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Abstract: 

Studien undersöker vilken begreppsuppfattning avseende likhetstecknet som elever ger ut-
tryck för efter avslutat mellanstadium, det vill säga i början av årskurs 7. Utgångspunkt tas i 
forskning som visat att en relationell förståelse för likhetstecknet är kritisk för elevers möj-
ligheter att bli framgångsrika inom algebra. Studien omfattar 159 elever i årskurs 7 som del-
tagit genom att fylla i en skriftlig enkät bestående av uppgifter som utformats för att under-
söka hur elever definierar och tolkar likhetstecknet. Resultatet visar att det finns en diskre-
pans mellan hur elever definierar likhetstecknet och vilken begreppsuppfattning de ger ut-
tryck för i sina tolkningar av matematiska uppgifter. När eleverna själva ska prestera en de-
finition ger en majoritet av dem spontant uttryck för en operationell begreppsuppfattning. I 
det matematiska arbetet med uppgifter som involverar ekvivalenta uttryck framkommer 
dock en mer nyanserad bild. I dessa anger en majoritet av eleverna rätt svar och använder 
lösningsstrategier som ger uttryck för både grundläggande och mer sofistikerad jämförande 
relationell begreppsuppfattning. Elevers acceptans av definitioner som uttrycker likhets-
tecknets innebörd substitution har också undersökts och resultatet bekräftar vad som fram-
kommit i tidigare forskning. Betydelsen substitution accepteras i högre grad av elever med 
relationell begreppsuppfattning om likhetstecknet och i lägre grad av elever som gett ut-
tryck för en operationell sådan.  
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1 Inledning 

Eleven lyfter blicken från papperet och dröjer en stund med sitt svar. Vi är mitt i pilotstudi-
en för detta examensarbete och jag har just bett honom att berätta hur han har kommit 
fram till slutsatsen att värdet på n är detsamma i uttrycken 2n+15=31 och 2n–9+15=31–9. 

Ja… här var jag lite lat. Jag ser ju att det är –9 på båda sidorna och då ändras inte värdet på n 
eftersom det ska vara lika på båda sidor. Så då behövde jag inte räkna ut det.  

Eleven ser skyldig ut, som om han ertappats med att ta en otillåten genväg till lösningen, till 
synes omedveten om att han i själva verket visat prov på god förståelse för matematisk 
likhet. Genom att dra nytta av sina kunskaper om att likhetstecknet symboliserar en rela-
tion mellan två likvärdiga uttryck, har han på ett effektivt sätt kommit fram till svaret utan 
att behöva göra tidskrävande beräkningar. Det som eleven själv uppfattar som lättja kan 
alltså snarare tolkas som resultatet av en väl utvecklad begreppsförståelse när det gäller be-
greppet matematisk likhet och dess symbol likhetstecknet.  

God begreppsförståelse spelar en central roll för elevers utveckling av kunskaper i mate-
matik (Skolverket 2011a, 9). I grundskolans styrdokument betonas därför att eleverna i ma-
tematikundervisningen ska ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggan-
de matematiska begrepp (Skolverket 2011b, 62). Begreppsförtrogenhet utmärks av förmå-
gan att kunna använda och analysera begrepp, vilket bland annat omfattar att kunna tolka, 
beskriva och förklara begrepp i relation till olika uppgifter (Skolverket 2011c, 9). Vilka be-
grepp det handlar om varierar mellan olika matematiska områden men just begreppsförmå-
ga inom området algebra var fokus för den litteraturstudie som jag genomförde under vå-
ren 2015 inom ramen för grundlärarprogrammet (Löwenhielm 2015). I studien undersöks 
specifikt vilken begreppsförmåga avseende likhetstecknet som forskning visat att elever be-
höver för att framgångsrikt kunna arbeta med ekvationer. 

Litteraturstudiens resultat visar entydigt att en fördjupad begreppsförståelse för likhetsteck-
net innebär en förståelse för dess relationella innebörd och att det är viktigt att elever till-
godogör sig en sådan förståelse för att kunna utveckla goda kunskaper inom algebra (Ali-
bali, Hattikudur, Stephens, Knuth & McNeil 2007; Byrd, McNeil, Chesney, & Matthews 
2015; Hattikudur & Alibali 2010; Jones, Inglis, Gilmore & Dowens 2012; Knuth, Alibali, 
McNeil, Weinberg & Stephens 2005; Knuth, Stephens, McNeil & Alibali 2006; Matthews, 
Rittle-Johnson, McEldoon & Taylor 2012). Vidare framgår av litteraturstudien att ju tidi-
gare elever når en relationell förståelse desto mer framgångsrika är de längre fram i skolål-
dern när det gäller att arbeta med att lösa ekvationer (Alibali et al. 2007, 221).  

Litteraturstudien visar också att det finns behov av att mer utvecklat analysera och beskriva 
både relationell och icke-relationell förståelse. En djupgående begreppsförståelse för lik-
hetstecknet behöver inte bara innefatta förståelsen för likvärdigheten i en relation, utan 
även inbegripa förståelsen för substitution1 (Jones et al. 2012). Substitution möter eleverna 
redan tidigt i matematikundervisningen - exempelvis i lösningar av aritmetiska ekvationer 
då en tom ruta ersätts (substitueras) med ett tal för att en likhet ska stämma. Substitution 
(insättning) av tal eller uttryck kan vidare användas för att pröva lösningar av ekvationer 
och olikheter (Kieselman & Mouwitz 2008, 98). I gymnasiematematiken är lösning av ekva-
tionssystem en del av det centrala innehållet i algebra (Skolverket 2011d). En metod för 
detta är substitutionsmetoden som innebär att en av de obekanta lösas ut ur den ena av ekva-
tionerna för att sedan sättas in i den andra (Kieselman & Mouwitz 2008, 99). Substitution 
är med andra ord ett centralt begrepp som genomsyrar skolmatematiken. Den forskning 
som inkluderats i litteraturstudien visar att elever som uppvisar förståelse för likhetsteck-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Motsvarande begrepp i svensk terminologi är substituering, insättning eller substitution (Kieselman & Mouwitz 
2008, 92 & 99). I detta arbete används fortsättningsvis substitution. Substitution kommer från latinets substitutio 
vilket betyder ’ersättning, utbyte’ (ibid, 99). Begreppet förklaras samt exemplifieras ytterligare i avsnitt 2.4.2.     
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nets innebörd substitution (i betydelsen att de båda leden i ett ekvivalent uttryck kan ersätta 
varandra) också har en mer utvecklad begreppsförståelse för likhetstecknet vilket i sin tur är 
centralt för vidare framgång inom algebra (Jones et al. 2012).   

Att utveckla förståelse för likhet och likhetstecknet har av tradition setts som okomplicerat 
och något som sker i de tidiga skolåren för att sedan ges förhållandevis litet utrymme i un-
dervisningen (Alibali et al. 2007, 222; Knuth et al. 2006, 298). Dock tyder forskning på att 
elever inte har utvecklat sin förståelse för likhetstecknet i tillräcklig utsträckning när de 
kommer upp i de högre skolåren utan de ser snarare ut att behålla en begränsad förståelse!
(Falkner, Levi & Carpenter 1999, 233; Kieran 1981, 319; Knuth et al. 2005, 74). Till viss del 
fördjupar elever sin förståelse i takt med att de blir äldre, men denna utveckling sker inte 
automatiskt eller så tidigt som lärare förutspår (Asquith, Stephens, Knuth & Alibali 2007, 
262). Det har visat sig att lärare bedömer att deras elever har en relationell uppfattning om 
likhetstecknet i betydligt högre grad än vad som faktiskt är fallet (ibid).  

Enligt den svenska skolans styrdokument ska matematiska likheter och likhetstecknets in-
nebörd ingå i det centrala innehållet i matematikundervisningen i årskurs 1-3 (Skolverket 
2011b, 63). Genom att eleverna tidigt får möta matematiska likheter ska grunden läggas för 
vidare arbete med ekvationer i högre årskurser (Skolverket 2011a, 15). I årskurs 4-6 ska ar-
bete med ekvationer utgöra en betydande del av området algebra. Detta ska sedan fördjup-
as i årskurs 7-9 då eleverna förväntas arbeta med mer utvecklad algebra (Skolverket 2011b, 
64), något som forskning alltså visat att elever med en djupgående relationell förståelse för 
likhetstecknet har bättre förutsättningar att lyckas med.  

Varken för årskurs 4-6 eller 7-9 finns dock matematisk likhet eller likhetstecknet specifice-
rade som centralt innehåll i kursplanen. Med tanke på de internationella forskningsresultat 
som beskrivits ovan är det av intresse att undersöka vilken begreppsuppfattning som svens-
ka elever ger uttryck för när det gäller likhetstecknet efter avslutat mellanstadium. Kan det 
vara så att elevers begreppsförmåga när det gäller likhetstecknet tas för given och därför 
inte prioriteras i undervisningen i de högre åldrarna? Finns det anledning att misstänka att 
det även i Sverige är så att eleverna kommer till högstadiet med en begränsad förståelse för 
likhetstecknet som kan leda till att de får svårigheter inom algebra?  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Som framgått är alltså en relationell förståelse för likhetstecknet kritisk för elevers möj-
ligheter att bli framgångsrika i algebra. Dock visar internationell forskning att elever, även 
långt upp i skolåldrarna, ger uttryck för en begränsad uppfattning om likhetstecknets inne-
börd. Forskning visar även att en fördjupning av förståelsen för likhetstecknet inte sker ”av 
sig själv” utan kräver explicit undervisning.  

Matematisk likhet och likhetstecknet preciseras inte som centrala innehåll i de svenska styr-
dokumenten för årskurserna 4-6. Det framgår att begreppen ska behandlas i årskurs 1-3, 
men med stöd i resultat från internationell forskning finns det skäl att tro att elevers upp-
fattning om likhetstecknet därefter inte fördjupas tillräckligt under skolans mellanår.  

Syftet för detta examensarbete är därför att undersöka vilken begreppsuppfattning när det 
gäller likhetstecknet som elever ger uttryck för efter avslutat mellanstadium. 

Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

1. Hur definierar elever likhetstecknet? 
2. Hur tolkar elever likhetstecknet i ekvivalenta uttryck?  
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2 Bakgrund 

Begrepp, koncept, konceptuell kunskap, begreppsförmåga och begreppsuppfattning är ex-
empel på termer som är ständigt närvarande i både styrdokument och matematikdidaktisk 
forskning när det handlar om att beskriva och diskutera elevers kunskap och förståelse i 
matematik. Termerna kan kanske verka snarlika och inte helt lätta att definiera och särskilja. 
I detta kapitel görs därför en genomgång av dem, deras betydelser och samband. Inled-
ningsvis görs en översikt över hur konceptuell kunskap beskrivits i forskning. Därefter dis-
kuteras matematiska begrepp samt olika sätt att beskriva begreppsuppfattning med fokus 
på matematisk likhet och likhetstecknet. Slutligen beskrivs ett teoretiskt ramverk avseende 
hur begreppsuppfattning om likhetstecknet kan studeras.   

En övervägande del av den litteratur som ligger till grund för bakgrund och metod är skri-
ven på engelska. Därför har det varit nödvändigt att översätta innehåll och uttryck till sven-
ska. Vissa uttryck som bedömts som särskilt viktiga har behållits på engelska inom paren-
tes. Således ska exempelvis ”begreppsbild (concept image)” tolkas som att ordet inom paren-
tes (här: concept image) är det som återfinns i originaltexten och den svenska översättningen 
(här: begreppsbild) är gjord specifikt för detta arbete. 

2.1 Olika sätt att beskriva matematisk kunskap 
Elevers kunnande i matematik benämns och beskrivs på olika sätt i forskning och i styr-
dokument. Att beskriva matematisk kunskap i termer av dikotomier är vanligt och detta går 
som en röd tråd genom den matematikdidaktiska forskningen (Sfard 1991, 7ff). Några ex-
empel som använts är uppdelningen mellan abstrakt och algoritmisk; produkt och process; rela-
tionell och instrumentell respektive konceptuell och procedurell. Oavsett benämning kan en sådan 
uppdelning sägas handla om att bryta ned matematisk kunskap i två komponenter: begrepp 
och procedur (concept och procedure, ibid, 8-9). Förhållandet mellan dessa två sätt att se på 
matematisk förståelse diskuteras flitigt (exempelvis av Baroody, Feil & Johnson 2007; Hie-
bert & Lefevre 1986; Skemp 2006; Star 2005). Olika synsätt på hur de kan karakteriseras 
samt vilken av dem som är mest eftersträvansvärd har framförts. Diskussionen handlar 
också om huruvida de är ömsesidigt uteslutande eller kan (och bör) utvecklas i samspel.  

I en analys av svenska elevers resultat i den internationella undersökningen TIMSS 2007 
(Trends in International Mathematics and Science Study) dras slutsatsen att svenska högsta-
dieelever varken har fullt utvecklade kunskaper när det gäller betydelsen av centrala be-
grepp, såsom exempelvis likhetstecknet, eller hur de kan användas i olika sammanhang 
(Bentley 2009, 13). Vidare konstateras att elevers försämrade resultat i matematik kan för-
klaras av just det faktum att svensk matematikundervisning är procedurellt inriktad med fo-
kus på beräkningar och procedurer, snarare än konceptuell med inriktning på förståelse av 
begrepp och generella matematiska principer (ibid, 118ff). Av denna anledning kan det vara 
intressant att titta lite närmare på vad konceptuell och procedurell kunskap egentligen inne-
bär och hur de anses förhålla sig till varandra.  

2.2 Förhållandet mellan konceptuell och procedurell kunskap i matematik 
Förhållandet mellan konceptuell och procedurell kunskap i matematik och betydelsen av 
dessa är en ständigt pågående diskussion inom matematikdidaktisk forskning (Hiebert & 
Lefevre 1986, 1; Star 2005, 404). Konceptuell och procedurell kunskap har också benämts 
som relationell och instrumentell (Skemp 2006).  

Konceptuell kunskap beskrivs som rik på relationer och liknas vid en kunskapsväv beståen-
de av bitar av information som sammanflätats till ett nätverk (Hiebert & Lefevre 1986, 4). 
På motsvarande sätt kan relationell förståelse sägas innebära att bygga upp en begrepps-
struktur som inte är kontextberoende. En relationell förståelse innebär en förståelse för var-
för ett visst matematiskt resonemang fungerar snarare än hur vissa procedurer ska användas 



!

! 7 

för att ge en snabb lösning (Skemp 2006, 89 & 95). I motsats till konceptuell/relationell 
förståelse handlar procedurell kunskap om tillämpningen av procedurer, regler och algorit-
mer för att lösa matematiska uppgifter (Hiebert och Lefevre 1986, 5). Procedurell kunskap 
beskrivs som instrumentell – som ”rules without reasons” (Skemp 2006, 89).  

Instrumentell matematikundervisning kan upplevas som att den ger vissa omedelbara för-
delar (Skemp 2006, 92). Exempelvis kan procedurer och algoritmer, i givna sammanhang, 
uppfattas som lätta att förstå och memorera vilket kan göra att det går snabbare att komma 
fram till rätt svar. Relationell kunskap innebär istället att matematiska idéer som utgör 
viktiga baskunskaper inom flera olika områden kopplas ihop till en övergripande förståelse. 
Förståelse för matematisk likhet är ett exempel på en sådan fundamental matematisk idé 
med kopplingar till många matematiska områden (ibid). 

I diskussionerna mellan de två olika sätten att se på matematisk kunskap har särskilt fokus 
lagts på vilken typ av kunskaper som ska ses som viktigast och de har getts innebörden för-
ståelse kontra färdighet eller meningsfullt kontra mekaniskt lärande. Distinktionen mellan 
konceptuell och procedurell kunskap kan vara användbar när det gäller förståelse för ele-
vers lärande i matematik. Det är dock inte meningsfullt att se matematiska kunskaper som 
antingen det ena eller det andra eller som att det går en tydlig skiljelinje dem emellan (Hie-
bert och Lefevre 1986, 3). Fullt utvecklad matematisk kunskap innebär istället grundläggan-
de samband mellan konceptuell och procedurell kunskap. Om koncept (begrepp) och pro-
cedurer inte kopplas samman kan eleven möjligen intuitivt förstå matematiken men inte ha 
förutsättningar att utföra matematiska lösningar eller, omvänt, lyckas genomföra beräk-
ningar utan förståelse (ibid, 9). 

Även andra forskare har framfört kritik mot att särskilja konceptuell och procedurell kun-
skap och att betrakta den ena som bättre än den andra (Star 2005; Baroody et al. 2007). 
Istället betonas att både konceptuell och procedurell kunskap bör betraktas som att de kan 
vara djupgående och rika på relationer likväl som de båda kan vara ytliga och utan samband 
(Star 2005, 405ff). I en ekvationslösning kan exempelvis en elev med djupgående procedu-
rell kunskap ha förmågan att använda dessa operationer flexibelt och på ett sätt som är 
lämpligt i den givna situationen. En elev med ytlig procedurell kunskap skulle istället san-
nolikt använda en inlärd standardlösning (ibid, 409). Baroody et al. (2007) bygger vidare på 
detta och tillägger att även om ytlig procedurell och konceptuell kunskap kan finnas relativt 
separerade, så kan djupa sådana inte existera sida vid sida utan kopplingar (ibid, 123). Så-
ledes kan matematisk kunskap analyseras som en gradvis utveckling från en ”lägsta” nivå 
med ytlig och rutinmässig procedurell och konceptuell kunskap sida vid sida utan koppling-
ar, till en ”högsta” nivå där dessa är djupa och fullt integrerade (Baroody et al. 2007, 124).    

Sammanfattningsvis ser det med andra ord ut som att det finns en enighet i att procedurell 
och konceptuell kunskap inte ska ses som antingen eller, utan att de båda behövs. En slut-
sats som kan dras av ovanstående är att kunskap om begrepp kan utvecklas både i koncep-
tuellt och procedurellt inriktad undervisning, och att det är viktigt att de ses som komple-
mentära snarare än alternativa. För att möjliggöra för elever att nå en fullt utvecklad be-
greppsförståelse framstår det med andra ord som viktigt att undervisningen har både kon-
ceptuell och procedurell inriktning. Detta synsätt framgår även i den svenska skolans styr-
dokument i vilka både begrepps- och procedurförmåga lyfts fram som viktiga komponen-
ter i elevers kunnande i matematik (Skolverket 2011b, 63).  

2.3 Matematiska begrepp  
Matematiken är uppbyggd kring matematiska begrepp som kan sägas utgöra ryggraden i 
den matematiska strukturen. Eftersom begrepp endast existerar i föreställningsvärlden ger 
vi dem benämningar i form av termer och definitioner (Riesbeck 2008, 14ff). Matematik 
kännetecknas av att begrepp definieras med ord och symboler på ett så precist sätt som 
möjligt för att minska risken för mångtydigheter och missförstånd (Skott, Hansen, Jess & 
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Schou 2010a, 156). Till skillnad från vardagliga ord, som kan ha vid och diffus betydelse, är 
en term inom ett visst fackområde (exempelvis matematiken) väl avgränsad. Sambandet 
kan beskrivas som en relation mellan ”företeelser i verkligheten, begrepp i föreställnings-
världen samt termer och definitioner i den vetenskapliga världen” (Riesbeck 2008, 15). 

Att tillägna sig en förståelse för matematiska begrepp är en förutsättning för att kunna för-
hålla sig till påståenden, resonemang och bevis i matematiska aktiviteter (Skott et al. 2010a, 
155). Många av de begrepp som vi möter inom matematiken kan vi dock ha stött på tidi-
gare, i en eller annan form, innan vi möter dem som formellt definierade. Därför finns hos 
varje individ en komplex kognitiv struktur som resulterar i att olika personliga mentala bil-
der väcks i mötet med ett begrepp (Tall & Vinner 1981, 151). 

2.3.1 Begrepp och begreppsuppfattning 

En persons uppfattning om ett visst begrepp kan alltså vara mer eller mindre kopplad till 
en formellt accepterad definition. Den kan också ha vuxit fram på olika sätt – antingen i ar-
bete med ett visst innehåll eller som en definition som lärts in utantill (Skott et al. 2010a, 
157). Därför finns det anledning att skilja på begreppets definition och den begreppsbild 
(concept image, Tall & Vinner, 1981) eller subjektiva begreppsuppfattning (conception, Sfard 
1991) som begreppet framkallar hos individen. Med begreppsbild avses den totala tanke-
struktur som förknippas med ett begrepp vilket inkluderar alla mentala bilder samt associe-
rade egenskaper och processer, både medvetna och omedvetna. Begreppsbilden byggs upp 
över tid genom olika erfarenheter som individen gör och behöver inte vara sammanhäng-
ande hela tiden. Hjärnan fungerar så att olika delar av begreppsbilden kan framkallas vid 
olika tidpunkter (Tall & Vinner 1981, 152). På motsvarande sätt beskriver begreppsupp-
fattning hela det kluster av representationer och associationer som begreppet framkallar - 
det vill säga begreppets motpart i det subjektiva mänskliga vetandet (Sfard 1991, 3). 

Matematiska begrepp och definitioner kan uppfattas strukturellt (structural) eller opera-
tionellt (operational) (Sfard 1991, 1). Att uppfatta ett begrepp strukturellt, som ett objekt, in-
nebär att kunna referera till det som om det var ett ting - en statisk struktur som existerar i 
tid och rum. Det innebär också att kunna känna igen idén vid ett snabbt ögonkast och att 
kunna manipulera med det som en helhet. I motsats till detta innebär en operationell 
uppfattning om ett begrepp att det uppfattas som sin potential snarare än som en faktisk 
enhet och existerar först i en serie handlingar. En strukturell uppfattning om ett begrepp 
innebär därmed att det ses som statiskt medan en operationell uppfattning innebär att det 
ses som dynamiskt (ibid, 4). Likhetstecknet är ett tydligt exempel på hur dessa skillnader 
kan ta sig uttryck i olika begreppsuppfattningar. Den algebraiska representationen y=3x kan 
tolkas operationellt, som en beskrivning av en uträkning, eller strukturellt, som en statisk 
relation mellan två storheter. Denna dubbla tolkning stämmer överens med den vitt sprid-
da och kända dubbla betydelsen av likhetstecknet ”=” som kan förstås som en symbol för 
identitet (en relation) eller som ett ”kommando” för att utföra en operation (Sfard 1991, 6). 

Hur kompetensen som handlar om begrepp ska benämnas visar sig inte vara helt tydligt vid 
en genomgång av utvald forskning samt styrdokument. I svenska texter förekommer be-
greppsförståelse, begreppsuppfattning, begreppsförtrogenhet och begreppsförmåga (Bentley 2009; Berg-
sten, Häggström & Lindberg 1997; Skolverket 2011a; 2011b). I engelska texter används con-
ceptual knowledge och conceptual understanding (Hiebert & Lefevre 1986; Kilpatrick, Swafford & 
Findell 2001). Det förekommer således en rad olika namn som kan framstå som snarlika 
och kanske delvis helt synonyma. Frågan är om det är någon skillnad i betydelse vad dessa 
termer avser eller om de alla bara är olika namn på samma sak?  

I den svenska läroplanen tydliggörs att fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet ska ses 
som olika uttryck för kunskap som förutsätter och samspelar med varandra och som är 
delar av en helhet (Skolverket 2011b, 10). Denna helhet uttrycks i de olika kursplanerna i 
form av fem ämnesspecifika förmågor (se exempelvis Skolverket 2011a, 63). I Skolverkets 
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kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik (2011c, 9ff) framgår att begreppsför-
måga innebär att förmågan att använda begrepp i olika sammanhang och situationer, tolka 
begrepp i relation till uppgifter, jämföra begrepp, visa på samband och relationer mellan 
begrepp, föra resonemang kring begrepp, beskriva begrepp med olika uttrycksformer och 
växla mellan dessa samt använda uttrycksformer i olika sammanhang.  

Enligt den beskrivning som Skolverket gör förefaller det därmed rimligt att dra slutsatsen 
att begreppsförmåga ska ses som ett vidare begrepp, innefattande både begreppsförtrogen-
het och begreppsförståelse. Likaså förefaller det rimligt att se begreppsuppfattning som ett 
uttryck för all den kunskap som individen förknippar med begreppet - det vill säga indivi-
dens begreppsbild av begreppet. Eftersom fokus i detta examensarbete är elevers uttryck 
för hur de tolkar likhetstecknet snarare än deras förmåga att använda det, kommer definitio-
nen begreppsuppfattning fortsättningsvis att användas.      

2.4 Begreppet matematisk likhet  
Matematisk likhet är ett begrepp som är ständigt närvarande inom matematiken och en vik-
tig länk mellan aritmetik och algebra (Alibali et al. 2007; Falkner et al. 1999; Kieran 1981; 
Knuth et al. 2006). Matematisk likhet är exempel på en ekvivalent (likvärdig) relation och 
kan beskrivas som principen att två sidor av en ekvation har samma värde och därmed är 
utbytbara (Kieran 1981, 323). Formellt sett är matematisk likhet en logisk relation som in-
nebär att två objekt är identiska (Kieselman & Mouwitz 2008, 16).  

Den allmänna uppfattningen om matematisk likhet visar sig dock inte i förmågan att citera 
den formella definitionen, utan ligger istället implicit i förståelsen för likhetstecknet och 
dess användning. Funktionell kunskap om matematisk likhet knyts därmed till stor del till 
kunskapen om symbolen ”=”, både vad gäller hur den tolkas och vilka procedurer och 
transformationer den stöder (Matthews, Rittle-Johnson, McEldoon & Taylor 2012, 222).    

2.4.1 Likhetstecknet som symbol för matematisk likhet 

För att beteckna likhet inom matematik används alltså likhetstecknet ”=”. Det utläses ”är 
lika med” eller bara ”är” (Kieselman & Mouwitz 2008, 16). Likhetstecknet som symbol för 
matematisk likhet uppfanns år 1557 av den walesiske matematikern Robert Recorde som 
beskrev sitt val enligt följande: 

...to avoide the tediouse repetition of these woordes: is equalle to: I will sette as I doe often 
in woorke use, a paire of paralleles, or Gemowe [twin] lines of one lengthe, thus: ======, 
bicause noe. 2. thynges, can be moare equalle. (Recorde, 1557, citerad i Cajori 1928, 176. Här 
hämtad från Jones & Pratt 2012, 2)  

Redan i symbolens utseende, utformat som två lika långa parallella linjer, finns med andra 
ord ledtrådar till dess betydelse: en relation mellan två objekt som är lika.  

En vanligt förekommande användning av likhetstecknet är i ekvationer. En ekvation är en 
matematisk utsaga som innehåller en likhet och ofta en eller flera obekanta som betecknas 
med bokstäver (Kieselman & Mouwitz 2008, 94). Uttrycket 2+6=8 är exempel på en ekva-
tion utan obekant tal (en aritmetisk ekvation) och 2+x=8 är samma ekvation uttryckt med 
ett obekant tal (algebraiskt). Den matematiska betydelsen av likhetstecknet i en ekvation är 
alltså att två storheter är lika stora, nämligen den storhet som står på vänster sida om lik-
hetstecknet och den som står på höger sida. Denna tolkning av likhetstecknet har dock ofta 
visat sig stå i konflikt med den uppfattning eleven har bildat sig under de första skolåren 
(Skott, Hansen, Jess & Schou 2010b, 680).  
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2.4.2 Olika begreppsuppfattningar om likhetstecknet 

Likhetstecknet tolkas alltså inte alltid som en symbol för likhet. Istället har förståelsen för 
likhetstecknet som ett uttryck för likhet visat sig vara svårfångat för många elever (Kieran 
1981, 317). Samtidigt har utvecklingen av förståelse för likhetstecknet traditionellt sett an-
setts vara okomplicerat och något som görs i skolans lägre årskurser för att därefter inte ges 
något större utrymme i undervisningen. Trots detta visar forskning att elever i olika års-
kurser inte har utvecklat tillräckligt god förståelse för likhetstecknets betydelse (Alibali et al. 
2007, 222). Liksom beskrivits tidigare vad gäller olika slags matematikkunskap benämns 
olika uppfattningar om likhetstecknet i termer av dikotomier som bygger på liknande reso-
nemang. En begreppsuppfattning om likhetstecknet kan sägas vara antingen operationell eller 
relationell; dynamisk eller statisk respektive operationell eller strukturell (se exempelvis Bergsten 
et al. 1997; Kieran 1981; Sfard 1991;).  

Operat ione l l  (dynamisk) uppfat tning 

Elever tenderar att se likhetstecknet som en platsindikator i betydelsen ”skriv svaret här”. 
En sådan uppfattning om likhetstecknet kan fungera när det gäller aritmetiska uttryck (så-
som 3+4=7) men eftersom det innebär att symbolen tolkas som att en envägsoperation ska 
utföras kan den leda till felaktigheter i form av ”likhets-strängar” (3+4=7+2=9+3=12) 
(Jones et al. 2012, 3). Mer problematiskt blir det också när elever möter komplexa ekva-
tioner högre upp i skolåldern (exempelvis 2x–3=4x+5). Forskning visar att förmågan att 
förstå och lösa en sådan ekvation (att utföra operationer på båda sidorna) kan vara enklare 
för en elev som ser ekvationer som objekt med en symmetrisk balans. För att kunna se 
symmetrin i en ekvation behövs en förståelse för att likhetstecknet är en symbol som repre-
senterar en relation mellan de två kvantiteterna snarare än en signal till att utföra en opera-
tion (Alibali et al. 2007, 223). Ytterligare en aspekt som kan bidra till en operationell tolk-
ning av likhetstecknet är det faktum att de flesta miniräknare förmedlar budskapet att ett 
tryck på knappen ”=” betyder ”räkna ut!” (Skott et al. 2010b, 680). 

Trots att det finns omfattande forskning som visar vilka svårigheter en operationell förstå-
else för likhetstecknet kan medföra, bekräftar ett flertal studier att elever ända upp i hög-
stadiet fortfarande tolkar likhetstecknet som en uppmaning till att utföra en operation 
(Falkner et al. 1999, 233; Kieran 1981, 319) Även mer nyligen genomförda studier visar att 
elever i hög utsträckning behåller denna operationella syn på likhetstecknet långt upp i 
skolåldern (Jones et al. 2012; Stephens et al. 2013).  

Relat ione l l  ( s tat i sk e l l er  s trukture l l )  uppfat tning 

Det finns en stor samstämmighet inom forskning kring det faktum att en relationell för-
ståelse innebär en mer välutvecklad begreppsförståelse för likhetstecknet än en operationell 
(Alibali et al. 2007; Byrd et al. 2015; Jones et al. 2012; Knuth et al. 2005; Knuth et al. 2006; 
Matthews et al. 2012). Relationell förståelse för likhetstecknet innebär förståelse för att 
symbolen uttrycker ett förhållande, en relation, mellan likvärdiga kvantiteter.  

En relationell förståelse för likhetstecknet innebär alltså att symbolen uppfattas statiskt och 
strukturellt, det vill säga att de uttryck som finns kring likhetstecknet representerar lika 
stora tal och inte som en uppmaning till att räkna ut något (Bergsten et al. 1997, 24). I linje 
med hur olika former av matematisk kunskap har beskrivits tidigare handlar det alltså om 
en förmåga att tolka symbolen i dess konceptuella betydelse och inte procedurellt - som en 
signal till att utföra en operation. 

Förståe lse  för  subst i tut ion – en komponent i  re lat ione l l  uppfat tning 

En stor del av forskningen kring elevers uppfattning om likhetstecknet har avgränsats till 
att beskriva den å ena sidan naiva operationella förståelsen för likhetstecknet i betydelsen 
”skriv svaret här” och den å andra sidan mer utvecklade relationella förståelsen för likhets-
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tecknets betydelse ”är lika med”. Detta riskerar dock att medföra att viktiga komponenter 
kommer i skymundan (Jones & Pratt 2012, 3; Jones et al. 2012, 167). En särskilt viktig bety-
delse av likhetstecknet handlar om utbytbarhet (substitution) (Jones & Pratt 2012, 4; Kieran 
1981, 323). Motsvarande matematiktermer på svenska är substituering, insättning, substitution 
och ersättning (Kieselman & Mouwitz 2008, 92 & 99). Substituering definieras som att ”er-
sätta en bokstavsbeteckning i ett uttryck med ett tal eller ett annat uttryck” (ibid, 92). Ett al-
gebraiskt exempel på hur en bokstavsvariabel kan substitueras med ett tal är följande: 

I formeln C=(F–32)/1,8 där C är temperaturen i grader Celsius och F är temperaturen i 
grader Fahrenheit, kan vi sätta in F = 60. Vi får då C = (60–32)/1,8 � 15,6C (Kieselman & 
Mouwitz 2008, 92).   

Likheten i ett ekvivalent uttryck förändras inte så länge ett tal substitueras med ett annat 
likvärdigt (Billstein, Libeskind & Lott 2014, 452). Detta kan beskrivas enligt följande: 

a) If a+b=c+d and d=5, then a+b=c+5 
b) If a+b=c+d, b=e and d=f, then a+e=c+f 
(Billstein et al. 2014, 452) 

Substitution är också aktuellt när substitutionsmetoden används vid lösning av ekvations-
system (Kieselman & Mouwitz 2008, 99). I dessa fall handlar det om att lösa ut den ena 
obekanta ur en av ekvationerna och sedan sätta in den i den andra ekvationen, exempelvis: 

1)  200=50m+b 
2)  500=20m+b 
I ekvation 1 kan b lösas ut vilket ger 
b=200–50m 
Genom att substituera b i ekvation 2 med detta uttryck erhålls 
500=20m+200–50m 
m=–10 
På motsvarande sätt kan sedan m=–10 sättas in i b=200–50m för att erhålla värdet på b  
(Billstein et al. 2014, 497. Här i översatt och förkortad version.)  

Förståelsen för matematisk likhet går hand i hand med den viktiga matematiska idén om 
substitution (Jones et al. 2012). Forskning visar att en sofistikerad begreppsuppfattning om 
likhetstecknet inte bara innebär en grundläggande relationell förståelse för uttrycks lika 
värde utan även inbegriper förståelsen för att de kan ersätta varandra (eller ersättas med 
andra likvärdiga uttryck) när det gäller ekvivalenta relationer (ibid, 166).  

2.4.3 Betydelsen av relationell begreppsuppfattning om likhetstecknet 

Att utveckla relationell förståelse för likhetstecknet är kritiskt för att kunna nå framgång 
inom algebra och en brist på sådan förståelse är en stötesten för många elever när de går 
från aritmetik till algebra (Kieran 1981, 320). Relationellt tänkande innebär en medvetenhet 
om relationer mellan tal, uttryck, operationer och deras egenskaper och att använda dessa 
relationer för att förenkla uträkningar (Jacobs, Franke, Carpenter, Levi & Battey 2007, 261). 
Exempelvis kan elever som ser likhetstecknet relationellt lösa ekvationen 57+36=x+34 
genom att räkna ut 57+36=93 och sedan avgöra vilket tal som behöver läggas till 34 för att 
nå 93. De kan också, genom att se relationen mellan talen 36 och 34 och notera att 34 är 2 
mindre än 36, dra slutsatsen att det tal som saknas bör vara 2 mer än 57 (ibid, 263). Att 
tänka relationellt är med andra ord skiljt från att utföra en rad memorerade operationer och 
handlar istället om att kunna identifiera talrelationer och talkombinationer och resonera 
kring vilka transformationer som är rimliga. Elever som saknar förmågan att se tal och ut-
tryck relationellt kan oftast inte dra nytta av strukturer i tal och talsystem vilket medför att 
både aritmetik och algebra blir svårare än nödvändigt (Jacobs et al. 2007, 263ff). 

Det finns samband mellan utvecklad relationell förståelse för likhetstecknet och förmågan 
att tolka och lösa ekvationsproblem (Alibali et al. 2007, 221). För att kunna lösa ekvationer 
med algebraiska lösningsstrategier krävs en förståelse för att adderande av samma tal till 
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båda sidor gör att den ekvivalenta relationen mellan två uttryck behålls. Om elever inte ser 
likhetstecknet som en indikator på en relation finns risken att dessa transformationer lärs in 
som memorerade regler utan förståelse (Jacobs et al. 2007, 262). Elever med relationell 
förståelse för likhetstecknet har visat sig vara signifikant mer benägna att använda en ut-
vecklad algebraisk strategi för att lösa ekvationer än elever med operationell förståelse och 
de är också mer framgångsrika i sitt ekvationsarbete (Alibali et al. 2007, 233; Knuth et al. 
2006, 72). Dessutom har det visat sig att relationell förståelse föregår förmågan att använda 
en mer utvecklad algebraisk strategi. Ju tidigare elever når en sådan förståelse desto mer 
framgångsrika är de när det gäller att lösa ekvationer (Alibali et al. 2007, 240).  

Även förståelsen för likhetstecknets innebörd substitution har betydelse i lösning av alge-
braiska ekvationer. Många gånger har elever lärt sig procedurer för ekvationslösning snarare 
än en förståelse för att det handlar om att hitta vilket värde som okända variabler ska er-
sättas med för att uttrycket ska stämma (Jones et al. 2012, 168). Exempelvis innebär en för-
ståelse för substitution när det gäller ekvationen m+3=8 att tolka den som ”vilket tal kan m 
substitueras med för att uttrycket ska stämma” istället för att använda memorerade regler 
som exempelvis ”flytta över 3 till andra sidan och byt tecken” (ibid).      

2.5 Ramverk för analys av begreppsuppfattning om likhetstecknet  
Som framgått finns det omfattande forskning gjord vad gäller elevers begreppsuppfatt-
ningar om likhetstecknet. Som också framgått finns det behov av att nyansera bilden av 
elevers begreppsuppfattning till att omfatta mer än de två ytterligheterna operationell och 
relationell. För detta examensarbete har därför två olika teoretiska ramverk använts som 
underlag. Dels utgår undersökningen från en begreppskarta som utvecklats av Rittle-John-
son, Matthews, Taylor & McEldoon (2011) och dels från ramverk som använts av Jones et 
al. (2012) avseende hur elever uppfattar likhetstecknets betydelse substitution.   

Begreppskartan CES (construct map for mathematic equivalence) är konstruerad för utvärdering 
av elevers förståelse för likhetstecknet som en indikator på matematisk likhet (Rittle-John-
son et al. 2011, 87). Modellens utgångspunkt är att elevers begreppsuppfattning om likhets-
tecknet utvecklas från operationell till relationell i fyra nivåer: från den minst utvecklade 
nivån ”rigid operationell” (rigid operational) till den mest djupgående ”jämförande relationell” 
(comparative relational). Nivåerna baseras på hur elever definierar likhetstecknet samt vilka ek-
vationer (både aritmetiska och algebraiska) som de accepterar och löser (ibid). Modellen 
beskrivs i tabell 1 som en för denna studie översatt svensk version. 

Tabell 1. Begreppskarta (CES) för analys av elevers begreppsuppfattning avseende likhetstecknet 

 Nivå CES  
Relationell 
uppfattning 
 

4. Jämförande/relationell 
Framgångsrikt lösa och tolka ekvationer genom att jämföra uttryck på båda sidor om 
likhetstecknet. Använda kompenserande strategier och känna igen att transformationer 
behåller likhet. Konsekvent acceptera och ge relationell definition på likhetstecknet. 
3. Grundläggande/relationell 
Framgångsrikt lösa och tolka ekvationer med operationer på båda sidor om likhetstecknet. 
Acceptera och ge vissa relationella beskrivningar av likhetstecknet. 

Operationell 
uppfattning 
 

2. Flexibel/operationell 
Framgångsrikt lösa och tolka otypiska ekvationer som är kompatibla med en operationell 
syn på likhetstecknet (exempelvis 3+x=6 och 6=3+x). Acceptera vissa operationella 
definitioner på likhetstecknet.  
1. Rigid/operationell 
Bara framgångsrik när det gäller att lösa och tolka ekvationer som har strukturen 
operation=svar (exempelvis 3+x=6). Konsekvent definiera likhetstecknet operationellt. 

Källa: Rittle-Johnson et al. 2011, 87. I original på engelska, här för denna studie översatt till svenska. 
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Även likhetstecknets innebörd substitution har, som beskrivits tidigare, visat sig vara en 
viktig del i den relationella förståelsen. Jones et al. (2012, 172) har i sin forskning undersökt 
i vilken utsträckning elever accepterar definitioner som uttrycker likhetstecknets betydelse 
substitution och om förståelsen för substitution skiljer sig från de uppfattningar som be-
skrivits i ovan nämnda CES. I studien fick elever gradera påståenden som uttryckte olika 
förklaringar till symbolen ”=” genom att ange ”smart” (clever), ”ganska smart” (kind of clever) 
och ”inte så smart” (not so smart). I studien framkom att följande påståenden visade sig 
hänga ihop och motsvara olika, signifikant skilda, uppfattningar om likhetstecknet: 

The equal sign = means     
…the answer to the problem  Operational 
…work out the result  Operational  
…the total  Operational 
…that two amounts are the same  Sameness-relational 
…that both sides have the same value  Sameness-relational 
…that something is equal to another thing  Sameness-relational 
…that one side can replace the other  Substitutive-relational 
…that the right side can be swapped for the left side Substitutive-relational 
…that two sides can be exchanged  Substitutive-relational 

(Jones et al. 2012, 170)  

Enligt studien finns det ett samband mellan förståelsen för likhetstecknet i betydelsen sub-
stitution/relationell (substitutive-relational) och de högre nivåerna i CES som här benämns 
med likvärdig/relationell (sameness-relational). Motsvarande samband mellan substitution/-
relationell och de lägre operationella nivåerna framkommer däremot inte. Resultaten tyder 
på att förståelsen inte utvecklas i kronologisk ordning på så sätt att uppfattningen relatio-
nell/likvärdig kommer före relationell/substitution, utan snarare på att de kan utvecklas 
parallellt. Dock konstateras att en fullt utvecklad relationell förståelse måste innehålla båda 
uppfattningarna och att detta är något som studier med syfte att undersöka elevers be-
greppsuppfattning om likhetstecknet bör ta hänsyn till (ibid, 170ff).  

3 Metod 

Syftet för detta examensarbete är att undersöka vilken begreppsuppfattning när det gäller 
likhetstecknet som elever ger uttryck för efter avslutat mellanstadium. För att uppnå syftet 
och svara på frågeställningarna har en empirisk studie genomförts. I följande kapitel be-
skrivs undersökningens metod med avseende på utformning, genomförande och analys. 
Studiens reliabilitet och validitet behandlas och de forskningsetiska principer som varit väg-
ledande för arbetet presenteras.  

3.1 Undersökningens design 
Då syftet med undersökningen är att ta reda på elevers uttryckta begreppsuppfattning vid 
en viss tidpunkt (efter avslutat mellanstadium) samt om det finns en variation mellan hur 
olika elever uppfattar likhetstecknet har för denna studie valts en tvärsnittsdesign (Bryman 
2011, 65). Syftet är dessutom att utifrån befintliga teorier kunna dra vissa generella slutsat-
ser om en större undersökningsgrupp (ibid, 40) och därför har en kvantitativ metod valts. 
För att få möjlighet att samla in en stor mängd data under begränsad tid har en skriftlig en-
kät i form av ett frågeformulär använts. Enkäter har fördelen att de är billiga och snabba att 
administrera samt att de inte medför någon intervjuareffekt (Bryman 2011, 229). Ytterligare 
en anledning till valet av enkät är att en övervägande del av den forskning som undersök-
ningen tar utgångspunkt i har använt denna metod, vilket gav möjligheter till replikering. 
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3.1.1 Urval och bortfall 

För att kunna studera vilken begreppsuppfattning som elever ger uttryck för efter avslutat 
mellanstadium gjordes för denna undersökning ett urval bland elever i årskurs 7. Eftersom 
undersökningen genomförts i början av ett läsår bedömdes detta som mer relevant än att 
göra urvalet i årskurs 6 och då riskera att en del av det centrala innehållet inte behandlats.  

Studien har genomförts i nio olika klasser fördelade på fyra skolor. Av tids- och resursskäl 
har det varit nödvändigt att göra ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011, 194) vilket har in-
neburit att personliga kontakter har använts för att få tillgång till lämpliga skolor. Urvalet 
har också begränsats geografiskt för att de deltagande skolorna skulle kunna besökas vid 
själva genomförandet. Inom ramen för detta har dock skolor valts ut för att få så stor varia-
tion som möjligt vad gäller karaktär på upptagningsområde, huvudmannaskap samt under-
visningsprofil. I urvalet ingår två kommunala skolor och två friskolor som alla är placerade 
i förorter runt en mellansvensk storstad i områden med olika socioekonomisk profil. De 
deltagande eleverna var vid genomförandet 12 år (17%), 13 år (80%) eller 14 år (3%) och 
fördelningen mellan flickor och pojkar var jämn (51% flickor och 49% pojkar). 

Tabell 2. Förteckning över deltagande skolor och elever. 

Skola Deltagande 
klasser, åk 7 

Totalt 
elever  

Totalt 
deltagande 

Deltagande 
flickor 

Deltagande 
pojkar 

Bortfall (%) 

A  2 39 31 15 16 8 (20%) 
B  3 68 53 22 31 15 (22%) 
C  2 52 43 26 17 9 (17%) 
D  2 38 32 18 14 6 (16%) 
TOTAL 9 197 159 81 78 38 (19%) 

 

Det totala bortfallet i undersökningen är 19% vilket innebär att deltagandet var högt (81% 
svarsfrekvens anses vara en bra svarsfrekvens (Bryman 2011, 231)). Bortfallet förklaras av 
att vissa elever var sjuka eller av annan anledning frånvarande från undervisningen vid ge-
nomförandet. Detta bortfall ses som naturligt och bedöms inte ha påverkat undersök-
ningens resultat. Två elever valde själva att inte delta i undersökningen och elva elevers svar 
har plockats bort i efterhand på grund av att deras föräldrars medgivanden inte inkommit. 

3.1.2 Val av indikatorer 

Som beskrivits i den teoretiska bakgrunden kan begreppsuppfattning sägas omfatta all den 
kunskap som individen förknippar med ett begrepp. Likaså har framgått att elevers be-
greppsuppfattning avseende likhetstecknet kan ta sig många olika uttryck. Därför förefaller 
det knappast fruktbart att direkt fråga elever om vilken begreppsuppfattning de har. Inte 
heller är begreppsuppfattning kvantifierbart i sig vilket har gjort att det har varit nödvändigt 
att hitta mätbara indikatorer som tillsammans kan ge en bild av elevers uttryckta begrepps-
uppfattning (Bryman 2011, 155).    

För undersökningen har använts två olika slags indikatorer. Dels har matematikuppgifter 
med slutna och öppna frågor konstruerats för att mäta elevers begreppsuppfattning på de 
olika nivåer som beskrivits ovan i tabell 1. Med utgångspunkt i tidigare forskning har upp-
gifterna valts ut inom tre områden som syftar till att bidra med olika pusselbitar: definition 
(equal-sign items), öppna ekvationer (open-equation-solving items) och struktur (equation-structure 
items) (Matthews et al. 2012, 234ff). Dessutom har ett flerindikatorsmått använts för att un-
dersöka elevers uppfattning om likhetstecknets betydelse substitution. Ett flerindikators-
mått är användbart då syftet är att med hjälp av ett flertal påståenden ta reda på attityder 
eller åsikter om ett visst område eller tema (Bryman 2011, 157). Flerindikatorsmåttet för 
undersökningen har utformats med utgångspunkt i den studie som genomförts av Jones et 
al. (2012) som beskrivits ovan.  
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3.1.3 Utformning av enkät 

Urvalet av uppgifter till enkäten har skett med utgångspunkt i tidigare genomförd forskning 
samt i det centrala innehåll som enligt styrdokumenten ska ha behandlats i grundskolans 
matematikundervisning till och med årskurs sex. De uppgifter som har valts ut från tidigare 
genomförd internationell forskning har översatts till svenska samt modifierats för att passa 
för denna studies syfte och frågeställningar. Enkäten finns i sin helhet i bilagorna 4-6. 

I de studier som uppgifterna hämtats från har termen equation använts för att benämna ek-
vationerna. I enkäten för den här studien har istället genomgående använts ”uttryck”. An-
ledningen är att det annars kan finnas en risk för att elever som inte har hunnit arbeta så 
mycket med ekvationer än instinktivt reagerar på ordet ekvation och tror att de inte kan 
svara på uppgiften. En annan anledning är att fokus i den här studien ligger på förståelsen 
för begreppet likhet och inte på ekvationer i sig. Av samma anledning har bokstaven x und-
vikits och istället ersatts med andra bokstäver.     

För nivån på det matematiska innehållet har grundskolans styrdokument använts som väg-
ledning (Skolverket 2011a; 2011b). Enligt kursplanen i matematik ska elever inom området 
algebra i årskurs 1-3 arbeta med matematisk likhet och likhetstecknets betydelse. I årskurs 
4-6 ingår att arbeta med obekanta tal samt hur dessa kan betecknas med en symbol, enkla 
algebraiska uttryck och ekvationer samt metoder för enkel ekvationslösning (ibid, 2011b, 
64). Det förefaller därmed rimligt att anta att elever i början av årskurs 7 har haft för-
utsättningar att utveckla goda kunskaper om matematisk likhet, vissa kunskaper om ekva-
tioner och andra algebraiska uttryck med symboler samt vissa kunskaper i ekvationslösning. 

Enkätuppgi f t  1 

 

Uppgift 1 handlar om området definition. Motsvarigheter till uppgiften har använts i ett 
flertal internationella studier som gjorts avseende elevers förståelse för likhetstecknet (Ali-
bali et al. 2007; Byrd et al. 2015; Knuth et al. 2005; Knuth et al. 2006; Stephens et al. 2013). 
Frågorna (a) och (b) är separerade från varandra för att förhindra att eleverna svarar ”lik-
hetstecknet” på fråga (b). På detta sätt uppmuntras de till att både namnge symbolen och 
redogöra för dess betydelse. Syftet med uppgiften är att se om eleven spontant ger en ope-
rationell eller relationell definition av likhetstecknet samt om eleven anser att likhetstecknet 
kan ha olika betydelser och i så fall vilka. Det har det visat sig att elever, om de får möjlig-
het, ofta ger fler betydelser (Knuth et al. 2005, 70). Trots att denna uppgift kan verka enkel 
vid första ögonkastet har det för många elever visat sig vara svårt att spontant kunna ge en 
relationell definition av likhetstecknet (Matthews et al. 2012, 235).  
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Enkätuppgi f t  2A&B 

 

 

Uppgift 2 gäller området struktur och finns med i enkäten i två alternativa utformningar. 
Båda alternativen har använts i tidigare studier av Alibali et al. (2007) och alternativ B har 
använts av Knuth et al. (2005) samt Byrd et al. (2015). Motiveringen till att inkludera båda 
alternativen är att elever kan vara mer bekanta med uttryck som i alternativ B och kanske 
mindre bekanta med uttryck med bokstäver som symboler (Alibali et al. 2007, 227).  

Uppgiften är tänkt att undersöka hur eleverna förstår att transformationen (–9) inte förän-
drar likheten i uttrycket (Knuth et al. 2005). Värt att notera är att den transformationen inte 
är en sådan som normalt skulle göras i en ekvationslösning. Anledningen till denna utform-
ning är att förhindra att eleverna utför en rutinmässig räkneoperation på ekvationen (Alibali 
et al. 2007, 226). Förväntat resultat för uppgiften är att elever som tolkar likhetstecknet 
som symbol för relationen mellan de två uttrycken också kan se att transformationen (–9) 
behåller likheten i uttrycket och att värdet på n därmed inte förändras (ibid).  

Enkätuppgi f t  3 

 
Även uppgift 3 gäller området struktur och är utformad för att undersöka elevers förmåga 
att identifiera relationer mellan tal som kan underlätta uträkningen (en modifiering av 
Jacobs et al. 2007, 273; Matthews et al. 2012, 254). Den är tänkt att visa om eleven har 
grundläggande relationell förståelse för likhetstecknets innebörd i uttryck med operationer 
på båda sidor (en elev med operationell uppfattning om likhetstecknet kan tro att uttrycket 
är falskt med motiveringen att summan av 162 och 78 inte är 159). 
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Uppgiften är också tänkt att visa elevers förmåga att se uttrycket strukturellt vilket innebär 
en mer utvecklad relationell förståelse. Genom att se att det är samma differens mellan 162 
och 159 samt mellan 78 och 81 behöver ingen uträkning ske. En förmåga att se uppgiften 
strukturellt innebär förmågan att dra slutsatsen att ekvivalensen behålls då de olika termer-
na förändras på samma sätt (–3 respektive +3).  

Enkätuppgi f t  4 

 
Uppgift 4 har ingen direkt motsvarighet i Matthews et al. (2012) men bedöms här vara in-
om området struktur. Den har använts i en studie med elever i årskurs 9 (Blomhøj 1997, ci-
terad i Skott et al. 2010b, 607) och resultatet visade att endast 6 av 22 elever kunde ge ett 
korrekt svar på frågan. Här är uppgiften något modifierad (förenklad) då fasta svarsalterna-
tiv har lagts till. Syftet är att undersöka elevers förmåga att identifiera generaliseringar om 
fundamentala egenskaper hos taloperationer som representeras med ekvationer med sym-
boler (jmf. Jacobs et al. 2007, 274). För att kunna svara korrekt på denna uppgift måste ele-
ven förstå likhetstecknets innebörd som en relation mellan de två leden. Elever som upp-
fattar likhetstecknet som en operation svarar sannolikt att b är 5 större än a enligt argumen-
tationen att a=b och att 5 därefter ska adderas.  

Enkätuppgi f t  5 

 
Båda uppgifterna i enkätuppgift 5 är inom området öppna ekvationer. De är utformade för 
att undersöka elevers förmåga att lösa ekvationer med okända tal symboliserade med bok-
stäver. Uppgifterna är av olika svårighetsgrad där uppgift (a) är möjlig att lösa utan erfaren-
het av ekvationslösning eller användandet av bokstäver för okända tal. Genom att tänka re-
lationellt kan ekvationen omvandlas till ett enklare uttryck. Ett sätt att lösa uppgiften rela-
tionellt kan vara att utifrån 7+d=16 dra slutsatsen att d måste vara 7 mindre än 16 (Jacobs 
et al. 2007, 273). Uppgift (b) bedöms som svårare att lösa, delvis därför att det behövs kun-
skap om att 5m betyder 5 multiplicerat med m och delvis därför att den innehåller uttryck 
med okända variabler på båda sidor om likhetstecknet. 
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Enkätuppgi f t  6 

 
Enkätuppgift 6 handlar om området definition och är hämtad från Jones et al. (2012, 170) 
och har beskrivits ovan i avsnitt 2.5. I uppgiften finns tre uttryck för varje uppfattning och 
dessa är blandade slumpvis inom enkäten. Dessutom finns följande tre uttryck med som är 
irrelevanta (ibid, 175): 

…början på uppgiften 
…repetera talen 
…slutet på uppgiften  

Syftet med uppgiften är att undersöka i vilken grad eleverna accepterar operationella defini-
tioner samt relationella definitioner som uttrycker likvärdighet respektive substitution.  

3.2 Undersökningens genomförande  
Här beskrivs genomförandet av undersökningen, det vill säga hur datainsamlingen gick till. 
Inledningsvis redogörs också för den pilotstudie som föregick själva datainsamlingen och 
som syftade till att säkerställa enkätens funktion.   

3.2.1 Pilotstudie 

Innan undersökningen genomfördes gjordes en pilotstudie med fyra elever i årskurs 8 för 
att pröva enkätens utformning. Dessa elever var alltså ett år äldre än målgruppen för en-
käten. Då syftet med pilotstudien främst var att kontrollera instruktioner och formuleringar 
bedömdes att den, trots viss åldersskillnad jämfört med urvalsgruppen, kunde ge relevant 
information. Piloteleverna fick fylla i olika versioner av enkäten och därefter diskuterades 
de olika uppgifterna och elevernas lösningar. De justeringar som pilotstudien medförde var 
språkliga. Exempelvis ändrades alternativen ”smart”, ”ganska smart” och ”inte så smart” i 
uppgift 6 till ”stämmer”, ”stämmer ganska bra” och ”stämmer inte”. Detta därför att ele-
verna uppfattade att de första alternativen innebar att de skulle ange vilka definitioner de 
trodde att en matematiklärare skulle godkänna och inte vad de själva tyckte.  

3.2.2 Datainsamling 

Inför genomförandet av undersökningen skickades informationsbrev till skolornas rektorer 
(se bilaga 2) för godkännande av de olika klassernas deltagande. När godkännande erhållits 
informerades lärare samt vårdnadshavare skriftligen (se bilaga 3). Eftersom undersökningen 
gäller minderåriga barn var det viktigt att erhålla målsmans medgivande. För att lämna 
medgivande gavs vårdnadshavare två alternativ: dels fanns möjligheten att lämna med-
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givande på en blankett som distribuerades via eleverna och dels fanns möjligheten att läm-
na medgivande i ett digitalt formulär som gjordes tillgängligt i Google Documents och vars 
länk skickades ut digitalt via veckobrev och e-brev. I all information till rektor, lärare, elever 
och vårdnadshavare betonades att undersökningen är anonym och deltagandet frivilligt. 

Inför genomförandet i de olika klasserna förbereddes enkäten genom att sorteras så att var-
annan enkät innehöll alternativ A på uppgift 2 och varannan alternativ B. På så sätt säker-
ställdes att de två alternativen delades ut slumpmässigt bland eleverna och i lika stort antal. 
Enkäterna förseddes med en kod för skola (A-D), en kod för enkätalternativ (A eller B) 
samt ett löpnummer. Detta gjordes av två anledningar: dels för att kunna stämma av mot 
föräldramedgivanden som kom in i efterhand och dels för att säkerställa att alla enkäter 
blev kodade och inte kodades dubbelt.  

Datainsamlingen skedde i respektive klassrum och eftersom skolorna besöktes personligen 
kunde instruktioner till eleverna och hantering av elevernas frågor ske direkt och på samma 
sätt i alla klasserna. Innan enkäterna distribuerades informerades eleverna om syftet med 
undersökningen samt om att deras deltagande var frivilligt och anonymt. Ett flertal elever 
ville veta om resultatet skulle räknas in i betyget varför det blev extra viktigt att påpeka att 
vilken elev som svarat vad på frågorna inte hade betydelse för undersökningen. Eleverna 
försäkrades också om att matematiklärarna inte skulle få ta del av elevernas individuella 
svar utan endast resultat på gruppnivå. Eleverna fick använda penna och suddgummi och 
ta så lång tid på sig som de behövde vilket i genomsnitt blev cirka 30 minuter  

3.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar huruvida undersökningen går att upprepa med samma resultat under 
likartade förhållanden (Eliasson 2013, 14). Reliabiliteten kan beskrivas utifrån tre olika as-
pekter: stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman 2011, 160). Efter-
som den här undersökningen är utformad som en standardiserad enkät och instruktionerna 
har getts av samma person vid alla genomföranden är stabiliteten troligen ganska hög. Gi-
vetvis kan elevernas dagsform delvis ha påverkat resultaten, men i övrigt finns inga starka 
indikationer på att de olika eleverna skulle ha svarat annorlunda vid ett annat tillfälle under 
samma omständigheter. Dock är det naturligtvis så att eftersom undersökningen mäter 
kunskaper vid ett visst tillfälle så kan det inte gå för lång tid mellan mättillfällena då elever-
nas kunskaper förändras över tid.  

I undersökningen har flera olika indikatorer använts för samma mått vilket är ett sätt att 
stärka reliabiliteten (Eliasson 2013, 15). Den interna reliabiliteten handlar om hur väl de 
olika indikatorerna relaterar till samma mått (Bryman 2011, 161). Det finns olika metoder 
för att pröva den interna reliabiliteten (ibid, 162) men ett sådant förfarande har ansetts vara 
överkurs för detta arbete. Således kan den interna reliabiliteten mellan indikatorerna inte 
säkerställas statistiskt. Dock har de flesta indikatorer hämtats från befintlig forskning som i 
sin tur har genomfört sådana analyser, vilket innebär att den interna reliabiliteten inom de 
olika måtten ökar (detta gäller exempelvis indikatorerna i fråga 6).  

Interbedömarreliabiliteten, det vill säga överensstämmelse mellan observatörer och bedöm-
are (Bryman 2011, 160), är här relevant att diskutera utifrån om en annan bedömare skulle 
nå samma resultat vid ett annat tillfälle. För de slutna enkätfrågorna är sannolikt interbe-
dömarreliabiliteten hög eftersom svaren tydligt anger hur de ska kodas. Då en del av frå-
gorna också ger öppna svar finns givetvis risken att bedömningar vid olika tillfällen kan 
skilja. Ett sätt att möjliggöra en god överensstämmelse har för denna undersökning varit att 
tydligt redovisa hur olika elevsvar har kodats samt vilka kategorier som använts. Andra sätt 
att öka interbedömarreliabiliteten kan vara att koda materialet två gånger och sedan jämföra 
kodningarna eller att använda en medbedömare. Detta har inte varit möjligt på grund av 
tidsbrist och på grund av att arbetet är enskilt.  
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Kvantitativ forskning förknippas vanligen med objektivism och positivism vilket innebär 
att kunskap ses som objektiv och mätbar (Bryman 2011, 40). Validitet handlar om huruvida 
undersökningen mäter det som den är tänkt att mäta, det vill säga om undersökningen kan 
anses vara giltig (Eliasson 2011, 16). Ett sätt att stärka validiteten är att konstruera olika in-
dikatorer för de begrepp som ska mätas och sedan jämföra resultaten för de olika indikato-
rerna (ibid, 17). I den här undersökningen har ett flertal olika frågor och uppgifter använts 
för att ge en samlad bild över elevernas begreppsuppfattning. Uppgifterna har hämtats från 
tidigare genomförd forskning och valts ut eftersom de på olika sätt bedömts kunna mäta 
det som undersökningen syftar till att mäta. Viktigt att ha i minnet är dock att begrepps-
uppfattning är ett abstrakt och komplext begrepp och att det endast är elevernas skriftligt 
uttryckta svar som är tillgängliga att analysera i denna undersökning. Hur eleverna tänker 
eller hur de skulle resonera om de fick följdfrågor ingår exempelvis inte i insamlad data.  

3.4 Forskningsetiska aspekter 
När forskning som involverar människor genomförs är det av största vikt att det sker un-
der etiskt godtagbara former. För detta finns forskningsetiska principer som syftar till att ge 
riktlinjer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare så att balans mellan 
forsknings- och individskyddskravet säkerställs (Vetenskapsrådet 2002, 6). Eftersom det 
här examensarbetet involverar minderåriga barn gjordes därför inledningsvis en etisk själv-
värdering (se bilaga 1) för att avgöra om arbetet behövde prövas i en etisk nämnd. Bedöm-
ningen gjordes att de data som skulle inhämtas inte var av personlig karaktär eller på annat 
sätt känsliga för deltagarna varför beslutet togs att en sådan prövning inte var nödvändig.  

I planerings- och genomförandestadiet av en undersökning är det viktigt att ta hänsyn till 
individskyddets fyra grundläggande principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskra-
vet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011, 131ff). Informationskravet har 
beaktats genom att rektor, lärare, vårdnadshavare och elever i förväg informerats om un-
dersökningens syfte och metod samt att deltagande är anonymt och frivilligt. Rektor, lärare 
och vårdnadshavare informerades skriftligen (se bilaga 2 och 3) och eleverna fick muntlig 
information i förväg via sina lärare samt även vid själva genomförandet.  

I alla undersökningar som innebär en aktiv insats av deltagarna ska samtycke inhämtas. 
Detsamma gäller om det handlar om undersökningar på minderåriga barn (Vetenskapsrådet 
2002, 9). Samtyckeskravet har således i undersökningen tillgodosetts genom att samtycke in-
hämtats från vårdnadshavare till deltagande elever (se bilaga 3). Dessutom har alla inblan-
dade har erbjudits möjligheten att avböja deltagande och att när som helst under undersök-
ningens gång avbryta sin medverkan.  

Uppgifter om deltagare i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och åt-
gärder ska vidtas för att försvåra för utomstående att identifiera enskilda individer eller 
grupper av individer (Vetenskapsrådet 2002, 12ff) All data som samlats in i den här under-
sökningen har kodats och de personliga uppgifter som inhämtats (skola, kön och ålder) har 
anonymiserats så att varken skola, elever eller lärare går att identifiera i materialet eller i den 
slutliga uppsatsen. Uppgifter om enskilda personer får endast användas i forskningsända-
mål och inte lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (ibid, 14).  
Data som samlats in är endast för denna uppsats ändamål och kommer inte att spridas vi-
dare annat än publicering i databasen för vetenskapliga rapporter, DiVA. Därmed har även 
hänsyn tagits till konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

3.5 Bearbetning av insamlad data 
För att möjliggöra kvantitativ analys av insamlad data har alla elevsvar kodats enligt på för-
hand uppställda kategorier. I följande avsnitt beskrivs hur kodningen har gått till och exem-
pel ges på elevsvar i de olika kategorierna.   
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Svarskodning,  uppgi f t  1 

Uppgift 1 a–c är definitionsfrågor som syftar till att undersöka elevers förmåga att benämna 
symbolen ”=” samt ge en första respektive eventuellt en andra definition till denna. Svar på 
fråga (a) har kodats som ”rätt”, ”fel” eller ”ej svar”, (b) som ”operationell”, ”relationell”, 
”annan” eller ”ej svar” samt (c) ”operationell”, ”relationell”, ”annan” eller ”ej svar”. I fråga 
(a) har svaren ”likhetstecknet” och ”lika med” godkänts som rätt svar.  

I fråga (b) och (c) har följande exempel på elevsvar genererat koden ”operationell”: 

Slutsvaret. 
Symbolen visar vad det blir för svar. Svaret på talet. 
Istället för att skriva ”svar” kan man skriva = symbolen. 
 

I fråga (b) och (c) har följande exempel på elevsvar genererat koden ”relationell”: 

Den betyder att det är lika mycket på båda sidorna. 
Symbolen betyder att det som är på sidorna om symbolen betyder/är lika mycket. 
Lika mycket värde på båda sidorna. 

Svarskodning,  uppgi f t  2 

Uppgift 2 är en strukturfråga som använts i två varianter. Uppgiften syftar till att undersöka 
om eleven kan se att transformationen som görs i det andra uttrycket behåller likheten och 
att värdet på n därmed inte ändras. Svaret på frågan i uppgiften har kodats enligt det alter-
nativ som eleven kryssat i, respektive som ”ej svar” om inget svar finns. Elevers motive-
ringar har kodats enligt följande: 

Elevsvar enligt detta exempel har genererat koden ”svar efter likhetstecken”: 

Det står i slutet av den andra: 31 – 9 som är 22 
 

Elevsvar enligt dessa exempel har genererat koden ”räknar ut och jämför”: 

Jag tar talet baklänges 31 – 15 = 16 och sen listar jag ut talet i rutan genom 2 x [  ] = 16 
Jag räknar ut hur mycket uträkningarna på båda sidorna av likamedtecknet blir enskilt. 
1)  15 + 16 = 31,  16/2 = 8,  n=8   2)  n=8, 8 x 2= 16, 16 – 9 = 7, 7 + 15 = 22, 31 – 9 = 22  
 

Elevsvar enligt detta exempel har genererat koden ”ser strukturen”: 

Talen ser likadana ut om du tar bort –9 på båda sidorna. Om du tar bort lika mycket på båda 
sidorna om = ändras inte värdet. Du tar bort lika mycket från svaret som på uträkningen. 

Svarskodning,  uppgi f t  3 

Även uppgift 3 är en strukturfråga men utan okänt tal. Uppgiften syftar till att undersöka 
om eleven kan svara på frågan genom att se att det är samma differens (3) mellan de två 
termerna i uttrycken vilket innebär att likhet råder. Svaret på frågan i uppgiften har kodats 
enligt nedan respektive som ”ej svar” om inget svar finns:  

Elevsvar enligt dessa exempel har genererat koden ”svar efter likhetstecken”: 

Adderade 162 + 78 svaret blev inte 159. (Svarat ”falskt”) 
162 + 78 kan inte bli 159. Eftersom det är plus då kan det inte blir mindre. (Svarat ”falskt”) 
162 + 78 = 140 + 81 = 221 (Svarat ”falskt”) 

Elevsvar enligt dessa exempel har genererat koden ”räknar ut och jämför”:  

(Alla algoritmiska uppställningar) 
Jag räkna. Båda ger samma svar. 
Jag räknar med mitt fantastiska huvud = huvudräkning 
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Elevsvar enligt dessa exempel har genererat koden ”ser strukturen”: 

Man har tagit bort 3 st från 162 och då blir det 159. 162 – 3 = 159, 81 – 3 = 78  
För att 162 går ner 3 och 78 går upp tre 
Jag jämför. 162 och 159 [har] 3 mellan talen 78 och 81 [har] 3 mellan talen 

Svarskodning,  uppgi f t  4 

Uppgift 4 är en strukturfråga med två okända tal och med fasta svarsalternativ. Elevsvaren 
har kodats enligt de fyra givna alternativen samt som ”ej svar” om inget svar finns. 

Svarskodning,  uppgi f t  5 

Uppgifterna 5 a och b är öppna ekvationer med okända tal. Uppgifterna har först kodats 
med ”rätt”, ”fel” eller ”ej svar”. Därefter har elevernas motiveringar kodats enligt vilken 
strategi de har valt för att lösa ekvationen (jämför Alibali et al. 2007; 228; Knuth et al. 2006, 
301). Tre olika kategorier har valts för elevernas motiveringar. Motiveringar som innebär 
att eleven ser svaret som det tal som står direkt efter likhetstecknet (oberoende av vilka 
operationer som följer därpå) har kategoriserats som ”svar efter likhetstecken”. Motivering-
ar som innebär att eleven ser likheten i uttrycket och använder sig av informella lösnings-
metoder såsom upp- eller nedräkning, övertäckning eller att arbeta baklänges (Bergsten et 
al. 1997, 61) har kategoriserats ”informell lösning metod”. Motiveringar som grundar sig på 
annulleringslagar - att göra samma transformation på båda sidor om likhetstecknet (ibid, 
62) - har kategoriserats ”formell lösningsmetod”.  

Exempel på elevsvar som har genererat koden ”svar efter likhetstecken”: 

7 + 5 = 12 + 4 
d kan vara 5   7 + 5 = 12 + 4 = 16 
7 + d = 12 = 7 + 5 = 12 
 

Exempel på elevsvar som har genererat koden ”informell lösningsmetod”:  

Jag kom fram till att svaret är 9 eftersom att det gjorde så att det blev 16 på båda sidor 
Jag plussade först ihop 12 och 4 så jag fick totalen 16 sedan visste jag att 7 + 9 är lika med 16 
Testade till jag fick rätt resultat. 5 x 4 - 10 = 10,  2 + 2 x 4 = 10 
  

Exempel på elevsvar som har genererat koden ”formell lösningsmetod”: 

12 + 4 = 16,  16 – 7 = 9,  d = 9 
Först räknar jag ut 12 + 4 vilket blev 16. Sen tog jag 16 – 7 och det blev 9. Då är d = 9 

Svarskodning,  uppgi f t  6 

I uppgift 6 ombeds eleverna ange hur väl de tycker att olika beskrivningar av likhetstecknet 
stämmer. Svaren på denna fråga har kodats i enlighet med det förfarande som använts av 
Jones et al. (2012, 170ff) vilket innebär att beskrivningarna kodats med poäng från 0 till 2: 

Stämmer bra  2 
Stämmer ganska bra  1 
Stämmer inte  0 

3.6 Analysmetod 
All data som samlats in för denna undersökning kodades i ett digitalt formulär i Google 
Documents och exporterades därifrån till en datafil som lästes in i statistikprogrammet 
SAS. Med hjälp av verktyget SAS Visual Analytics har olika frekvens- och korrelationstabel-
ler tagits fram och studerats för att upptäcka eventuella mönster och samband. För intres-
santa samband som hittats har signifikanstester genomförts i kalkylprogrammet Excel. 
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3.6.1 Statistisk analys  

Vid kodning av undersökningens data har genererats två olika typer av variabler, nominal- 
och ordinalvariabler (Bryman 2011, 321). Nominalvariabler (kategorivariabler) omfattar 
kategorier som inte kan rangordnas, här exempelvis ”operationell”, ”relationell” och ”vet 
ej”. Vid kodningen av fråga 6 skapas också ordinalvariabler vilket innefattar kategorier som 
kan rangordnas men där avstånden inte är lika stora över hela skalan (ibid). Exempel på så-
dana är ”stämmer” (2), ”stämmer ganska bra” (1) och ”stämmer inte” (0).  

Korrelationstabeller är ett flexibelt sätt att studera relationer och samband mellan variabler 
(Bryman 2011, 326). Genom att analysera två variabler på samma gång har indikationer på 
samband mellan dem upptäckts. Eftersom dessa samband endast gäller det urval som in-
kluderats i undersökningen har det varit viktigt att ta reda på om dessa även kan sägas vara 
representativa för populationen. För att pröva om det finns statistiskt säkerställda samband 
mellan nominal- och ordinalvariabler kan måttet Chi-två (χ2) användas (Eliasson 2013, 92). 
Måttet säger om de samband mellan två variabler som upptäcks i ett stickprov även är sta-
tistiskt säkerställda när det gäller populationen (Bryman 2011, 335).  

För att genomföra ett statistiskt test fastställs inledningsvis en nollhypotes samt vilken sig-
nifikansnivå som kan accepteras. I denna studie har signifikansnivån 5% valts eftersom det 
är en vanlig nivå i samhällsvetenskaplig forskning (Bryman 2011, 334). Detta innebär 5% 
risk att nollhypotesen gäller trots att den förkastas. Ett Chi-två-test utgår från nollhypo-
tesen att det inte finns något samband mellan två variabler i populationen utan att de är helt 
oberoende. Chi-två-testet resulterar i ett sannolikhetsvärde (p) som anger sannolikheten för 
att nollhypotesen felaktigt förkastas (Bryman ibid, 335). Detta innebär alltså exempelvis att 
ett Chi-två-test på en korrelationstabell som resulterar i p=0,01 betyder 1% sannolikhet att 
felaktigt dra slutsatsen att de samband som observerats i urvalet även gäller i populationen. 
Med en accepterad signifikansnivå på 5% är detta alltså en risk som accepteras och skillna-
den anses därmed vara statistiskt säkerställd (p<0,05). Om Chi-två-testet istället ger p=0,15 
(vilket alltså är högre än den signifikansnivå som kan accepteras) kan inte de observerade 
skillnaderna i urvalet sägas vara statistiskt säkerställda för att gälla även för populationen. 

3.6.2 Analysmodell  

Inledningsvis har alltså bivariata analyser gjorts på de olika frågorna i förhållande till under-
sökningens syfte och frågeställning och för att hitta samband mellan dem. Hur de olika 
elevsvaren har bedömts utifrån de nivåer som beskrivits i CES-modellen visas i tabell 3. 

Tabell 3. Analysmodell för hur elevsvar i fråga 1-5 bedömts med utgångspunkt i CES.  

Fråga Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 
Rigid 
operationell 

Flexibel 
operationell 

Grundläggande 
relationell 

Jämförande 
relationell 

1b + 1c Inget svar 
Annan 

Operationell eller 
Operationell + 
operationell 

Operationell + 
Relationell 

Relationell + 
operationell eller 
Relationell + annan 

Relationell eller  
Relationell + 
relationell 

2 svar ”Nej” 
”Vet inte” 
Inget svar 

  ”Ja” 
 

 

2  Inget svar Svar efter 
likhetstecken  

 Räknar ut och 
jämför 

Ser struktur 

3 svar ”Falskt” 
Inget svar 

  ”Sant” 
 

 

3 Inget svar Svar efter 
likhetstecken  

 Räknar ut och 
jämför 

Ser struktur 

4 ”Vet inte” 
Inget svar 

”b har samma 
värde som a” 
”b är 5 mer än a” 

  ”b är 5 mindre än 
a” 

! !
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5a Inget svar Svar efter 
likhetstecken 

 Informell 
lösningsmetod 

Formell 
lösningsmetod 

5b svar Fel svar  
Vet inte 
Inget svar 

   Rätt svar  
 

5b Inget svar Svar efter 
likhetstecken 

 Informell 
lösningsmetod 

Formell 
lösningsmetod 

Källa: Egen modell utvecklad med utgångspunkt i Rittle-Johnson et al. (2011) samt Matthews et al. (2012). 

Eftersom studier har visat att förståelse för likhetstecknets betydelse substitution inte nöd-
vändigtvis utvecklas i kronologisk ordning i förhållande till de nivåer som beskrivs i CES 
(det vill säga inte kan placeras in på samma skala) har fråga 6 analyserats separat i enlighet 
med det förfarande som använts av Jones et al. (2012, 170ff). Som beskrivits ovan kodades 
elevernas svar för de olika beskrivningarna med poäng från 0 till 2. Därefter togs de tre 
irrelevanta förklaringarna bort och de poäng som respektive elev per grupp av förklaringar 
(exempelvis de tre förklaringarna inom operationell uppfattning) summerades. En sådan 
summa kunde därmed ha minsta värde 0 och största värde 6. Om värdet var 0–2 bedömdes 
att eleven inte accepterade förklaringsgruppen och om värdet var 4–6 bedömdes att eleven 
accepterade förklaringsgruppen. Detta visas schematiskt i tabell 4.  

Tabell 4. Analysmodell för hur elevsvar i fråga 6 sammanställts och bedömts. 

Definition (= betyder) Motsvarar 
uppfattning 

Total poäng per elev  
Stämmer=2, stämmer ganska bra=1 
stämmer inte=0 
Accepterar Neutral Accepterar 

inte 
…svaret på frågan 
…räkna ut resultatet 
…summan 

Operationell  4–6 3 0–2 

…att två mängder är lika stora 
…att båda sidor har samma värde 
…att något är lika med något annat 

Relationell/-
likvärdig 

 4–6 3 0–2 

…att ena sidan kan bytas ut mot den andra 
…att den högra sidan kan ersätta den vänstra  
…att två sidor kan byta plats 

Relationell/-
substitution 

 4–6 3 0–2 

Källa: Egen modell utvecklad med utgångspunkt i Jones et al. (2012, 170). 

Exempelvis har alltså en elev som sammanlagt gett 5 poäng till operationella förklaringar, 3 
poäng till relationell/likvärdig och 1 poäng till relationell/substitution bedömts acceptera 
operationella beskrivningar av likhetstecknet, vara neutral till förklaringar som uttrycker 
relationell/likvärdig och inte acceptera förklaringar som innebär substitution.  

4 Resultat 

I följande kapitel redovisas de resultat som framkommit i den empiriska studien. Inled-
ningsvis beskrivs resultatet utifrån de två frågeställningarna i syftet. Först beskrivs resultatet 
på de uppgifter som syftar till att undersöka hur elever definierar likhetstecknet (frågeställ-
ning 1) och därefter beskrivs resultatet på de uppgifter som syftar till att undersöka hur ele-
vers tolkar likhetstecknet i ekvivalenta uttryck (frågeställning 2). Slutligen redovisas sam-
band mellan de begreppsuppfattningar som kommer fram i de två frågeställningarna. 

4.1 Hur definierar elever likhetstecknet?  
Frågorna 1a-c samt 6 syftar till att undersöka elevers uppfattning om vad symbolen likhets-
tecknet heter och vad den betyder. I stort sett alla elever (97%) har svarat rätt på uppgift 1a 
vilket innebär att kunskapen om vad symbolen heter verkar vara stor bland eleverna. 
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Resultatet på uppgift 1b visar elevers spontana förklaring till vad likhetstecknet betyder, det 
vill säga det svar som de först kommer att tänka på. Enligt detta resultat ger en majoritet av 
eleverna, 55%, uttryck för en operationell begreppsuppfattning jämfört med 43% som ger 
en relationell beskrivning. I svaren syns en tendens till att elever på uppgift 1b har svarat 
utifrån hur den givna uppgiften är formulerad (3+4=7) och därför angett att likhetstecknet 
i det här fallet betyder summan av de två termerna 3 och 4. För att få en mer sammanlagd 
bild av elevernas förmåga att lämna en relationell förklaring till symbolen har svaren på 
uppgifterna 1b och 1c analyserats tillsammans så att även svaret på följdfrågan tas med i re-
sultatet. Detta görs här utifrån analysmodellen CES och resultatet visas i tabell 5. 

Tabell 5. Elevers svar på vad likhetstecknet betyder (uppgift 1b och 1c) 

 Uppgift 1b  n, % Uppgift 1b+c  n, %  

Annan 3 2% Annan 2 1% 

Operationell 87 55% Rigid operationell (nivå 1) 63 40% 

  
 

  Flexibel operationell (nivå 2) 25 16% 

Relationell 69 43% Grundläggande relationell (nivå 3) 16 10% 

  
 

  Jämförande relationell (nivå 4) 53 33% 

Total 159     159   
 

När resultaten från uppgift 1b och 1c läggs samman framträder en mer nyanserad bild av 
hur elever definierar likhetstecknet. Dels framgår att bland de elever som i uppgift 1b an-
gett en operationell förklaring finns det elever som även ger en relationell sådan och där-
med kan anses ha en mer flexibel operationell uppfattning än den helt rigida. Dessutom 
framgår en nyansering av de elever som i uppgift 1b angett en relationell förklaring. En viss 
del av dessa uppfattar även likhetstecknet operationellt och kan därmed anses ha en grund-
läggande relationell uppfattning. 33% av eleverna uttrycker konsekvent en relationell upp-
fattning om symbolen och når därmed upp till den högsta nivån, jämförande relationell. 
Resultatet visar samtidigt också att 40% av eleverna ser ut att ha en rigid operationell upp-
fattning om likhetstecknet i betydelsen att de varken i 1b eller 1c har kunnat ge en förkla-
ring till symbolen som innebär att den uttrycker en likvärdig relation.  

Hur elever definierar likhetstecknet har även undersökts med hjälp av ett flerindikatorsmått 
i enkätuppgift 6. Dessa resultat har analyserats i relation till hur elever definierat likhets-
tecknet i uppgift 1b+c vilket redovisas i korrelationstabellerna 6-8. Tabellerna visar sam-
bandet mellan hur elever svarat i uppgift 1b+c och i vilken utsträckning de accepterar ope-
rationella förklaringar (tabell 6), relationella förklaringar (tabell 7) samt förklaringar som ut-
trycker innebörden substitution (tabell 8). I dessa resultat visas alltså om det finns ett sam-
band mellan svaren i de två uppgifterna vilket i så fall styrker bilden av elevernas definition 
av likhetstecknet. Vid en fullständig överensstämmelse mellan resultaten i uppgifterna kan 
exempelvis de elever som bedömts uttrycka en rigid operationell uppfattning i 1b+c även 
till fullo förväntas acceptera operationella förklaringar i uppgift 6. På motsvarande sätt för-
väntas elever som uttryckt en relationell uppfattning i uppgift 1b+c ange att de inte accep-
terar de operationella förklaringarna i uppgift 6. Den nollhypotes som prövas i tabell 6-8 är 
att det inte finns några sådana samband mellan uppgift 1b+c och 6. Om p<0,05 förkastas 
nollhypotesen vilket alltså innebär att sambanden därmed anses vara statistiskt säkerställda. 

!  



!

! 26 

Tabell 6. Elevers acceptans av operat ione l la  förklaringar till likhetstecknet (uppgift 6) i förhållande 
till hur de beskrivit likhetstecknet i uppgift 1b+c.  

 
Uppgift 1b+c 

Uppgift 6  
(operationella  
förklaringar) 

Annan  
n, %  

Nivå 1  
n, %  

Nivå 2  
n, %  

Nivå 3  
n, % 

Nivå 4  
n, % 

Total  
n 

Accepterar inte 1 50% 5 8% 2 8% 0 0% 9 17% 17 

Neutral 0 0% 2 3% 3 12% 10 63% 11 21% 26 

Accepterar  1 50% 56 89% 20 80% 6 38% 33 62% 116 

Total 2   63   25   16   53   159 
Statistiskt säkerställt enligt χ2 (p<0,05)  

I resultatet framkommer samstämmighet mellan uppgifterna såtillvida att en majoritet av de 
elever som gett rigid (nivå 1) respektive flexibel operationell (nivå 2) definition i uppgift 
1b+c även accepterar operationella förklaringar till likhetstecknet. 89% av de elever som i 
fråga 1b+c angett en rigid operationell definition på likhetstecknet accepterar också de 
operationella förklaringarna i uppgift 6 vilket alltså kan anses ligga nära det förväntade re-
sultatet. Dock framkommer att även elever som gett en relationell beskrivning av likhets-
tecknet i uppgift 1b+c (nivå 3 & 4) accepterar operationella förklaringar och denna accep-
tans ser ut att vara större bland elever på nivå 4 än nivå 3. För dessa elever verkar således 
både den operationella och relationella uppfattningen finnas sida vid sida. I resultatet fram-
går också mycket riktigt att de inte avfärdar de operationella förklaringarna i den utsträck-
ning som förväntat. Den sammanlagda andelen elever som inte accepterar en operationell 
förklaring eller är neutrala är dock högre bland elever i nivå 3 och 4 (63% respektive 38%) 
än för nivå 1 och 2 (11% respektive 20%). 

Tabell 7. Elevers acceptans av r e la t ione l la  förklaringar till likhetstecknet (uppgift 6) i förhållande till 
hur de beskrivit likhetstecknet i uppgift 1b+c.  

 
Uppgift 1b+c 

        Uppgift 6  
(relationella  
förklaringar) 

Annan  
n, %  

Nivå 1  
n, %  

Nivå 2  
n, %  

Nivå 3  
n, % 

Nivå 4  
n, % 

Total  
n 

Accepterar inte 2 100% 25 40% 2 8% 0 0% 2 4% 31 

Neutral 0 0% 11 17% 1 4% 0 0% 1 2% 13 

Accepterar  0 0% 27 43% 22 88% 16 100% 50 94% 115 

Total 2   63   25   16   53   159 
Statistiskt säkerställt enligt χ2 (p<0,05) 

Även när resultaten från uppgift 1b+c ställs i relation till hur elever accepterat relationella 
förklaringar till likhetstecknet framkommer en överensstämmelse vilket visas i tabell 7. Som 
förväntat accepterar närmare 100% av de elever som i uppgift 1b+c angett förklaringar 
motsvarande nivå 3 och 4 även de relationella förklaringarna i uppgift 6. Detta resultat styr-
ker med andra ord bilden av deras relationella uppfattning om likhetstecknet. Dock fram-
går samtidigt en nyansering av bilden gällande elever som angett en rigid operationell defi-
nition i uppgift 1b+c och som i uppgift 6 visar sig till viss del även acceptera relationella 
förklaringar. Här framträder med andra ord en skillnad mellan hur likhetstecknet innebörd 
uttrycks när en definition ska anges och den uppfattning som uttrycks när det gäller att be-
döma redan givna definitioner. Andelen elever på nivå 1 som inte accepterar relationella 
förklaringar är dock fortfarande förhållandevis hög (40%). 

!  
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Tabell 8. Elevers acceptans av förklaringar som innebär subs t i tu t ion  (uppgift 6) i förhållande till hur 
de beskrivit likhetstecknet i uppgift 1b+c.  

 
Uppgift 1b+c 

         Uppgift 6  
(förklaringar  
om substitution) 

Annan  
n, %  

Nivå 1  
n, %  

Nivå 2  
n, %  

Nivå 3  
n, % 

Nivå 4  
n, % 

Total  
n 

Accepterar inte 2 100% 43 68% 13 52% 3 19% 8 15% 69 

Neutral 0 0% 8 13% 3 12% 3 19% 3 6% 17 

Accepterar  0 0% 12 19% 9 36% 10 63% 42 79% 73 

Total 2   63   25   16   53   159 
Statistiskt säkerställt enligt χ2 (p<0,05) 

Ytterligare en nyansering av elevers uppfattningar om vad likhetstecknet betyder möjliggörs 
när resultaten i uppgift 1b+c jämförs med resultatet i uppgift 6 vad gäller acceptans av in-
nebörden substitution. I resultatet, som visas i tabell 8, framkommer en tydlig skillnad mel-
lan elever som uttryckt operationell respektive relationell förståelse i uppgift 1b+c när det 
gäller i vilken utsträckning de accepterar förklaringar till likhetstecknet som innebär substi-
tution. Andelen elever som inte accepterar förklaringen substitution är som högst bland 
elever i nivå 1 för att sedan gradvis minska till nivå 4. På motsvarande sätt är andelen elever 
som accepterar förklaringen substitution högst bland de elever som i uppgift 1b+c be-
dömts definiera likhetstecknet enligt nivå 4 för att sedan gradvis minska ned till nivå 1. Det 
förefaller med andra ord vara så att förståelsen för likhetstecknets innebörd substitution i 
större utsträckning är kopplad till relationell förståelse och i mindre utsträckning till opera-
tionell. Värt att notera är också att 23 av eleverna på nivå 3 och 4 antingen inte accepterar 
eller är neutrala inför påståenden som uttrycker att likhetstecknet betyder substitution. 

4.2 Hur tolkar elever likhetstecknet i ekvivalenta uttryck?  
När det gäller frågeställningen hur elever tolkar likhetstecknet i olika ekvivalenta uttryck 
redovisas här resultaten från uppgifterna 1-5. Inledningsvis redovisas resultaten på upp-
gifterna 2, 3 och 4. Dessa är uppgifter som syftar till att undersöka elevers förmåga att an-
vända sig av en relationell förståelse för att se strukturen i uttrycken utan att behöva göra 
onödiga beräkningar. Därefter redovisas resultaten för uppgift 5 vilken syftar till att under-
söka elevers förmåga att lösa två ekvationer med obekanta tal i olika svårighetsgrad. 

Uppgift 2 fanns med i enkäten i två olika utformningar, ett där det okända talet represente-
rades med bokstavssymbolen n och ett där det okända talet representerades med en tom 
ruta. Enkäterna fördelades jämt bland eleverna med 78 respektive 81 svarande elever för de 
olika alternativen. Fler elever i urvalet som fick alternativet med rutan svarade rätt på upp-
giften än elever som fick bokstaven som alternativ. Det var också fler elever i urvalet som 
svarade ”vet ej” bland de elever som fick alternativet med bokstaven. Huruvida denna skill-
nad kunde sägas vara signifikant eller inte prövades med Chi-två-test utifrån nollhypotesen 
att det inte finns några skillnader mellan elevernas svar mellan alternativ 2A och 2B. Då χ2 
gav p=0,201 accepteras nollhypotesen och skillnaden mellan hur eleverna svarat för de 
olika alternativen kan inte sägas vara statistiskt säkerställd. Därför har resultaten på uppgift 
2 här behandlats i sin helhet och de olika alternativen har inte analyserats var för sig.  

För att närmare studera vilken uppfattning om likhetstecknet som elever ger uttryck för i 
uppgifterna 2 och 3 beskrivs i korrelationstabellerna 9-11 elevernas svar och hur deras mo-
tiveringar har kategoriserats. Chi-två-test har utförts med nollhypotesen att det inte finns 
några skillnader mellan hur eleverna svarat och hur deras motiveringar har kategoriserats. 
Om p<0,05 förkastas nollhypotesen och sambanden anses vara statistiskt säkerställda. 

!  
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Tabell 9. Elevers svar på uppgift 2 i förhållande till hur deras motiveringar har kategoriserats. 

 
Uppgift 2 (motivering) 

      
Uppgift 2  
(svar) 

Ingen  
motivering  
n, % 

Svar efter  
likhetstecken  
n, % 

Räknar ut  
och jämför  
n, % 

Ser struktur  
n, % 

Total  
n 

Ej svar 2 6% 0 0% 0 0% 0 0% 2 

Rätt svar 4 13% 0 0% 64 60% 15 94% 83 

Fel svar 2 6% 5 100% 34 32% 1 6% 42 

Vet ej 23 74% 0 0% 9 8% 0 0% 32 

Total 31   5   107   16   159 
Statistiskt säkerställt enligt χ2 (p<0,05) 

Av resultaten framkommer att en övervägande andel av eleverna gör en uträkning för att 
komma fram till svaret. Av dessa har 60% svarat rätt och 32% fel. Förmågan att kunna räk-
na ut och jämföra och sedan komma till rätt svar tyder på en grundläggande relationell upp-
fattning om likhetstecknet vilket 40% av eleverna (64 elever av 159) ger uttryck för i denna 
uppgift. 16 elever använder strategin ”ser struktur” (en jämförande relationell uppfattning) 
för att komma fram till sitt svar vilket ser ut att vara en framgångsrik strategi då 15 av dessa 
elever har svarat rätt på uppgiften. Dock kan konstateras att närmare hälften av eleverna 
(76) har svarat fel, ”vet ej” eller inte alls på uppgiften. En majoritet av de elever som svarat 
fel har använt strategin ”räknar ut och jämför” utan att lyckas komma fram till rätt svar. 
Alla elever vars motivering kategoriserats som ”svar efter likhetstecken” (en rigid operatio-
nell uppfattning) har svarat fel på uppgiften. Som beskrivits ovan fanns det en viss skillnad 
(dock ej statistiskt säkerställd) mellan svaren för de två alternativen. Dels har något fler ele-
ver svarat rätt i alternativet med den tomma rutan men framför allt har fler elever svarat 
”vet ej” bland de elever som fått alternativet med bokstavssymbolen. Detta kan tyda på att 
det snarare är bokstavssymbolen än likhetstecknets innebörd som i den här uppgiften inne-
bär en svårighet för eleverna.  

Tabell 10. Elevers svar på uppgift 3 i förhållande till hur deras motiveringar har kategoriserats. 

 
Uppgift 3 (motivering) 

      
Uppgift 3  
(svar) 

Ingen  
motivering 
n, % 

Svar efter 
likhetstecken 
n, % 

Räknar ut  
och jämför  
n, % 

Ser 
struktur 
n, % 

 

Total  
n 

Ej svar 5 63% 0 0% 0 0% 0 0% 5 

Fel svar 1 13% 12 100% 14 12% 0 0% 27 

Rätt svar 2 25% 0 0% 101 88% 24 100% 127 

Total 8   12   115   24   159 
Statistiskt säkerställt enligt χ2 (p<0,05).  

Liksom i resultatet för föregående uppgift framkommer att en övervägande andel av ele-
verna gör en uträkning för att komma fram till svaret i uppgift 3. I den här uppgiften är det 
dock fler elever som kommer fram till rätt svar och som därmed kan anses ge uttryck för 
en grundläggande relationell uppfattning om likhetstecknet. En del av förklaringen till detta 
skulle kunna vara att uppgiften är aritmetisk och inte innehåller något okänt tal i form av en 
symbol eller bokstav. Uppgiften är en flervalsfråga så i princip går det att gissa sig till rätt 
svar. Detta verkar dock inte ha varit fallet här med tanke på att det endast är 8 elever som 
inte har lämnat någon motivering. 12 elever motiverar sitt svar enligt kategorin ”svar efter 
likhetstecken” (uttryck för rigid operationell uppfattning) och alla dessa elever har svarat fel 
på uppgiften. 24 elever ser strukturen i uppgiften (en jämförande relationell uppfattning) 
och alla dessa elever har svarat rätt.  

Uppgift 4 handlar om att uppfatta strukturen i uttrycket a=b+5 och att med hjälp av en re-
lationell förståelse för likhetstecknet kunna se att värdet på b är 5 mindre än a. Då uppgif-
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ten både innehåller bokstavssymboler och operationen på ”fel” sida (det vill säga i högerled 
istället för vänsterled) kan ett korrekt svar på denna uppgift anses vara ett uttryck för en 
begreppsuppfattning om likhetstecknet på nivå 4 (jämförande relationell). Uppgiften är en 
flervalsfråga utan krav på motivering vilket innebär att det går att gissa på ett svar. Av den 
anledningen förtydligades i de muntliga instruktionerna till eleverna att de hellre skulle krys-
sa ”vet ej” än gissa på frågorna om de kände sig osäkra. Under genomförandet uppfattades 
att eleverna följde denna uppmaning och resultatet kan därmed antas vara tillförlitligt. 

En majoritet av eleverna (70%) har svarat rätt på uppgiften vilket innebär att de kan anses 
ge uttryck för en jämförande relationell uppfattning om likhetstecknet. Att ge fel svar på 
uppgiften bedöms här vara ett uttryck för en rigid operationell uppfattning om likhetsteck-
net. Alternativet ”b är 5 större än a” antyder att uttrycket tolkas operationellt, som att a=b 
och att 5 sedan ska adderas till b. Detsamma gäller för svaret ”b har samma värde som a”. 
Av de 30% som inte svarat rätt på uppgiften har 16% gett fel svar och 14% svarat att de 
inte vet. Således kan 16% av eleverna anses ge uttryck för en rigid operationell uppfattning. 
Vilka svårigheter som uppgiften har inneburit för de 14% som svarat ”vet ej” går däremot 
inte svara på utifrån materialet. Svårigheterna kan bero på en missuppfattning av likhets-
tecknets betydelse men de kan också bero på svårigheter att tolka bokstavssymboler. 

Uppgifterna 5a och 5b syftar till att undersöka elevers förmåga att lösa ekvationer av två 
olika svårighetsgrader. Att frågorna mycket riktigt var olika svåra för eleverna att lösa visar 
sig i resultatet (tabell 11). Då en övervägande del av eleverna inte svarat på fråga 5b (och 
därmed inte heller lämnat någon motivering) går det inte utifrån materialet att dra några 
slutsatser om huruvida det är en missuppfattning om likhetstecknet som är orsaken till att 
så många elever inte kan lösa uppgiften. Av denna anledning fokuseras här på uppgift 5a i 
den fortsatta analysen.  

Tabell 11. Elevers svar på uppgift 5. 

  
Uppgift 5a  
n, %  

Uppgift 5b  
n, % 

Rätt svar 133 84% 19 12% 

Fel svar 19 12% 20 13% 

Inget svar 7 4% 120 75% 

Total 159   159   

En övervägande majoritet av eleverna (84%) har svarat rätt på uppgift 5a vilket här tolkas 
som att de ger uttryck för en grundläggande relationell uppfattning om likhetstecknet. För 
att närmare studera vilken uppfattning om likhetstecknet som elever ger uttryck för i upp-
giften har samband mellan elevers svar och deras motiveringar studerats. Chi-två-test har 
utförts med nollhypotesen att det inte finns några skillnader mellan elevernas lösningsstra-
tegier och deras förmåga att komma till rätt svar i uppgift 5a. Om p<0,05 förkastas nollhy-
potesen och sambanden anses vara statistiskt säkerställda. De samband som upptäckts re-
dovisas i tabell 12.  

Tabell 12. Elevers svar på uppgift 5a i förhållande till hur de motiverat sina lösningar i 5a. 

 
Uppgift 5a (motivering) 

     
Uppgift 5a  
(svar) 

Annan/ingen 
n, % 

Svar efter 
likhetstecken  
n, % 

Informell 
lösningsmetod  
n, % 

Formell 
lösningsmetod  
n, % 

Total  
n 

Rätt svar 2 18% 0 0% 83 95% 48 100% 133 

Fel svar 2 18% 13 100% 4 5% 0 0% 19 

Ej svar/vet ej 7 64% 0 0% 0 0% 0 0% 7 

Total 11   13   87   48   159 
Statistiskt säkerställt enligt χ2 (p<0,05).  
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Av tabellen framgår att 13 elever har använt strategi ”svar efter likhetstecken” (vilket är ett 
uttryck för rigid operationell uppfattning) och av dessa har alla kommit fram till fel svar på 
uppgiften. Både informell och formell lösningsmetod (uttryck för relationell uppfattning) 
ser däremot ut att vara en framgångsrik strategi för att lösa uppgiften. Värt att notera är att 
uppgift 5a är en förhållandevis enkel ekvation (7+d=12+4) som alltså kan lösas med me-
toder som exempelvis att räkna ut högerled och sedan se ”vad som fattas” i vänsterled. 
Även om sådana informella metoder algebraiskt sett kan anses vara mindre sofistikerade så 
krävs likväl en förståelse för att likhetstecknet innebär att båda leden ska ha samma värde 
vilket de flesta elever alltså ser ut att ha. 

4.3 Samband mellan elevers definitioner och tolkningar av likhetstecknet 
Som framkommit i 4.1 ser eleverna ut att i högre grad uttrycka en relationell uppfattning 
om likhetstecknet när de ska bedöma givna definitioner än när de själva ska prestera en de-
finition. En liknande jämförelse kan göras vad gäller överensstämmelsen mellan elevers 
givna definitioner och vilken begreppsuppfattning som de ger uttryck för i lösningarna av 
uppgifterna 2-5. Mot bakgrund av detta koncentreras redovisningen i tabellerna 13-15 kring 
i vilken utsträckning eleverna ger uttryck för begreppsuppfattningar som bedömts som re-
lationella (nivå 3 & 4). Sambanden har prövats med Chi-två-test enligt nollhypotesen att det 
inte finns något samband mellan hur eleverna definierat likhetstecknet i 1b+c och i vilken 
utsträckning de kommer till rätt svar respektive rätt svar med olika motivering. Om p<0,05 
förkastas nollhypotesen och sambanden anses vara statistiskt säkerställda. 

I tabell 13 redovisas de elever som svarat rätt på uppgift 2 samt hur de motiverat sina svar i 
förhållande till vilken beskrivning av likhetstecknet som de har angett i uppgift 1b+c. 
Dessa samband kunde inte säkerställas statistiskt då p=0,12. De variationer som här ses för 
urvalet kan med andra ord inte med säkerhet sägas även gälla för populationen. Trots detta 
är vissa tendenser intressanta att uppmärksamma. Bland annat framkommer att bland de 
elever som i fråga 1b+c bedömts ange en tydlig relationell definition på likhetstecknet (nivå 
4) är det 36% (19 elever av 53) som inte svarar rätt på uppgift 2 och därmed alltså inte ger 
uttryck för en relationell begreppsuppfattning i denna uppgift. Detta resultat ska dock tol-
kas med viss försiktighet eftersom uppgiften, som beskrivits tidigare, innehåller svårigheter 
i form av exempelvis bokstavssymboler. Av resultatet kan därför inte slutsatsen dras att 
dessa elevers felsvar beror på deras begreppsuppfattning om likhetstecknet. Mer intressant 
är dock att bland de elever som tydligt definierat likhetstecknet operationellt i fråga 1b+c är 
det 22 elever (35%) som svarar rätt på frågan och som dessutom kan ge en motivering som 
bedömts som relationell. Här syns med andra ord att elevernas definitioner inte till fullo 
överensstämmer med vilken begreppsuppfattning som de ger uttryck för i sina lösningar. 

Tabell 13. Elever som svarat rätt på uppgift 2 och hur de motiverat sina lösningar i förhållande till 
hur de definierat likhetstecknet i 1b+c. 

 
Uppgift 2 

     
  

Rätt svar och motivering (% av n) 
Uppgift 1b+c Rätt svar (% av n) Räknar ut och jämför Ser struktur  
Nivå 1 (n=63) 22 35% 20 32% 1 2% 
Nivå 2 (n=25) 15 60% 10 40% 4 16% 
Nivå 3 (n=16) 11 69% 7 44% 4 25% 
Nivå 4 (n=53) 34 64% 27 51% 6 11% 
Ej statistiskt säkerställt enligt χ2 (p=0,12)  

 ! !Ett liknande mönster framträder i uppgifterna 3 (tabell 14) och 4 (tabell 15). En stor del av 
de elever som gett en tydlig operationell definition i fråga 1b+c ger samtidigt uttryck för en 
relationell begreppsuppfattning i sina lösningar av dessa uppgifter. En majoritet av eleverna 
som bedömts definiera likhetstecknet på nivå 4 använder strategin ”räknar ut och jämför” 
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(uttryck för grundläggande relationell uppfattning) och inte, som förväntat, ”ser struktur” 
(jämförande relationell). Intressant är att det istället är lika många elever på de olika nivå-
erna som har använt strategin ”ser struktur” vilket alltså är en strategi som kopplas till en 
jämförande relationell uppfattning om likhetstecknet. 

Tabell 14. Elever som svarat rätt på uppgift 3 och hur de motiverat sina lösningar i förhållande till 
hur de definierat likhetstecknet i 1b+c. 

 
Uppgift 3 

     
  

Rätt svar och motivering (% av n) 
Uppgift 1b+c Rätt svar (% av n) Räknar ut och jämför Ser struktur  
Nivå 1 (n=63) 43 68% 36 57% 6 10% 
Nivå 2 (n=25) 21 84% 14 56% 6 24% 
Nivå 3 (n=16) 14 88% 8 50% 6 38% 
Nivå 4 (n=53) 49 92% 42 79% 6 11% 

Statistiskt säkerställt enligt χ2 (p<0,05)  

Tabell 15. Elever som svarat rätt på uppgift 4 i förhållande till hur de definierat likhetstecknet i 1b+c. 

 
Uppgift 4  

Uppgift 1b+c Rätt svar (% av n) 

Nivå 1 (n=63) 39 62% 

Nivå 2 (n=25) 16 64% 

Nivå 3 (n=16) 14 88% 

Nivå 4 (n=53) 40 75% 

!  Båda dessa uppgifter torde vara svåra att lösa korrekt med en renodlad operationell be-
greppsuppfattning av likhetstecknet (vilket ju också framkommit i tabell 10 som visar att 
alla de elever som använder en operationell strategi svarar fel på uppgift 3). Även för dessa 
uppgifter syns med andra ord att elevernas ger uttryck för en mer relationell begreppsupp-
fattning än vad som framkommer i deras definitioner i uppgift 1b+c. 

4.4 Sammanfattning av resultatet 
Studiens resultat visar att i stort sett alla elever har kunskap om namnet på symbolen ”=”. 
När eleverna ombeds att spontant ge en egen definition på likhetstecknet ger en majoritet av 
dem uttryck för en operationell begreppsuppfattning om symbolen. Vid följdfrågan om 
andra betydelser nyanseras dock denna bild på så sätt att fler elever även uttrycker sym-
bolens relationella betydelse. Trots detta är det 40% av eleverna som konsekvent ger en de-
finition som bedöms som rigid operationell. När elevernas egna definitioner jämförs med i 
vilken utsträckning de accepterar givna definitioner nyanseras bilden av elevers begrepps-
uppfattning ytterligare. Resultatet tyder på att elever i högre utsträckning uppfattar likhets-
tecknet relationellt när det handlar om att bedöma givna definitioner än när de själva ska 
prestera en egen förklaring. Att acceptera förklaringar till likhetstecknet i betydelsen sub-
stitution förefaller dock vara mest förknippat med de högre nivåerna (3 & 4). Även bland 
dessa elever är det dock ett antal som inte accepterar denna innebörd. Andelen elever som 
inte accepterar förklaringen substitution är som högst bland de som gett en rigid operatio-
nell definition av likhetstecknet.  

När det gäller frågeställningen hur elever tolkar likhetstecknet i ekvivalenta uttryck fram-
kommer ett liknande mönster i de olika uppgifterna. Uppgifterna ser ut att innebära varie-
rande svårighetsgrad för eleverna vilket delvis kan tolkas som uttryck för begränsad för-
ståelse för likhetstecknet, men som också kan tolkas som ovana vid att hantera exempelvis 
bokstavssymboler. Genomgående har en majoritet av eleverna svarat rätt på uppgifterna 
och i detta använt strategin ”räkna ut och jämför” vilket tyder på en grundläggande rela-
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tionell uppfattning om likhetstecknet (nivå 3). Ett mindre antal elever ger uttryck för en 
tydligt rigid operationell uppfattning (nivå 1) i den mening att de använder strategin ”svar 
efter likhetstecken” vilket uteslutande leder till att de kommer till fel svar. Ett annat mindre 
antal elever ger tydligt uttryck för en jämförande relationell begreppsuppfattning (nivå 4) 
genom att de motiverar sina svar med strategin ”ser struktur”. 

Vid en jämförelse mellan hur elever har definierat likhetstecknet i fråga 1b+c och vilken 
begreppsuppfattning som kommer fram i de lösningsstrategier de använder i uppgifterna 2-
5 tydliggörs att dessa inte alltid överensstämmer. Elever som i fråga 1b+c uttryckt en rigid 
operationell uppfattning om likhetstecknet visar sig i lösningarna ge uttryck för relationell 
förståelse på både nivå 3 och 4. En majoritet av eleverna som i uppgift 1b+c bedömts defi-
niera likhetstecknet på nivå 4 använder inte en strategi på samma nivå (det vill säga strate-
gin ”ser struktur”) utan gör istället en uträkning och jämför vilket är ett uttryck för grund-
läggande relationell uppfattning (nivå 3). Intressant är att det istället finns elever på alla ni-
våer som har använt strategin ”ser struktur” vilket alltså är en strategi som kopplas till en 
jämförande relationell uppfattning om likhetstecknet. 

5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas undersökningen med avseende på resultat och 
metod. Resultatdiskussionen koncentreras kring centrala resultat som framkommit i stu-
dien, hur dessa kan kopplas till den teoretiska bakgrunden samt vilka frågor som de väcker. 
Kapitlet avslutas med metoddiskussionen som behandlar fördelar och nackdelar med den 
valda metoden.  

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilken begreppsuppfattning avse-
ende likhetstecknet som elever ger uttryck för i övergången från mellanstadium till högsta-
dium, närmare bestämt i början av årskurs 7. Ett centralt tema som framkommer i studiens 
resultat är att förmågan att definiera ett begrepp inte nödvändigtvis behöver stämma över-
ens med den uppfattning om begreppet som kommer fram när det tolkas i olika samman-
hang. I likhet med tidigare studier (Alibali et al. 2007, 231; Knuth et al. 2005, 71; Stephens 
et al. 2013, 77) ger en övervägande majoritet av eleverna i studien inledningsvis uttryck för 
en operationell uppfattning om likhetstecknet när de med egna ord beskriver vad symbolen 
betyder. I studier har dock konstaterats att det för många elever kan vara svårt att spontant 
ge en relationell definition av likhetstecknet och att det därför är bra att få möjlighet att ge 
flera svar i en sådan uppgift (Matthews et al. 2012, 235; Knuth et al. 2005, 70). I undersök-
ningens resultat ser det mycket riktigt ut som att den definition som elever anger vid första 
försöket inte är representativ för den begreppsuppfattning som de uttrycker i sina definitio-
ner som helhet. När elever får möjlighet att ge flera förklaringar till likhetstecknet och när 
deras svar dessutom jämförs med hur de accepterar givna förklaringar visar sig en mer ny-
anserad bild och ett flertal elever ger även uttryck för en relationell förståelse för begreppet. 
I elevernas svar syns således spår av det faktum att en persons uppfattning om ett begrepp 
dels kan vara mer eller mindre kopplad till en formell definition (Skott et al. 2010a, 157) 
och dels kan framkallas i olika form beroende på situation (Tall & Vinner, 1981, 152). Vissa 
elever förefaller helt och fullt ha accepterat den formella definitionen medan andra ser ut 
att vid första ögonkastet koppla sitt svar till hur uppgiften är formulerad för att sedan, efter 
att ha uppmanats att fundera fram eventuella ytterligare betydelser, även ge kunna ge för-
klaringar som kan gälla i andra sammanhang. 

Resultatet vad gäller elevers definitioner väcker frågor som kan diskuteras: Hur väl hänger 
elevers definition ihop med den definition som de sedan ger uttryck för i de olika upp-
gifterna? Det vill säga, tyder resultatet på en diskrepans mellan hur de definierar likhets-
tecknet i fråga 1 och 6 och den begreppsuppfattning som de ger uttryck för i sina lösningar 
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och tolkningar av fråga 2-5? Som framhållits i bakgrunden kan en begreppsuppfattning 
växa fram på olika sätt, dels genom arbete med ett visst innehåll och dels genom att en de-
finition lärs in utantill (Skott et al. 2012a, 157) Frågan är därför intressant ur två aspekter: 
Dels kan det vara så att elever uttrycker en formellt korrekt, inlärd, definition i fråga 1 utan 
att sedan visa motsvarande begreppsuppfattning i de följande uppgifterna. Det kan också 
vara så att vissa elever har svårt att formulera en definition och egentligen har mer djupgå-
ende kunskap om begreppets betydelse än vad som visar sig i fråga 1.  

Angående den första aspekten finns det i resultatet ett flertal exempel på elever som ut-
tryckt en konsekvent relationell definition på likhetstecknet men som ändå inte löser upp-
gifterna korrekt eller med hjälp av strategier på motsvarande nivå. Från materialet går det 
dock inte att dra slutsatsen att dessa avvikelser enbart beror på en begränsad begreppsupp-
fattning om likhetstecknet eftersom det finns andra faktorer i uppgifterna som kan utgöra 
svårigheter för eleverna (såsom exempelvis bokstavssymboler).  

När det gäller den andra aspekten visar dock resultatet att den polariserade bild mellan an-
tingen operationell eller relationell uppfattning om likhetstecknet som beskrivs i forskning 
och som syns i elevernas definition i fråga 1b+c inte bekräftas i resten av enkäten. Obero-
ende hur de definierat likhetstecknet kommer en övervägande del av eleverna fram till rätt 
svar i frågorna 2, 3 och 4 med hjälp av strategier som tyder på en god förståelse för likhets-
tecknet. Ett exempel är uppgift 4 som, något överraskande, har svarats rätt på av många 
elever (70%). Detta trots att frågan innehåller både okända tal, bokstavssymboler och ut-
tryck ”på fel sida” och i tidigare studier har visat sig vara svår för högstadieelever (Blomhøj 
1997, citerad i Skott et al. 2010b, 607). Eleverna förefaller alltså visa på en mer utvecklad 
och relationell begreppsuppfattning om likhetstecknet i det matematiska arbetet än vad 
som kommuniceras i definitionerna.  

Detta resultat kan tyda på att eleverna har fått mer träning i att använda matematiska be-
grepp snarare än att beskriva dem - det vill säga att deras begreppsbild (Tall & Vinner, 
1981, 152) eller subjektiva begreppsuppfattning (Sfard 1991, 3) i större utsträckning består 
av erfarenheter än av den formella definitionen. Det kan också tyda på att eleverna är i en 
process av att bygga upp procedurell och konceptuell kunskap gällande begreppet. Proce-
durell och konceptuell matematisk kunskap kan beskrivas som att de utvecklas gradvis och 
parallellt, från att vara ytliga och separerade till djupa och fullt integrerade (Baroody et al. 
2007, 123ff). Detta kan exempelvis förklara varför en stor del av eleverna både accepterar 
operationella och relationella förklaringar till likhetstecknet i uppgift 6. Enligt begrepps-
kartan CES utvecklas begreppsförståelse för likhetstecknet stegvis från nivå 1 till 4 (Rittle 
Johnson (2011, 87). Resultatet i den här undersökningen illustrerar hur svårt det är att tyd-
ligt placera elevers begreppsuppfattning på en avgränsad nivå och att elever förefaller kun-
na befinna sig på flera nivåer samtidigt. I likhet med vad som framkommit i tidigare forsk-
ning bekräftar resultatet även att likhetstecknets innebörd substitution ser ut att behöva in-
gå som en komponent i beskrivningen av elevers begreppsuppfattningar. Liksom beskrivits 
av Jones et al. (2012) ser förståelsen för substitution ut att växa fram i takt med att den rela-
tionella förståelsen utvecklas. Då den högsta acceptansnivån bland eleverna är betydligt läg-
re för uttryck som beskriver substitution (79%) än för relationella beskrivningar (100%) 
förefaller förståelsen för substitution delvis motsvara nivåer som ligger utanför CES.  

Finns det då indikationer i resultatet som ger anledning till att likhetstecknet bör fortsätta 
att uppmärksammas även i de högre skolåldrarna? Svaret på den frågan är tveklöst ”ja”. 
Trots att elevernas begreppsuppfattning ser ut att vara mer relationell än vad som framgår i 
deras definitioner av symbolen finns det fortfarande ett antal elever som både tydligt defi-
nierar likhetstecknet operationellt och som dessutom använder likhetstecknet operationellt 
i uppgifter vilket uteslutande leder till att de inte kommer fram till rätt svar. Dessa elever 
accepterar inte heller relationella beskrivningar eller uttryck för substitution. Med tanke på 
hur viktig den relationella förståelsen för likhetstecknet är kommer dessa elever sannolikt 
att få svårigheter när det gäller att tillägna sig goda kunskaper i algebra. Därför är det natur-
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ligtvis viktigt att de ges möjligheter att utveckla sin begreppsuppfattning om likhetstecknet. 
Dock är det troligen inte bara de elever som har en uppenbart begränsad uppfattning om 
likhetstecknet som skulle dra nytta av möjligheterna till en fortsatt fördjupning. Resultatet 
visar på ett antal aspekter som skulle kunna uppmärksammas i undervisningen varav några 
är att koppla ihop begreppsbilden med en formell definition, att utveckla strukturell förstå-
else för ekvivalenta uttryck och att förstå likhetstecknets innebörd substitution. Med tanke 
på att substitution, som beskrivits tidigare, är ett centralt begrepp som ska genomsyra mate-
matikundervisningen i alla årskurser på olika sätt (se exempelvis Skolverket 2011a & 2011d) 
är det viktigt att uppmärksamma att vissa elever ser ut att sakna denna förståelse. Det ser 
med andra ord ut som att innebörden substitution är viktig att arbeta med i matematikun-
dervisningen då detta annars riskerar att få konsekvenser för elevers möjligheter att utveck-
las vidare inom algebra i högstadie- och gymnasiematematiken. På så sätt skulle eleverna 
kunna ges ytterligare möjligheter att fördjupa och knyta ihop sin procedurella och koncep-
tuella kunskap när det gäller likhetstecknet till att bli mer integrerade.  

5.2 Metoddiskussion 
Metoden för den här studien har varit kvantitativ och data som samlats in består av elevers 
svar på uppgifter i en skriftlig enkät. Uppgifterna har syftat till att undersöka vilken be-
greppsuppfattning när det gäller likhetstecknet som elever ger uttryck för, genom att stu-
dera hur de definierar och tolkar begreppet.  

Kvantitativ forskning förknippas vanligen med objektivism och positivism vilket innebär 
att kunskap ses som objektiv och mätbar (Bryman 2011, 40). Genom valet av en kvantitativ 
metod för denna studie har således ett implicit antagande gjorts om att elevers begrepps-
uppfattning går att mäta. Detta har gjorts med hjälp av indikatorer som på olika sätt har be-
dömts kunna ge en bild av olika komponenter i elevers begreppsuppfattning. En viktig be-
gränsning i detta förfarande är dock att det endast går att mäta de uppfattningar som elever 
ger uttryck för. Då studien bygger på skriftliga enkäter är det dessutom endast elevers skrift-
ligt uttryckta uppfattning som studiens resultat baseras på. Studien gör därmed inte anspråk 
på att kunna uttala sig om vilka resonemang som ligger bakom elevers svar i enkäterna eller 
på hur de har tänkt eller uppfattat frågorna. Viss möjlighet till tolkning av elevers strategier 
har dock erbjudits då en del av frågorna i enkäterna har varit öppna med utrymme för elev-
erna att beskriva hur de har tänkt.      

En kvantitativ metod har fördelarna att kunna ge en bredd i undersökningen vilket gör det 
möjligt att generalisera resultaten (Bryman 2011, 40). På grund av den här studiens begräns-
ningar i resurser och tid har ett bekvämlighetsurval varit nödvändigt vilket innebär att ur-
valet inte är slumpmässigt och att möjligheterna till generalisering därmed minskar. De ele-
ver som deltagit i studien kan alltså inte sägas vara representativa för alla svenska elever i 
årskurs 7. En fördel med kvantitativa metoder som bygger på enkäter är att det är förhål-
landevis enkelt att snabbt samla in en stor mängd data (Bryman 2011, 229). För den här 
studien har detta inneburit att det, trots begränsningar i tid och resurser, har varit möjligt 
att inkludera ett omfattande elevunderlag. Valet av en skriftlig enkät kan för eleverna ha in-
neburit både fördelar och nackdelar. Vissa elever känner sig säkerligen bekväma och vana 
vid att svara på skriftliga matematikuppgifter, vilket är något som är vanligt i skolsamman-
hang. För andra elever kanske metoden ger associationer till prov och prestation vilket kan 
framkalla negativa känslor. Ytterligare en aspekt i sammanhanget är att en stor del av de 
deltagande eleverna inte har svenska som modersmål. Detta diskuterades visserligen med 
respektive lärare i förväg som gjorde bedömningen att det inte fanns anledning att ta hän-
syn till språkliga begränsningar. Trots detta kan inte uteslutas att en del av resultaten kan ha 
påverkats av elevernas möjligheter att förstå ord och meningar. 

En annan språklig aspekt handlar om översättningen av de olika uppgifter som ingått i en-
käten och som hämtats från olika internationella (engelska) studier. Översättningen till 
svenska är gjord för detta examensarbete och det finns naturligtvis en risk för att både vali-
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diteten och reliabiliteten i de olika uppgifterna har äventyrats i och med detta. I den studie 
som bygger på CES-modellen och som ett flertal uppgifter här har hämtats från (Matthews 
et al. 2012) har ursprungligen 31 frågor använts. För detta examensarbete var det av flera 
anledningar otänkbart att inkludera så många frågor vid ett undersökningstillfälle (både av 
hänsyn till eleverna och till den totala tiden som fanns till förfogande för bearbetning och 
analys). Under omständigheterna har dock ett medvetet urval av uppgifter gjorts för att få 
så bra spridning som möjligt. Trots detta finns givetvis en risk för att balansen mellan upp-
gifter inte till fullo kan sägas täcka in de aspekter som behövs för att mäta elevers uttryckta 
definitioner och tolkningar av likhetstecknet.     

6 Förslag till fortsatta studier 

Den här studien undersöker elevers uttryckta begreppsuppfattning avseende likhetstecknet 
utifrån två frågeställningar: hur de definierar symbolen och hur de tolkar symbolen i olika 
ekvivalenta uttryck. En uppenbar möjlighet till fortsatta studier är att studera fler kompo-
nenter i elevers sammanlagda begreppsförmåga (såsom den beskrivits i bakgrunden). Detta 
skulle exempelvis kunna inkludera studier om hur elever använder likhetstecknet i olika 
sammanhang, vilka samband elever ser mellan likhetstecknet och andra begrepp samt vilka 
resonemang som elever för kring likhetstecknet i relation till olika uppgifter. 

I studiens resultat har, liksom i tidigare forskning (Jones et al. 2012), framkommit att för-
ståelsen för likhetstecknets innebörd substitution är en komponent i elevers begreppsupp-
fattning som framför allt förknippas med relationell förståelse. I den här undersökningen 
har elevers acceptans av förklaringar som uttrycker substitution mätts. För att ytterligare 
förstå hur elever uppfattar denna betydelse av likhetstecknet vore det intressant att genom-
föra studier som undersöker elevers resonemang kring detta i relation till uppgifter. 

I studien har det framkommit att vissa uppgifter har varit svåra för eleverna att lösa. Or-
saken till varför går inte att utläsa i materialet men det finns forskning som visar att exem-
pelvis bokstavssymboler utgör en svårighet för elever när de ska lösa ekvationer (Bergsten 
et al. 1997, 51). Detta är med andra ord också en möjlighet att vidare undersöka elevers för-
utsättningar för att framgångsrikt utvecklas inom algebra. 

En iakttagelse som gjorts vid besöken i de olika deltagande klasserna är att det ser ut att 
vara stor skillnad i elevers självförtroende när det gäller att ta sig an nya slags matematik-
uppgifter. En högst ovetenskaplig tolkning är att många elever som en konsekvens av detta 
inte tillåter sig själva att vara nyfikna, fundera och pröva sig fram utan istället antingen gör 
en snabb, chansartad, uträkning eller lämnar uppgiften utan lösning. Med tanke på att flera 
av de uppgifter som ingick i den här enkäten egentligen inte var så svåra att räkna ut, utan 
istället hade mått bra av lite eftertanke är det synd att många elever förefaller ha gått miste 
om denna möjlighet. Mot bakgrund av detta skulle det vara intressant att vidare studera vil-
ka möjligheter som finns att stärka elevers självförtroende i matematik genom att ge dem 
verktyg som underlättar eftertanke och som främjar deras nyfikenhet.   

7 Avslutande reflektion 

Det här arbetet har varit lärorikt och gett mig insikter på flera olika plan. Att genomföra en 
relativt omfattande kvantitativ studie på begränsad tid har varit en utmaning. Att dessutom 
använda minderåriga informanter, vilket kräver vårdnadshavares godkännande, har 
logistiskt sett gjort utmaningen ännu större. Detta har krävt mycket tid, god planering och 
struktur men trots allt mest handlat om mitt eget ”fotarbete”. Det som har varit den abso-
lut största utmaningen och som har gett mig de största insikterna är alla svåra frågor som 
man ställs inför när det gäller att på ett rättvisande sätt försöka mäta elevers kunskaper med 
en kvantitativ metod. I all metodlitteratur som jag har läst påpekas hur viktigt förarbetet är 
när kvantitativa studier ska göras. Mätinstrumentet måste genomarbetas och testas och 
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analysmetoderna tänkas igenom i förväg. När väl datainsamlingen är igång finns det ingen 
återvändo – man får den data man förtjänar, helt enkelt. De svårigheter som jag har upp-
levt i relation till detta har till en början varit ”skrivbordsrelaterade”- det vill säga de har 
handlat om att läsa, fundera och skriva för att teoretiskt kunna utforma ett mät- och analys-
instrument som fungerar i förhållande till syftet.  

En helt annan svårighet har visat sig ”ute på fältet” och handlar om hur jag på ett etiskt 
försvarbart sätt kan hantera min roll som ”forskare” och min maktposition i förhållande till 
mina informanter. Tack vare att jag har haft möjligheten att själv åka runt och genomföra 
studien i de olika klasserna har jag mött drygt 160 elever som generöst har delat med sig av 
sin tid, sin energi och sin kunskap. Vid åsynen alla dessa elevers koncentrerade arbete med 
att fylla i min enkät har jag slagits av en stor ödmjukhet inför vad det innebär att ”utsätta” 
elever för kvantitativa mätningar. Allt det som jag har läst i metodlitteraturen har plötsligt 
blivit ännu mer viktigt: man måste vara väl förberedd, man får inte ställa onödiga frågor, man 
får inte ställa fel frågor, man får inte försätta eleverna i en utsatt position, man måste ge ele-
verna rätt förutsättningar så att de får möjlighet att göra sitt bästa och man måste visa stor 
respekt för att de gör precis just det. 

Vid skrivbordet är det frestande att leta fram slagkraftiga resultat i sina data eller att låta sig 
styras av förutfattade meningar (”kris! - alla svenska elever missförstår likhetstecknet”). Har 
man läst minsta lilla kurs i statistik vet man att det lätt går att vinkla resultat på det sätt som 
passar för den ståndpunkt man vill driva. För mig har det varit viktigt att inte hamna i den 
fällan. Jag har försökt att beskriva mina resultat på ett sätt som jag upplever är representa-
tivt för vad jag kunde se i mötet med eleverna. Trots detta är det bara en bråkdel av elever-
nas kunskaper som kan utläsas i det skriftliga materialet. Alla leenden, suckar, blickar och 
frågor kommer inte fram. Än mindre syns de tankar, idéer och funderingar som pågick i 
elevernas huvuden. Precis som konstateras i varje kritisk analys av stora kunskapsmätningar 
- oavsett om de heter PISA, TIMSS eller de svenska nationella proven - konstaterar jag 
också att det ÄR svårt att mäta kunskaper kvantitativt.  

Avslutningsvis vill jag återkoppla till citatet i inledningen till detta arbete som på många sätt 
kan sägas vara illustrativt för studiens resultat. Eleven ifråga har uppenbarligen god relatio-
nell förståelse för likhetstecknet och förmågan att använda denna kunskap på ett ”smart” 
sätt i den givna uppgiften. I vårt fortsatta samtal beskriver dock eleven att det svar han gett 
mig aldrig skulle godkännas i skolan: ”I skolan måste man visa en uträkning - annars får 
man F direkt”. Jag tycker att det är tankeväckande och anar att det i studiens resultat göm-
mer sig en hel del elever som har tänkt på liknande sätt - att det är bäst att visa en uträkning 
för att vara på den säkra sidan. Därmed är det högst troligt att det finns fler elever än vad 
som framgått här som har förmåga att se strukturen i ekvivalenta uttryck. Utmaningen är 
att skapa möjligheter för alla elever att få vara ”smarta” på motsvarande sätt när det är mest 
effektivt och att samtidigt kunna göra lämpliga uträkningar när sådana lämpar sig bäst.  

 
!  
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Bilaga 1: Etisk självvärdering 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 
involverar människor  
!
Projekttitel: Matematikämnets didaktik, elevers begreppsuppfattning avseende likhetstecknet 
Student/studenter: Anna Löwenhielm 
Handledare: Lovisa Sumpter   
  

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt personer 
i beroendeställning i förhållande till den som utför studien (ex. 
på personer i beroendeställning är patienter och elever)?  
 

X   

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer 
att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få 
full information om undersökningen och/eller möjlighet att 
avsäga sig ett deltagande)?   
 

  X 

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

  X 

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 
psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

  X 

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

  X 

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)?  
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt Personuppgiftslagen 
(PuL), uppgifter som berör hälsa eller sexualliv, etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse 
samt medlemskap i fackförening 
 

  X 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i en 
struktur (till exempel ett register)? 
  

  X 

!
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
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Bilaga 2: Informationsbrev till rektor 

!
!

!
!
!
!
!
 

 
Undersökning av elevers begreppsförståelse i matematik  
 

Hej, 

Jag heter Anna Löwenhielm och är lärarstudent på grundlärarprogrammets sista termin vid 
Högskolan Dalarna. Inom ramen för Examensarbete 2 genomför jag en enkätundersökning 
under veckorna 40-41 gällande elevers begreppsförståelse i matematik. Jag är intresserad av 
att inkludera elever i årskurs 7 på Er skola och undrar härmed om en sådan möjlighet finns.  

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur elever i årskurs 7 kan förstå centrala 
matematiska begrepp. Undersökningen är utformad som en skriftlig enkät som fylls i av 
eleverna själva. Undersökningen sker vid ett tillfälle i klassrumsmiljö, under en matematik-
lektion, och beräknas ta cirka 30 minuter. 

Frågorna handlar om kunskaper i matematik och liknar matematikuppgifter som eleverna 
har mött tidigare i undervisningen. Inga frågor behandlar åsikter eller är av annan personlig 
karaktär. Undersökningen är anonym och deltagandet är frivilligt. Elev och vårdnadshavare 
kan när som helst välja att avbryta elevens deltagande utan närmare motivering.  

Förutom ålder och kön kommer inga övriga personuppgifter att samlas in eller förekomma 
i examensarbetet. Enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt och varken elever, lärare 
eller skola kommer att gå att identifiera i det färdiga arbetet. Endast jag, min handledare 
och examinatorn kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. Resultatet kommer att 
sammanställas och presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Uppsatsen 
kommer sedan att finnas tillgängligt via det digitala vetenskapliga arkivet DiVA Portal 
(www.diva-portal.org).  

Det skulle vara mycket värdefullt för mig i mitt arbete om Er skola kan vara med i studien. 
I så fall vill jag gärna komma i kontakt med undervisande lärare för att komma överens om 
dag och tid för genomförandet. Undersökningen sköts helt av mig och jag kommer även ut 
på skolan för att instruera eleverna och administrera enkäterna. Jag behöver dock hjälp 
med att informera och hämta in samtycke från elevernas vårdnadshavare, vilket görs 
genom ett brev författat av mig.  

När arbetet är färdigt och godkänt kommer jag gärna till skolan och berättar om resultaten. 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
 
 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Anna Löwenhielm, student Lovisa Sumpter, handledare 
v13ansod@du.se lsm@du.se  
0733-64 88 74  
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Bilaga 3: Informationsbrev till vårdnadshavare 

!
!
!
!
!
!
 

 
Information om undersökning av elevers begreppsförståelse i matematik 
 
 
Du tillfrågas härmed om Ditt barns deltagande i denna undersökning. 

Jag heter Anna Löwenhielm och är lärarstudent på grundlärarprogrammets sista termin vid 
Högskolan Dalarna. Inom ramen för Examensarbete 2 genomför jag under vecka 40-41 en 
enkätundersökning i ämnet matematik på Ditt barns skola.  

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur elever i årskurs 7 kan förstå vissa 
centrala matematiska begrepp. Undersökningen är utformad som en skriftlig enkät som 
fylls i av eleverna själva. Undersökningen sker i klassrumsmiljö, under en matematiklektion, 
och beräknas ta cirka 30 minuter. 

Frågorna handlar om kunskaper i matematik och liknar matematikuppgifter som eleverna 
har mött tidigare i undervisningen. Inga frågor behandlar åsikter eller är av annan personlig 
karaktär. Undersökningen är anonym och deltagandet är frivilligt. Du eller Ditt barn kan 
när som helst välja att avbryta Ditt barns deltagande utan närmare motivering.  

Förutom ålder och kön kommer inga övriga personuppgifter att samlas in eller förekomma 
i examensarbetet. Enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt och varken elever, lärare 
eller skola kommer att gå att identifiera i det färdiga arbetet. Endast jag, min handledare 
och examinatorn kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. Resultatet kommer att 
sammanställas och presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Uppsatsen 
kommer sedan att finnas tillgänglig via det digitala vetenskapliga arkivet DiVA Portal 
(www.diva-portal.org).  
 
Det skulle vara mycket värdefullt för mig i mitt arbete om Ditt barn kan vara med i studien. 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
 
Tack på förhand! 
 
Anna Löwenhielm, student Lovisa Sumpter, handledare 
v13ansod@du.se lsm@du.se  
0733-64 88 74  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt barn deltar i studien. 
 
Barnets namn:     
 
Vårdnadshavares underskrift:     
 
Namnförtydligande:     



!

! 42 

Bilaga 4: Enkät, sid 1 (A)  

!
!

!
!
! !

 
 Jag är     Jag är 
  Flicka     10 år 
  Pojke     11 år 
      12 år 
      13 år 
      14 år 

 
 
Uppgift 1 
 
Fråga 1a-c handlar om detta uttryck: 
 
 
a)  Pilen pekar på en symbol. Vad heter symbolen? 
 
b)  Vad betyder symbolen? 
 
 
c)  Kan symbolen betyda något mer? Om ja, berätta vad: 
 
 
 
 
Uppgift 2 
 
 
 
Är värdet på  n  samma i de två uttrycken?   

 Ja 
 Nej   
 Vet inte 

 
Berätta hur du gör för att komma fram till ditt svar: 
 
 
 
 
 
Uppgift 3 
 
 
 
Är detta uttryck sant eller falskt? 

 Sant 
 Falskt 

 
Berätta hur du gör för att komma fram till ditt svar: 
 
 
 
 

3"+"4"="7"

Vänd 

Sid 1 (2) 

2""n"+"15"="31" 2""n"+"15"–"9"="31"–"9"

2""""""""+"15"="31" 2""""""""+"15"–"9"="31"–"9"

10"+"4m"="70" 2""n"+"15"–"9"="31"–"9"

3z"="24"–"z"
"

2n"+"15"="31" 2n"–"9"+"15"="31"–"9"

67"+"86"="89"+"64"
67"+"40"+"46"="68"+"85"

20"–"x"="15" 3x"+"2"="11"

A 

2""n"+"15"="31" 2""n"+"15"–"9"="31"–"9"

2""""""""+"15"="31" 2""""""""–"9"+"15"="31"–"9"

10"+"4m"="70" 2""n"+"15"–"9"="31"–"9"

3z"="24"–"z"
"

2n"+"15"="31" 2n"–"9"+"15"="31"–"9"

162"+"78"="159"+"81"

7"+"d"="12"+"4" 3x"+"2"="11"

5""""""""–"10"="2"+"2"
"

a"="b"+"5"
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Bilaga 5: Enkät, sid 1 (B) 

!
!

 
  

 
 Jag är     Jag är 
  Flicka     10 år 
  Pojke     11 år 
      12 år 
      13 år 
      14 år 

 
 
Uppgift 1 
 
Fråga 1a-c handlar om detta uttryck: 
 
 
a)  Pilen pekar på en symbol. Vad heter symbolen? 
 
b)  Vad betyder symbolen? 
 
 
c)  Kan symbolen betyda något mer? Om ja, berätta vad: 
 
 
 
 
Uppgift 2 
 
 
 
Är det samma värde som ska stå i        i de två uttrycken?   

 Ja 
 Nej   
 Vet inte 

 
Berätta hur du gör för att komma fram till ditt svar: 
 
 
 
 
 
Uppgift 3 
 
 
 
Är detta uttryck sant eller falskt? 

 Sant 
 Falskt 

 
Berätta hur du gör för att komma fram till ditt svar: 
 
 
 
 

3"+"4"="7"

Vänd 

Sid 1 (2) 

2""n"+"15"="31" 2""n"+"15"–"9"="31"–"9"

2""""""""+"15"="31" 2""""""""–"9"+"15"="31"–"9"

10"+"4m"="70" 2""n"+"15"–"9"="31"–"9"

3z"="24"–"z"
"

2n"+"15"="31" 2n"–"9"+"15"="31"–"9"

67"+"86"="89"+"64"
67"+"40"+"46"="68"+"85"

12"+"3"="a"+"a"+"7"3x"+"2"="11"

5""""""""–"10"="2"+"2"
"

2""n"+"15"="31" 2""n"+"15"–"9"="31"–"9"

2""""""""+"15"="31" 2""""""""+"15"–"9"="31"–"9"

10"+"4m"="70" 2""n"+"15"–"9"="31"–"9"

3z"="24"–"z"
"

2""n"+"15"="31" 2""n"–"9"+"15"="31"–"9"

67"+"86"="87"+"66"
67"+"40"+"46"="68"+"85"

20"–"x"="15" 3x"+"2"="11"

B 

2""n"+"15"="31" 2""n"+"15"–"9"="31"–"9"

2""""""""+"15"="31" 2""""""""–"9"+"15"="31"–"9"

10"+"4m"="70" 2""n"+"15"–"9"="31"–"9"

3z"="24"–"z"
"

2n"+"15"="31" 2n"–"9"+"15"="31"–"9"

162"+"78"="159"+"81"

7"+"d"="12"+"4" 3x"+"2"="11"

5""""""""–"10"="2"+"2"
"

a"="b"+"5"
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Bilaga 6: Enkät, sid 2 (A & B)   

!
!

!

Uppgift 4 
 
 
Vad kan du säga om värdet på  b ? 
 

 b är 5 mindre än a 
 b har samma värde som a 
 b är 5 mer än a 
 Vet inte 

 
 
Uppgift 5 
 
a)   Vilket värde på  d  gör att detta uttryck stämmer? 

  
  
 Berätta hur du gör för att komma fram till ditt svar:  

 
 
 
b)   Vilket värde på  m  gör att detta uttryck stämmer? 
 

  
 Berätta hur du gör för att komma fram till ditt svar:  

 
 
 
 
 
Uppgift 6 
 
Här ser du olika beskrivningar av symbolen = 
Du ska nu få tala om hur väl du tycker att de olika beskrivningarna stämmer.  
Sätt kryss i den ruta som du tycker passar bäst för varje beskrivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TACK för att du har varit med i den här undersökningen! 
 
 

Sid 2 (2) 

   Symbolen  =  betyder… Stämmer  
bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
inte 

…att två sidor kan byta plats       

…början på uppgiften       

…svaret på frågan       

…att något är lika med något annat       

…repetera talen       

…summan       

…att två mängder är lika stora       

…att den högra sidan kan ersätta den vänstra       

…slutet på uppgiften       

…att båda sidor har samma värde       

…räkna ut resultatet       

…att ena sidan kan bytas ut mot den andra       

2""n"+"15"="31" 2""n"+"15"–"9"="31"–"9"

2""""""""+"15"="31" 2""""""""+"15"–"9"="31"–"9"

10"+"4m"="70" 2""n"+"15"–"9"="31"–"9"

3z"="24"–"z"
"

2n"+"15"="31" 2n"–"9"+"15"="31"–"9"

67"+"86"="89"+"64"
67"+"40"+"46"="68"+"85"

7"+"a"="12"+"4" 3x"+"2"="11"

5m"–"10"="2"+"2m"
"

2""n"+"15"="31" 2""n"+"15"–"9"="31"–"9"

2""""""""+"15"="31" 2""""""""–"9"+"15"="31"–"9"

10"+"4m"="70" 2""n"+"15"–"9"="31"–"9"

3z"="24"–"z"
"

2n"+"15"="31" 2n"–"9"+"15"="31"–"9"

162"+"78"="81"+"159"

7"+"d"="12"+"4" 3x"+"2"="11"

5""""""""–"10"="2"+"2"
"

a"="b"+"5"

2""n"+"15"="31" 2""n"+"15"–"9"="31"–"9"

2""""""""+"15"="31" 2""""""""–"9"+"15"="31"–"9"

10"+"4m"="70" 2""n"+"15"–"9"="31"–"9"

3z"="24"–"z"
"

2n"+"15"="31" 2n"–"9"+"15"="31"–"9"

162"+"78"="81"+"159"

7"+"d"="12"+"4" 3x"+"2"="11"

5""""""""–"10"="2"+"2"
"

a"="b"+"5"
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