppmärksamma denna typ av urval som skulle kunna påverka resultaten. Däremot verkar det som 
att elever deltagit i vår undersökning utgjort ett bra underlag. De resultat som redovisats i vår 
undersökning kan ha att göra med de höga resultaten i senaste SALSA undersökningen. Där 
eleverna ligger högt över riksmedelvärdet men strävar efter att nå ännu högre resultat (Skolverket, 
2017b). Skolans höga ambitioner och sociokulturella status har påverkat studiens resultat. Detta 
gör att våra resultat inte är helt representativa för svenska elevers kunskaper inom algebra och 
därmed är det svårt att dra några generella slutsatser.  

 

8.9 Avslutande sammanfattning  

Enligt de resultat vi presenterat ovan kan vi konstatera att eleverna som medverkade resultatmässigt 
ligger i paritet med eleverna i studien i USA och Sydkorea som genomfört samma test. I viss mån 
visar resultaten på att eleverna har ett relationellt tankesätt. Kanske har de svenska eleverna 
utvecklat ett generaliserat tankesätt kring algebra tack vare revideringarna i läroplanen. Eventuellt 
befinner sig de svenska elevernas matematikkunskaper i en positiv utvecklingstrend på det viktiga 
området algebra. I vart fall har vårt sätt att se på algebra och elevernas tankesätt förändrats. Vi inser 
nu hur viktig roll likhetstecknet har för att ha en förståelse kring algebraiska uppgifter även i tidig 
ålder. Att börja med pre-algebra lönar sig i senare år när stegen till att lösa ekvationer och räkna 
med bokstäver inte bli lika stort. Utan eleverna har redan en förståelse kring tankesättet. Vi har 
också sett att de elever som saknar en förståelse kring likhetstecknets betydelse har svårigheter i att 
lösa uppgifterna i testet.   

Med koppling till frågeställningarna kan slutsatser dras om att elever i denna studie har en god 
förståelse i hur de uppfattar likhetstecknet eftersom de flesta elever har genomfört testet och angett 
korrekta svar. Som tidigare nämnt skiljer det sig mellan årskurserna 3 och 6, främst inom det 
relationella tänkandet (se avsnitt 8.2.2). I uppgifter där elever ska ringa in och ange sant, falsk eller 
vet inte som svarsalternativ visar ett flertal elever en god förståelse i det relationella tänkandet. När 
eleverna skulle förklara hur det tänkt så brister det hos ett flertal, speciellt i årskurs 3, inom det 
relationella tänkandet.  
     Det finns självklart flera andra sätt att angripa frågeställningen för denna uppsats. Exempelvis 
kan analysmetoden bygga på en mer utpräglad statistisk analys där förändringar över tid studeras. 
Det är även möjligt att använda sig av andra typer av urval så som ett så kallat least likely case för  
att hitta goda algebrakunskaper. Ett sådant skulle kunna vara att undersöka skolor i 
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socioekonomiskt svaga områden eller skolor med historiskt dåliga elevresultat. Där kan man 
förvänta sig att eleverna presterar dåligt. Om eleverna i en sådan undersökning visar på goda 
algebrakunskaper skulle det finnas starkare skäl att ta resultaten till intäkt för en positiv generell 
trend vad gäller svenska elevers algebrakunskaper.  

Därutöver skulle denna studie kunna kompletteras med ett intervjuunderlag där eleverna fick 
ge mer utförligare förklaringar av hur de resonerar kring uppgifterna. Detta skulle vara värdefull 
information för att bli säkrare på varför eleverna svarat som de gjort  Det som kanske framförallt är 
intressant vid en framtida studie är dock att undersöka förändringar över tid på olika sätt, inte minst 
för att undersöka de kommande läroplanernas effekt på elevers algebrakunskaper.  
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Bilaga 2 

 
 

 

1(1) 

Organisationsnr: 
202100-2932 

  
 2018-11-14 

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 
ett självständigt arbete samt i en vetenskaplig artikel och 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.  

 

□ 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) 
 

Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier 
/ Department of education 
 
Box2136 
SE-750 02 Uppsala 
 
Besöksadress/Visiting address: 
von Kraemers Allé 1 
 
Telefon/Phone: 
018-471 00 00 
+46 18 471 00 00 
 
Telefax/Fax: 
018-471 24 00 
+46 18 471 24 00 
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Bilaga 3  

 

 

1(1) 

Organisationsnr: 
202100-2932 

  
 2018-11-19 

Till vårdnadshavare för barn i årskurs 3 på      skolan 
Vi heter Josefine Lundquist och Sandra Bergström och är 
lärarstudenter på Uppsala Universitet. Vi arbetar just nu på vårt 
SA1 (självständiga arbete 1). Som en del av detta arbete önskar 
vi att få genomföra en studie i       årskurs 3.  
På grund av tidsbegränsning skulle vi uppskatta snabb respons.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 3 
och 6 uppfattar likhetstecknet och dess betydelse. 
Undersökningen genomförs i form av ett test och beräknas ta 
cirka 45 minuter i anspråk. Studien kommer att redovisas i vårt 
självständiga arbete. Studien kommer också att redovisas i en 
vetenskaplig artikel, skriven av vår handledare, samt ingå i 
dennes kommande doktorsavhandling. Allt material, såsom 
dokument och arbetskopior förvaras i ett forskningssäkert arkiv 
på Uppsala universitet. Åtkomst till materialet är på så sätt 
begränsat till personer som tillhör den forskargrupp jag 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 jag 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/ni har några frågor är du/ni välkomna att kontakta oss 
(epost: Josefine.lundquist5978@student.uu.se / 
sandra.bergström8956@student.uu.se ) eller 
vår handledare, fil. Lic. Lars Madej på 018-471 24 65,  
e-post: lars.madej@edu.uu.se  
 
 
Vänliga hälsningar  
 
Josefine Lundquist och Sandra Bergström  

Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier 
/ Department of education 
 
Box2136 
SE-750 02 Uppsala 
 
Besöksadress/Visiting address: 
von Kraemers Allé 1 
 
Telefon/Phone: 
018-471 00 00 
+46 18 471 00 00 
 
Telefax/Fax: 
018-471 24 00 
+46 18 471 24 00 
 


