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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka elevers förståelse av likhetstecknet och sambandet 

mellan addition och subtraktion i årskurs 3 samt deras klasslärares uppfattning av den egna 

matematikundervisningen, som behandlar addition, subtraktion och likhetstecknet. Studiens 

syfte besvaras genom följande frågeställningar: Vad kan specifikt utformade 

matematikuppgifter ge för information om elevers förståelse av likhetstecknet och sambandet 

mellan addition och subtraktion i årskurs 3? samt Vad tänker en lärare om de resultat som 

framkommit av elevernas matematikuppgifter? 

 

Den empiriska undersökningen har genomförts med en kvantitativ metod, i form av en enkät 

där elever i årskurs 3 fått lösa speciellt utformade matematikuppgifter och en kvalitativ 

metod, i form av semi-strukturerad intervju med elevernas lärare. Det resultat som 

framkommit i undersökningen har analyserats med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet 

visar att alla elever inte har kunskap om att likhetstecknet indikerar ekvivalens mellan höger 

sida och vänster sida om likhetstecknet, men en majoritet av eleverna har den förståelsen. Det 

var inte väntat från lärarens sida att fyra elever helt hade missförstått likhetstecknets 

betydelse. Läraren är medveten om att likhetstecknet kan vara svårt att förstå, men hade 

förväntat att alla elever skulle klara av att lösa minst matematikuppgifterna med de lägsta 

talen. Resultatet visar även att nio av sexton elever har förstått sambandet mellan addition och 

subtraktion. Läraren menar att det sambandet återkommer under hela lågstadiet och därför 

hade förväntat sig att fler elever sett sambandet. Men samtidigt anser läraren att det är positivt 

att lite mer än halva gruppen har förstått sambandet mellan addition och subtraktion. Slutligen 

visar resultatet av studien att missförståelse av likhetstecknet har inverkan på elevers resultat 

vid uppgifter med öppna utsagor, men inte vid uppgifter där talen på vänster sida om 

likhetstecknet är lika med ett tal på höger sida om likhetstecknet. 

 

Nyckelord: Statisk förståelse, dynamisk förståelse, likhetstecknet, addition, subtraktion  
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1. Inledning 
Citatet i rubriken, ”Jag tänkte bara 15 + 7 – 6”, är en förklaring av hur en elev tänkt för att 

lösa följande uppgift: 15 + 7 = __ – 6. En möjlig förklaring till hur eleven har löst uppgiften 

är att eleven först adderat de båda talen på vänster sida om likhetstecknet, alltså 15 + 7 = 22 

och sedan subtraherat talet på höger sida om likhetstecknet, alltså 22 – 6 och på så sätt fått 

fram talet 16 som svar. Varför har då eleven tänkt så här? Om någon gett mig den frågan för 

ett år sedan hade jag troligtvis svarat att eleven blandar ihop addition och subtraktion och inte 

haft en tanke på att det finns bra och mindre bra sätt att förstå likhetstecknet. Den elev som 

skrivit lösningsförklaringen ovan har inte förstått att likhetstecknet visar att talen skall vara 

lika stora på vardera sidan om likhetstecknet. Det kallas för en statisk förståelse av 

likhetstecknet (Powell, 2012, s. 627, Stephens, Knuth, Blanton, Isler, Murphy Gardiner & 

Marum, 2013, s. 174). Eleven har istället en slags dynamisk förståelse av likhetstecknet och 

tolkar symbolen = som en uppmaning att räkna ut något, vilket i detta fall blir att addera alla 

tal (Powell, 2012, s. 627, 629, Stephens, m.fl., 2013, s. 174). Det är dock viktigt att tillägga 

att både en statisk och dynamisk förståelse av likhetstecknet, enligt Häggström (2011), är 

mest fördelaktigt eftersom de olika förståelserna passar vid olika matematiska uppgifter (s. 

140, 141).  

 

Det verkar som att förståelsen av likhetstecknet har en inverkan på elevers resultat inom 

matematiken. I mitt examensarbete 1, Förståelse av sambandet mellan addition och 

subtraktion, genomfördes en litteraturstudie i syfte att undersöka hur en förståelse av 

sambandet mellan addition och subtraktion kan påverka elevers kunskaper inom subtraktion. 

Det resultat som framkom av studien visar bland annat att en förståelse av kopplingen mellan 

addition och subtraktion gynnar elevers förståelse och förmåga att lösa uppgifter inom 

subtraktion. En fundering som växt fram i slutfasen av examensarbete 1 är vilka faktorer som 

skulle kunna försvåra elevers förståelse av sambandet mellan addition och subtraktion. När 

jag tänker tillbaka på min egen undervisning i matematik finns ett minne av att lärare både 

pratade om att likhetstecknet är och att det blir. Minnet av min egen undervisning i 

matematik gav mig funderingar om elever kan förstå likhetstecknet på olika sätt och om det 

skulle kunna vara en faktor som påverkar elevers resultat inom matematiken. 

 

Missförstånd av likhetstecknets betydelse är, enligt Carpenter, Franke och Levi (2003), inte 

ovanligt bland elever i skolåldern. Många elever ser inte att likhetstecknet visar att en 

ekvivalent relation råder mellan vänstersida och högersida om symbolen =, i stället tolkas 

symbolen som att något skall räknas ut. De elever som missförstår likhetstecknet kan enligt 

Carpenter m.fl., (2003) få det svårare att lära sig aritmetik och algebra (s. 9, 10).  

 

I, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011a), 

formuleras i kursplanen för matematik indirekt flera aspekter som visar på att eleverna skall 

få kunskap och förståelse om sambandet mellan addition och subtraktion. Men däremot finns 

ingen klar och tydlig formulering som visar att denna kunskap är viktig för elevernas fortsatta 

utveckling i matematiken (s. 62-75). Kunskaper inom algebra framförs däremot i, 



2 

 

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011b), krävas för att senare 

under skoltiden förstå matematiska modeller. Det matematiska området algebra byggs, enligt 

Skolverket (2011b) upp av kunskaper i bland annat aritmetik och betydelsen av likhetstecknet 

(s. 16). Det är därför av intresse att genomföra en empirisk studie i syfte att undersöka, 

elevers förståelse av likhetstecknet och sambandet mellan addition och subtraktion samt deras 

klasslärares tankar om den egna undervisningen som berör samma matematiska område. 

2. Bakgrund 
Inledningsvis framförs i detta avsnitt hur de rådande styrdokumenten behandlar studiens 

område. Därefter tydliggörs några för studien relevanta begrepp. En förklaring ges till 

sambandet mellan addition och subtraktion, betydelsen av en sådan förståelse och skolans 

inverkan på utvecklandet av den förståelsen. En redogörelse görs för både den dynamiska 

förståelsen och den statiska förståelsen av likhetstecknets betydelse. Avslutningsvis 

presenteras studiens teoretiska perspektiv och de teoretiska verktyg som använts för att tolka 

resultaten.  

2.1 Styrdokument 
I den svenska skolan skall undervisningen utgå från Skolverkets (2011a) Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11). Ett av syftena för 

matematikundervisningen är att eleverna ska få möjlighet att lära sig ”grundläggande 

matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet” (Skolverket, 2011a, s. 62). I, 

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011b), framförs att en 

förståelse för olika begrepp är viktig för elevernas kunskaper inom matematiken (s. 9). 

Genom undervisnigen i matematik ska elevernas förmåga att på lång sikt, hantera 

matematikens olika begrepp och de samband som finns mellan begrepp, ges möjlighet att 

förbättras (Skolverket, 2011a, s. 63). Skolverket (2011b) kommenterar denna förmåga så här: 

”Detta omfattar dels kunskap om matematiska begrepp och deras samband med varandra, 

dels att kunna använda sig av och tillämpa begreppen och sambanden”(Skolverket, 2011b, s. 

9). 

 

I årskurs 1-3 ska eleverna genom det centrala innehållet i matematik bland annat tillägna sig 

kunskaper om likheter i matematiken och vad likhetstecknet står för (Skolverket, 2011a, s. 

63). Skolverket (2011b) framför att eleverna i de tidiga åldrarna bör arbeta med likhetstecknet 

och dess betydelse för att så småningom få en förståelse för obekanta tal och uppgifter där 

siffror ersatts med andra variabler (s. 17). Eleverna skall även genom det centrala innehållet 

få möjlighet att inhämta kunskaper om sambandet mellan de olika räknesätten inom 

aritmetiken (Skolverket, 2011a, s. 63).  

 

De godtagbara kunskaper i matematik, som eleverna förväntas ha tillägnat sig vid slutet av 

årskurs 3, är bland annat baskunskaper som rör de naturliga talen. Det är en kunskap som kan 

visas genom kunskaper om uppdelning av tal och de inbördes relationer som finns mellan 

talen (Skolverket, 2011a, s. 67). Kunskapskraven för årskurs 3 anger även att godtagbara 

kunskaper bör ha uppnåtts:  
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Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med 

tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200. Eleven kan 

hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt 

              (Skolverket, 2011a, s. 67). 

2.2 Förklaring av begrepp  
Invers operation 

En invers operation är ett räknesätts motsatta operation. Exempelvis är addition den inversa 

operationen till subtraktion (Thompson & Martinsson, 1991, s. 201). 

 

Uppdelning i termer (decomposition) 

Uppdelning i termer handlar om att se att en räkneoperation kan delas upp på olika sätt för att 

förenkla dess beräkning. Exempelvis kan en förenkling av räkneoperationen 43 + 10 – 9, med 

stöd från Bryant, Christine och Rendu (1999), ske genom att talet 10 kan delas upp i talen 9 

och 1, vilket ger räkneoperationen 43 + 1 (s. 194, 195). 

 

Likhetstecknet  

Likhetstecknet (=) visar att ett uttryck är identiskt med ett annat uttryck. Symbolen = uttalas 

som ”är lika med” eller ”är” (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 16). Exempelvis uttrycket 7 + 4, 

är lika med (=), uttrycket 11. Nationalencyklopedin (2016) ger följande förklaring av 

likhetstecknets betydelse: ”matematiskt tecken (=) som markerar att två uttryck har samma 

värde...”.  

 

Associativa och kommutativa lagen 

Både den associativa lagen och kommutativa lagen gäller endast för addition och 

multiplikation. Här redogörs dock endast för den additiva versionen. Den associativa lagen 

för addition förklaras genom att (a + b) + c = a + (b + c), för godtyckliga tal a, b, c (Kiselman 

& Mouwitz, 2008, s. 87). Inom addition lyder den kommutativa lagen: ”a + b = b + a” (2008, 

s. 89). Kommunikativa lagen och associativa lagen gäller inte för räknesättet subtraktion. 

Detta eftersom minuenden och subtrahenden har en given plats i en subtraktionsoperation och 

ger därför inte samma differens om subtrahenden och minuenden byter plats. Vid en 

additionsoperation har däremot de båda addendernas plats ingen betydelse för summan av en 

given operation (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 87, 89).  

2.3 Räknesättet addition är motsatsen till räknesättet subtraktion  
Det är vanligt att elever först får lära sig räknesättet addition för att därefter gå vidare med 

räknesättet subtraktion. Många elever inser inte, enligt Voza (2011), att subtraktion är det 

motsatta räknesättet till addition (s. 32). Voza (2011) förklarar vad eleverna bör förstå i 

relationen mellan de båda räknesätten så här:” Students must understand that although an 

addition problem combines parts to find a total amount, a subtraction problem starts with the 

total amount and takes part of the total away” (s. 34).  

 

Räknesätten addition och subtraktion är, enligt McIntosh (2008) och Valinder (1983), 
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motsatser till varandra och visas i detta citat: ”5 + 2 = 7 och 7 – 2 = 5” (McIntosh, 2008, s. 

63, Valinder, 1983, s. 143). McIntosh (2008) hävdar att när en elev kan se sambandet mellan 

addition och subtraktion så kan en subtraktionsuppgift, exempelvis 5 – 3 =?, i stället lösas 

genom att räkna från tre till fem alltså 3 + ? = 5. Denna form av uppgiftskunskap 

automatiseras sedan hos de flesta elever (s. 62). Malmer (1990) uttrycker att 

räkneoperationerna subtraktion och addition är ”reversibla” (s. 52). För att förtydliga att 

additions- och subtraktionsoperationer är reversibla har Malmer (1990) gjort en jämförelse 

där olika sådana situationer inom de olika räknesätten ställs mot varandra (s. 50-53). 

Exempelvis kan situationen ökning hos räknesättet addition ”Eva har 5 kr. Hon får 3 kr till. 

Hur mycket har hon sedan? 5 + 3 = x” jämföras med minskning hos räknesättet subtraktion 

”Per har 8 kr och köper för 3 kr. Hur mycket har han sedan kvar? 8 – 3 = x” (Malmer, 1990, s. 

51). Även Löwing (2008) framhåller att subtraktion är motsatsen till addition och 

konkretiserar det hela på följande sätt: ”Mot additionen 4 + 3 = 7 svarar 7 – 4 = 3 och 7 – 3 = 

4” (s. 85).  

2.4 Betydelsen av en förståelse av sambandet mellan addition och subtraktion 
Forskning visar att elever på flera olika sätt har stor nytta av kunskap och förståelse av 

sambandet mellan addition och subtraktion. Gilmore och Bryants (2008) studie visar att när 

elever löser matematikuppgifter använder de sin kunskap om sambandet mellan addition och 

subtraktion, till exempel hittar eleverna mönster hos talen och de laborerar med talen för att 

istället kunna lösa uppgiften med hjälp av den inversa operationen (s. 312). För att förstå 

räkneoperationen uppdelning i termer (som förklaras i 2.1) underlättar en förståelse av 

kopplingen mellan addition och subtraktion (Bryant m.fl., 1999, s. 210, Gilmore & Bryant, 

2006, s. 328). Nunes, Bryant, Hallett, Bell och Evans (2009) framför indirekt i deras studie att 

en förståelse av uppdelning i termer och en förståelse av sambandet mellan addition och 

subtraktion hänger samman. Nunes m.fl. (2009) menar att elever bör tillägna sig en kunskap 

om hur man kan laborera med tal för att på ett enkelt sätt finna uppgiftens svar. Exempelvis 

framlägger Nunes m.fl. att elever i Storbritannien ”… are taught that, instead of adding 9 to a 

number, which they might find difficult, they could add 10 and then take 1 away” (s. 76). 

Men för att eleven skall förstå varför beräkningen av talet underlättas av detta sätt att tänka, 

bör eleven ha kunskap om att 9 + 1 – 1 = 9 (Nunes m.fl., 2009, s. 76).  

 

Gilmore och Bryant (2008) framför att ett resultat av deras forskning är att alla elever verkar 

ha en viss förstålse av sambandet mellan addition och subtraktion. Elevernas 

begreppsmässiga förståelse och deras färdigheter vid beräkningar kan vara en av 

anledningarna till att deras resultat inom detta område är olika (s. 308, 313, 314). Detta är 

något Watchorn, Bisanz, Fast, LeFevre, Skwarchuk och Smith-Chant (2014) inte håller med 

om. Watchorn m.fl. menar att elevernas färdigheter vid beräkningsstrategier inte påverkar 

deras förmåga att använda den inversa operationen. Däremot hävdar Watchorn m.fl. (2014) 

att det finns ett samband i omvänd riktning: förmågan att se samband påverkar till viss del 

elevers användning av den inversa operationen (s. 172, 176, 177). 
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2.5 Skolans betydelse för en förståelse av sambandet mellan addition och 
subtraktion 
Det förefaller finnas få forskare som undersökt skolans betydelse för utvecklandet av en 

förståelse av sambandet mellan addition och subtraktion. Två forskarlag som snuddat vid 

denna frågeställning har framfört motsägande resultat. Robinson och Dubé (2009) påpekar att 

även små barn till viss del förstår sambandet mellan addition och subtraktion, när eleverna 

senare deltar i skolans undervisning hämmas denna förståelse (s. 542, 543). Den forskning 

som genomförts av Nunes, Bryant, Hallett, Bell och Evans (2009) redovisar dock det motsatta 

resultatet. De elever som deltog i forskningsprojektet gavs speciellt utformad undervisning 

som behandlade sambandet mellan addition och subtraktion. De för- och eftertest som 

eleverna genomförde visade att den givna undervisningen generellt förbättrade alla elevers 

resultat inom subtraktion (s. 67, 68).  

2.6 Olika begreppsmässig förståelse av likhetstecknet 
Likhetstecknet kan, enligt Jones, Inglis, Gilmore och Dowens (2012), tolkas på tre olika sätt: 

dynamiskt, statiskt eller substitutionellt. Den sistnämnda tolkningen är inte aktuell i denna 

studie eftersom den handlar om att ersätta ekvationer med andra ekvationer (s. 167). Nedan 

följer en utförlig förklaring av den dynamiska och den statiska tolkningen av likhetstecknet.  

2.6.1 Dynamisk (operationell) förståelse  
En dynamisk förståelse av likhetstecknet innebär att se likhetstecknet som en uppmaning att 

räkna ut något (Powell, 2012, s. 627, 629, Stephens m.fl., 2013, s. 174). Elever med en 

dynamisk förståelse av likhetstecknet räknar ofta från höger till vänster och de saknar en 

förståelse för att likhetstecknet indikerar att det skall vara lika på varje sida om likhetstecknet 

= (Wernberg, 2009, s. 158). Wernberg menar att eleverna måste se uppgiften som en helhet 

och framför följande:  

 

Om eleverna istället för att direkt räkna, letar efter samband/relationer, som att till exempel 

uppgiften 7 + 3 = __ + 4, innehåller addition i båda leden och 3 är ett mindre än 4, behöver de 

inte först addera 7 och 3, och sedan subtrahera 10 med 4 (Wernberg, 2009, s. 158). 

 

En elev med den dynamiska förståelsen av likhetstecknet kan, enligt Stepens m.fl. (2013) 

tänkas göra tre olika beräkningsfel vid en öppen utsaga, exempelvis 4 + 3 = ___+ 2. Det 

första är att eleven endast räknar ut talen på vänster sida om likhetstecknet. Ett annat 

beräkningsfel är att eleven adderar alla talen och anger det som svar. Det tredje 

beräkningsfelet enligt Stepens m.fl., (2013) är att eleven helt enkelt räknar ut hela talföljden, 

4 + 3 = 7 + 2 = 9 (s. 174). Även Powell (2012, s. 629) hävdar att de två först nämnda 

beräkningsfelen är vanliga hos elever med en dynamisk förståelse av likhetstecknet. 

Wernberg (2009) framför dessutom att elever kan tro att den kommutativa lagen gäller för 

subtraktion. Vid uppgifter som exempelvis 8 – 4 = __ – 8 kan elever därför svara talet 4 (s. 

157).  

 

En orsak till att en dynamisk förståelse av likhetstecknet finns hos elever, kan vara att de 
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endast kommer i kontakt med matematiska uppgifter som uppmanar till att lösa något på den 

vänstra sidan om likhetstecknet, alltså 14 + 15 =? (Powell, 2012, s. 628, 629). Wernberg 

(2009) framför en delvis annan förklaring till det hela. Det faktum att eleverna i de tidiga 

skolåren möter likhetstecknet för första gången resulterar i att lärare antar att begreppets 

innebörd inte behöver tas upp i senare undervisning. Detta resulterar att många elever fastnar 

i den dynamiska förståelsen de utvecklat som litet barn (s. 156, 157).  

2.6.2 Statisk (strukturell, relationell) förståelse 
En elev har uppnått en statisk förståelse av likhetstecknet, när eleven förstår att likhetstecknet 

betyder att vänster sida och höger sida om likhetstecknet skall vara ekvivalenta (Powell, 

2012, s. 627, Stephens m.fl., 2013, s. 174). En statisk förståelse av likhetstecknet betyder att 

vänstersida om likhetstecknet ”är lika med” högersida om likhetstecknet (Stephens m.fl., 

2013, s. 174).   

 

En statisk förståelse av likhetstecknet underlättar förståelsen av både aritmetik och algebra 

(Carpenter m.fl., 2003, s. 22, Jones m.fl., 2012, s. 166, Jacobs, Franke, Carpenter, Levi och 

Battey, 2007, s. 260, 262, Wernberg, 2009, s. 156, 158). Jacobs m.fl. (2007) hävdar att en 

statisk tolkning av likhetstecknet är av mycket stor vikt för inlärningen av algebra (s. 262). 

Powell (2012) framför att det är av stor vikt för elever att utveckla en statisk förståelse för 

likhetstecknet. Detta dels för att det vid beräkningar av öppna utsagor annars är mycket stor 

risk att en elevs svar inte blir korrekt och dels för att elever ska kunna få möjligheten att 

studera matematik på en högre nivå (s. 629). Stephens m.fl. (2013) menar att en statisk 

förståelse av likhetstecknet ger elever: ”more flexibility working with equations in non-

traditionall formats such as 8=8, 15=5+10 and 8+4=__+5” (s. 174). Eleverna bör dock enligt 

Powell (2012) kunna använda sig av både den dynamiska tolkningen och den statiska 

tolkningen av likhetstecknet. Den dynamiska tolkningen är användbar vid enkla addition- och 

subtraktionsoperationer medan en statisk tolkning är viktig när elever ska lösa ekvationer 

inom algebra (s. 644).  

 

Statiskt (strukturellt, relationellt) tänkande 

Jacobs m.fl. (2007) hävdar att ett relationellt tänkande hjälper elever att förstå och göra 

beräkningar inom algebra. Ett relationellt tänkande innebär inom matematiken att en elev, för 

att underlätta beräkningen av en matematikuppgift, betraktar uppgiften i sin helhet. Eleven 

kan samtidigt urskilja viktiga delar i uppgiften, som exempelvis samband och relationer 

mellan talen. Exempelvis vid uppgiften 25 + 58 + 75 = __ kan en elev med ett statiskt 

tänkande underlätta beräkningen genom att se att talen, 25 + 75 = 100, vilket ger 100 + 58 = 

158 (s. 260, 261). Ett relationellt tänkande handlar alltså om att kunna förenkla beräkningen 

av matematiska uppgifter, vilket elever med ett relationellt tänkande bland annat gör genom 

att se relationer mellan tal och uttryck. Förmågan att se dessa samband och strukturer hos tal 

medför att undervisningen i aritmetik och algebra blir lättare hos dessa elever än för de elever 

som saknar det relationella tänkandet (Jacobs m.fl., 2007, s. 263).  
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3. Teoretiskt perspektiv  
De kunskaper elever utvecklar genom undervisningen ska bidra till att utrusta eleven som 

samhällsmedlem och ge en grund för möjlighet till utbildning på högre nivå (Skolverket, 

20111, s. 13). Ett mål för skolan är att alla elever i vardagliga sammanhang ska kunna tänka 

matematiskt och använda de kunskaperna för fortsatta studier. Matematiken är enligt 

Skolverket (2011a) ”… nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen” 

(s. 62). Kärnan i denna studie är några av de kunskaper elever behöver lära sig för att 

underlätta inlärningen av matematiken. Därmed har denna studie analyserats utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv.  

 

Sociokulturellt perspektiv  

Det sociokulturella perspektivet handlar, enligt Säljö (2012), om människors sätt att lära sig 

och utveckla förmågor som kan beskrivas med en kulturell karaktär, exempelvis räkna och 

läsa. Det sätt människor lär sig kallas inom det sociokulturella perspektivet för mediering. 

Mediering består i sin tur av två redskap. Först det språkliga redskapet, som representerar det 

sätt människor kan kommunicera med utan att använda rösten, exempelvis bokstäver och 

siffror. Det andra redskapet kallas för det materiella eller fysiska redskapet. Detta redskap är 

alla verkliga eller fysiska ting som finns i världen, bord, växter, böcker också vidare. 

Människan kopplar på olika sätt samman dessa två redskap, vilket då kallas för ett kulturellt 

redskap. Om vi ser på till exempel en tumstock består själva tumstocken att ett materiellt 

redskap, men för att kunna använda tumstocken som ett mätredskap, behövs det språkliga 

redskapet i form av siffror och symboler (s. 186-189). Inom det sociokulturella perspektivet 

används begreppet appropriering ”för att beskriva och förstå lärande” (Säljö, 2012, s. 192). 

Appropriering handlar i praktiken om att en människa lär sig att hantera de kulturella 

redskapen (Säljö, 2012, s. 189).  

 

Företrädaren till det sociokulturella perspektivet är den ryska filosofen och pedagogen 

Vygotskij (Säljö, 2012, s. 185). Vygotskij menar, enligt Säljö (2012), att språket har en 

betydande roll som redskap inom medieringen, eftersom språket finns med människan i vad 

än människan gör. Språk handlar här inte bara om det muntliga talet utan om alla olika sätt 

människor kan kommunicera med varandra eller med sig själva (s. 189-191). Det finns en 

skillnad i hur människor lär sig begrepp som definieras som vardagliga och vetenskapliga. De 

vardagliga begreppen tillägnar sig människor i vardagen. De vetenskapliga begreppen handlar 

om det vetenskapliga språk och begrepp, som människor inte kommer i kontakt med i 

vardagliga sammanhang. Skolan är en plats där elever får möjlighet att lära sig de 

vetenskapliga begreppen och det kan ske om elever får begreppen förklarade för sig (Säljö, 

2012, s. 192, 193). 

3.1 Teoretiska verktyg för att tolka resultaten 
Min tolkning av bakgrundens nyckelreferenser ligger till grund för utkristalliseringen av de 

kategorier som resultatet i studien har analyserats utifrån.  
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Dynamisk tolkning av likhetstecknet 

De elever som tolkar att likhetstecknet indikerar att något skall räknas ut har en dynamisk 

förståelse av likhetstecknet (Powell, 2012, s. 627, 629, Stephens m.fl., 2013, s. 174). Dessa 

elever förstår inte att symbolen = visar att talen skall vara lika stor på båda sidor om 

likhetstecknet (Wernberg, 2009, s. 158). I den dynamiska tolkningen av likhetstecknet har 

denna studie funnit två olika kategorier för analysen av resultatet. Talet 4 + 8 = __ - 2 får 

utgöra exempel för att förtydliga kategorierna. Den ena kategorin handlar om att eleven tolkar 

likhetstecknet som att endast vänstersida av likhetstecknet skall räknas ut (Powell, 2012, s. 

629, Stephens m.fl., 2013, s. 174). I detta fall skulle eleven angett svaret 12, eftersom 4 + 8 = 

12. Kategorin förkortas hädanefter till ”dynamisk-vänstersida”. I den andra kategorin tolkar 

eleven likhetstecknet som att alla tal skall adderas och anger det som svar (Powell, 2012, s. 

629, Stephens m.fl., 2013, s. 174)., vilket i detta exempel blir 4 + 8 – 2 = 10. Kategorin 

förkortas härefter till ”dynamisk-alla”.  

 

Statisk tolkning av likhetstecknet  

En kategori är en statisk tolkning av likhetstecknet, vilket betyder att en förståelse finns för 

att symbolen = visar att båda sidor om likhetstecknet ska vara lika stora (Powell, 2012, s. 627, 

Stephens m.fl., 2013, s. 174). Den strukturella tolkningen av likhetstecknet hävdar flera 

forskare är betydande för en förståelse av undervisningen i aritmetik och algebra (Carpenter 

m.fl., 2003, s. 22, Jones m.fl., 2012, s. 166, Jacobs m.fl., 2007, s. 260, 262, Wernberg, 2009, 

s. 156, 158).  

 

Sambandet mellan addition och subtraktion 

Forskning visar att en förståelse av sambandet mellan addition och subtraktion är en fördel 

för elever i deras matematikinlärning. Gilmore och Bryant (2008) menar att elever som 

förstår detta samband kan laborera med talen och hitta olika mönster hos talen, för att med 

hjälp av sambandet komma fram till svaret (s. 312). De elever som förstår sambandet mellan 

addition och subtraktion får det lättare att förstå räkneoperationen uppdelning i termer 

(Bryant m.fl., 1999, s. 210, Gilmore & Bryant, 2006, s. 328). Den sista kategorin är därmed 

sambandet mellan addition och subtraktion.  

 

Sammanfattningsvis är de fyra kategorierna följande:  

 Dynamisk tolkning av likhetstecknet som ”dynamisk-vänstersida”. 

 Dynamisk tolkning av likhetstecknet som ”dynamisk-alla”. 

 Statisk tolkning av likhetstecknet  

 Sambandet mellan addition och subtraktion  

4. Problemformulering 
En elevs inlärning av framförallt aritmetik och i de högre åldrarna algebra försvåras, enligt 

tidigare forskning, om en elev enbart har skapat en dynamisk förståelse av likhetstecknet. I 

dagens klassrum är det vanligt att räknesätten addition och subtraktion introduceras åtskilda 

från varandra. Det kan leda till att elever inte ser sambandet mellan addition och subtraktion.  
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Likhetstecknet är en symbol som missförstås av många elever. Om elever missförstår 

likhetstecknet är det möjligt att elever inte ser det samband som finns mellan addition och 

subtraktion, med tanke på att likhetstecknet är en betydande del av addition- och/eller 

subtraktionsoperationer.  

5. Syfte och frågeställning 
Syftet med den empiriska studien är att undersöka elevers förståelse av likhetstecknet och 

sambandet mellan addition och subtraktion i årskurs 3 samt att undersöka deras klasslärares 

uppfattning av den egna undervisningen i matematik, som berör addition, subtraktion och 

likhetstecknet. Syftet konkretiseras i följande frågeställningar:  

 Vad kan specifikt utformade matematikuppgifter ge för information om elevers 

förståelse av likhetstecknet och sambandet mellan addition och subtraktion? 

 Vad tänker en lärare om de resultat som framkommit av elevernas 

matematikuppgifter?  

6. Metod  
I detta avsnitt presenteras först studiens val av metod. Därefter redovisas vad det innebär med 

metoden enkät och valet av utformning på elevuppgifterna. Även metoden intervju och 

utformandet av intervjun framförs. Vidare tydliggörs studiens urval och bortfall av deltagare. 

Sedan redovisas genomförandet av undersökningen. Studiens validitet, reliabilitet och dess 

forskningsetiska aspekter framförs. Slutligen presenteras hur det insamlade datamaterialet har 

bearbetats och valet av analysmetod.  

6.1 Val av metod 
Denna empiriska studie har både en kvantitativ metod i form av en skriftlig enkät bestående 

av matematikuppgifter och en kvalitativ metod, i form av en semi-strukturerad intervju. 

Studiens val av metod ger en viss triangulering. Triangulering innebär att forskaren använder 

fler än ett sätt för att samla in data om det studien undersöker (Bryman, 2002, s. 260, Patel & 

Davidsson, 2003, s. 104).  

6.1.1 Enkät som metod 
En enkät är ett slags frågeformulär som respondenterna själva fyller i. Generellt sätt hävdar 

Eliasson (2013) och Bryman (2002) att enkätundersökningar har ett stort bortfall av deltagare 

(Eliasson, 2013, s. 29, Bryman, 2002, s. 148). Eliasson (2013) menar att det är en fördel för 

studien att besöka den grupp människor man avser undersöka, för att ge dem enkäten (s. 29). 

I denna empiriska studie har enkäten lämnas ut till eleverna under en matematiklektion. 

Elevenkäten består av matematikuppgifter, där elevernas svar kan avslöja elevens förståelse 

av dels likhetstecknet och dels sambandet mellan addition och subtraktion. Vid utformningen 

av enkäten, som beskrivs i 5.1.2, har informationen i följande stycke tagits i beaktning. 

 

Enkäter kan bestå av slutna och/eller öppna frågor (Bryman, 2002, s. 145). I en enkät menar 

Larsen (2009) att en blandning av slutna och öppna frågor gynnar enkäten, eftersom det 

balanserar de olika frågetypernas nackdelar (s. 48). Det är viktigt att enkäten inte är för lång, 
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så att inte ”enkättrötthet” infinner sig hos respondenten. Enkätens utformning och layout 

påverkar respondentens upplevelse av enkätens omfattning (Bryman, 2002, s. 146, 150, 151). 

I denna undersökning består enkäten av skriftliga matematikuppgifter, med både öppna och 

slutna frågor.  

6.1.2 Utformning av elevuppgifterna 
Alla elevuppgifter är anpassade till en lämplig nivå för studiens deltagare. Den intervjuade 

lärararen har agerat rådgivare vad gäller vilken nivå som kan vara lämplig för eleverna, men 

läraren har inte varit med vid urvalet av de matematikuppgifter som studien kom att använda.  
 

Uppgift 1 

På den tomma raden fattas ett tal. Vilket är talet? 

a) 3 + 2 = _____ + 1 b) 4 + ____ = 6 + 3 

 

c) _____ + 5 = 11 + 6  d) 23 + 12 = _____ + 11 

 

Den första uppgiften har inspirerats av Jacobs m.fl. (2007, s. 272). Syftet med uppgiften är att 

undersöka om eleverna har en dynamisk förståelse av likhetstecknet. En dynamisk förståelse 

visar sig genom att eleven svarat att, talen på vänstersida om likhetstecknet är lika med det 

fösta talet till höger om likhetstecknet, eller om eleven adderat tre av termerna (Jacobs m.fl., 

2007, s. 626). 

 

Utformandet av uppgift 2, 3 och 4 har inspirerats av uppgifterna som använts i en studie 

genomförd av Stephens m.fl. (2013, s. 175, 176). I uppgift 4a var talen från början tänkt att 

vara 22 + 10 = 21 + 15. Men vid utskriften av enkäten har tyvärr en nolla fallit bort från talet 

tio, vilket resulterade i att uppgiften istället blev: 22 + 1 = 21 + 15.  

 

Uppgift 2  

Vilket tal saknas på den tomma raden?  

Förklara hur du kom fram till ditt svar.  

a) 15+ 10 = _____ + 11  

Varför?  

 

b) 6 + 4 = _____ + 4  

Varför? 

 

c) 15 + 7 = _____ – 6  

Varför? 

 

Uppgift 4  

Ringa in om talet är sant eller falskt. Förklara ditt 

val. 

a) 22 + 1 = 21 + 15  

Sant  Falskt  

Varför? 

 

b) 30 + 14 = 14 + 30   

Sant  Falskt  

Varför?

Syftet med uppgift 2 och 4 är att försöka förstå om eleverna har en statisk eller dynamisk 

tolkning av likhetstecknet. Exempelvis i uppgift 2 kan elever med en dynamisk tolkning tro 

att svaret i uppgift 2a är 25 eftersom 10 + 15 = 25. En elev med en statisk tolkning förstår 

däremot att det skall vara lika mycket på varje sida om likhetstecknet, alltså är svaret i uppgift 

2a talet 14.  
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Uppgift 3   

Detta tal är sant: 12 + 7 = 19 

 

Är talet, 12 + 7 + 4 = 19 + 4, sant eller falskt? Ringa in ditt svar. 

 

Sant  Falskt 

 

Syftet med uppgift 3 är att undersöka om eleverna har en statisk eller dynamisk tolkning av 

likhetstecknet. Stephens m.fl. (2013) använde i deras studie, en liknande uppgift som skulle 

undersöka elevens ”understanding of the preservation of an equivalence relation” (s. 176). I 

denna studie fokuseras tolkningen av likhetstecknet. Om en elev har svarat falskt kan det 

finnas flera orsaker till det, vilket en kompletterande fråga om hur elever räknat ut sitt svar, 

hade kunnat få svar på. Det är ändå möjligt att en elev som svarat falskt har tänkt att den 

vänstersidan om likhetstecknet 12 +7 + 4, ger talet 23 som första tal på högersida och inte 19. 

En kompletterande fråga uteslöts dock för att förbättra den totala layouten av elevuppgifterna 

och undvika ”enkättrötthet”, då elevuppgifterna redan bestod av många frågor som kräver ett 

svar i text. Layout och utformning är, som framläggs i 5.1.1 enligt Bryman (2002), viktig för 

hur enkäten upplevs av respondenten (s. 146, 150, 151).  

 
Uppgift 5  

Det första talet i följande uppgifter är sanna. Räkna ut det tal som saknas i varje uppgift.  

 

a) 8 + 2 = 10        10 – 2 = _____ 

 

b) 12 + 17 = 29             29 – 17 = _____ 

 

c) 12 – 4 = 8                 8 + 4 = _____ 

 

d) 27 – 15 = 12             12 + 15 = _____ 

 

e) 31 + 9 = 40               40 – 9 = _____ 

 

f) 37 + 32 = 69              69 – 32 = _____ Förklara hur du kom fram till ditt svar?  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Uppgift 5 är tänkt att påvisa om eleven förstått sambandet mellan addition och subtraktion. 

Uppgifternas struktur, exempelvis för uppgift 5 a är strukturen (a + b = c och c – b = a), 

kommer från en studie genomförd av Nunes m.fl. (2009, s. 64). I denna undersökning har 

uppgifternas nivå anpassats till den deltagande klassen. Uppgift 5f kompletterades även med 

en fråga där eleven ska förklara hur de gjort för att komma fram till svaret. Denna fråga har i 

syfte att påvisa hur eleven tänkt när de löst uppgiften, vilket kan ge en indikation på huruvida 

eleven ser sambandet mellan addition och subtraktion.  
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Uppgift 6   

Symbolen = finns i alla uppgifter ovan.  

 

a) Vad heter symbolen =?  

___________________________________________________________________________ 

 

b) Vad betyder symbolen =? ____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Även uppgift 6 härstammar från Stephens m.fl. (2013, s. 176). Denna uppgift är tänkt att visa 

hur eleven själv förklarar innebörden av likhetstecknet (Stephens m.fl., 2013, s. 175). Uppgift 

6a finns med för att se om eleven känner till symbolens namn. Även om elevens svar på de 

övriga uppgifterna borde visa vilken tolkning av likhetstecknet eleven besitter ger denna 

uppgift möjligheten att se om en elev känner till betydelsen av likhetstecknet, men själv inte 

tolkar symbolen på det viset vid matematiska beräkningar. 

 

6.1.3 Intervju som metod  
En kvalitativ intervju kan användas som metod för att nå en större förståelse, till exempel i en 

undersökning där kvantitativa metoder har använts (Larsen, 2009, s. 83), vilket är fallet för 

denna studie. Vid en intervju bör intervjuaren vara medveten om att flera faktorer kan påverka 

utfallet. Det är av stor vikt att inte ställa ledande frågor. Innan frågor medtas till en intervju 

bör forskare ha försäkrat sig om att frågorna kan ge svar på studiens frågeställning (Larsen, 

2009, s. 87, Bryman, 2002, s. 305). Nackdelen med intervjuer är den så kallade 

intervjueffekten, vilken innebär att intervjupersonen påverkas av intervjuaren (Larsen, 2009, 

s. 87).  

 

En kvalitativ intervju kan enligt Eliasson (2013) genomföras ostrukturerad, semi- eller 

halvstrukturerad eller strukturerad. Den ostrukturerade intervjun, som kan liknas vid en 

konversation mellan intervjuare och intervjuperson (s. 26). Vid en semi-strukturerad intervju 

har intervjuaren en del förutbestämda frågor, men frågor som uppkommer vid 

intervjupersonens svar får även ställas i syfte att fördjupa intervjun. I denna form av intervju 

kan de förutbestämda frågorna ges i valfri ordning (Bryman, 2002, s. 301). En strukturerad 

kvalitativ intervju innebär enligt Eliasson (2013) att intervjuaren ställer förutbestämda frågor 

och det finns oftast inte möjlighet för intervjuaren att ge följdfrågor (s. 26). Till denna 

undersökning har den semi-strukturerade intervjun valts. Detta för att behålla möjlighetens till 

att ställa följdfrågor och fördjupande frågor, men samtidigt kunna ställa frågor som bestämts 

innan intervjutillfället (Bryman, 2002, s. 301, 302).  

  

6.1.4 Utformning av den semi-strukturerade intervjun 

En intervjuguide har utformats som bas till den semi-strukturerade intervjun. En intervjuguide 

är, för den semi-strukturerade intervjun, en slags förteckning över de frågor intervjuaren vill 

få svar på (Bryman, 2002, s. 304). Vid utformningen av en intervjuguide menar Bryman 

(2002) att forskaren bör fråga sig vad som är viktigt att få reda på för att kunna besvara sin 
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studies frågeställning. I syfte att förstå den intervjuades värld bör frågor som belyser dennes 

bakgrund tas med i intervjuguiden. De frågor som tas med i intervjuguiden bör enligt Bryman 

ordnas under vissa teman för studien (s. 305). I denna studie föll det sig naturligt att börja 

intervjun med frågorna gällande lärarens yrkesbakgrund, för att starta ett samtal. 

Intervjuguiden har sedan delats upp i tre olika teman. Först några frågor gällande resultatet 

från elevuppgifterna och sedan generella frågeställningar om sambandet mellan addition och 

subtraktion. Avslutningsvis berörde frågeställningarna likhetstecknet.  

Den semi-strukturerade intervjun kommer att genomföras som en telefonintervju. En 

telefonintervju har som alla slags intervjuer både för- och nackdelar. En nackdel med en 

telefonintervju menar Bryman (2002) är att intervjuaren inte kan se den som intervjuas. Det 

medför att intervjuaren går miste om den intervjuades kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket 

kan visa om personen förstått frågan eller känner sig osäker. En fördel är att intervjuaren i 

lika stor utsträckning inte kan påverka den intervjuade av sin fysiska närvaro (s. 129). 

Telefonintervjun har spelats in för att inte missa viktig information. Under intervjun gjordes 

inga anteckningar, eftersom Bryman (2002) menar det stör fokus från intervjun. Intervjun har 

även transkriberats. Det är en stor fördel, enligt Bryman, att transkribera en intervju. Genom 

att transkribera intervjun kan forskaren ett flertal gånger analysera den intervjuades svar, men 

det medför även att ett större textmaterial behöver analyseras (s. 310, 311).  

6.2 Urval och bortfall 
Den empiriska undersökningen har genomförts i en klass i årskurs 3 bestående av 21 elever 

och deras klasslärare. På grund av denna studies tidsbrist har ett bekvämlighetsurval använts. 

Ett bekvämlighetsurval betyder enligt Bryman (2002) att forskarens respondenter är 

människor som varit lättillgängliga för forskaren (s. 114).  

 

När datainsamlingsmaterialet är enkäter, hävdar Bryman (2002), att det ofta är ett stort 

bortfall av deltagare. Bortfallet av deltagare i en undersökning kan ha inverkan på resultatet 

eftersom ett större antal deltagare minskar risken för felaktiga resultat (s. 148). Andelen 

deltagande i en enkät menar Bryman kan kategoriseras så här: 

 

över 85 procent  utmärkt 

70–85 procent  bra 

60–70 procent  acceptabelt  

50–60 procent  knappt godkänt 

Under 50 procent  oacceptabelt   (Bryman, 2002, s. 148). 

  

I denna studie var det tre elever och deras vårdnadshavare som inte godkände deltagande. Vid 

undersökningstillfället var en elev frånvarande. Enkätuppgifterna var väldigt svåra för en 

elev, som enbart löste ett fåtal uppgifter, vilket resulterade i att den enkäten har uteslutits från 

resultatet. Det var totalt 16 elever som svarade på enkäten och bortfallet av elever är totalt 

fem. Svarsprocenten blir därmed 76,2 procent, vilket enligt Brymans tabell (se ovan) kan 

klassas som ”bra”.  
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6.3 Undersökningens genomförande  
Elevuppgifterna 

Elevenkäten genomfördes i elevernas vanliga klassrum, efter förmiddagsrasten på 30 minuter. 

(De elever som inte godkänt deltagande var inte närvarande under genomförandet). Först 

presenterades att klassen nu skulle få göra den undersökning som de fått ge godkännande till. 

Sedan framfördes att det är viktigt att eleverna förklarar hur de tänkt för att komma fram till 

svaret på flera av uppgifterna i enkäten. På Whiteboarden, längst fram i klassrummet, visades 

följande exempel på hur en förklaring skulle kunna se ut:  

 

Är talet sant eller falskt?  

3 + 5 = 7  

Svar: Falskt, för att 3 + 5 = 8 

 

Det presenterades även att de två vuxna som befann sig i klassrummet kan hjälpa till att läsa 

text och förklara så eleven vet vad han/hon ska göra, men inte förklara hur eleven ska göra för 

att få rätt svar eller ge eleven svaret. Det visade sig under lektionen att flera elever hade svårt 

att skriva ner en förklaring kring hur de tänkt för att lösa uppgifterna, vilket ledde till att en 

del elever istället berättade hur de tänkt och lät en vuxen skriva ner det.  

 

Den semi-strukturerade intervjun  

Efter en önskan från den intervjuade genomfördes intervjun, som tidigare nämnt, per telefon. 

Intervjun ägde rum en vardag vid klockan 20 och varade i cirka 45 minuter. Platsen för 

intervjun blev hemmiljön för både intervjuaren och den intervjuade. Den intervjuade skall, 

enligt Trost (2010), känna sig trygg under intervjun och hemmet kan därför vara ett bra val av 

intervjuplats. Men även i hemmet, menar Trost, att det finns olika störningar som kan påverka 

resultatet av intervjun (s. 65).  

 

Intervjun inleddes i enlighet med intervjuguiden (se bilaga 4) med att informera om syftet 

med undersökningen, att den intervjuade kommer vara anonym samt fråga om tillåtelse för 

inspelning av intervjun. När läraren (med det fingerade namnet Charlie) gett tillåtelse för 

inspelning började intervjun med frågor gällande dennes yrkesbakgrund. I syfte att finna 

Charlies uppfattning och tankar om elevernas resultat på enkäten, ställdes några frågor 

gällande detta. Sedan övergick intervjun till frågor om sambandet mellan addition och 

subtraktion. Den första frågan, gällande organisation av matematiken i årskurs 3, kunde den 

intervjuade inte svara på utan undrade om vi kunde komma tillbaka till den frågan senare. I 

den avslutande fasen av intervjun berördes frågeställningarna hur Charlie tillsammans med 

klassen arbetat med likhetstecknet och dess betydelse. Därefter återgick intervjun till den 

fråga läraren tidigare inte hade något svar på. Avslutningsvis tackades lärarens för dennes 

medverkan i undersökningen. Frågade även om tillåtelse att höra av sig i efterhand i fall 

kompletterande frågor uppkommer och att Charlie själv gärna får höra av sig om 

kompletterande svar vill ges. Till sist upplyste intervjuaren om att Charlie får ta del av den 

färdiga uppsatsen om en sådan önskan finns. 
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6.4 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om undersökningsmetodens pålitlighet (Bryman, 2002, s. 86, Larsen, 

2009, s. 41). Reliabiliteten delas upp i stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. Med stabilitet avses om en studies undersökning kan genomföras 

igen med ett liknande resultat. Vid en jämförelse av två identiska undersökningarna 

framkommer ett mått som kallas korrelation. Korrelationen mäter hur pass lika 

undersökningarna är, hög korrelation tyder alltså på en hög likvärdighet mellan 

undersökningarna (Bryman, 2002, s. 86, 87). 

 

Den interna reliabiliteten handlar om hur väl indikatorerna i undersökningen pekar mot 

samma mått (Bryman, 2002, s. 86, 87). Elevernas svar på elevuppgifterna och den 

intervjuades svar på intervjufrågorna måste alltså peka i samma riktning.  

 

Interbedömarreliabilitet avser om resultaten har kategoriserats på ett likartat sätt av flera 

inblandade forskare. Denna del av reliabiliteten gäller: ”Om det rör sig om subjektiva 

bedömningar, då man exempelvis ska observera eller översätta data till kategorier och då det 

finns flera observatörer inblandade…” (Bryman, 2002, s. 86). Internbedömarreliabiliteten är 

inte aktuell i denna studie eftersom studien endast genomförts av en person. 

 

Validitet 

Validitet handlar enligt Larsen (2009) om huruvida de insamlade resultaten är giltiga. Det är 

därför viktigt att ställa frågor som motsvarar studiens problemformulering och frågeställning 

(s. 26, 40, 41). Eliasson (2013) samt Fejes och Thornberg (2015) förklarar att validiteten 

avser om studien har undersökt vad studien tänkt undersöka (Eliasson, 2013, s. 16, Fejes & 

Thornberg, 2015, s. 258). Eliasson (2013) framför att graden av validitet hänger samman med 

graden av reliabilitet. Ett sätt att öka validiteten hos en undersökning är att kategorisera 

resultatet efter olika indikatorer, hur väl dessa indikatorer stämmer överens ger 

undersökningen dess grad av validitet (s. 16, 17).  

 

I denna undersökning har kategorierna i innehållsanalysen fungerat som indikatorer för att 

mäta studiens validitet och vissa delar av reliabiliteten.   

6.5 Forskningsetiska aspekter  
Denna empiriska studie har förhållit sig till de forskningsetiska principerna gällande 

individskydd och dessa består av fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6), vilka är 

följande:  

 

Informationskravet 

De deltagande i en studie har rätt att få veta deras roll i studien, att deltagandet är frivilligt 

och de möjligheter som finns för att avbryta ett deltagande. De eventuella deltagarna skall få 

ta del av all information ”som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta” 
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(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Det är även viktigt att deltagarna får veta hur resultaten skall 

redovisas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). I denna empiriska studie har eleverna och deras 

vårdnadshavare, genom ett informationsbrev (se bilaga 1) som klassläraren delat ut till 

eleverna i klassen, fått information om vad ett eventuellt deltagande i undersökningen 

innebär.  

 

Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet handlar om att den eventuella deltagaren skall ge forskaren sitt samtycke till 

deltagande. I de fall deltagaren är under 15 år skall även samtycke från vårdnadshavare finnas 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). I denna studie är eleverna under 15 år, vilket alltså betyder att 

godkännande från vårdnadshavare behövs. I det informationsbrev, som skickats hem med 

eleverna, medföljde ett formulär där både eleven och elevens vårdnadshavare fick godkänna 

deltagande i studien (se bilaga 1 för detaljer).  

 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna i en studie skall behandlas 

konfidentiellt. Personuppgifter och uppgift som av närstående kan härledas till en viss person 

skall således inte publiceras. Personuppgifter ska förvaras utom räckhåll för allmänheten 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 13). Deltagarna i denna studie är garanterat konfidentiella, dels 

eftersom inga personuppgifter kommer att samlas in och dels för att skolan inte kommer 

nämnas vid namn.  

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet avser att ” Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Detta innebär att forskare inte på något 

sätt får föra vidare den information om enskilda individer som dennes forskning gett. Detta är 

inget problem för denna studie då, som tidigare nämnt, inga uppgifter om deltagarna i denna 

empiriska studie kommer att samlas in. Allt insamlat material kommer dessutom förstöras när 

uppsatsen är godkänd.  

6.6 Bearbetning av insamlad data  
Elevuppgifter 

I elevuppgifterna skulle eleverna i flertalet av uppgifterna redogöra för hur de kommit fram 

till svararen. Vid rättningen av uppgifterna krävdes i vissa fall en tolkning av svaren, vilket 

ledde till att kriterier för ett rätt respektive fel svar har formulerats för samtliga uppgifter.  

 

Uppgift 1 

Eleven har getts rätt svar om rätt tal angivits och fel svar om fel tal angivits. Exempelvis i 

uppgift 1a (2 + 3 = _+ 4) så har eleven enbart getts rätt svar om talet 1 angivits.  

 

Uppgift 2 

I den andra uppgiften har elevens svar tolkats som fel, om eleven lagt samman talen på 
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vänster sida om likhetstecknet eller lagt samman alla talen. Uppgiften avslöjar även elevens 

förklaring av hur de löste uppgiften, hur eleven har tänkt. Om eleven i sin förklaring av 

lösningen visat en statisk förståelse har det tolkats som rätt svar, även om eleven inte angett 

rätt siffra. Exempelvis svarade en elev att 15 + 10 = 13 + 11, men i förklaringen av elevens 

tankar framgick en statisk tankegång, vilket visar att eleven hade gjort ett räknefel. 

 

Uppgift 3 

Eleven getts fel svar om eleven svarat falskt och rätt svar om eleven svarat sant.  

 

Uppgift 4 

Den fjärde uppgiften handlar om att avgöra om talet med fyra termer var sant eller falskt och 

sedan ge en förklaring till varför. Oavsett om eleven svarat rätt, vad gäller om talet är sant 

eller falskt, är det förklaringen till svaret som är viktig i denna uppgift. Elevens svar tolkas 

som rätt om eleven på något sätt framför att talen i a-uppgiften inte blir samma tal och att 

talen i b-uppgiften är exakt samma tal. Svaret räknas som fel om eleven förklarat att han/hon 

lagt samman talen på vänster sida om likhetstecknet, eller lagt samman talen på vänster sida 

om likhetstecknet plus talet längst till höger och därmed kommit fram till att vänster sida inte 

är lika som första talet på höger sida. Svaret tolkas även som fel om annan förklaring angetts 

som inte kan tolkas som en statisk förståelse. 

 

Uppgift 5 

Elevens svar räknas som rätt om rätt tal angetts och fel om fel svar angetts. I uppgift 5f skulle 

eleverna förklara hur de löst uppgiften. Eleven antas se sambandet mellan addition och 

subtraktion om eleven på något sätt förklarar att han/hon använt det första talet för att få fram 

svaret i det andra talet.  

 

Uppgift 6 

Svaren i uppgift 6a har tolkats som fel om eleven svarat att symbolen = heter ”lika med” eller 

liknande. Svaret har tolkats som rätt svar om eleven svarat att symbolen heter likhetstecknet. 

Vad gäller uppgift 6b har svaren tolkats som rätt, om eleven på något sätt förmedlat att 

han/hon förstått att talen skall vara lika stora på vardera sidan om symbolen.  

 

Utifrån ovanstående kriterier har elevuppgifterna rättats och i syfte att få en överblick av 

resultaten har dessa sammanställts i nedanstående tabell. Tabell 1 visar hur många elever som, 

enligt min tolkning av elevsvaren har angett rätt svar, fel svar eller om inget svar angetts samt 

varje svarsandel i procent.   
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Tabell 1: Resultatet på elevuppgifterna  

Uppgift 
Rätt 
svar 

Fel 
svar  

Inget 
svar 

Procent %  
(rätt svar/ fel 
svar/inget svar)  

1a 13 3 0 81/19/0 

1b 12 4 0 75/25/0 

1c 12 4 0 75/25/0 

1d 12 4 0 75/25/0 

     
2a 11 5 0 69/31/0 

2b 12 4 0 75/25/0 

2c 11 5 0 69/31/0 

     
3 12 4 0 75/25/0 

     
4a 10 6 0 62.5/37.5/0 

4b 10 6 0 62.5/37.5/0 

     
5a 16 0 0 100/0/0 

5b 14 2 0 87,5/12,5/0 

5c 16 0 0 100/0/0 

5d 16 0 0 100/0/0 

5e 16 0 0 100/0/0 

5f* 16 0 0 100/0/0 

     
6a** 2 13 1 13/81/6 

6b 11 4 1 69/25/6 

*Nio elever förklarade att de använt det första talet i för att lösa det andra talet, vilket visar på en förståelse av 

sambandet mellan addition och subtraktion. 

**13 elevsvar har tolkats som fel svar och bland dessa svar var det vanligaste svaret att likhetstecknet heter 

”elika med”. 

6.7 Analysmetod – innehållsanalys  
Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av en innehållsanalys. En innehållsanalys 

innebär enligt Bryman (2002) att det insamlade materialet i en undersökning, med hjälp av i 

förväg bestämda kategorier systematiskt genomgår en analys. De förutbestämda kategorierna 

är regler som forskaren följer genom hela innehållsanalysen, i syfte att undvika egna 

värderingar samt felkällor (s. 190-192). Innehållsanalysen genomförs genom att koda 

materialet efter kategoriseringen, men för att göra det krävs att forskaren tillverkat ett 

kodningsschema och en kodningsmanual. Ett kodningsschema är ett schema som beskriver 

vilken information som skall kodas. En kodningsmanual beskriver den kodning som ska 

antecknas i kodningsschemat och instruktioner på hur kodningen ska utföras (Bryman, 2002, 

s. 197-199, 200).   

 

I det första skedet av innehållsanalysen söktes kategorier i den tidigare forskningen för att 

analysera de resultat som framkommit vid bearbetningen av det insamlade materialet. Fyra 

olika kategorier hittades, vilka i korthet presenteras i nästkommande avsnitt. Elevernas 

resultat på varje matematikuppgift har analyserats och placerats i lämplig kategori. En 

sammanställning av kategoriseringen har gjorts i tabellform, med undantag för uppgift 3. 
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Detta då utformningen av uppgift 3 resulterade i att det inte var möjligt att analysera 

elevernas svar utefter de förbestämda kategorierna. Uppgiften (se bilaga 3) gick ut på att 

eleverna skulle avgöra om den angivna matematikuppgiften var sann eller falsk, men eleverna 

skulle inte ge någon förklaring till deras svar. Det utformandet av uppgiften resulterade i att 

min tolkning av elevernas svar endast kunde utgå från att svaret sant betyder en statisk 

förståelse och svaret falskt betyder en dynamisk förståelse.  

6.8 De teoretiska analysverktygen i korthet  
Resultatet av den empiriska undersökningen har analyserats utifrån några kategorier som 

utkristalliserats ur de nyckelreferenser som bakgrunden består av. Nedan följer en kort 

sammanfattning av de fyra kategorierna.   

 

Tolkningen ”Dynamisk-vänstersida” 

”Dynamisk-vänstersida” är en tolkning av likhetstecknet som handlar om att en elev anser att 

talen på vänster sida om likhetstecknet är lika med det första talet till höger om likhetstecknet 

(Powell, 2012, s. 629, Stephens m.fl., 2013, s. 174).  

 

Tolkningen ”Dynamisk-alla” 

Tolkningen av likhetstecknet som ”dynamisk-alla” visas genom att en elev adderar alla tal i 

en uppgift för att bilda svaret (Powell, 2012, s. 629, Stephens m.fl., 2013, s. 174).  

 

Statisk tolkning 

En elev har en statisk förståelse av likhetstecknet om eleven förstår att talen på vänster sida 

om likhetstecknet skall vara lika talen på höger sida om likhetstecknet (Powell, 2012, s. 627, 

Stephens m.fl., 2013, s. 174).  

 

Ovanstående kategorier är kopplade till elevuppgift 1-4 samt 6. I dessa matematikuppgifter 

finns både öppna utsagor och uppgifter med fyra termer som eleven skall avgöra är sanna 

eller falska. Elevsvaren har kategoriserats utifrån att en elevs svar, eller förklaring till hur 

eleven tänkt för att komma fram till svaret, tydligt visar elevens förståelse av likhetstecknet. 

De elevsvar som inte har kunnat placeras in i en kategori, på grund av att svaret inte tydligt 

visat elevens förståelse eller uteblivet svar, har placerats i en kategori som kallats för ”annat”.   

 

Sambandet mellan addition och subtraktion 

En förståelse av sambandet mellan addition och subtraktion, visar forskning, gynnar elevers 

inlärning i matematik (Bryant m.fl., 1999, s. 210, Gilmore & Bryant, 2006, s. 328, Gilmore & 

Bryant, 2008, s. 312). Denna kategori är kopplad till elevuppgift 5. De elever som har förstått 

sambandet mellan addition och subtraktion använder det vänstra talet i uppgiften, för att lösa 

det högra talet. En elevs svar placerats i kategorin ”annat” om elevens lösningsförklaring inte 

visar att en förståelse för sambandet finns.  
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7. Resultat  
I detta avsnitt presenteras dels elevernas resultat på elevuppgifterna och dels vad som 

framkommit under intervjun med klassläraren. Först redovisas det resultat som kan kopplas 

till förståelsen av likhetstecknet och sedan de resultat som handlar om sambandet mellan 

addition och subtraktion.  

 

Kategoriseringen av elevuppgifterna har sammanställts i en tabell, som här har delats upp i 

små tabeller för att tydligt kunna visa resultatet på varje uppgift. I de olika tabellerna 

tydliggörs dels vilken tolkning av likhetstecknet eleverna har och dels om eleverna ser 

sambandet mellan addition och subtraktion. Det som inte framgår av tabellerna är att fyra 

elever, av totalt sexton, övervägande har angett en dynamisk tolkning på de uppgifter som 

berör likhetstecknet och dess betydelse. Det är även några elever som har visat en dynamisk 

förståelse på enbart en eller två av deluppgifterna. Vad som heller inte framgår av tabellerna 

är att två elever, har visat en dynamisk förståelse av likhetstecknet och därmed angett fel svar 

på fem av deluppgifterna. På de övriga deluppgifterna har de två eleverna visat en statisk 

förståelse.    

7.1 Dynamisk eller statisk tolkning av likhetstecknet  
Syftet med uppgift 1-4 och uppgift 6 är, som tidigare nämnt, att undersöka om eleverna har en 

statisk eller dynamisk tolkning av likhetstecknet. Tabellerna 2-5 tydliggör att majoriteten av 

eleverna har en statisk tolkning av likhetstecknet. Den statiska respektive dynamiska 

tolkningen har visat sig dels genom att eleverna angett rätt svar respektive fel svar på 

uppgifterna och dels genom deras förklaring av hur de löste uppgifterna.  

 

Tabell 2 och 3 visar hur många elever som svarat respektive förståelse av likhetstecknet 

utifrån min tolkning av kategorierna.  

 

Tabell 2: Elevernas resultat på uppgift 1 indelat i kategorier 

Uppgift  
Dynamisk-

vänstersida 

Dynamisk- 

alla 
Statisk Annat 

1a 1 2 13 0 

1b 2 2 12 0 

1c 2 2 12 0 

1d 1 2 12 1 

 

Tabell 3: Elevernas resultat på uppgift 2 indelat i kategorier 

Uppgift  
Dynamisk- 

vänstersida 

Dynamisk- 

alla 
Statisk Annat 

2a 3 2 11 0 

2b 2 2 12 0 

2c 2 3 11 0 
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I uppgift 1a-d fick eleverna lösa öppna utsagor. Eleverna skulle endast skriva det tal de anser 

vara svaret och inte ge någon förklaring till hur de tänkte för att få fram svaret. Som tabell 2 

tydliggör visar majoriteten av eleverna en statisk förståelse och ungefär 25 % av eleverna har 

utifrån uppgift 1 en dynamisk tolkning av likhetstecknet. Det är i denna uppgift tydligt om 

eleverna har tolkningen ”dynamisk-vänstersida” eller ”dynamisk- alla”, eftersom endast 

svaret ska anges. Ett exempel på tolkningen ”dynamisk-vänstersida” är att eleverna svarat att 

det saknade talet är talet 6 i uppgift 1c (_ + 5 = 11 + 6). Eleven har troligtvis tänkt ut vilket tal 

som tillsammans med 5 blir 11 och funnit att 6 + 5 = 11.  

 

Även uppgift 2 handlade om öppna utsagor, men med lite större tal än i uppgift 1. Här skulle 

eleverna även förklara hur de tänkt för att komma fram till svaret. Trots likheten mellan 

uppgifterna är det några fler elever som i denna uppgift visar en dynamisk tolkning av 

likhetstecknet. Bland de elever som tolkat likhetstecknet dynamiskt visar de 

lösningsförklaringar eleverna gett tydligt om elevens dynamiska tolkning är ”dynamisk-

vänstersida” eller ”dynamiska-alla”. En tydlig lösningsförklaring för uppgift 2b (6 + 4 = __ + 

4) är, ”6 + 4 + 4 = 14”. Förklaringen visar att eleven inte förstått att likhetstecknet indikerar 

ekvivalens mellan västersida och högersida om likhetstecknet. I stället har eleven adderat alla 

tal som finns i uppgiften och angett det som svar på den tomma platsen. Elevens förklaring 

visar därmed tolkningen av likhetstecknet som ”dynamisk-alla”. 

 

Det är ändå mer än hälften av eleverna som i uppgift 2 anger en statisk tolkning. Det 

vanligaste svaret vid en statisk tolkning av likhetstecknet är att eleven på något sätt visat att 

eleven förstår att en addition av talen på vänster sida ger ett tal. Det talet ska även bildas 

genom den uträkning som ska utföras på höger sida om likhetstecknet. Exempel på en 

lösningsförklaring till uppgift 1a (15 + 10 = __ + 11), som visar denna förståelse är följande: 

”Jag lägger ihop och då får jag lika mycket som på andra sidan”. Den tolkning av detta svar 

som gjorts i analysen är att eleven adderar de tal som finns på vänster sida, 10 + 15 = 25, och 

sedan funderar vilket tal som tillsammans med talet 11 också är lika med 25.   

 

Tabell 5 visar hur många elever som, i uppgift fyra, svarat respektive förståelse av 

likhetstecknet, utifrån min tolkning av kategorierna.    

 

Tabell 5: Elevernas resultat på uppgift 4 indelat i kategorier 

Uppgift  
Dynamisk- 
vänstersida 

Dynamisk- 
alla 

Statisk Annat 

4a 4 1 10 1 

4b 4 1 10 1 

 

Uppgift två och fyra liknar till viss del varandra. Skillnaden mellan uppgifterna är att i uppgift 

2 ska eleverna själva räkna ut svaret, medan uppgift 4 går ut på att avgöra om uppgiften är 

sann eller falsk. Vid en jämförelse av resultatet i de båda uppgifterna kan sägas att fler elever 

visar en förståelse av likhetstecknet som ”dynamisk-vänstersida” i uppgift 4 än uppgift 2. Min 
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tolkning av det resultatet är att det är lättare för eleverna att få räkna ut uppgiften själv. Den 

vanligaste lösningsförklaringen för tolkningen ”dynamisk-vänstersida” är att uppgifterna är 

falska på grund av att talen på vänster sida om likhetstecknet inte är lika med det första talet 

till höger om likhetstecknet, vilket flera av eleverna uttryckt genom att: ”22 + 1 = 23” eller 

”30 + 14 = 44”. Den elev som visat en tolkning av likhetstecknet som ”dynamisk- alla” har 

verkligen genom sin förklaring visat att förståelsen för symbolen brister. I uppgift 4b (30 + 14 

= 14 + 30) har den eleven angett förklaringen att”= 74 inte 14”. Eleven har troligtvis tänkt att 

30 + 14 = 44, sedan adderat 30 + 44 = 74 och därmed ansett att svaret inte är 14 utan 74.  

 

Charlie framför att de brukar tänka på en balansvåg när de arbetar med likhetstecknet i syfte 

att visa att det ska vara lika mycket på vardera sidan om likhetstecknet. Men det är tydligt att 

de elever som visar den dynamiska förståelsen av likhetstecknet inte förstått att likhetstecknet 

= indikerar att likhet råder mellan vänster sida och höger sida. Under intervjun med läraren 

framgår att Charlie under senare år blivit medveten om att det sätt man använder begrepp 

inom matematiken är viktigt för att underlätta elevernas förståelse. Vad gäller ord som berör 

likhetstecknet visar läraren en medvetenhet om följande:” Jag har nog säkert sagt att tal blir 

lika och jag gör säkert det ibland men jag försöker tänka på att säga är”.  

 

Mina egna förväntningar på elevernas resultat var att två eller tre elever skulle visa både en 

statisk och dynamisk tolkning av likhetstecknet. Resultatet på uppgift 1-4 visar att fyra elever 

har den dynamiska tolkningen, vilket för mig var förvånande och intressant. Under intervjun 

med läraren framgick att det resultatet inte var ett förväntat från lärarens sida. Det med tanke 

på att eleverna i klassen fått öva ganska mycket på betydelsen, exempelvis har de arbetat med 

öppna utsagor redan från första klass. Med den vetskapen ansåg Charlie följande: ”men ja jag 

tänkte ändå de skulle fixa uppgift 1 och sen när talen blir högre att det blir lite svårare”. 

Likhetstecknet är enligt läraren inte helt lätt att förstå och när uppgiften består av flera tal kan 

det bli krångligt att hålla reda på allt för flera av eleverna. Men samtidigt som Charlie framför 

att eleverna fått arbeta regelbundet med öppna utsagor menar läraren att den formen av 

uppgifter förekommit i läromedlen först på senare år och framför följande: ”därför så tror jag 

att vi inte gör det utan precis som du säger jobbar vi med exempelvis 14 plus 5 är lika med 19 

och då är det inte lika lätt att förstå likhetstecknets betydelse”. Den tolkning som gjorts i 

analysen är att eleverna idag regelbundet får komma i kontakt med öppna utsagor och 

liknande uppgifter, men att den andra formen av uppgifter ändå förekommer väldigt ofta.  

 

Tabell 6 visar hur många elever som utifrån innehållsanalysen svarat respektive förståelse av 

likhetstecknet. Eleverna skulle i uppgift 6a svara på vad symbolen ”=” heter. Elevernas svar 

kunde, som visas i tabell 6, inte kategoriseras eftersom ett begrepp för en symbol inte visar 

något om vilken slags tolkning eleven har av likhetstecknet.  
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Tabell 6: Elevernas resultat på uppgift 6 indelat i kategorier 

Uppgift  
Dynamisk- 

vänstersida 

Dynamisk- 

alla  
Statisk Annat 

6a 0 0 0 16* 

6b 3 0 11 2 

*Uppgift 6a kan inte kategoriseras 

 

I uppgift 6b skulle eleverna svara på vad symbolen = betyder. Bland de fyra elever som 

övervägande har visat någon form av dynamisk tolkning av likhetstecknet är det två av dessa 

elever som har svarat rätt, alltså en statisk tolkning, på uppgift 6b. Av de andra två eleverna 

kan den ena elevens svar inte kategoriseras och den andra elevens svar visar att elevens 

förståelse av likhetstecknet är ”dynamisk-vänstersida”. Den eleven har svarat så här: ”Jag 

tror att man får svar med matte”. Min tolkning av det svaret är att eleven möjligtvis tänker att 

när likhetstecknet finns med i en uppgift, så adderas talen på vänstersida och då bildas ett svar 

på högersida om likhetstecknet, alltså betyder likhetstecknet att svaret på en uppgift bildas. I 

tabellen visas att det är tre elever som svarat en tolkning som är ”dynamisk-vänstersida”, 

varav ovanstående elev är en av de eleverna. De andra två eleverna har svarat rätt svar på 

majoriteten elevuppgifterna, men visar en annan förståelse av likhetstecknet i uppgift 6b. 

Även dessa två elever har angett att likhetstecknet visar att ett tal ska bildas. En förståelse 

som är intressant med tanke på att majoriteten av de övriga svaren är rätt.   

 

Majoriteten av elevernas svar i uppgift 6b visar en statisk förståelse av likhetstecknet. Det 

vanligtaste svaret som tolkades som en statisk förståelse är ”det betyder att det ska vara lika 

mycket på båda sidorna”. De eleverna har förstått att symbolen indikerar att vänster sida och 

höger sida om likhetstecknet ska vara lika stora.  

7.2 Sambandet mellan addition och subtraktion  
Tabell 7 visar hur många elever som enligt studien har förstått eller inte förstått sambandet 

mellan addition och subtraktion.  

 

Tabell 7: Elevernas resultat på uppgift 5 indelat i kategorier 

Uppgift  Sambandet  Annat 

5a 9 7 

5b 9 7 

5c 9 7 

5d 9 7 

5e 9 7 

5f* 9 7 

*Nio elever förklarade att de använt det första talet för att lösa det andra talet, vilket visar på en förståelse av 

sambandet mellan addition och subtraktion.  

 

I stort sätt alla elever har i uppgift 5 angett rätt svar på uppgifterna (se tabell 1). Men i 

tabellen ovan visas att nio av sexton elever visar en förståelse för sambandet mellan addition 
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och subtraktion. I uppgift 5a-e skulle eleverna inte förklara hur de kommit fram till svaret. 

Men genom den lösningsförklaring eleverna angett i uppgift 5f visade eleverna om de förstått 

sambandet mellan addition och subtraktion. Om eleven på något sätt visat att de använt den 

vänstra uppgiften för att lösa den högra uppgiften, tolkades svaret som att eleven förstått 

sambandet mellan addition och subtraktion. Det vanligaste svaret som visade denna förståelse 

är ”jag tittade på andra sidan där stod det”. Svaret visar att eleven använt talet på vänster 

sida för att hitta svaret på det högra talet. Troligtvis har flera av dessa elever förstått att de 

inte själv behöver räkna ut uppgiften utan, som citatet även visar, svaret på det högra talet kan 

läsas ut av det talet till vänster.  Bland de elever vars svar har kategoriserats som ”annat” var 

den vanligaste lösningsförklaringen att eleven räknat ut uppgiften i huvudet, vilket tolkades 

inte visar att eleven förstått sambandet mellan operationerna.  

 

Under intervjun med läraren gavs frågan om elevernas resultat på uppgift fem var ett 

förväntat resultat från lärarens sida. Det svar Charlie gav kan tolkas som tudelat. Å ena sidan 

anser läraren följande: ”ja men det kan ändå göra mig glad för vi jag kan tycka att det är 

nånting som vi borde ha jobbat ännu mer med”. Å andra sidan menar Charlie att det hade 

varit önskvärt att alla sett sambandet mellan addition och subtraktion med tanke på att det är 

något som har återkommit genom hela lågstadiet. Även om Charlie anser att det är något de 

borde ha jobbat mer med under årskurs två och tre.  

 

Kort sammanfattning av resultatet  

Resultatet visar att fyra av sexton elever enbart har en dynamisk förståelse av likhetstecknet. 

Charlie hade inte förväntat sig att 25 % av eleverna hade missförstått likhetstecknets 

betydelse. En majoritet av eleverna visar en övervägande statisk förståelse av likhetstecknet 

och några elever visar både en statisk och en dynamisk förståelse. Resultatet visar även att 

missförstånd av likhetstecknet påverkar elevernas resultat när uppgiften består av flera termer 

på båda sidor om likhetstecknet. Elevernas förståelse av likhetstecknet verkar dock inte 

påverka elevernas resultat på de uppgifterna med syfte att undersöka förståelsen av 

sambandet mellan addition och subtraktion. Det är nio av sexton elever som har förstått 

sambandet mellan addition och subtraktion, vilket är ett resultat som läraren menar är bra 

men att det hade varit mer positivt om fler elever sett sambandet.   

8. Diskussion 
I avsnittet diskussion förs en diskussion kring studiens val av metoder och resultatet av 

studiens relateras till tidigare forskning.  

8.1 Metoddiskussion  
Val av metoder  

Denna studie har använt sig av både en kvantitativ och kvalitativ metod, vilket har skapat en 

viss triangulering. Triangulering framför Larsen (2009) är fördelaktig för en studie eftersom 

de starka och svaga sidorna hos metoderna kompletterar varandra (s. 28). Även om studiens 

triangulering inte är omfattande kan den ses som en viss styrka för studien.  
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Utformande av elevuppgifter och intervju 

Elevuppgifterna hade, med facit i hand, kunnat utformas på ett bättre sätt i syfte att finna de 

kunskaper eleverna besitter. En svaghet för studien är att ingen pilotstudie har genomförts. En 

pilotstudie hade troligtvis bidragit till att undvika fel vid utformandet av 

matematikuppgifterna. De mest påtagliga ändringar som egentligen borde gjorts lyfts här 

fram. I syfte att få ut mesta möjliga av uppgift 2b hade den uppgiften istället kunnat se ut så 

här: 6 – 4 = __ – 6. Detta med tanke på att Wernberg (2009) framför att elever vid den 

utformningen av uppgifter kan tro att den kommutativa lagen även kan användas vid 

subtraktion (s. 157).  

 

Som framläggs under 5.1.2 uteslöts en kompletterande fråga i uppgift 3 för att förbättra den 

totala utformningen av elevuppgifterna, eftersom Bryman (2002) menar att utformningen är 

viktig för respondenternas upplevelse av enkäten (s. 146, 150, 151). En kompletterande fråga 

om hur eleven tänkt för att lösa uppgiften hade dock varit till fördel för resultatet av studien. 

Detta eftersom uppgift 3 fick uteslutas med anledning av att elevernas svar inte kunde 

kategoriseras, när saknades en förklaring till deras svar.  

 

När elevuppgifterna utformades var tanken att uppgift 4a skulle se ut så här: 22 + 10 = 21 + 

15, men i den uppgift eleverna fick lösa hade det andra talet i uppgiften på ett oförklarligt sätt 

ersätts med en etta. Det är svårt att avgöra om den ofrivilliga ändringen i uppgiften kan ha 

påverkat elevernas resultat. En intressant aspekt är att några elever förklarade sitt svar med att 

de såg att den vänstra sidan om likhetstecknet är mindre än den högra sidan, vilket de inte 

hade kunnat göra om originaluppgiften fått vara kvar.  

 

Intervjun med Charlie genomfördes via telefon efter dennes önskan. En av de fördelar som 

finns med en telefonintervju är enligt Bryman (2002) att intervjuaren inte påverkar den 

intervjuade lika mycket som vid fysisk närvaro (s. 114). Ytterligare en fördel är att jag som 

intervjuare kan ta stöd av intervjumaterialet utan att det stör den intervjuade. En nackdel med 

telefonintervjuer är att intervjuaren inte kan se den intervjuades kroppsspråk och 

ansiktuttryck eftersom det bland annat kan berätta om personen känner sig osäker (Bryman, 

2002, s. 114). Vid ett fåtal frågor under den intervju som genomfördes i studien framgick efter 

ett tag att läraren var osäker eller funderade på något. Om intervjun inte hade genomförts per 

telefon är det möjligt att osäkerheten hos Charlie hade kunnat upptäckas tidigare och därmed 

kanske lärarens svar varit annorlunda. En styrka för intervjun är att en intervjuguide har 

använts. Detta med anledning av att Bryman (2002) hävdar att det är viktigt att fundera vad 

som behöver frågas för att få svar på studiens frågeställning (s. 305). Ytterligare en aspekt 

som kan vara en nackdel för studien är att intervjun genomfördes en vardag kväll, vilket 

betyder att Charlie arbetat hela dagen och troligtvis inte var särskilt pigg.  

 

Innehållsanalys  

I syfte att analysera det insamlade materialet har en innehållsanalys genomförts. En fördel 

med en innehållsanalys är att det finns en stor variation i analysmetodens tillvägagångssätt 
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(Bryman, 2002, s. 203). I denna studie har flera olika kategorier valt utifrån den tidigare 

forskningen, för att kunna analysera studiens resultat. En nackdel med innehållsanalysen är 

att analysförfarandet kan ha gjort att information utöver de förbestämda kategorierna har 

missats. 

 

Urval och bortfall 

Denna studie har använt ett bekvämlighetsurval, vilket möjligtvis kan ses som en svaghet för 

studien. Ett större urval av informanter och/eller informanter från flera skolor skulle varit en 

fördel för studiens generaliserbarhet. En styrka för studien är att bortfallet av deltagare i 

undersökningen endast är 23,8 %, vilket ger en svarsprocent på 76,2 %. En svarsprocent 

mellan 70 – 85 procent hävdar Bryman (2002) kan klassas som bra (s. 148).  

 

Reliabilitet och validitet  

Reliabiliteten delas, som tidigare nämnt, upp i stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömmarreliabilitet (Bryman, 2002, s. 86). Stabiliteten, det vill sägas om studien vid en 

ny undersökning skulle ge ett liknande resultat, kan i denna undersökning antas vara ganska 

trovärdig. Detta med tanke på att undersökningen endast genomförts i en klass där elevernas 

dagsform och deras kunskap vid undersökningstillfället var avgörande för resultatet. Om 

samma undersökning skulle genomföras i samma klass inom exempelvis en månad kan både 

elevernas dagsform och kunskaper inom området vara skilja sig gentemot det första 

undersökningstillfället. Den interna reliabiliteten handlar enligt Bryman (2002) om i hur stor 

utsträckning undersökningens indikatorer pekar mot samma mått (s. 86, 87). I denna 

undersökning är den interna reliabiliteten bra eftersom flera olika matematikuppgifter har 

undersökt samma område och gett resultat som pekar i samma riktning. Som framläggs i 5.4 

är internbedömarreliabiliteten inte aktuell för denna studie. 

 

Validiteten avser studiens giltighet och om studien undersökt det som varit tänkt (Eliasson, 

2013, s. 16, Fejes & Thornberg, 2015, s. 258, Larsen, 2009, s. 26, 40). I denna undersökning 

har resultatet analyserats utifrån förutbestämda kategorier. Hur väl de kategorierna 

överensstämmer menar Eliasson (2013) ger undersökningens grad av validitet (s. 16, 17).  

Kategorierna i denna studie stämmer relativt bra överrens, vilket ger studien en god validitet.  

8.2 Resultatdiskussion  
Dynamisk eller statisk tolkning av likhetstecknet  

Det mest oväntade resultatet från både min och Charlies sida är att fyra elever helt visade den 

dynamiska tolkningen av likhetstecknet. Under examensarbetets gång har olika forskning 

lästs som visar att likhetstecknet ofta missförstås av elever. Exempelvis menar Carpenter m.fl. 

(2003), som även framförs i inledningen, att elever som missförsår likhetstecknet kan få 

svårigheter med inlärningen av aritmetik och algebra. Men trots den kunskapen tänkte jag att 

eleverna i sitt tredje skolår skulle ha förstått likhetstecknets betydelse. Egentligen är mina 

förväntningar rimliga, eftersom ett av kunskapskraven för årskurs 3 är att eleverna ska kunna 

använda likhetstecknet (Skolverket, 2011a, s. 67). Även för Charlie var det ett oväntat resultat 
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att flera elever inte förstått betydelsen av likhetstecknet. Charlie menade att det kan vara svårt 

med likhetstecknet för några av eleverna, men att hon förväntat sig att eleverna klarat uppgift 

1, med tanke på att talen var relativt låga. Charlie framför att eleverna fått jobba en hel del 

med öppna utsagor, men även att matematikuppgifter där eleverna bara ska lösa den vänstra 

sidan för att finna svaret, exempelvis 10 + 5 =_, förekommer väldigt ofta. Att elever endast 

kommer i kontakt med den uppgiftstypen kan enligt Powell (2012) vara en orsak till att en 

elev har den dynamiska förståelsen (s. 628, 629). Eleverna i denna studie har enligt Charlie 

inte enbart arbetat med matematikuppgifter som uppmanar eleverna att lösa den vänstra sidan 

av likhetstecknet. Men eftersom eleverna väldigt ofta får arbeta med den typen av uppgifter 

kan det vara en orsak till den bristande förståelsen av likhetstecknet hos flera av eleverna. Det 

är dock viktigt att förstå att elever, enligt Powell (2012) och Häggström (2011), bör kunna 

använda både den dynamiska och den statiska förståelsen av likhetstecknet. Detta eftersom de 

olika tolkningarna behövs vid olika matematiska uppgifter och på olika sätt är av betydelse 

för elevers matematikinlärning (Powell, 2012, s. 644, Häggström, 2011, s. 140, 141).  

 

Min tolkning av det som ovan framförs av Powell (2012) och Häggström (2011), och även av 

själva begreppet statisk förståelse, är att den statiska förståelsen av likhetstecknet kan ses som 

en vidareutveckling av den dynamiska förståelsen (Powell, 2012, s. 644, Häggström, 2011, s. 

140, 141). De elever som har den statiska förståelsen kan därmed använda den förståelse av 

likhetstecknet som passar bäst för att lösa en matematikuppgift. Exempelvis kan eleven 

använda den dynamiska förståelsen vid en matematikuppgift där några tal på vänster sida om 

likhetstecknet är lika med ett tal på höger sida. Under rubriken resultat framförs att två elever 

visat den dynamiska förståelsen av likhetstecknet på fem deluppgifter och den statiska 

förståelsen på de övriga deluppgifterna. Dessa elever har de båda förståelserna av 

likhetstecknet som Powell (2012) och Häggström (2011) framför är viktigt (Powell, 2012, s. 

644, Häggström, 2011, s. 140, 141). Men då dessa två elever använt den dynamiska 

förståelsen på ett sätt som gett fel svar, är min tolkning att eleverna ännu inte har en entydig 

statisk förståelse av likhetstecknet, men att de är på god väg att utveckla en sådan förståelse. 

Under rubriken resultat framförs även att några elever har visat en statisk förståelse på alla 

deluppgifter utom en eller två stycken. Utifrån min tolkning av Powell (2012) och Häggström 

(2011) är dessa elever på väg att erövra den statiska förståelsen till fullo. Dock är det är svårt 

att avgöra om de elevernas resultat tyder på en bristande förståelse av likhetstecknet eller om 

det handlar om ett räknefel.  

 

Uppgift 1 och 2 liknar till stor del varandra (se bilaga 3). Den skillnad som finns mellan 

uppgifterna är att uppgift 2 består av lite större tal och att eleverna skulle ge en förklaring till 

hur de tänkt för att lösa uppgiften. Trots likheten mellan uppgifterna har några fler elever 

visat någon form av dynamisk förståelse av likhetstecknet i uppgift två. En möjlig förklaring 

till varför uppgift 2 var svårare för eleverna att lösa är att, i den uppgiften var det saknade 

talet i den öppna utsagan det första talet till höger om likhetstecknet, medan platsen på det 

saknade talet varierade i uppgift 1. Orsaken till resultatet kan vara en kombination av två 

faktorer. Dels att eleverna, enligt läraren, får arbeta en hel del med uppgifter där vänster sida 
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om likhetstecknet är lika med ett tal på höger sida om likhetstecknet. Enligt Powell (2012) 

kan den dynamiska tolkningen av likhetstecknet uppstå om eleven får arbeta mycket med 

uppgifter exempelvis 8 + 4 = ? (s. 628, 629). Dels med tanke på att en elev med den 

dynamiska tolkningen av likhetstecknet upplever symbolen = som en uppmaning att räkna ut 

något (Powell, 2012, s. 627, 629, Stephens m.fl., 2013, s. 174). Det bör dock tillägas att 

läraren under intervjun både menade att eleverna fått arbeta ofta med öppna utsagor samtidigt 

som Charlie framförde att, uppgifter där eleverna bara ska räkna ut talen på vänster sida 

förekommer ofta.  

 

Uppgift 6a kunde, som tidigare nämnt, inte kategoriseras men elevernas svar på uppgiften är 

ändå intressant. Som tabell 1 visar har endast 2 av eleverna svarat att symbolen = heter 

likhetstecknet och 13 elever angett ett svar som i studien räknas som fel. Bland dessa elever 

hade nästan alla svarat att likhetstecknet heter ”elika med”. En anledning till att flera av 

eleverna tror att likhetstecknet heter ”lika med” kan vara att symbolen =, enligt (Kiselman & 

Mouwitz, 2008), uttalas ”är lika med” (s. 16). När eleverna löser matematikuppgifter tänker 

de troligtvis ”är lika med” när de ser symbolen för likhetstecknet och tror därmed att 

symbolen = heter just ”elika med”.   

 

I syfte att konkretisera likhetstecknet brukar läraren tala om en balansvåg, alltså att det ska 

väga lika på vardera sidan om likhetstecknet =. I resultatdelen framförs att ett vanligt svar 

som tolkats statiskt i uppgift 2 är: ”Jag lägger ihop och då får jag lika mycket som på andra 

sidan”. Det är en förklaring som visar att eleven förstått lärarens liknelse med balansvågen 

eller med andra ord att likhetstecknet indikerar att vänster sida och höger sida om 

likhetstecknet ska vara lika stora, vilket kännetecknar en statisk förståelse av likhetstecknet 

(Powell, 2012, s. 627, Stephens m.fl., 2013, s. 174). Ett av kunskapskraven för årskurs 3 är att 

eleven kan använda likhetstecknet för att kunna hantera likheter inom matematiken 

(Skolverket, 2011a, s. 67), vilket de elever som visar en statisk förståelse av likhetstecknet är 

på väg att uppnå. Den statiska förståelsen har däremot inte infunnit sig hos de elever som i 

exempelvis uppgift 4b (30 + 14 = 14 + 30) visar en dynamisk förståelse. Flera av de elever 

som visade en förståelse av likhetstecknet som ”dynamisk-vänstersida” har motiverat sitt svar 

genom att talen på vänster sida inte är lika stora som det första talet på höger sida om 

likhetstecknet. Exempelvis har några elever förklarat att ”30 + 14 = 44” alltså är uppgift 4b 

falsk.  

 

En av de förmågor eleverna genom undervisningen i matematik skall få möjlighet att 

förbättra är att hantera begrepp inom matematiken och det samband som finns mellan 

begreppen (Skolverket, 2011a, s. 63). Eleverna skall både äga de kunskaperna och kunna 

använda dem i praktiken (Skolverket, 2011b, s. 9). Eleverna borde enligt Wernberg (2009) 

försöka finna samband mellan talen innan de börjar lösa en uppgift (s. 158). Om eleverna 

försökt att hitta samband mellan talen kan det vara möjligt att fler elever löser uppgifterna 

rätt. Detta eftersom en strukturell förståelse av likhetstecknet till viss del hänger samman med 

ett strukturellt tänkande (Jacobs m.fl., 2012, s. 262). Inom matematiken betyder ett 
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strukturellt tänkande enligt Jacobs m.fl. (2012) att eleven iakttar hela matematikuppgiften och 

kan urskilja olika delar i uppgiften till exempel samband och relationer mellan talen (s. 260, 

261). I avsnittet inledning framfördes att Skolverket (2011a) menar att kunskaper om 

likhetstecknets betydelse och aritmetik är byggstenar inom algebra (s. 16). Undervisningen i 

algebra menar Jacobs m.fl. (2007) underlättas för de elever som har förmågan att tänka 

strukturellt (s. 263). 

 

Sambandet mellan addition och subtraktion  

Elevernas resultat på uppgift fem (som handlade om huruvida eleverna förstått sambandet 

mellan addition och subtraktion) visar att ungefär hälften av eleverna har förstått sambandet. 

För läraren var det resultatet både ett positivt och negativt resultat. Charlie framför att det är 

positivt att flertalet elever visar en förståelse för sambandet, med tanke på att de inte jobbat 

speciellt mycket med det. Forskning visar att elevers förmåga att se samband kan ha inverkan 

på deras förmåga att använda sig av den inversa operationen (Watchorn m.fl., 2014, s. 172, 

176, 177). Det kan vara en anledning till varför en del elever angett att de använt det högra 

talet för att lösa det vänstra talet. Charlie anser även att fler kanske borde ha förstått 

sambandet eftersom det ändå är något som återkommer under hela lågstadietiden. Sambandet 

mellan de olika räknesätten är en kunskap som elever, genom det centrala innehållet i 

kursplanen för matematik, ska få möjlighet att utveckla (Skolverket, 2011a, s. 63). Det är 

viktigt att framföra att samtliga deluppgifter i uppgift 5 kan lösas utan att en förståelse mellan 

sambandet finns. Det kan förklara varför samtliga elever fått korrekt svar på nästan alla 

uppgifter, vilket tabell 1 visar.  

 

I bakgrunden framförs att två forskarlag, Robinson och Dubé (2009) och Nunes m.fl.(2009), 

funnit motsägande resultat vad gäller skolans betydelse för utvecklandet av en förståelse av 

sambandet mellan addition och subtraktion. Utifrån de goda resultat på de uppgifter som 

berörde detta samband i studien, finns en antydan om att skolan inte hämmar förståelsen för 

sambandet mellan addition och subtraktion, vilket enligt Robinson och Dubé (2009) är fallet 

(s. 542, 543). Det bör dock tilläggas att det inte är möjligt att avgöra detta genom den uppgift 

eleverna fick lösa.  

 

Slutligen visar resultatet att den tolkning eleverna har av likhetstecknet inte har någon 

inverkan på elevernas resultat av de uppgifter som berör förståelsen av sambandet mellan 

addition och subtraktion. Det är dock tydligt att elevens tolkning av likhetstecknet spelar roll 

för det resultat eleven får på uppgifter som är öppna utsagor. Det kan kopplas till det citat som 

framläggs av Stephens m.fl., (2013) under 2.5.2, där det klargörs att en statisk förståelse ger 

eleverna flexibilitet vid arbete med uppgifter som till exempel öppna utsagor (s. 174).  

9. Avslutande reflektioner och förslag på fortsatt forskning  

Vad gör att en elev kan berätta vilken betydelse likhetstecknet har, men inte använder sig av 

det för att lösa matematikuppgifter? Frågan är en fundering som uppkommit ur studiens 

resultat och ett förslag på vidare forskning inom denna studies område. I resultatet framgår att 
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det är fyra av 16 elever som har svarat fel på majoriteten av de uppgifter som berör 

likhetstecknet och dess innebörd. Två av dessa fyra elever har ändå svarat rätt på frågan att 

vad likhetstecknet betyder, vilket skulle kunna förklaras med att eleven memorerat svaret. 

Tyvärr berör bakgrundkapitlet inte någon forskning som skulle kunna besvara varför en elev 

känner till betydelsen av likhetstecknet, men inte använder sig av den i sina beräkningar. På 

grund av tidsbristen i denna studie resulterar därför min fundering i att bli ett av studiens 

förslag på vidare forskning.   

 

Min syn på matematikundervisning har genom examensarbetet till viss del förändrats. Den 

kunskap som kan verka självklar behöver inte vara det för eleverna. För mig är det 

exempelvis självklart att likhetstecknet indikerar att ekvivalens råder och att det finns ett 

samband mellan addition och subtraktion. Men som denna studie visar är det inte fallet för 

flertalet elever. Examensarbetet har bidragit till insikten att hur lärare själv hanterar och 

presenterar matematiska begrepp för ”sina” elever har betydelse för deras inlärning i 

matematik. Utifrån mina erfarenheter av skolans värld får elever oftast lära sig räknesättet 

addition först och sedan övergå till att lära sig räknesättet subtraktion. En tanke som 

uppkommit under examensarbetet är att elever i första klass i stället borde få börja med att 

arbeta med likhetstecknet. Elever borde därigenom både lära sig hantera räknesätten addition 

och subtraktion och få en förståelse av likhetstecknets betydelse. Ett förslag på vidare 

forskning är att undersöka om elevers kunskaper inom detta område, genom den föreslagna 

undervisningen, påverkas negativt eller positivt jämfört med den ”traditionella” 

undervisningen.  

 

Med den kunskap denna studie har gett mig anser jag att rubriken till detta examensarbete, 

”Jag tänkte bara 15 + 7 – 6”, kan representera bland annat att följande är viktigt för lärare att 

tänka på i sin matematikundervisning. Nummer ett: elevers förståelse av likhetstecknet 

avspeglar sig i deras matematikresultat och därför är det av stor vikt att elever får en 

undervisning som bidrar till att elever inte missförstår likhetstecknets betydelse. Nummer två: 

en förståelse av sambandet mellan addition och subtraktion gynnar elevers kunskaper i 

matematik på flera sätt. Exempelvis framför Wernberg (2009) att elevers beräkningar 

underlättas om eleven försöker hitta samband hos talen i en uppgift innan eleven börjar räkna 

ut uppgiften (s. 158).  
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Bilaga 1 

 

          XXXX…2016-02-03 

Information om deltagande i en undersökning om matematikundervisning 

 

Hej! 

Mitt namn är Jelena Mårtensson och jag studerar sista terminen på Grundlärarprogrammet, 

inriktning F-3 vid Högskolan Dalarna. Jag skriver det sista examensarbetet och behöver 

därmed genomföra en undersökning. Syftet är att undersöka elevers förståelse av 

likhetstecknet (=).  

 

Undersökningen kommer att genomföras under ordinarie matematikundervisning, vecka 7. 

Eleverna kommer att få lösa ett tiotal specifikt utformade matematikuppgifter, som beräknas 

ta cirka 10 – 20 minuter.  

 

All insamlad data kommer att behandlas med försiktighet. Alla deltagande individer 

garanteras anonymitet i studien. Ditt barns namn eller personuppgifter kommer inte användas 

och skolans namn kommer heller inte publiceras. Det material som samlats in kommer endast 

att vara tillgängligt för mig, min handledare och examinatorn vid Högskolan Dalarna. 

Undersökningen presenteras i form av en examensuppsats och när uppsatsen är godkänd 

kommer det insamlade materialet att förstöras. Om så önskas får du (och ditt barn) med glädje 

ta del av det färdiga examensarbetet.  

 

Härmed tillfrågas Du som vårdnadshavare och Ditt barn om deltagande i denna 

undersökning. Deltagandet är helt frivilligt och Du eller Ditt barn kan när som helst avbryta 

deltagandet utan närmare motivering.  

 

Om du eller ditt barn undrar över något, tveka inte att kontakta mig eller min handledare. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Jelena Mårtensson 

 

Student      Handledare 

Jelena Mårtensson     Helén Sterner 

E-post: h12jelma@du.se    E-post: hse@du.se  

       Telefon: xxxx 
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Jag önskar att både Du som vårdnadshavare och Ditt barn godkänner deltagande i 

undersökningen. Därför ber jag er fylla i detta formulär och lämna till Maria von Sicard, 

senast den 12/2.  

 

Jag och mitt barn godkänner deltagande i undersökningen: 

Ja ☐     Nej ☐ 

 

 

Underskrift elev     Underskrift vårdnadshavare  

 

____________________________   ______________________________ 

 

Namnförtydligande      Namnförtydligande 

 

____________________________   ______________________________ 

 

Datum       Datum 

____________________________   ______________________________ 
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Bilaga 2 

 

          XXXX…2016-02-22 

Information om deltagande i en studie om matematikundervisning 

 

Hej! 

Mitt namn är Jelena Mårtensson och jag studerar sista terminen på Grundlärarprogrammet, 

inriktning F-3 vid Högskolan Dalarna. Jag skriver det sista examensarbetet och behöver 

därmed genomföra en undersökning. Syftet med studien är att undersöka dels elevers 

förståelse av likhetstecknet (=) och sambandet mellan addition och subtraktion, dels en 

klasslärares tankar om elevernas enkätresultat och den egna undervisningen i matematik, som 

berör addition, subtraktion och likhetstecknet.  

 

Som en del av underlaget till denna studie behöver en klasslärare intervjuas. Intervjun 

kommer att ta cirka 30 – 45 minuter. Intervjun kommer att spelas in med syftet att inte missa 

viktig information för studien.  

 

All insamlad data kommer att behandlas med försiktighet. Du garanteras anonymitet i 

studien. Ditt namn eller personuppgifter kommer inte användas och skolans namn kommer 

heller inte publiceras. Det material som samlats in kommer endast att vara tillgängligt för 

mig, min handledare och examinatorn vid Högskolan Dalarna. Undersökningen presenteras i 

form av en examensuppsats och när uppsatsen är godkänd kommer det insamlade materialet 

att förstöras. Om så önskas får du med glädje ta del av det färdiga examensarbetet.  

 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i denna undersökning. Deltagandet är helt frivilligt och 

Du kan när som helst avbryta deltagandet utan närmare motivering.  

 

Om du undrar över något, tveka inte att kontakta mig eller min handledare. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Jelena Mårtensson 

 

Student      Handledare 

Jelena Mårtensson     Helén Sterner 

E-post: h12jelma@du.se    E-post: hse@du.se  

       Telefon: xxxx 
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Jag godkänner deltagande i ovanstående undersökning: 

Ja ☐      Nej ☐ 

 

Underskrift       

 

__________________________________  

 

Namnförtydligande       

 

__________________________________   

 

Datum        

__________________________________  
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Bilaga 3  

Matematikuppgifter till elever i tredje klass       20160216 

 

Uppgift 1  

På den tomma raden fattas ett tal. Vilket är talet? 

 

a) 2 + 3 = _____ + 4  b) 4 + _____ = 6 + 3 

 

c) _____ + 5 = 11 + 6   d) 23 + 12 = _____ + 11 
 

Uppgift 2  

Vilket tal saknas på den tomma raden?  

Förklara hur du kom fram till ditt svar.  

 

a) 15+ 10 = _____ + 11  

 

Varför? ____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

b) 6 + 4 = _____ + 4  

 

Varför?_____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

c) 15 + 7 = _____ – 6  

 

Varför?_____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Uppgift 3   

Detta tal är sant: 12 + 7 = 19 

 

Är talet, 12 + 7 + 4 = 19 + 4, sant eller falskt? Ringa in ditt svar. 

 

Sant  Falskt 
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Uppgift 4  

Ringa in om talet är sant eller falskt. Förklara ditt val. 

 

a) 22 + 1 = 21 + 15  

 

Sant  Falskt  

  

Varför?_____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

b) 30 + 14 = 14 + 30   

 

Sant  Falskt  

 

Varför?_____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Uppgift 5  

Det första talet i följande uppgifter är sanna. Räkna ut det tal som saknas i varje uppgift.  

a) 8 + 2 = 10            10 – 2 = _____ 

 

b) 12 + 17 = 29       29 – 17 = _____ 

 

c) 12 – 4 = 8            8 + 4 = _____ 

 

d) 27 – 15 = 12        12 + 15 = _____ 

 

e) 31 + 9 = 40          40 – 9 = _____ 

 

f) 37 + 32 = 69         69 – 32 = _____ 

 

Uppgift 6   

Symbolen = finns i alla uppgifter ovan.  

 

a) Vad heter symbolen =?  

___________________________________________________________________________ 

 

b) Vad betyder symbolen =? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4  

Intervjuguide 

 

Inledning - Berätta kort syftet med undersökningen och att läraren kommer vara anonym. 

Fråga om det är okej att spela in intervjun.  

 

Lärarens bakgrund 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vad har du för utbildning?  

 Vilka årskurser har du undervisat? 

 Har du någon särskild utbildning i matematik? Lärarlyftet?  

 

Intervjufrågor 

Resultatet av enkäten  

 En orsak till att elever utvecklar en förståelse av likhetstecknet som en uppmaning att 

räkna ut något, visar forskning, kan vara att eleverna främst får lösa uppgifter som 

t.ex. 14 + 5 = 19. Vad tror du om det?  

 

 Forskning visar att elever har nytta av en förståelse för sambandet mellan addition och 

subtraktion i matematiken. Exempelvis kan eleverna hitta mönster hos talen och kan 

laborera med dem. Vid de uppgifter som var tänkt att visa om eleven förstått 

sambandet mellan addition och subtraktion (uppgift 5a-f) har i stort sett alla elever rätt 

svar på samtliga uppgifter. Endast två elever svarat fel på en uppgift (5b). Det är nio 

av 16 elever som beskriver att det använt första talet för att räkna ut uppgiften, vilket 

visar att de ser sambandet mellan addition och subtraktion.  

- Var det ett förväntat resultat? Hur undervisar du för att eleverna skall förstå 

sambandet mellan addition och subtraktion? Kan du ge något exempel?  

 

 Forskning visar att en elev med den dynamiska förståelsen av likhetstecknet (de tolkar 

likhetstecknet som att räkna ut något) kan göra felberäkningar genom att eleven bara 

räknar ut talen på vänster sida om likhetstecknet eller så adderar eleven alla talen och 

anger det som svar. Ett annat beräkningsfel är att eleven räknar ut hela talföljden, 

exempelvis vid talet 4 + 3 = ? + 2 så räknar de 4 + 3 = 7 + 2 = 9.  

- Majoriteten av eleverna har svarat rätt på alla uppgifter, som berör likhetstecknets 

betydelse, eller svarat fel på endast ett fåtal av de uppgifterna. Det är fyra elever 

som skiljer sig från resten och dessa elever har övervägande svarat fel svar. Var det 

ett väntat resultat från din sida? De allra flesta har förstått betydelsen av 

likhetstecknet, vad tror du det beror det på?  

 

Addition och subtraktion 

 Hur organiseras matematikundervisningen gällande addition, subtraktion och 

likhetstecknet i första klass? I tredje klass? 
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 Tror du att en förståelse för sambandet mellan addition och subtraktion påverkar 

elevernas inlärning i matematik? Kan du ge ett exempel?  

 Forskning visar både att skolans undervisning hämmar elevers naturliga förståelse för 

sambandet mellan addition och subtraktion och att specifik undervisning kring 

sambandet mellan addition och subtraktion förbättrar elevers resultat inom 

subtraktion. Vad anser du om det?  

 

Likhetstecknet  

 Kan du beskriva din förståelse av likhetstecknet? Talar du med eleverna i termer om 

att likhetstecknet är eller blir? 

 Undervisar du eller har du undervisat eleverna i klassen specifikt om förståelsen av 

likhetstecknet? Om ja, i så fall, hur?  

 Har eleverna under lågstadiet arbetat med öppna utsagor? Om ja, kan du ge ett 

exempel?  

 Hur följer du upp elevernas matematikkunskaper, gällande addition, subtraktion och 

likhetstecknet? Vet du om eleverna under mellanstadiet kommer att få arbeta med 

likhetstecknet?  

 

Avslutning 

 Tacka för lärarens medverkan. 

 Fråga om det är okej att höra av sig i efterhand i fall kompletterande frågor 

uppkommer och att läraren gärna får höra av sig om det är något han/hon vill 

komplettera svaren på intervjufrågorna. 

 Berätta att läraren får ta del av den färdiga uppsatsen om en sådan önskan finns.  

 

 

 

 

 

 


