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Abstrakt 

Syftet med den här studien är att få en förståelse för hur lärare introducerar och arbetar med 

begreppet likhetstecknet samt en inblick i hur eleverna själva uppfattar begreppet. Utifrån detta 

syfte formulerades fyra frågeställningar; vilken uppfattning har lärarna själva om 

likhetstecknet? Hur beskriver lärarna att de introducerar likhetstecknet för eleverna? Vad 

anser lärarna om läromedlen, är dessa till någon hjälp i arbetet med likhetstecknet? Vilka 

kunskaper besitter eleverna när det kommer till likhetstecknet? För att ta reda på detta 

intervjuades fem olika lärare som valdes genom bekvämlighetsurval med deras verksamma år 

i åtanke, två gruppelever genomfördes också. Studien har en kvalitativ utgångspunkt och tolkas 

med hjälp av innehållsanalys.  

Resultatet visar att likhetstecknet inte är något enkelt begrepp, det kräver tid. Samtliga lärare 

pratar om likhetstecknet som ett relationellt tecken. Någonting som alla lärare talar varmt om 

är konkret material, checka av med eleverna ofta och att variera sin undervisning. De lärare som 

använde sig av läromedel såg detta som ett komplement till undervisningen, det var ingenting 

som följdes slaviskt. 

 

Nyckelord; algebra, arbetsböcker, aritmetik, jämlikhet, likhetstecknet, matematikspråk, 

relationellt begrepp, varierad undervisning 

 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

The purpose of this study is to gain an understanding of how teachers introduce and work with 

the concept of equality sign and an insight into how the students themselves perceive the 

concept. Based on this purpose, four questions were formulated; What view do the teachers 

themselves have about the sign of equality? How do the teachers describe that they introduce 

the equality sign for the students? What do the teachers think of the teaching aids, are they to 

any help in the work on the equality sign? What knowledge do the students possess when it 

comes to the equal sign? In order to find out this, five different teachers were interviewed who 

were chosen by comfort selection with their active year in mind, two group students were also 

conducted. The study has a qualitative starting point and is interpreted using content analysis. 

The result shows that the sign of equality is not a simple concept, it requires time. All teachers 

talk about the sign of equality as a relational sign. Something that all teachers speak warmly 

about is concrete material, checking off with the students often and varying their teaching. The 

teachers who used the study material saw this as a complement to the teaching, there was 

nothing that was followed slavishly. 

 

Keyword; algebra, workbooks, arithmetic, equality, equality sign, mathematical language, 

relational concept, varied teaching. 
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1 Inledning 
Under min verksamhetsförlagda utbildning, som jag genomförde i en årskurs ett, observerade 

jag att flertalet av eleverna hade svårigheter med att förstå likhetstecknets betydelse och hur de 

skulle använda sig utav det. Eleverna fick arbetsblad med öppna utsagor men det var få som 

klarade av att lösa uppgifterna, trots flertalet genomgångar. Jag provade att använda mig av 

olika konkret material, bland annat Numicon. Numicon är ett multisensoriskt material som 

hjälper samtliga elever att erövra matematiken. Materialet Numicons fokusområden är att 

kommunicera matematik, utforska samband och generalisera, det hjälper eleven att strukturera 

matematiken och bidrar till att komplettera den vanliga undervisningen (Atkinson, 2017; 

Lunde, 2011). Jag tog även hjälp av en våg och försökte på olika sätt förklara men eleverna gav 

fortfarande sken av att det var för svårt. 

Jag började då fundera på om dessa svårigheter fortsätter i de högre årskurserna eller om 

begreppet är något som eleverna hinner befästa ordentligt i de tidigare årskurserna. Tog upp 

detta med en lärare som arbetar i årskurs fyra och hon bekräftade mina misstankar, eleverna har 

ofta kunskapsluckor när det kommer till likhetstecknet, hur det används och dess innebörd. Hon 

berättade att det finns vuxna som fortfarande inte riktigt förstått vad likhetstecknet står för och 

hur det används. Läraren uppfattade det även som att elevernas kunskaper om likhetstecknet 

blivit sämre jämfört med förut. Detta väckte en del tankar och frågor hos mig. Vilken är lärarnas 

egen uppfattning om likhetstecknet och hur tar eleverna emot informationen som lärarna 

förmedlar? Jag undrar hur de presenterar likhetstecknet för eleverna och om de använder det på 

liknande sätt från det de börjar skolan i sex års ålder och upp i de äldre årskurserna. 

Under tiden jag skrev på bakgrunden fick jag mer och mer upp ögonen för aritmetik och algebra, 

först lär sig eleverna aritmetik – där det mest handlar om att räkna ut olika tal och sedan ska de 

börja med algebra, där det handlar om jämvikt. Detta måste förvirra eleverna och frågetecknen 

blir många. Hur ofta har inte var och varannan hört, -”Jag förstod aldrig det här med ekvationer 

i skolan”? Kan lärarna hjälpa eleverna genom att tala mer om likhetstecknet som ett tecken för 

jämvikt, så som Robert Recorde gjorde på 1500 – talet? (Cavanaugh, 2016). 

Likhetstecknet är ett av de mest centrala begreppen inom matematiken, vi ser likhetstecknet 

från addition till decimaler – ja, till och med när vi mäter! Det är svårt att tänka på matematik 

som inte innehåller likhetstecknet (Powell, 2015). Jag är intresserad av att se på detta ur lärarnas 

perspektiv, vad är det som lärs ut? 

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur lärare introducerar och arbetar med 

begreppet likhetstecknet samt en inblick i hur eleverna själva uppfattar begreppet. Utifrån 

ovanstående syfte formulerades följande frågeställningar fram; 

 

 Vilken uppfattning har lärarna själva om likhetstecknet? 
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 Hur beskriver lärarna att de introducerar likhetstecknet för eleverna? 

 Vad anser lärarna om läromedlen, är dessa till någon hjälp i arbetet med likhetstecknet? 

 Vilka kunskaper besitter eleverna när det kommer till likhetstecknet? 

 

3 Bakgrund  
Robert Recorde, en brittisk matematiker, som var verksam under 1500 – talet. Recorde gjorde 

sitt bästa för att jämföra saker och uppfann det viktigaste symbolerna av alla inom matematiken: 

likhetstecknet. I Recorde´s mest kända bok The Whetstone of Witte, som handlade om 

avancerad aritmetik och algebra, introducerades också likhetstecknet som symbol – vilket 

påverkade matematiken för alltid (Cavanaugh, 2016). Recorde förklarade varför han valt = som 

symbol för likhetstecknet; ”bicause noe 2 thynges can be moare equalle” (stycke 7). Men det 

skulle dröja ungefär 100 år innan symbolen för likhetstecken accepterades i England och på 

1700 – talet blev det standard även i Europa (ibid.). 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA, genomför en 

internationell undersökning, Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), 

vart fjärde år sedan 1995 (Skolverket, 2015). I dessa deltar svenska elever från årskurs 4 samt 

8 och den ger en bild av det svenska skolsystemet jämförelsevis med andra länder. Länderna 

väljer själva vilka år de vill delta i samt om både årskurs 4 eller 8 ska delta. Åttondeklassare 

har deltagit 1995, 2003, 2007, 2011 samt 2015, fjärdeklassarna har deltagit 2007, 2011 och 

2015. TIMSS ger därför en ganska god bild om hur svenska elevers matematikkunskaper ser ut 

över tid. 

2015 visade TIMSS (Skolverket, 2015) att svenska elever fick sämre resultat än genomsnittet, 

i matematik, än övriga EU - och OECD – länderna. Både i årskurs 4 och 8. Svenska elever har 

dock förbättrat sina resultat sedan 2011. Av de 49 länderna som deltog så presterade 21 länder 

bättre än Sverige och 18 länder presenterade sämre. Sverige presenterade sämre än alla nordiska 

grannländer, Danmark, Finland samt Norge. Svenska elever värderar matematik lägst visade 

TIMSS, 2015. För årskurs 1 – 3 i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, hädanefter kallad Lgr 11, står det skriver under syfte se till att ”Undervisningen 

ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda 

matematik i olika sammanhang” (Lgr 11; Skolverket, 2018, s. 56). 

3.1 Elevers vanliga tolkning av likhetstecknet 

Vincent, Bardini, Pierce & Pearn (2015) tar upp att synen på likhetstecknet som ett operationellt 

tecken kommer från de tidiga skolåren då fokus ligger på att slutföra olika uträkningar, både 

addition och subtraktion. När eleverna stöter på addition och subtraktion får de oftast samma 

typer av uppgifter, 6 + 2 = och 3 +  2 = . Likhetstecknet fyller här en operationell roll, en 

räkneoperation ska utföras, och eleverna har fått lära sig att de ska skriva svaret - att det är det 

som efterfrågas (ibid.). 
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I studien, som i Blanton med kollegor (2018) genomförde, fick eleverna lösa ekvationer med 

räkneoperationer på båda sidorna. Uppgifter med öppen utsago, även kallad atypisk ekvation, 

en atypisk ekvation kan vara en ekvation där tecken och siffror har en annan position än vad 

eleverna är vana vid (Powell, 2015). Eleverna såg dessa ekvationer som operativa och de flesta 

elever saknade strategier för att lösa dessa. De ignorerade de siffror som föll utanför a + b = c 

– mallen eller så försökte de anpassa uppgifterna efter de format som de är vana vid, för att på 

så sätt lösa uppgiften. Till exempel så trodde eleverna att 6 var svaret till ekvationen 4 +  2 =

 ___  +  2 för att 6 är lika mycket som 4 +  2. Eleverna reflekterade inte över eller ens nämnde 

+2 i sin förklaring (Blanton et al., 2018). Det är fördelaktigt att börja introducera likhetstecknet 

i de tidigare årskurserna (Falkner, Levi & Carpenter, 1999). 

Eleverna får inte möta på sådan stor variation när det kommer till likhetstecknet i grundskolan, 

det vanliga är att likhetstecknet kommer i slutet av en ekvation och att endast ett tal ska stå 

bakom tecknet. Likhetstecknet betyder oftast att det är en signal för att en beräkning ska utföras 

(Falkner et al., 1999). Begreppet likhetstecknet ska tolkas som en relationell symbol, det anger 

att det ska vara en balans mellan talen på båda sidorna om likhetstecknet (Jacobs, Franke, 

Carpenter, Levi & Battey, 2007; Ginsbury, 1977; Jones, Inglis, Gilmore & Dowens, 2012). 

Flertalet forskare belyser det här med att elever ser det här som en räkneprocess och en 

indikation på att nu kommer svaret, istället för vad det faktiskt är – en relation mellan data 

(Kieran, 1992; Prediger, 2009) 

Capraro med kollegor (2011), beskriver likhetstecknet som det har samma värde som eller att 

båda sidorna av ekvationen ska vara balanserade. Men många grundskoleelever tror att 

likhetstecknet betyder och svaret är..., vilket ska placeras till höger om likhetstecknet. Denna 

missuppfattning är vanlig då eleverna oftast bara får se uppgiften till vänster och på andra sidan 

likhetstecknet, till höger, ska svaret stå. 

3.2 Elevers missuppfattning och problemet med arbetsböcker 

Det är väldigt vanligt att elever missuppfattar likhetstecknets innebörd och tror att det är en 

symbol för att något ska göras, en operation, istället för att det är ett tecken för en relation 

mellan något, till exempel tal. Den här typen av missuppfattningar kan bli problematiska när 

det kommer till mer avancerad matematikundervisning och svårare uppgifter. Det kan också ha 

betydelse för ordförståelse, som till exempel vid problemlösningsuppgifter, då eleverna ska ta 

reda på vad de redan vet och vad som saknas (Harbour, Karp & Lingo, 2016; Powell & Fuchs, 

2010). Det kan även finnas ett samband mellan att förstå likhetstecknet och att klara av 

problemlösningsuppgifter, detta just för att eleverna får lära sig att dra slutsatser genom att 

reflektera över talens placeringar (Fuchs, Seethaler, Powell, Hamlett & Fletcher, 2008). 

I en undersökning av fyra populära arbetsböcker för mellanstadiet, I USA, uppdagades det att 

likhetstecknet oftast användes som svar, att problemet stod på vänster sida och lösningen på 

höger, det presenterades sällan som lika mycket på båda sidor (Knuth, Alibali, Hattikudur, 

McNeil & Stephens, 2008). Lärare förlitar sig ofta på arbetsböckerna och använder dessa som 

ett verktyg för att introducera och arbeta med de olika områdena (Li, Ding, Capraro & Capraro, 

2008). Men böckerna ger oftast läraren för lite stöd och hjälp i frågan om likhetstecknet och 

hur det ska läras ut, läraren blir påverkad av arbetsböckerna (Li et al., 2008). Även Eichhorn, 
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Perry & Brombacher (2018) tar upp problematiken med arbetsböckerna, de flesta följer en 

standardmall där uppgifterna ser ut såhär x + y = z, eleverna kommer därför inte få en tillräcklig 

kunskap om likhetstecknet. Även Powell (2012), belyser problemen med arbetsböcker, han 

kollade på fem olika arbetsböcker i USA och hur de presenterade likhetstecknet. De flesta 

redogjorde för likhetstecknet på samma sätt, att likhetstecknet är placerat på andra plats från 

höger i en ekvation. Endast ett fåtal av böckerna framställde likhetstecknet på annat sätt, så som 

5 =  3 +  [   ], Powell (2012) ansåg att ingen av arbetsböckerna gav eleverna en fullgod 

förståelse för likhetstecknet. 

I vissa länder, som Indien till exempel (Eichhorn et al., 2018), finns det ingen lärarhandledning 

till arbetsböckerna. Lärarna har ingen guide till hur de ska använda sig av materialet, de har 

alltså inga hjälpmedel tillhands för hur de ska hjälpa eleverna vid missförstånd när det kommer 

till likhetstecknet. De vet inte heller hur de ska gå vidare om eleverna inte förstår 

instruktionerna. Dagens lärare har väldigt lite förkunskaper när det kommer till likhetstecknet 

och hur de ska tackla elevernas missförstånd (ibid.). Att bara använda arbetsböckerna som enda 

hjälp när det kommer till arbetet med likhetstecknet är inte tillräckligt och speciellt inte när 

böckernas beskrivning av likhetstecknet är begränsat (ibid.). Booth (2011) skriver om hur vi 

förväntar oss att eleverna ska lära sig, men lärarna visar inte hur det ska gå till och låter således 

eleverna gissa sig fram. Detta behandlas under avsnittet Lärandeteori, att vi behöver guida 

eleverna genom matematiken.  

Arbetsböcker i olika länder skiljer sig markant åt, speciellt när det kommer till hur 

likhetstecknet bearbetas. Kinesiskt arbetsmaterial har större variation när det kommer till 

problemlösning, texttyper samt utformningen jämfört med amerikanskt material (Li et al., 

2008). Det är viktigt att använda sig av konkret material i arbetet med likhetstecknet för att få 

en bra begreppsförståelse för likhetstecknet (Capraro et al., 2011). 

3.3 Vikten av att erövra en djupare förståelse 

Elever som har en god förståelse för likhetstecknet kommer att ha lättare att förstå matematiken 

som helhet men de kommer även ha förmågan att diskutera matematik på ett djupare plan 

(Carpenter, Franke & Levi, 2003; Falker et al., 1999). Jämlikhet betyder inte bara ”samma sak 

som” och lärare kan använda ett mer exakt språk med elever när det kommer till begreppet. Det 

betyder att två saker inte är exakt lika men att de har samma värde (Faulkner, 2009).  

Förståelsen för olika matematiska strukturer kommer från förmågan att se symbolernas mening, 

även när de är gömda bakom olika tecken (Kieran, 2007). För elever som förstår ekvationernas 

strukturer blir symbolerna transparenta och förståelsen automatiserad. Eleverna har bristande 

kunskaper när det kommer till likhetstecknet eleverna kommer inte kunna förstå arbetssättet 

samt proceduren som används när de ska lösa algebraiska ekvationer (Carpenter et al., 2003). 

Detta är också något som Sherman och Bisanz (2009) lyfter, i händelse av att eleverna ser 

likhetstecknet som ett operationellt tecken så löser de oftast atypiska ekvationer fel. Men det är 

inte för sent, även väldigt unga elever kan utveckla en förståelse för likhetstecknet - att det är 

en relationell symbol, det fungerar som en relation mellan två data. Falker och kollegor (1999) 

samt Löwing (2017) är däremot av en annan åsikt, de anser att elevernas felaktiga bild av 

likhetstecknet kan vara svår att lära om. 
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Grønmo (1999) poängterar att eleverna behöver få reflektera och se likhetstecknet och dess 

innebörd i olika sammanhang. Hon lyfter ämnet i en artikel som heter ”Att sätta ord på algebra” 

(ibid.), där hon tar upp värdefulla tips i hur eleverna kan få hjälp med att förstå matematik, de 

behöver se sambandet mellan vardags- och matematikspråk. För att undvika att eleverna ska 

lära sig fel när det kommer till begreppet likhetstecknet behöver lärare vara engagerade och 

lägga ner tid. 

Stephens med kollegor (2013) genomförde en studie i årskurs 3 – 5, på en skola i Massachusetts, 

där 290 elever deltog. Studien handlade om elevernas förståelse för likhetstecknet. I studien 

användes frågor som uppmuntrar eleverna att anamma en relationell förståelse för 

likhetstecknet och fokuset låg på hur ekvationerna var utformade, istället för att elevernas 

inriktning skulle ligga på att stressa fram ett korrekt svar. Frågorna var utformade med sant-/ 

falsktfrågor samt vilken siffra saknas. Detta uppmuntrade eleverna till diskussioner om hur 

uppbyggnaderna av ekvationerna kunde se ut och vilken betydelse likhetstecknet har inom 

matematiken. Elevernas egna ord om likhetstecknet, i den här studien (Stephens et al., 2013), 

var;  

Det är totalen (elev i årskurs tre). 

Det betyder att det är svaret till problemet (elev i årskurs fyra). 

Det betyder att det är siffran som kommer efter du har adderat, subtraherat, 

delat eller multiplicerat (elev i årskurs fem). (ibid. s. 177).  

Vad de såg i denna studie (Stephens et al., 2013) var att elevernas  uppfattning om 

likhetstecknet, samt ekvationsstrukturer, kräver ihärdig stöttning och uppmärksamhet – genom 

hela grundskolan. Här kom de fram till samma slutsats som Grønmo (1999), att det tar tid och 

engagemang. 

Även Molina, Castro & Castro (2009), har genomfört en studie, med syfte att arbeta med 

ekvationsuppgifter, i den deltog 25 åttaåriga spanska elever. Uppgifterna var utformade på ett 

sätt som de inte var vana vid, till exempel [   ]  +  2 =  5. De fick arbeta med dessa under sex 

stycken en-timmas lektioner under ett skolår med sant/falskt- och vilken siffra saknas-uppgifter. 

Dessa uppgifter utmanade eleverna på ett nytt sätt och fick dem att ompröva sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter av likhetstecknet. Eleverna fick sedan motivera sina svar samt 

berätta hur de gått tillväga när de löst uppgifterna genom gruppdiskussioner. I slutet av arbetet 

fick eleverna konstruera egna ekvationer med operationer på båda sidorna om likhetstecknet. 

Efter den här studien genomförts kunde fördjupad förståelse för likhetstecknet anas hos 

eleverna (ibid.). 

I aritmetiken ligger fokus på svar och algebran fokuserar på relationer (MacGregor & Stacey, 

1999). Traditionell aritmetik handlar nästan alltid om att något ska räknas ut, vi vill ha fram ett 

svar till vårt räkneproblem. Addition, subtraktion, multiplikation samt division handlar 

generellt om att något ska göras. Inom aritmetiken efterfrågas en beräkning, en samling siffror, 

som genom en uträkning ger oss ett svar. Inom algebra, å andra sidan, ligger fokus på 

förhållanden mellan olika tal och bokstäver. Ekvationslösning är en stor del av algebran i de 
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högre årskurserna. Men även att lösa ekvationer har en annan egenart än aritmetiken, det 

handlar om att vi behöver finna andra nycklar. Aritmetikläran går mer på rutin men i algebran 

krävs det ett annorlunda tankesätt (Carpenter, Levi, Franke & Zeringue, 2005). 

Carpenter samt kollegor (2005) förklarar dock att desto mer vi reflekterar över det, desto lättare 

kan vi ana ett samband mellan aritmetik och algebra. Om vi till exempel har additionen 40 + 

50, så kan eleven tänka att de ska lägga ihop fyra tior och fem tior, blir uträkningen, i princip, 

densamma som 4y + 5y, i båda exemplen handlar det om att addera fyra och fem. Uträkningen 

i de här exemplen kan skrivas såhär; 

 40 +  50 =  4 ∗  10 +  5 ∗  10 =  (4 +  5)  ∗  10 =  9 ∗  10  

eller 4𝑦 +  5𝑦 =  (4 +  5)𝑦 =  9𝑦.  

Hur likhetstecknet används i det här exemplet visar på skillnader i beräkningen. De flesta elever 

kommer i grundskolan lära sig att likhetstecknet indikerar att svaret kommer härnäst. En mer 

lämplig uppfattning av likhetstecknet är att det uttrycker en relation, att förstå detta är en 

förutsättning för att lära sig algebra (Carpenter et al., 2005). 

MacGregor och Stacey (1999) beskriver några strategier som är bra att tänka på när eleverna 

ska lära sig algebra, en av dessa strategier är att förstå jämlikhet, de andra är att; känna igen 

olika matematiska operationer, använda olika tal, förstå siffrornas egenskaper samt beskriva 

mönster och funktioner. Det är värt att arbeta mer koncentrerat i perioder med detta. Om vi till 

exempel ser på ett aritmetiskt påstående som säger;  20 +  15 =  35. Det aritmetiska 

påståendet ger ett tydligt svar och likhetstecknet är en uppenbar indikation på att svaret har 

hittats. När de lär sig aritmetik kommer likhetstecknet att vara en signal för dem som betyder –

”Hitta svaret!”. När eleven till exempel ser 3 +  3 =  ___, så skriver de ner svaret. De tänker 

att vänstra sidan är frågan och till höger ska svaret stå, som enligt deras tidigare erfarenhet 

består av ett enda nummer. Om eleverna fortsätter att tolka likhetstecknet på det här sättet 

kommer det bli en stor spärr när de ska förstå hur algebran används (ibid.). 

Om vi istället kollar på det algebraiska påståendet;  2(𝑥 +  1)  =  2𝑥 +  2, så kan 2(𝑥 +  1) 

antas, av eleverna, vara en fråga, men 2𝑥 +  2 ser inte ut som något svar. Vad vi kan se här är 

en förklaring om jämlikhet, de här två mängderna är lika och om vi vill så kan vi byta ut mot 

de andra. Eleverna behöver lära sig skriva och tolka likheter. De behöver också själva lära sig 

att skriva ekvationer av den här typen (MacGregor & Stacey, 1999). 

Barth, Beckman och Spelke (2008) skriver om att studier har visat på att elever, även 

förskolebarn, kan slutföra matematikproblem som presenterats utan symboler. Detta kan 

bekräftas av Driver och Powell (2014; beskriven i Powell, 2015), de administrerade en studie i 

två versioner, där de kollade på atypiska ekvationer. I denna studie deltog 574 andraklasselever. 

Den ena versionen bestod av ekvationer utan symboler. I exemplet med atypiska ekvationer 

fick eleverna stöta på tre olika scenarion. Första scenariot gick ut på följande; 

Bonden Jones hade många kor. Han tyckte om att ha lika många kor på varje 

sida om det stora staketet. Det här underlättar för Bonden Jones när han ska 

mata sina kor. Bonden Jones behöver hjälp för att säkerställa att det är lika 
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många kor på varje sida om staketet. Hur många kor finns det på varje sida 

om staketet om det ska vara precis lika många? Ta upp din penna och rita dina 

kor där pilen pekar (Driver & Powell, 2014; beskriven i Powell, 2015, s. 270). 

Eleverna fick även se en bild som symboliserar samma sak. 

I det andra scenariot fick eleverna hjälpa en mamma ge samma antal vindruvor till barnen. I det 

tredje scenariot skulle eleverna placera samma antal bollar på varje sida på ett gymgolv. Den 

andra versionen innehöll ekvationer med atypiska ekvationer med symboler. Varje problem 

hade en version som var utan symboler och en version med symboler. I den andra versionen 

kunde läraren ge liknande instruktioner: 

För varje problem, skriv ett nummer på den tomma platsen för att slutföra 

beräkningen. Sidorna i beräkningen behöver vara likadana (Driver & Powell, 

2014; beskriven i Powell, 2015, s. 270). 

När eleverna fick den här uppgiften var det utan någon tillhörande bild. 

Elever med matematiksvårigheter klarade uppgifterna utan symboler mycket bättre än 

uppgifterna med symboler. Den här studien, som Driver och Powell (2014; beskriven i Powell, 

2015) genomförde visar att elever kan klara av atypiska ekvationer om ekvationerna presenteras 

på ett sätt där eleverna förstår vikten av att ha en balans eller jämnvikt. Det var enkelt för 

eleverna att se hur många kor som skulle vara på de olika sidorna av staketet, vindruvor på 

bordet eller bollar på gymgolvet. Eleverna förstod vikten av jämlikhet, men när det 

presenterades på ett sätt där eleverna själva ska tyda jämlikhet med hjälp av likhetstecknet så 

blir det ett glapp mellan likhetstecknet som symbol och hur de uppfattar symbolen. 

3.4 Negativa effekter på elevernas matematiska resonemang  

Knuth och kollegor (2008) poängterar vikten av att förstå likhetstecknets betydelse när eleverna 

ska lösa ekvationer. I en studie, genomförd av Falkner med kollegor (1999), beskrev de hur 

ekvationer ska lösas, till exempel; 4𝑥 +  27 =  87, då första steget är att ta bort 27 från båda 

sidorna. Anledningen till att detta är första steget är för att likhetstecknet är ett tecken för att 

det ska vara lika mycket på båda sidorna, det är en relation mellan två uttryck. Men vad händer 

med elever som antar att likhetstecknet betyder att de ska göra något? Vad har de för chans att 

förstå och lösa ekvationer? Fram tills eleverna ska börja med ekvationerna går det att ha en 

föreställning om att likhetstecknet betyder att något ska göra, men sen är en korrekt förståelse 

för likhetstecknet en förutsättning för att förstå och lösa ekvationer (Knuth et al., 2008). 

Många elever löser ekvationen 4 +  3 =  [   ]  +  5 genom att först addera 3 och 4, och får 7. 

De tänker då att 7 är det som saknas och ska in i den tomma rutan, detta visar att eleverna tänker 

att likhetstecknet är en ”göra-något” symbol. Sen lägger de ihop 7 och 5 för att få svaret till 

ekvationen. Eleven som har den här missförståelsen läser ekvationen från till höger och saknar 

förståelsen för att det ska vara samma värde på båda sidorna om likhetstecknet (Carpenter, 

Franke & Levi, 2003). Redan 1980 såg Behr, Erlwanger och Nichols (1980) under en intervju, 

att den sjuåriga eleven ändrade uppgiften så att den ska passa in till elevens tankesätt, på det 

sätt som hen var van vid, 3 +  2 =  2 +  3 ändrades till 3 +  2 +  2 +  3 =  10. Eleven 
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trodde att alla nummer skulle användas för att få fram ett korrekt svar. Även den här eleven såg 

likhetstecknet som en signal för att någon skulle göras, det var en uträkning som skulle ske 

(Carpenter et al., 2003). Det är fördelaktigt att så tidigt som möjligt prata om likhetstecknet och 

hur det används. Studier har också visat att barn som förstår likhetstecknet och jämlikhet har 

lättare att förstå de olika räknesätten, samt förklara dessa, än de som inte har fått en god 

förståelse (Falker et al., 1999).  

En grupp elever i årskurs 6 - 8 (Knuth et al., 2008) fick förklara vad likhetstecknet betyder, 

några sa att det skulle vara samma sak på båda sidor, en annan svarade att det ska vara samma 

och ha samma värde. Dessa elever såg likhetstecknet som ett relationellt tecken. Några andra 

elever svarade att det betyder vad summan av de två numren är, en annan svarade totalen och 

en tredje sa att det är ett tecken som sammankopplar svaret med problemet. Dessa elever såg 

likhetstecknet som en signal för att något ska göras, de tänker att likhetstecknet betyder addera 

numren eller svaret. De flesta i urvalsgruppen ansåg att likhetstecknet stod för att något skulle 

räknas ut (ibid.). Kieran (1981) tar också upp detta, eleverna fick se ett problem av den här 

typen; 12 +  4 =  [    ]  +  3, många elever ansåg att svaret som skulle stå i den tomma rutan 

var 16, för de trodde att de skulle räkna ut uppgiften som stod på vänster sida om likhetstecknet. 

Dessa elever antog att svaret alltid skulle stå på andra sidan om likhetstecknet. När förståelsen 

är på den här nivån är likhetstecknet ingenting annat än ett operationellt begrepp som 

sammankopplar problemet med ett svar (ibid.). 

Det exemplen visar tydligt att många elever inte förstår att likhetstecknet beskriver en relation 

mellan två uttryck. Istället tror eleverna att vid ekvationslösning ska samtliga siffror användas 

för att hitta ett svar (Eichhorn et al., 2018). Flertalet studier visar på att grundskolelever har en 

operationell syn på likhetstecknet, vilket innebär att de tror att något ska göras, de saknar också 

förståelse för dess användning. De saknar förståelse för ekvationsstrukturer (Falkner et al., 

1999; Linchevski & Livneh, 1999). 

Om eleverna saknar en teoretisk förståelse för likhetstecknet och hur det används kommer de 

fortsätta lösa ekvationer automatiserat – står det addition på ena sidan så måste det vara addition 

på andra också. Detta kan dock leda till att eleverna frekvent gör samma fel utan att de förstår 

vad de gör för fel, även i senare årskurser (Byers & Herscovics, 1977).  

Ett bekymmer kan vara när eleverna använder sig av miniräknare, på miniräknaren betyder 

oftast = att räkna ut svaret, till exempel; 10 +  5 och trycker vi sedan på = får vi svaret 15. 

Några miniräknare använder dock EXE, för att räkna ut svaret, men detta är vanligast på räknare 

för mer avancerad matematik (Vincent et al., 2015). Problemet med miniräknare tar även Li 

och kollegor (2008) upp, det är vanligt att elever tänker att likhetstecknet är samma sak som = 

på räknaren, men det är mer komplext än så. 

En annan nackdel kan vara olika slogans, ett exempel är Ansträngning = framgång!, i det här 

exemplet står likhetstecknet för något operativt, anstränger du dig så når du framgång (Vincent 

et al., 2015). Redan innan eleverna börjar skolan, utanför klassrummet, används likhetstecknet 

som det blir till exempel i olika slogans, de har fått se likhetstecknet som ett operationellt tecken 

(Sáenz-Ludlow & Walgamuth, 1998). 
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3.5 Lärarnas förståelse och vad de bör tänka på i arbetet med likhetstecknet 

En mängd olika studier där elevers förståelse för ekvationer, jämlikhet och likhetstecknet 

undersöks har genomförts, bland annat Kieran (1992) och Knuth och kollegor (2008). Men 

endast en mycket liten del av studie har fokuserat på lärarnas förståelse och hur det har påverkat 

elevernas förståelse för de olika begreppen. Attorps och Tossavainen (2009) undersökte 

svenska och sydafrikanska matematikstudenters uppfattning om ekvationer. Vad studien visade 

var att många av lärarstudenterna såg likhetstecknet som ett operationellt tecken, det var endast 

några som såg det som ett relationellt tecken. Dagens lärare har lite förkunskaper när det 

kommer till likhetstecknet (Eichhorn et al., 2018), det förväntas att eleverna ska lära sig men 

lärarna visar inte hur (Booth, 2011).  

Det finns däremot en del skrivet om vad lärare kan göra för att hjälpa eleverna i arbetet med 

likhetstecknet. Detta tar Powell (2015) upp, lärare bör till exempel använda rätta 

benämningarna, att likhetstecknet betyder ”samma sak”, att det ska finnas en balans mellan två 

sidor. Lärarna kan också behöva ge eleverna fler förklaringar, att likhetstecknet hör ihop med 

balans, sidor, likhet och samma sak. Läraren kan använda en våg för att eleverna själva ska få 

använda konkret material och själva undersöka vad jämvikt och samma innebär. Lärare kan 

också behöva tänka på hur de förklarar ekvationer, istället för att säga fyra plus fem blir nio, så 

kan läraren säga fyra plus fem är samma som nio. Det här hjälper eleverna med deras förståelse, 

samma sak är mer konkret för eleverna än jämlikhet, vilket kan vara svårt för elever att förstå 

(ibid.). Det är också fördelaktigt att eleverna får arbeta med olika typer av ekvationer, både med 

den typen de är van men också atypiska ekvationer och detta bör göras frekvent. Elever kan 

också får göra egna ekvationer. Trots lärarens insatser i arbetet med likhetstecknet är det inte 

säkert att eleverna tar till sig det, läraren kan bara ge eleven möjlighet att lära sig de korrekta 

definitionerna och applicera dessa på olika matematikuppgifter (ibid.). 

Även Carpenter och kollegor (2003) har idéer för detta, de designade en mall där de beskrev 

hur eleverna skulle kunna utveckla och få en djupare förståelse för likhetstecknet som begrepp. 

Först skulle eleverna få beskriva sin egen uppfattning om begreppet, sen skulle eleverna lära 

sig att alla uppgifter inte har samma mönster, till exempel x + y = z, utan att de kan se olika ut. 

Tredje steget var att eleverna skulle se att likhetstecknet representerade en relation mellan data 

och i det fjärde och slutgiltiga steget skulle eleverna besitta förmågan att se likhetstecknet ur 

ett relationellt perspektiv, hitta svar och förstå sammanhang utan att räkna eller ta hjälp av talens 

egenskaper. 

Att utveckla en god förståelse för likhetstecknet är inget enkelt arbete. Många grundskollärare 

har tyvärr väldigt liten erfarenhet och kunskap i djupare förståelse för matematik, vilket skulle 

behöva bli standard i skolan. Det behövs utvecklas klassrum som uppmuntrar till matematiska 

resonemang, Blanton & Kaput (2005) anser också att det behöver utformas en lärarsupport i de 

olika läroplanerna. Lärare önskar att de hade mer tid till att hjälpa enskilda elever samt att 

förbereda lektioner (Skolverket, 2015). 

3.6 Förankringar i lagar och förordningar 

För att kunna lösa ekvationer krävs det att elever har en god kunskap om likhetstecknets 

innebörd samt hur de ska användas. (Skolverket, 2018). I Lgr 11, kan vi under syftestexten se 
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att ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till 

sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2018, s. 56). 

I Lgr 11, kan vi i det centrala innehållet läsa om matematiska likheter och likhetstecknets 

betydelse, (Skolverket, 2018). Om vi sedan ser på det centrala innehållet för årskurs 4 - 6, 

”metoder för enkel ekvationslösning” (Skolverket, 2011, s. 59).”Godtagbara kunskaper i slutet 

av årskurs tre; Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet 

på ett fungerande sätt” (Skolverket, 2011, s. 62). 

I skollagen (2018:749), i SkolL, 1 kap. 9 § kan vi läsa att ”Utbildningen inom skolväsendet ska 

vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.” 

I skollagen (2018:749), SkolL, 3 kap. 2 § anges det att 

alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de 

olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att 

så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever 

som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som 

gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling. 

3.7 Lärandeteori  

Den här studien om likhetstecknet ses ur det sociokulturella perspektivet, då eleverna befinner 

sig i ett socialt sammanhang. Vi lär i samspel med andra eller den proximala utvecklingszonen, 

begreppet är myntat av den ryske psykologen Lev S. Vygotskij (1896 - 1934) och syftar till 

situationer då människor, barn eller vuxna, interagerar med varandra i olika situationer. Det kan 

handla om en som är mer van, barn eller vuxen, och insatt i ämnet som lär en med mindre 

erfarenhet, de gör något tillsammans och till sist kan den mindre erfarne personen utföra det 

självständigt. Det blir en lärandesituation för samtliga parter (Jakobsson, 2012; Pinter, 2006; 

Pramling, Samuelsson & Sheridan, 2007). Norrby och Håkansson (2007) beskriver detta med 

en metafor; en som varit ensamseglare, som arbetat isolerat, fått sällskap i båten av en mer 

erfaren seglare och får nu hjälp. Ett annat känt begrepp är scaffoldning, stöttning, av mer erfarna 

lärare och att de tack vare detta senare klarar av sakerna på egen hand. Detta behöver lärare 

tänka på i arbetet med likhetstecknet, elever behöver hjälp och stöttning, detta är ingenting de 

själva klarar av (Falkner et al., 1999). 

Mediering är ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet, mediering står för att 

människor inte är i direktkontakt med omvärlden. Människan hanterar omvärlden med hjälp av 

fysiska och språkliga artefakter, en artefakt är ett föremål gjort av människor. Artefakterna 

samspelar med människans sociala samvaro och ser till så att omvärldens upplevs som 

meningsfull, de kommunikativa artefakterna uttrycker kunskap och de fysiska artefakterna kan 

till exempel vara penna och papper. Kommunikationen anses dock vara en betydelsefull del i 

lärandeprocessen (Säljö, 2000). Ett annat begrepp är samlärande, vilket Williams (2001) 
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använder sig av, hon berättar att samlärande står för mer än endast samverkan och samarbete 

mellan individer. Hon poängterar att detta innefattar lärande som sker mellan elever oavsett 

status, ålder eller kultur. Williams (2001) betonar också den vuxnes roll – den vuxnes attityder 

påverkar elevernas inlärning. 

Tre villkor nämns ofta när det talas om den sociokulturella teorin, den första är att vi lär när vi 

ingår i kunskapsprocesser, det andra är att vi tillsammans bildar kunskap och den tredje är att 

vi ska vara medvetna om att kunskap kan förändras. För om vi inte tror att kunskap ständigt 

förändras så kan vi inte heller vara deltagare i att skapa och forma ny kunskap, i och med ny 

information, erfarenheter och insikter (Manger, Lillejord, Nordahl & Helland, 2013). 

Konstruktivt språk, vi talar om olika saker på olika sätt beroende på vem och vilken relation vi 

har till mottagaren. Människan agerar genom sitt språk. Människan är beroende av det 

teoretiska perspektiv hen har, om jag förstår innebörden av likhetstecknet, hur det används samt 

vilka fler funktioner det kan fylla kan jag använda det på ett helt annat sätt än någon som är helt 

novis inom området (Säljö, 2000). 

 

4 Metod 
Kvalitativ metod med ljudupptagning användes under intervjuerna med de fem 

lärarrespondenter från urvalsgruppen. För att få ett djup på studien tillfrågades också sex elever 

om de ville delta i studien, även i dessa intervjuer användes ljudupptagning. 

4.1 Urval 

I lärarintervjuerna deltog fem lärare med adekvat utbildning. Fyra av lärarna arbetade på samma 

skola, ett så kallat bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är ett urval där forskaren väljer 

en rimlig och fördelaktig grupp respondenter. Bekvämlighetsurval är också lämpligt vid 

tidsbrist som till exempel då småskaliga studier ska genomföras (Denscome, 2018). 

En grundskollärare som tidigare arbetat i årskurserna ett till nio samt särskola deltog också i 

studien, hon arbetar nu på Komvux med vuxna elever, anledningen till att den här läraren deltog 

var för att på så sätt få ett annat djup på studien. De andra lärarna bestod av en förskollärare 

som arbetar i förskoleklass samt tre klasslärare, en som arbetar i årskurs ett, en från årkurs tre 

samt en från årskurs fyra. Samtliga arbetar på en mindre skola i norra Sverige.  

 Läraren som arbetar i förskoleklass, Anna, har 40 yrkesverksamma år, 10 av dessa som 

barnskötare och resterande 30 som förskollärare. 

 Läraren som arbetar i en årskurs ett, Bella, har 12 yrkesverksamma år, fyra av dessa har 

hon arbetat på förskola och resterande på grundskola. 

 Läraren som arbetar i en årskurs tre, Carro, har 15 yrkesverksamma år, 

 Läraren som arbetar i en årskurs fyra, Daniella har 22 yrkesverksamma år. 
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 Läraren som nu arbetar på Komvux, Ellen. Ellen har tidigare arbetat 33 år på 

grundskola, från årskurs ett till nio samt särskola. Samtliga namn är fiktiva. 

Det genomfördes även två gruppintervjuer, med tre elever från årskurs ett samt lika många 

elever från årskurs tre. Eleverna i årskurs ett har Bella som klasslärare och eleverna från årskurs 

tre har Carro som klasslärare, detta gav ett extra djup på intervjuerna. Samtliga elever har 

svenska som modersmål och även här föll valet på bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018). 

4.2 Datainsamling 

I samtalen med lärarna föll valet på kvalitativ metod, vilken uppfattas som den vanligaste att 

använda vid mindre studier (Denscombe, 2018). Anledningen till att valet föll på denna metod, 

är på grund av att detta inte går att mäta i siffror eller dra någon tydlig gräns. En vanlig 

uppfattning är att kvalitativa metoder går in mer på djupet och samlar in mer information från 

ett färre antal respondenter (Denscombe, 2018; Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). 

Varje intervju beräknades ta mellan 10 – 15 minuter. Standardiseringen, vilket innebär hur 

mycket ansvar intervjuaren har, måste tas i beaktning vid planeringen av intervjuerna. Vid en 

låg standardisering formuleras frågorna under tiden intervjun pågår och dessa ställs i den 

ordning som anses lämplig vid det aktuella intervjutillfället och den aktuella respondenten. 

Motsatsen är en helt standardiserad intervju, då ställs exakt samma frågor i exakt samma 

ordning till samtliga respondenter, detta går att jämföras med en enkätundersökning (Bell & 

Waters, 2016). 

Intervjuer är lämpligt att använda när åsikter och uppfattningar ska undersökas, men det finns 

en rad olika intervjuer, strukturerade och semistrukturerade är två av dessa (Denscombe, 2018). 

Vid insamlandet av material var semistrukturerade intervjuer den mest lämpliga. Anledningen 

att denna metod valdes var på grund av att både intervjuaren samt respondenten ska ha 

möjlighet att styra frågorna eller fylla på om det behövs följdfrågor, stor tyngd ska ligga på 

respondentens chans till öppna svar och besvara de olika frågorna på ett uttömmande sätt. Det 

är också en passande metod då färre ett färre antal respondenter deltar. Semistrukturerade 

intervjuer ger även ett annat djup på samtalen, då de är friare, och en eventuell känsla av förhör 

undviks (Denscombe, 2018; Backman et al., 2018).  

Det finns också nackdelar med intervjuer, det kan vara svårare att sammanställa samt tar mycket 

tid i anspråk. Intervjuer grundar sig på vad respondenten säger istället för vad hen faktiskt menar 

eller gör (Denscombe, 2018), vilket undveks då semistrukturerade intervjuer användes, vilket 

gav en chans till att till exempel ställa följdfrågor. En annan nackdel kan vara att intervjuaren 

påverkar respondenten, ett exempel kan vara om en vuxen intervjuar ett barn (Denscombe, 

2018; Backman et al., 2012). Frågornas karaktär var av ett sådant slag att detta inte beräknades 

vara någon risk. Materialet samlades in med hjälp av gruppintervjuer med eleverna, de hade 

alltid stöd av varandra. Frågornas karaktär behöver också planeras noggrant och långa eller 

ledande frågor bör undvikas (Patel & Davidsson, 1991). Det här kan bli svårt under intervjuerna 

med eleverna, då det är yngre elever som deltar. Om de till exempel inte förstår en fråga måste 

den omformuleras, utan att tappa kontentan eller bli en ledande fråga.  
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Alla intervjuer, både med lärarna samt eleverna, genomfördes på lärarnas arbetsplatser. 

Anledningen till detta var för att mitt schema var mer flexibelt. Vid intervjuerna användes en 

applikation som heter röstmemo, den finns som en förinställd applikation i iPhone. Det fanns 

en viss risk att ljudkvalitén inte skulle hålla måttet och att det, på grund av kvalitén, i sin tur 

skulle bli problem med transkriberingen. Ljudupptagning är fördelaktigt att använda vid 

intervjuer, detta för att kunna hålla fokus på den responderande samt kunna vara säker på att 

anteckningarna stämmer. Ljudupptagning är ett bra hjälpmedel under intervjuerna, då kunde 

allt fokus läggas på intervjufrågorna samt respondenten. Det blir också lättare att snabbt tänka 

ut och ställa relevanta följdfrågor eller be lärare vidareutveckla och slippa lägga energi på att 

anteckna vid varje intervju (Bell & Waters, 2016). Det fanns en risk att lärarna inte ville bli 

inspelade. Stor vikt lades vid att informera respondenterna så noga som möjligt om de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer med lärarna 

Samtliga lärare tillfrågades genom personlig kommunikation om de ville delta i den här studien, 

detta gav förhoppningsvis en mer personlig kontakt då kunde de samtidigt ställa fler frågor om 

intervjun. Vi kunde enkelt bestämma en tid som passade oss båda samt verksamheten. På det 

här sättet blev det mer personligt.  

De sex huvudfrågor som ställdes under samtliga lärarintervjuer var; 

 Hur skulle du förklara likhetstecknet?  

Den här frågan fick inleda varje intervju, här gav de en förklaring om vilken uppfattning de 

själva har om likhetstecknet, vilket var en av forskningsfrågorna. Faulkner (2009) understryker 

att lärare kan använda ett mer exakt språk med elever när det kommer till likhetstecknet som 

begrepp. I de tidigare skolåren ligger fokus på att slutföra olika beräkningar, elever ser 

likhetstecknet som ett operationellt tecken och eleverna får lära sig att ett svar efterfrågas 

(Vincent et al., 2015).  

Många lärare förlitar sig på läroböcker och använder dessa för att introducera olika områden 

samt att läraren påverkas av arbetsböcker (Li et al., 2008), därför föreföll detta som en passande 

fråga; 

 Anser du att läromedlen hjälper dig i arbetet med likhetstecknet?  

o På vilket sätt? Finns det något du saknar i läromedlen? 

Den tredje frågan lyder; 

 När började ni arbeta med likhetstecknet? 

Den här frågan formulerade på grund av att tidigare forskning visar att även unga elever kan 

utveckla en förståelse för likhetstecknet, att det är en relationell symbol (Carpenter et al., 2003; 

Sherman & Bisanz, 2009) samt att det är fördelaktigt att så tidigt som möjligt prata om 

likhetstecknet och hur det ska användas (Falker et al., 2008). Då lärarna i respondentgruppen 

arbetade i olika årskurser var detta en befogad fråga att ha med, för att se om de hade olika 
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åsikter i när eleverna bör introduceras för det. Nästa fråga svarar direkt mot andra 

forskningsfrågan med samma utformning; 

 Hur introducerar du likhetstecknet för dina elever? 

o När introducerar du likhetstecknet? 

Ger lärarna en operationell förklaring på likhetstecknet eller, vad det faktiskt är, en relationell?  

En relation mellan data. (Kieran, 1992; Prediger, 2009). Många grundskoleelever tror att det är 

en symbol för att något ska göras (Harbour et al., 2016; Powell & Fuchs, 2010). 

 Använder du konkret material i ditt arbete med likhetstecknet? 

Den femte frågan, som behandlar konkret material, utformades då det är viktigt att använda sig 

av konkret material för att eleverna ska få en bra begreppsförståelse av likhetstecknet (Capraro 

et al., 2011). Barth och kollegor (2008) lyfter en studie som visar att även yngre elever kan 

slutföra matematikproblem som presenteras utan symboler. Majoriteten av de tillfrågade lärarna 

i den här studien arbetar med yngre elever.  

Flertalet studier, bland annat en genomförd av Carpenter med kollegor (2003), visar att elever 

ofta ser likhetstecknet som en signal för att något ska göras. Det är därför det här den sista av 

forskningsfrågorna i denna studie; 

 Anser du att elever har bristande kunskaper när det kommer till likhetstecknets innebörd 

och hur de ska använda det? 

När intervjuerna planeras är det viktigt att ha standardiseringen i bakhuvudet, med 

standardisering innebär hur mycket ansvar intervjuaren har. Om frågorna formuleras under 

tiden som intervjun pågår handlar det om en låg standardiseringsgrad, ordningen på frågorna 

ställs i en lämplig ordning för den aktuella respondenten (Bell & Waters, 2016). Till 

lärarintervjuerna fanns det sex frågor huvudfrågor, men under intervjuns gång uppkom 

följdfrågor. Ordningsföljden på frågorna anpassades efter den responderande. 

Standardiseringsgraden på intervjuerna var relativt låg. En standardiserad intervju kan jämföras 

med en enkätundersökning, då exakt samma frågor ställs i exakt samma följd till samtliga 

respondenter (ibid.). 

Sedan måste vi också se hur frågorna vid en intervju kan tolkas av respondenten, vilket 

svarsutrymme som ges, detta kallas struktureringsgrad. En intervju med ja eller nej-frågor är 

helt strukturerad, ställer vi istället öppna frågor blir struktureringsgraden beroende på hur vi 

ställt frågorna. Beroende på standardisering- samt struktureringsgrad får vi olika typer av 

intervjuer, som lämpar sig för olika områden (Bell & Waters, 2016). I lärarintervjuer samt 

gruppintervjuer med eleverna användes av låg standardisering samt struktureringsgrad under 

både lärarintervjuerna samt gruppintervjuer med eleverna, då det var önskvärt med så fria svar 

som möjligt. 
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4.2.2 Semistrukturerade gruppintervjuer med eleverna 

Då lärarna gett sin uppfattning och hur de introducerar samt arbetar med begreppet väcktes 

också en nyfikenhet om vilket uppfattning eleverna har. Tänker de likadant som läraren? Här 

föll valet på gruppintervjuer med eleverna. En gruppintervju kan genomföras på ungefär samma 

sätt som en enskild intervju, men vid en gruppintervju får intervjuaren in fler svar. Forskningen 

får också en större bredd och antalet respondenter ökar utan att för den skull ta mer tid i anspråk. 

Vid gruppintervjuer erbjuds också ett menings- och åsiktsutbyte, det sker en diskussion. 

Dynamiken och deltagarna påverkar därför gruppintervjuerna (Denscombe, 2018). 

Det finns för- och nackdelar med gruppintervjuer, en av nackdelarna kan vara att starka 

personligheter tenderar att ta över lite och andra backar, en annan nackdel kan också vara att 

somliga blir nervösa och anser att intervjusituationer är jobbiga. En fördel kan vara att det blir 

intressanta och givande diskussioner vid gruppintervjuer (Bell & Waters, 2016). 

Dessa gruppintervjuer genomfördes i mindre grupper om tre elever i varje respondentgrupp, 

intervjuerna beräknades ta mellan 10 – 15 minuter att genomföra. Vid planering av intervjuer 

måste standardiseringen finnas i åtanke, detta syftar till hur mycket ansvar intervjuaren har. 

Med låg standardiseringsgrad formuleras frågorna under intervjun och dessa ställs i den ordning 

som anses lämpligt för den aktuella respondenten. Vid en helt standardiserad intervju ställer vi 

exakt samma frågor i exakt samma ordning till samtliga respondenter, liknande en 

enkätundersökning (Bell &Waters, 2016). 

Sedan måste vi också se till hur frågorna vid en intervju kan tolkas av respondenten, vilket 

svarsutrymme som ges, detta kallas struktureringsgrad. En intervju med ja eller nej-frågor är 

helt strukturerad, ställer vi istället öppna frågor blir struktureringsgraden beroende på hur vi 

ställt frågorna. Beroende på standardisering- samt struktureringsgrad får vi olika typer av 

intervjuer, som lämpar sig för olika områden (Bell & Waters, 2016). I lärarintervjuer samt 

gruppintervjuer med eleverna användes standardisering samt struktureringsgrad under både 

lärarintervjuerna samt gruppintervjuer med eleverna, då det var önskvärt med så fria svar som 

möjligt. 

Dessa två gruppintervjuer genomfördes i de klasser där lärarrespondenterna arbetar. De frågor 

som ställdes var;  

 Vad heter symbolen som pilen pekar på? 6 + 6 = 12 

 Är 3 + 3 = ___ enklare eller 3 + ___ = 5 enklare? 

 I vilket sammanhang används = ? 

 Kan begreppet användas på något annat sätt? 

Anledningen till att dessa frågor valdes var för att ta reda på hur bekanta de är med begreppet, 

om de ser på ekvationer med öppen utsago på annat sätt, än vad elevernas gjorde i Powells 

(2015) studie. I den studien svarade flertalet av eleverna fel på en liknande uppgift. Eleverna 

berättade även när de använder likhetstecknet, om de använder som en relationell symbol, att 
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det är en balans mellan tal (Ginsbury, 1977; Jacobs et al., 2007; Jones et al., 2012). Den sista 

frågeställningen är;  

 Vilka kunskaper besitter eleverna när det kommer till likhetstecknet?  

Här fick eleverna själva berätta. 

Även vid elevintervjuer måste struktureringsgraden tas i beaktning, ja eller nej-frågor är en helt 

strukturerad intervju men om intervjun istället har helt öppna frågor beror struktureringsgraden 

på vilka typer av frågor som ställs (Bell & Waters, 2016).  

4.3 Bearbetning, tolkning och analys 

Efter genomförda intervjuer fanns det ett ganska omfattande råmaterial, i form av 

ljudupptagningar. Som bearbetningsmetod transkriberades alla inspelade intervjuer, detta 

innebär att överföra tal- till skriftspråk. Detta för att tolka och analysera data, vilket är ett väldigt 

tidskrävande arbete (Backman et al., 2012). Under bearbetningen av det transkriberade 

materialet skrevs samtliga intervjuer ut för att få en tydlig överblick, dessa klipptes itu till 

mindre delar.  

4.3.1 Teoristyrd (deduktiv) analys – innehållsanalys 

När det insamlade materialet ska analyseras finns det fem huvudsakliga tillvägagångssätt, vilka 

används vid analyser av samtal och text, dessa är; innehållsanalys, grundad teori, diskursanalys, 

samtalsanalys och narrativ analys (Denscombe, 2018). Valet föll på innehållsanalys. 

Anledningen till detta är för att den kan tillämpas på nästan vilken typ av text som helst. 

Innehållsanalyser följer vanligtvis samma mall, oavsett vilken text som ska bearbetas. Det är 

en enkel procedur som möjliggör för en tydlig kvantifiering av text, vilket innebär att mängden 

data kan mätas. Innehållsanalys är en lämplig metod att använda sig av när det handlar om att 

undersöka olika åsikter (ibid.). Tack vare lärar- och elevintervjuer kunde detta genomföras. 

Ett sätt att starta en innehållsanalys är genom att börja med en forskningsfråga och efter det 

bestämma sig för hur urvalet ska ske, detta bör vara väldigt tydligt utformat (Bell & Waters, 

2015; Denscombe, 2018). När urvalet var genomfört togs det hänsyn till lärarnas 

arbetslivserfarenhet samt verksamma år. Då syftet med arbetet var att få en förståelse för hur 

lärare introducerar och arbetar med begreppet likhetstecknet, eftersträvades ett stort spann på 

respondenter. 

När detta är gjort fortsätter nästa steg på innehållsanalysen, steg nummer två, då ska texten 

brytas ner till mindre delar (Denscombe, 2018.). Till exempel genom att skriva ut samtliga 

intervjuer och klippa isär dessa för att sedan på ett enkelt och överskådligt sätt strukturera upp 

materialet, analysenheterna kan se lite olika ut, dessa kan bestå av till exempel hela stycken 

eller endast enstaka ord. Som tredje steg gäller det att komma fram till en väsentlig 

kategorisering för analysen av data. Den som genomför studien måste ha en tydlig bild av hur 

frågeställningarna och kategorierna ska framställas i texten, vad anser forskaren är intressant 

(ibid). När tidigare forskning bearbetades formades de olika frågeställningarna; Vilken 

uppfattning har lärarna själva om likhetstecknet? Hur beskriver lärarna att de introducerar 

likhetstecknet för eleverna? Vad anser lärarna om läromedlen, är dessa till någon hjälp i 
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arbetet med likhetstecknet? och Vilka kunskaper besitter eleverna när det kommer till 

likhetstecknet? Vilka i sin tur utmynnade i underrubriker. Dessa underrubrikerna från 

bakgrunden; elevers vanliga tolkning av likhetstecknet, elevers missuppfattning och problemen 

med arbetsböcker, vikten av att erövra en djupare förståelse, negativa effekter på elevernas 

matematiska resonemang samt lärarnas förståelse samt vad de bör tänka på i arbetet med 

likhetstecknet, användes för att strukturera upp det insamlade materialet. I det fjärde steget ska 

materialet sorteras i enlighet med de olika kategorierna, här bör stor noggrannhet tas i 

beaktning. Efter att texten transkriberats hittades gemensamma nämnare och dessa delades upp 

enligt underrubrikerna (ibid.). 

Det fanns även vissa nackdelar med innehållsanalys, några av dessa är att det kan vara svårt att 

tolka underförstådda meningar, eller att läsa mellan raderna, detta har en betydelse för det som 

är uttalat – men även för sådant som inte nämns (Denscombe, 2018). Semistrukturerade frågor 

gav mer utrymme för att utveckla frågorna eller svaren och dessa nackdelar kan minimeras. Det 

anses vara en ganska grundläggande och enkel metod, speciellt när det kommer till mer 

invecklade texter (Denscombe, 2018). En annan nackdel med intervjuer kan vara att 

transkriberingstiden samt sammanställandet av material kan ta lång tid i anspråk (Backman et 

al., 2012). Det fanns en risk att transkriberingen av de fem lärarintervjuerna skulle ta tid, vilket 

inte hände och de gav fullgoda svar på forskningsfrågorna.  

 

4.4 Forskningsetiska principer 

Forskningen är viktig för samhällets och individens utveckling (Vetenskapsrådet, 2002) men 

det är en del att tänka på och innan forskning kan påbörjas finns det fyra forskningsetiska 

principer vi måste ta hänsyn till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Genom personlig kommunikation tillfrågades lärarna i urvalsgruppen om de ville medverka i 

den aktuella studien. Varje lärarintervju började med att de informerades om studiens syfte, att 

studien är ett examensarbete på avancerad nivå och en del av grundlärarutbildningen. De fick 

också veta att arbetet kommer att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida efter 

godkännande samt att intervjun kommer spelas in och alla deltagare avidentifieras. Materialet 

kommer endast användas till det aktuella examensarbetet och efter att arbetet är godkänt 

kommer materialet att förstöras. De informerades även om att deltagandet är frivilligt och att 

de kan närsomhelst avbryta utan någon förklaring. Samtliga gav sitt godkännande. Anledningen 

till att varje intervju började på detta sätt är med tanke på de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. Då vuxna människor intervjuades och frågorna inte anses 

vara av känslig karaktär behövdes det ingen information- och samtyckesblankett, som vid 

elevintervjuerna, utan det var tillräckligt att gå igenom dessa muntligt i början av varje intervju. 

Lärarna fick också presentera sig, berätta var de arbetar samt hur många yrkesverksamma år de 

har.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att alla respondenter kanske inte vill bli inspelade och att ha 

en plan även för detta. Genom att vara väl förberedd och det ska vara enkelt att anteckna det 

som sägs på intervjun – även utan inspelning. En intervju är för den skull inte bortkastad bara 
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för att den inte blir inspelad. En inspelning kan även hämma respondenten under intervjun. 

Respondenten har även rätt att veta vad det inspelade materialet kommer att användas till, vilka 

som kan lyssna på den samt hur länge den kommer att sparas (Bell & Waters, 2016).  

 

Innan elevintervjuerna genomfördes kontaktades klasslärarna för de tilltänkta klasserna. 

Därefter skickades det ut information – och samtyckesbrev, där bland annat syftet med studien 

beskrevs, se Bilaga 1, till vårdnadshavarna. Detta är något som även Bell & Waters (2016) tar 

upp, om minderåriga ska delta måste vårdnadshavarna godkänna detta. I brevet fanns 

information om samtyckeskravet, konfidentialkravet samt nyttjandekravet, då samtliga elever i 

respondentgrupper är minderåriga. Informationsbrevens utformning måste ha ett bra innehåll 

och utformning. Samtliga tillfrågade tackade ja till att delta i den aktuella studien. 

Vetenskapsrådet (2002) hjälper oss reda ut de fyra forskningsetiska principerna; 

4.4.1 Informationskravet 

Forskaren ska se till att berörda parterna informeras om den aktuella forskningens syfte. 

Detta kan sammanfattas i regel nummer ett, vilket innebär att uppgiftslämnare och deltagare 

vid undersökningen har fått god förhandsinformation om vilken uppgift de har i projektet och 

rådande villkor. Det betyder att allt deltagande är frivilligt och att de närsomhelst har rätt att 

avbryta deltagandet. Deltagarna måste få information om samtliga delar av undersökningen, 

speciellt de delar som eventuellt kan påverka deras intresse och vilja att delta. I informationen 

som lämnas ut innan undersökningen ska den projektansvariges namn samt 

institutionsanknytning finnas med, för att enkelt kunna komma i kontakt. Undersökningens 

genomförande samt syfte ska anges. 

I informationen ska det framgå att det är helt frivilligt att delta samt att all information inte 

kommer att användas i något annat syfte än den aktuella forskningen. Det är också fördelaktigt 

om det finns med uppgifter om på vilket sätt samt var resultaten från forskningen kommer att 

redovisas. Muntligt eller skriftligt ska informationen nå de aktuella respondenterna och detta 

senast i och med att enkät skickas ut samt innan intervjuer påbörjas (ibid.).  

Detta var något som gjordes muntligt med lärarrespondenterna när de tillfrågades om att delta 

i intervjuerna, de blev informerade ännu en gång efter att ljudinspelningen slagits igång, då de 

fick godkänna. Innan elevintervjuerna fick vårdnadshavarna all information i de information- 

och samtyckesbrev som gick ut innan intervjuerna, dessa återfinns i Bilaga 1. 

4.4.2 Samtyckeskravet 

Medverkan är frivillig och undersökningsdeltagarna har rätt att bestämma över sin delaktighet. 

Regel nummer två innebär att deltagare själva har rätt att bestämma huruvida de vill medverka 

eller inte. Detta kan sammanfattas med att uppgiftslämnare eller undersökningsdeltagare måste 

lämna sitt godkännande till forskaren. Om de tilltänkta deltagarna är under 15 år och 

undersökningen är av känsligt slag bör dessutom vårdnadshavare lämna sitt godkännande (Bell 

& Waters, 2016; Vetenskapsrådet, 2002). Den här regeln är precis som regel 1 beroende av vad 

det är för undersökning som ska genomföras. Om deltagarna ska delta aktivt i undersökningen 

ska godkännande lämnas innan undersökning eller i samband med att enkät skickas ut.  
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Regel nummer tre, medverkande ska ha rätt att själv bestämma hur, hur länge och på vilka 

villkor de ska delta i undersökningen. De är fria att avbryta sin medverkan när som helst utan 

att behöva ange varför, detta ska inte heller ge några negativa konsekvenser för dem. Om en 

respondent vill avbryta mitt i en intervju är det helt fritt att göra detta, om detta sker behöver 

inte forskaren förstöra insamlat material från den respondenten.  

Regel nummer fyra innebär att om en deltagare väljer att avbryta sin medverkan får inte 

deltagarna utsättas för olämplig påverkan. (Vetenskapsrådet, 2002).  

Beroende på frågornas syfte samt karaktär kan en chef eller tillförordnad behöva informeras 

(Bell & Waters, 2016). 

Efter att ljudinspelningen slogs på fick lärarna även information om att de närsomhelst kunde 

välja att avbryta sin medverkan. I information- och samtyckesbrevet (se Bilaga 1) blev 

vårdnadshavarna varse om samtyckeskravet, skrivet på ett mer vardagligt språk, också. 

4.4.3 Konfidentialitetskravet 

Samtliga uppgifter om personer som deltar i en undersökning ska ges sekretess och 

personuppgifterna ska förvaras så att ingen obehörig ska kunna få tag på dem (Vetenskapsrådet, 

2002). Många vill garantera anonymitet, men detta kan vara väldigt svårt att hålla. Vid 

anonymitet innebär det att inte ens forskaren vet vem som svarat vad, detta innebär att inte 

identifiera personer med nummer och kan inte heller skicka individuella påminnelserna. Men 

konfidentiell innebär att forskaren vet varifrån svaret kommer men får inte lämna ut information 

om respondenterna (Patel & Davidsson, 1991). 

Regel nummer fem innebär att en tystnadsplikt bör upprättas och undertecknas av samtliga som 

kommer i kontakt eller arbetar med etiskt känsliga uppgifter.  

Regel nummer sex handlar om personuppgifter, all information om uppgiftslämnare ska 

nedskrivas, sparas samt avidentifiera, detta gäller speciellt uppgifter av känslig karaktär. Det 

ska vara omöjligt för obehöriga att få ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vid lärarintervjuerna fick de veta att samtliga namn kommer att avidentifieras. En total 

anonymitet går inte att garantera vid intervjuer, då får inte ens intervjuaren veta vem 

respondenten är (Vetenskapsrådet, 2002). Vårdnadshavarna fick denna information, innan 

elevintervjuerna, i information – och samtyckesbrevet, se Bilaga 1, som de fick gå igenom, 

signera och skicka tillbaka. 

4.4.4 Nyttjandekravet 

Den insamlade informationen, om enskilda individer, får endast användas till forskning. 

Regel nummer sju är att uppgifter om enskilda personer, som samlats in till forskningsändamål 

endast får användas till forskning och inte för vinstdrivande eller andra icke-vetenskapliga 

syften. Allmänt gäller att insamlade personuppgifter tänkta för forskning endast bör ges eller 

utlånas till forskare som har samma åtaganden mot uppgiftslämnarna som forskarna som en 

gång mottog materialet. 
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Regel nummer åtta innebär att personuppgifter till forskningsändamål inte får användas för 

enskilda beslut som berör den enskilde individen, förutom efter godkännande av den berörda 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Lärarna fick all information muntligt, att allt insamlat material kommer att användas till just 

den aktuella studien och ingenting annat, materialet kommer att förstöras efter att det blivit 

godkänt och publicerats. De fick också information om vart det kommer att publiceras. Inför 

elevintervjuerna fick vårdnadshavarna exakt samma information, men skriftligt.  

4.5 Reliabilitet och validitet 

Vid insamlandet av data är det viktigt att insamlingen har så hög tillförlitlighet som möjligt, 

även kallat reliabilitet. Backman och kollegor (2012) skriver att med hög reliabilitet menas att 

den är exakt och om samma undersökning genomförs igen ska samma resultat komma fram. 

Men Denscombe (2018) poängterar att detta är svårt att avgöra då forskaren blir en del av 

forskningen. Det är svårt att veta om det faktiskt blir samma resultat om någon annan genomför 

samma studie. Men för att komma så nära en god reliabilitet som möjligt behöver detaljerad 

information finnas nedtecknade, så som olika processer, metoder och beslut som forskaren tagit 

under studiens gång (ibid.). 

I den aktuella studien finns allt noga nedskrivet, teoretiskt borde det vara möjligt att få samma 

resultat om exakt samma studie genomförs, på exakt samma sätt, igen. Men då öga mot öga - 

intervjuer genomfördes finns det en risk att känslor, personkemi eller eventuella tidigare möten 

påverkar resultatet. Detta hade kunnat undvikas vid till exempel en enkätundersökning. 

Studiens reliabilitet förstärks tack vare flertalet citat. 

Validitet, eller hög giltighet, innebär att det som verkligen ska studeras har studerats (Backman 

et al., 2012). Det kanske är det svåraste men även det mest väsentliga dilemmat (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Denscombe (2018) poängterar att det finns några 

frågor att ta hänsyn till i frågan om validitet;  

 Respondentvalidering, att kunna återgå till de olika respondenterna och deras åsikter, 

vilket kan hjälpa till att inventera resultaten. Forskaren kan utveckla sin förståelse och 

studien kan förbättras. 

 Grundade data, en av de största vinsterna med kvalitativ forskning är att det insamlade 

materialet insamlats via personliga kontakter. 

 Triangulering, att kunna nyttja olika källor för att höja materialets trovärdighet (ibid.). 

Frågorna till samtliga intervjuer planerades noga, inspelningen var tillförlitlig och 

transkriberingen har genomförts med stor noggrannhet. Urvalsgruppen var dock relativt liten, 

det är möjligt att det hade blivit ett annat utfall om det var fler deltagare i studien. Studiens 

resultat svarar bra mot studiens syfte samt frågeställningar, alla frågorna blev besvarade av 

respondenterna, vilket gav en bra bredd samt djup på studien. 
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5 Resultat 
Syftet med denna studie är att få en inblick och ökad förståelse för hur lärare i olika årskurser 

introducerar och arbetar med begreppet likhetstecknet, vilka svårigheter de stött på och vilka 

hjälpmedel de använt för att tackla dessa. Både lärare och elever har fått beskriva sina 

uppfattningar om likhetstecknet. Lärarna har dessutom berättat vad de anser om läromedel och 

hur de själva använder sig av läromedel i sin undervisning. De resultat som framkom ställdes 

mot tidigare forskning under följande avsnitt. 

5.1 Elevernas vanliga tolkning av likhetstecknet 

Bella, som undervisar i en årskurs ett, vittnar om att hur mycket de än arbetat och samtalat om 

likhetstecknet och hur det används har vissa elever svårare att ta det till sig och förstå 

innebörden. För somliga tar det längre tid och det krävs mer bearbetning innan de förstått syftet 

med likhetstecknet. 

Många gånger det är jätteviktigt också att man ser att fem minus tre blir... nä, 

det blir inte, det är lika mycket som två (Bella). 

Carro berättar att när hon introducerar likhetstecknet, i första klass, brukar hon börja med att 

ställa en öppen fråga till sina elever, 

Ja det blir ju svaret säger dom (Carro). 

Carro understryker att de sedan skriver upp ett exempel på tavlan och eleverna anser återigen 

att likhetstecknet betyder svaret, hon fortsätter sedan med att fråga hur mycket det är på andra 

sidan om likhetstecknet, då de flesta elever fortfarande insisterar på att det är svaret. Tillslut 

brukar de tillsammans komma in på att det ska vara lika mycket på båda sidorna.  

Här befinner sig eleverna i vad Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen, de 

interagerar, den vuxne stöttar och guidar igenom ämnet och så småningom klarar eleverna av 

det på egen hand (Jakobsson, 2012; Vygotskij, 2001; Pinter, 2006; Pramling et al., 2007). Även 

ett samlärande uppstår i dessa diskussioner, samlärande står för mer än bara samverkan och 

samarbete (Williams, 2001). Flertalet av eleverna ser likhetstecknet som ett tecken på att något 

ska göras, att det är en räkneprocess. Men det är faktiskt en relation mellan två data (Vincent et 

al, 2015; Kieran, 1992; Prediger, 2009). 

Ellen, som inte är verksam grundskollärare längre, berättar att många av eleverna i början av 

högstadiet har bristande kunskaper i hur likhetstecknet används. Daniella, som arbetar i en 

årskurs fyra, bekräftar också detta. 

… och att ta verkligen en diskussion med dom om, lika med betyder att det 

ska vara lika mycket på båda sidorna men att det står på olika sätt, alltså det är 

som förkortat ner, här är alltså svaret på ena sidan kanske men ibland så 

medvetet så skriver jag också lite huller om buller. Det är ju precis samma 

princip, fast nu byts det ut då mot ett x eller ett y eller så (Daniella). 
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Att använda likhetstecknet lite ”huller om buller” är också något som Powell (2015) skriver 

om, men Powell (2015) nämner dessa som uppgifter med öppen utsago eller atypisk ekvation. 

Det är fördelaktigt att börja introducera likhetstecknet i de tidigare årskurserna (Falkner et al., 

1999). 

Varje intervju inleddes med frågan; vet ni vad det här tecknet heter? Eleverna fick samtidigt se 

en bild på likhetstecknet. 

Det betyder att det ska vara lika mycket på båda sidorna… alltså lika med 

(elev i årskurs tre). 

Eleverna i årskurs tre var inte lika säkra på benämningen likhetstecknet, de hade däremot full 

koll på hur det ska användas. 

Carro berättar att hennes elever har god förståelse för att det ska vara lika mycket på båda 

sidorna om likhetstecknet. De har jobbat mycket med, vad hon kallar, ”kluriga uppgifter”. Hon 

berättar att ibland placerar hon svaret först, likhetstecknet i mitten, blankt och sen plus 

någonting, detta bekräftar även hennes elever.  

Under gruppintervjun med tredjeklassarna, där Carro är klasslärare, fick de se följande tal; 

 3 +  3 =  ___ samt 3 +  ___  =  5 

Två av eleverna ansåg att båda var lika enkla, den tredje eleven ansåg att 3 +  3 =  ___ var 

enklare, frågan om det hade att göra med utformningen kom upp. 

Men det är ju för att dubblorna är enklare! (Elev i årskurs tre). 

Dessa elever hade inga invändningar på siffrornas placeringar, att de var ”huller om buller”, 

som Daniella läraren i årskurs fyra sa, eller som Powell (2015) kallar dem, öppen utsago eller 

atypisk ekvation. Carro anser däremot att eleverna har svårare för att klara liknande uppgifter, 

men då subtraktion behandlas. Carro berättar att eleverna uttrycker att de förstår att det ska vara 

lika mycket på båda sidorna men vet inte hur de ska göra när det är subtraktion. Carro 

poängterar att subtraktion tenderar att vara svårare i allmänhet, bland samtliga elever, än vad 

addition är. 

Under gruppintervjun med förstaklassarna, där Bella är klasslärare, fick de se samma uppgifter 

som tredjeklassarna; 

 3 + 3 = ___ och 3 + ___ = 5. 

Frågan var densamma, vilken de uppfattade som enklast. 

Den första! Absolut den första! (Elev i årskurs ett). 

Förstaklassarna som deltog i gruppintervjun var eniga om att det är mycket enklare att förstå 

den första uppgiften, där lösningen ska stå till höger efter räkneuppgiften. De förklarade att det 

var enklare med två tal på ena sidan och tomt på andra. Elever får inte prova på olika typer av 
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ekvationer där de får se likhetstecknet på olika positioner i grundskolan, det vanligaste är att 

likhetstecknet kommer sist i en ekvation och endast ett tal ska stå bakom likhetstecknet (Falkner 

et al., 1999), men treornas svar skvallrade om att de arbetat med olika typer av ekvationer. Detta 

är också något som Daniella berättar, att det lätt blir för enformigt, eleverna ser uträkningen 

och sedan förväntas det satt svaret ska skrivas på höger sida. Hon påminner om att det är bra 

med variation i arbetet med likhetstecknet och speciellt med de yngre barnen. I en tidigare studie 

fick eleverna lösa ekvationerna med räkneoperation på båda sidorna om likhetstecknet (Blanton 

et al., 2018), så kallade atypisk ekvation (Powell, 2015). Eleverna såg dessa ekvationer som 

operativa och de flesta eleverna saknade strategier för att lösa dessa och flera elever ignorerade 

de siffror som föll utanför a + b = c-mallen (Blanton et al., 2018). 

Bella nämner att på nationella proven i årskurs tre är likhetstecknet med som en uppgift och då 

gäller det att de har förstått och vet hur det ska användas. Eleverna är inte klar med 

likhetstecknet bara för att det behandlades i klass ett och två, det behöver vara ett återkommande 

moment i matematikundervisningen. Även Ellen lyfter nationella proven, det är flertalet elever 

som har svårigheter när de kommer till uppgifter som behandlar likhetstecknet, hon har noterat 

att det är en vanlig fallgrop. I studien som Stephens med kollegor (2013) genomförde, vilket 

handlade om elevernas förståelse för likhetstecknet, uppmärksammades att elevernas 

uppfattning om likhetstecknet samt ekvationsstrukturer kräver stöttning och uppmärksamhet – 

genom hela grundskolan. Det tar tid. 

5.2 Elevernas missuppfattning och problemet med arbetsböcker 

Många elever reflekterar inte över hur likhetstecknet ska användas, de fortsätter bara att jobba 

med uppgiften och tänker inte på att det ska vara lika mycket i alla steg. Det går inte att bara 

fortsätta med flera uträkningar, det är något som vi ofta behöver pausa och prata om, berättar 

Daniella. Om eleverna inte förstått hur likhetstecknet ska användas och fortsätter tänka att det 

är en symbol för att något ska göras kan det bli problematiskt när mer avancerade uppgifter ska 

utföras (Harbour et al., 2016; Powell & Fuchs, 2010). Det kan också ha betydelse för 

ordförståelsen, som krävs vid problemlösningsuppgifter, då eleverna ska ta reda på vad de redan 

vet och vad de ska ta reda på (ibid.). 

Daniella belyser vikten av att inte använda likhetstecknet på ett monotont sätt, det är 

fördelaktigt med variation. För att eleverna inte bara får se en uträkning där svaret ska stå på 

höger sida. Hon nämner också att lärare kanske är bättre på att variera med de yngre barnen och 

stämma av i lågstadiet hur kunskaperna ser ut. Men kommer sen på att uppgifterna i årskurs 

fyra samt i de lägre årskurserna är inte helt olika varandra till utformningen, skillnaden är att i 

årskurs fyra arbetar de med x och y och i de längre årskurserna används mest ett __ istället för 

en bokstav. Då kan uppgifterna se lite olika ut, ibland kommer bokstaven före likhetstecknet 

och ibland efter. Detta är även någonting som Ellen lyfter fram, i de yngre årskurserna används 

__ istället för just bokstäver. Hon önskar att det användes x och y tidigare, detta skulle kanske 

kunna hjälpa eleverna med deras begreppsförståelse. 

… bokstäver tenderar att skrämma eleverna lite (Ellen). 

Hon säger också att det är ju ingen skillnad… 



24 

 

 

…för ___  +  3 =  5 är ju precis samma sak som 𝑥 +  3 =  5 (Ellen). 

I en undersökning, som genomfördes i USA, där de tittade på olika arbetsböcker användes 

likhetstecken som ett svarstecken, problemet stod på vänster sida och lösningen skulle stå till 

höger (Knuth et al., 2008). Ett bekymmer kan vara miniräknare, på miniräknaren betyder oftast 

= att nu ska vi räkna ut svaret. Till exempel 10 +  5 och sen trycker = så levereras svaret 15 

direkt (Vincent et al., 2015). Det är vanligt att eleverna tänker att = är samma sak som på 

räknaren, att nu kommer svaret (Li et al., 2008). Daniella poängterade att det är viktigt att inte 

använda likhetstecknet på samma sätt hela tiden. 

Anna, som undervisar i förskoleklass, använder sig inte av arbetsböcker i verksamheten, de 

arbetar tematiskt utifrån elevernas intressen. Eleverna brukar arbeta med olika matematikblad, 

då de är starten av sin skolgång och i materialen de hittills använt har inte likhetstecknet som 

begrepp behandlats. De andra lärarna använder läromedlen som en grund, Bella, som undervisar 

i årskurs två, är noga med att poängtera att matteboken inte är matte för henne, de arbetar med 

så mycket mer än bara matteboken. Innan matematikboken tas fram arbetar de mycket praktiskt, 

både med konkret material, till exempel vågar men även tillsammans – även kallat kooperativt. 

Ibland ritar de också på papper… 

… för att verkligen bearbeta kunskaperna innan (Bella). 

Bella, i årskurs två, anser också att det är viktigt att utmana eleverna med svårare uppgifter, då 

måste eleverna använda sina kunskaper på ett annat sätt. Det är genom utmaningarna det 

uppmärksammas om eleverna verkligen förstått likhetstecknets innebörd. Matematikboken är 

nästan det sista steget och används som en färdighetsträning och komplement till 

matematiklektionen, säger hon. Det här är helt tvärtemot vad Li med kollegor (2008) skriver, 

att lärare ofta förlitar sig på arbetsböckerna, böckerna används som ett verktyg för att 

introducera och arbeta med de olika områdena. 

Bella berättar också att läromedlen har en lärarhandledning där det finns massvis med praktiska 

och användbara övningar som även kan uppmuntra till gemensamma diskussioner. Även 

Daniella antyder att de arbetar med andra saker också, ofta laborativt. Eleverna får själva prova 

sig fram och arbeta praktiskt. Hon anser att de har jättebra läromedel, någon annan har redan 

lagt ner pengar och tid på att lägga upp en planering. Denne någon har redan tänkt på alla delar 

som eleverna ska ha det aktuella läsåret, det underlättar planeringen och arbetsbelastningen. 

Speciellt då matematiken är så stor och komplex. 

Men sen så styr ju inte det hela min undervisning och jag lägger ofta upp 

mina genomgångar kanske på ett annorlunda sätt än vad de gör i boken 

(Daniella). 

Daniella erkänner med ett skratt att hon gjorde mer eget material tidigare, men i år har 

matematiken blivit mer komprimerad och det ska in fler moment under årskurs fyra. Detta 

betyder att hon inte hinner göra lika mycket utsvävningar som tidigare och måste hålla sig till 

den matematikplanering som är gjord inför året. För att hinna med alla områden och eleverna 

ska kunna få grunderna, samt gärna lite till, så gäller det att hålla sig ganska tight till 
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planeringen. Förr såg matematikböckerna annorlunda ut, fortsätter Daniella, då skulle eleverna 

arbeta med fler övningar innan de gick vidare, nu går de snabbare framåt.  

Inte heller Carro, som arbetar i årskurs tre, använder läromedlen till punkt och pricka, hon väljer 

ofta att gå utanför boken då det inte alltid känns som att den behandlar allt eleverna behöver. 

Hon berättar att när hennes elever gick i ettan hade de ett annat material som hon inte alls var 

nöjd med. 

…den boken lämnade jag ganska ofta för att dra ut stenciler och så fick de 

jobbat på annat sätt för att jag tyckte att det var för lite stoff i den matteboken 

så då fick dom jobba mycket på sidan om och med lösa papper (Carro). 

Från det att hennes elever började årskurs två har de ett annat material, ett finskt, som hon anser 

är mycket bättre än det som de använde tidigare, det är lite högre krav på matematiken och då 

i huvudsak förståelsen. Arbetsböcker i olika länder skiljer sig åt, speciellt när det kommer till 

hur begreppet likhetstecknet bearbetas (Li et al., 2008). 

Ingen av lärarrespondenterna ansåg att arbetsböckerna gav eleverna en fullgod förståelse för 

likhetstecknet, detta även någonting Powell (2012) tar upp. 

5.3 Vikten av att erövra en djupare förståelse 

Under gruppintervjun med tredjeklassarna poängterade de att;  

Det är en påse med trettio ben i ena och en påse med trettio i andra, då kan 

man sätta ett likhetstecken. Det ska vara lika mycket på båda sidorna (Elev i 

årskurs tre). 

Det är viktigt att vi, som lärare, använder oss av rätt benämning när vi talar matematik, för att 

hjälpa eleverna i sitt lärande, berättar Bella. Hon fortsätter förklara att om hon har exemplet 

5 − ___  =  2, så blir det ju inte den där tvåan på andra sidan om likhetstecknet utan det ska 

vara samma sak på den första sidan och hur gör vi det?  

Ja men då måste jag ta bort en trea för att det ska vara lika mycket som en två, 

så att fem minus någonting blir inte den där andra tvåan utan att man har sina 

värden och sen att det ska bli lika mycket i slutändan, alltså lika mycket på 

båda sidorna (Bella). 

Under gruppintervjun med tredjeklassarna uppkom funderingar på om 2/4 kan vara lika med 

någonting annat. 

En halv! 2/4 är lika med en halv! (Elev i årskurs tre). 

Jämlikhet betyder inte endast samma sak som, det betyder att två saker inte är exakt lika men 

att de har samma värde (Faulker, 2009), precis som tredjeklassaren förklarade. Det är viktigt 

att lärare använder rätt benämning (ibid.)  – vilket Bella gav exempel på. Elever som besitter 

en god förståelse för likhetstecknet kommer ha lättare att förstå matematiken som helhet, men 
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även ha en förmåga att diskutera matematik på ett djupare plan (Carpenter et al., 2003; Falker 

et al., 1999). 

Anna berättar att hon brukar fråga eleverna när olika begrepp kommer på tal, för att eleverna 

själva ska få reflektera. I förskoleklass utgår de hela tiden från elevernas eget lärande och nivå. 

När elever förstår ekvationernas strukturer blir symbolerna transparenta och förståelsen 

automatiserad. Eleverna har ofta bristande kunskaper när det kommer till likhetstecknet och 

eleverna kommer inte kunna förstå arbetssättet samt proceduren som används när de ska lösa 

algebraiska ekvationer (Carpenter et al., 2003). I händelse av att eleverna ser likhetstecknet som 

ett operationellt tecken så löser de oftast atypiska ekvationer fel (Sherman & Bisanz, 2009). Det 

är en relationell symbol, det visar på en relation mellan två data (ibid.). 

Återigen poängterar de vikten av att checka av, har alla elever förstått? Det behövs väldigt 

mycket träning och upprepning, säger Bella. Det är viktigt att våga återkomma till konkret 

material, vågarna är ett bra material att använda sig av, där kan eleverna prova på själva eller i 

grupp, kooperativt, fortsätter hon. Hon tänker på att eleverna ska ta hjälp av varandra och arbeta 

i mindre grupper – även inom andra ämnen, i enlighet med Vygotskijs lärandeteori, där 

kommunikation anses vara en viktig komponent i lärandeprocessen (Säljö, 2000). 

Det är en lång process att gå från konkret material till att rita och till sist skriva på 

matematikspråket, fortsätter Bella. Detta är också en väldigt tidskrävande process. 

Jo, det är ett ganska stort steg. Från det konkret till det abstrakta så att det tar 

tid (Bella). 

Även Daniella, som arbetar i årskurs fyra, pratar om konkret material, förut arbetade de med 

laborativ matematik en gång i veckan, men nu känner hon att tiden inte riktigt finns. Detta är 

något hon anser vara en nackdel. Nu används tavlan mer istället för konkret material, där hon 

brukar rita upp en våg för att förklara att det ska vara lika mycket på båda sidorna för att få en 

jämnvikt. Vissa elever behöver mer förklaring och genomgång än andra.  

Men vi kanske borde använda mer konkret material, det finns ju många elever 

som inte varit inom skolans värld tidigare, innan de började mellanstadiet 

(Daniella). 

Konkret material är också någonting som Ellen, tidigare grundskollärare men som nu arbetar 

på Komvux, talar varmt om. Hon nämner vågen, pengar, volymenheter och så småningom, när 

de arbetar med bråk på mellanstadiet använda sig av tårtbitar som sätts fast på tavlan. Hon 

framhåller även att taktilt material är fördelaktigt för elever i särskolan, de behöver röra och 

känna, hon belyser också vikten av att använda konkret material även med äldre elever. 

Det finns alltid någon i varje klass som inte riktigt förstår men som inte vågar 

fråga (Ellen). 

Ellen poängterar även att hon använder liter- och decilitermått när de arbetat om likhetstecknet, 

en liter är lika mycket som tio deciliter. Sen lägger hon till att de flesta elever gillar att leka med 
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vatten och att dessa lektioner blir lite extra lustfyllda. Skrivtavlor är någonting om Carro 

använder sig av i sin undervisning, då kan eleverna själva bygga ett tal och sen skriva det på 

mattespråket, där får eleverna se båda delarna – de får både laborera och sedan träna på att 

skriva samma sak. Men mest tränar de på att ha likhetstecknet i mitten och så får de prova på 

att ha olika saker på sidorna. Detta är något som Capraro med kollegor (2011) också lyfter, det 

är viktigt att använda sig av konkret material i arbetet med likhetstecknet, det hjälper eleverna 

att få en fullgod förståelse för likhetstecknet som begrepp. 

Daniella tar också upp att hon uppfattar det som att mer avancerad matte ska in jämfört med 

tidigare år, hon säger också att det märks på elevernas matematikkunskaper sedan vi tappade 

pengarna i samhälle, att det nu mera endast används kort överallt. Förut visste alla att fyra 

tjugofemöringar var lika mycket som en krona, eller lika med, två stycken femtioöringar var 

också en krona och samma sak med tio stycken tioöringar – det var också en krona.  

…sånt satt ju som ett smäck förr… men det gör det inte längre. Så att man har 

ju mycket mera och jobba i basen också nu än vad det var förr (Daniella). 

Eleverna tappar mycket av den praktiska övningen som pengar ger. Sedan säger hon att örena 

försvunnit, vilket blir ganska påtagligt när de ska dela till exempel hundra eller en krona i tio, 

en krona delas inte längre, fortsätter Daniella. Detta är också något som Carro tar upp. 

Jag kan väl tycka att förståelsen för matematiken är sämre hos eleverna 

(Carro). 

På frågan varför hon tror att det blivit så, svarar hon att hon gissar att det kan ha att göra med 

att pengarna försvunnit från samhället och inte används på samma sätt som förut. Eleverna 

behöver få en chans att reflektera och se likhetstecknet och dess innebörd i olika sammanhang, 

de behöver få se sambandet mellan vardags- och matematikspråk (Grønmo, 1999). Negativa 

effekter på elevernas matematiska resonemang  

Tredjeklassarna berättade att de pratat om likhetstecknet under matematiklektionerna; 

Ja… man använder ju det varenda dag. 

Det är ju i alla! 

Ja gånger, division, plus, minus… ja alltid (elever i årskurs tre). 

Bella, som är verksam i årskurs ett, poängterade att redan när de kommer till första klass börjar 

de arbeta med likhetstecknet och då startar de med praktiskt material, med hjälp av en våg. 

Så börjar vi få förståelsen mellan likheter och olikheter för utifrån det börjar 

vi jobba. Vad är lika, vad är olika? För att sen komma in i symbolen, 

symbolernas värld så att säga (Bella). 

Anna, som arbetar i en förskoleklass, anser inte att hon introducerar det för eleverna men 

kommer sen att tänka på att de behandlar likhetstecknet när de samtalar om addition och 

subtraktion, de får bekanta sig med tecknet redan när de börjar i skolan. Även Ellen 
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introducerade likhetstecknet i första klass, under den tid hon arbetade i grundskolan, men 

hoppas att det kommer redan i förskoleklass nu. 

Carro berättar att så snabbt som möjligt i första klass börjar de introducera likhetstecknet och 

berättar att de inte enbart arbetar med siffror utan även med antal. 

…det är ju inte bara det att vi har siffror utan då kan vi jobba bara med antal, 

att man har knappar på den ena sidan och gem på den andra sidan. Även om 

det är olika så ska det vara lika många… så att man ser att likhetstecknet 

betyder att det ska vara lika mycket på båda sidorna… (Carro). 

Det är fördelaktigt för elevernas matematiska förståelse om de får urskilja begreppet så tidigt 

som möjligt, barn som förstår likhetstecknet och jämlikhet har lättare att förstå de olika 

räknesätten (Falkner et al., 1999). 

En elev i förklarade likhetstecknet; 

För att lika ut ett tal (elev i årskurs ett). 

Den här eleven ser likhetstecknet som ett operationellt tecken, samma resultat som Knuth med 

kollegor (2008) presenterade utifrån deras studie, där en grupp elever i årskurs 6 – 8 fick 

förklara vad likhetstecknet betyder. Några av de eleverna sa att de ska vara samma och ha 

samma värde – de såg det som ett operationellt tecken men de flesta ansåg att likhetstecknet är 

en indikation på att något ska göras, precis som eleven ovan. Det går att ha en föreställning om 

att likhetstecknet har en operationell roll fram tills att de ska börja med ekvationer, men sen 

krävs det en korrekt förståelse (ibid). 

Under intervjun med förstaklassarna visades den här bilden; 6 + 6 = 12, de fick sedan frågan 

om de visste vad det var för symbol. Samtliga elever kände igen likhetstecknet, de förklarade 

att de använder likhetstecknet för att visa när det är någonting som är lika. Eleverna poängterade 

att det är viktigt att komma ihåg att det ska vara lika mycket på båda sidorna 

Jaa, när typ om man har fem plus fem, det är tio – lika med tio (elev i årskurs 

ett). 

Samma bild fick tredjeklassarna se; 

Det betyder att det ska vara lika mycket på båda sidorna… alltså lika med 

(elev i årskurs tre). 

Även väldigt unga elever kan bilda sig en förståelse för likhetstecknet, att det är en relationell 

symbol (Carpenter et al., 2003; Sherman & Bisanz, 2009). 

Ellen berättade att en återkommande miss som elever ofta gör, i alla fall på mellanstadiet där 

mer omfattande uträkningar förekommer, är att de fortsätter beräkningen. Exemplet hon gav 

såg ut såhär; 
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6 +  5 =  11 +  3 =  14 –  13 =  1  

när det egentligen ska se ut på det här sättet;  

 

6 + 5 = 11 

11 + 3 = 14 

14 – 13 = 1 

 

Daniella vittnade också om detta, hon har uppmärksammat att även vuxna gör den här missen. 

Elever som löser uppgifter på det här sättet ser endast uppgiften från vänster till höger och 

saknar förståelsen för att det ska vara lika mycket på båda sidorna om likhetstecknet (Carpenter 

et al., 2003). 

5.4 Lärarnas förståelse och vad de bör tänka på i arbetet med likhetstecknet 

Anna, som arbetar i förskoleklass, beskriver likhetstecknet som två horisontella streck som 

sammanfogar två variabler, bilder eller siffror, det är lika med någonting som är likadant 

Ungefär på samma sätt som Recorde förklarade varför han valde bestämde att = skulle 

symbolisera likhetstecknet; för att ingenting kan vara mer lika (Cavanaugh, 2016). 

Bella introducerar likhetstecknet direkt, när eleverna börjar i första klass, de talar först om 

likheter och olikheter, för att sen utifrån det börja arbeta, de använder vågar och annat konkret 

material för att kunna göra kopplingar. Daniella berättar att de pratar om begreppet 

likhetstecknet, lika med, det ska vara lika mycket på bägge sidorna om likhetstecknet, en 

jämnvikt. Men eleverna använder sig ofta av likhetstecknet slentrianmässigt. Samtliga lärare 

som deltog i studien hade en relationell syn på likhetstecknet, vilket det är (Carpenter et al., 

2003). 

Flertalet studier har genomförts där de undersökt elevers förståelse för ekvationer, jämlikhet 

och likhetstecknet har genomförts (Kieran, 1992; Knuth et al., 2008). Men endast i några få 

studier har fokus legat på lärarnas förståelse och hur det, i sin tur, påverkat elevernas förståelse 

för de olika begreppen. Det finns en studie om svenska och sydafrikanska matematikstudenters 

uppfattning om likhetstecknet (Attorps & Tossavainen, 2009), den studien visade att många av 

lärarstudenterna såg likhetstecknet som ett operationellt tecken, endast några få såg det som ett 

relationellt tecken (ibid.). Dagens lärare har lite förkunskaper när det kommer till likhetstecknet 

(Eichorn et al., 2008) och att dagens lärare förväntar sig att eleverna ska lära sig men de visar 

inte hur (Booth, 2011). 

Både Bella och Daniella, tar upp hur viktigt det är att stämma av med eleverna, vilka har förstått 

och vilka har inte förstått? Bella poängterar att det inte går att forcera matematik. De belyser 

även hur fördelaktigt det är att använda sig av konkret material samt att eleverna får arbeta 

tillsammans och prova sig fram. Ett exempel, vilket flera av lärarrespondenterna nämnde, var 

vågskålarna och att placera likhetstecknet i mitten, då kan eleverna få en känsla för jämvikt. 

Det är ingen uträkning som ska göras utan när de ser ett likhetstecken eftersträvas just jämvikt. 
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Jaa… helt enkelt alltså som det låter, mycket prat om begreppet, lika med… 

alltså lika mycket på båda sidorna… (Bella). 

Detta kan dock bli svårare när de börjar komma till mer komplicerade problemlösningar, när 

det blir fler steg i uträkningen. Då krävs det att eleven verkligen har förstått vad det står för, 

säger Bella. 

Powell (2015) lyfter några saker som lärare bör tänka på i arbetet med likhetstecknet, en av 

sakerna är att lärarna ska använda de rätta benämningarna, vilket även lärarrespondenterna 

påpekade, likhetstecknet betyder samma sak – en balans mellan två sidor. Lärarna kan behöva 

ge eleverna ytterligare förklaringar. Konkret material och speciellt vågskålar kan hjälpa 

eleverna i deras förståelse (ibid.). Det är också fördelaktigt att använda sig av olika typer av 

ekvationer (ibid.), precis som Daniella beskrev; ”huller om buller”. 

Bella, som arbetar i årskurs ett, berättar att hon tänker mycket på att använda sig av bildstöd, 

för att på så sätt försöka fånga upp fler elever, då många faktiskt lär sig lättare på det sättet. 

Även Ellen tar upp fördelarna med bildstöd, speciellt när hon undervisade på särskola, många 

av de eleverna behövde få det både muntligt, visuellt samt taktilt. 

Jag upplevde det som att eleverna blev mindre stressade och inte lika låsta när 

de kunde följa undervisningen med ögonen och inte endast med hörseln. Det 

gav dem en trygghet (Ellen). 

Studien som Driver och Powell (2014; beskriven i Powell, 2015) genomförde visade att elever 

kan klara av atypiska ekvationer om ekvationerna presenteras på ett sätt där eleverna förstår 

vad balans eller jämvikt innebär. Det blir mer lättbegripligt om eleverna får se uppgiften i en 

bild och inte bara beskriven i text. I studien förstod eleverna vikten av jämlikhet men när det 

presenterades på ett sätt då eleverna ska tyda jämlikhet med hjälp av likhetstecknet blir det ett 

glapp mellan likhetstecknet som symbol och uppfattningen. 

Sedan är det viktigt att komma ihåg att trots lärarens insatser i arbetet med likhetstecknet är det 

inte säkert att eleverna tar till sig det. Läraren kan bara ge eleven möjlighet att lära sig de 

korrekta definitionerna och applicera dessa på olika matematikuppgifter (Powell, 2015). 

6 Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

Då syftet med denna studie är att få en förståelse för hur lärare introducerar och arbetar med 

likhetstecknet som begrepp samt att en inblick i hur eleverna uppfattar begreppet utformades 

följande frågeställningar fram; Vilken uppfattning har lärarna själva om likhetstecknet, hur 

beskriver lärarna att de introducerar likhetstecknet för eleverna, vad anser lärarna om 

läromedlen, är dessa till någon hjälp i arbetet med likhetstecknet,  samt vilka kunskaper besitter 

eleverna när det kommer till likhetstecknet? 

6.1.1 Vilken uppfattning har lärarna själva om likhetstecknet? 

Flertalet studier har genomförts där de undersökt elevers förståelse för ekvationer, jämlikhet 

och likhetstecknet har genomförts (Kieran, 1992; Knuth et al., 2008). Men endast i några få 
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studier har fokuset legat på lärarnas förståelse och hur det, i sin tur, påverkat elevernas förståelse 

för de olika begreppen. Det finns en studie om svenska och sydafrikanska matematikstudenters 

uppfattning om likhetstecknet (Attorps & Tossavainen, 2009), den studien visade att många av 

lärarstudenterna såg likhetstecknet som ett operationellt tecken, endast några få såg det som ett 

relationellt tecken. Dagens lärare har lite förkunskaper när det kommer till likhetstecknet 

(Eichhorn et al., 2008) och att dagens lärare förväntar sig att eleverna ska lära sig men de visar 

inte hur (Booth, 2011). 

Samtliga lärare talar om likhetstecknet som ett relationellt tecken, att det handlar om jämvikt. 

Ingen av lärarna pratade om likhetstecknet som ett operationellt tecken utan alla benämnde det 

som en relation mellan två data. Likhetstecknet som begrepp ska ses och tolkas som en 

relationell symbol, det anger att det ska vara en balans, eller jämvikt, mellan talen på båda 

sidorna om likhetstecknet (Jacobs, Franke, Carpenter, Levi & Battey, 2007; Ginsbury, 1977; 

Jones, Inglis, Gilmore & Dowens, 2012). Det går att ha en föreställning om att det är en signal 

för att något ska göras, fram tills eleverna ska börja med mer avancerad matematik, då kommer 

det ställa till problem (Harbour et al., 2016).  

Carro pratade om att saker kan vara olika men ha samma värde, till exempel att hon höll knappar 

i ena handen och gem i den andra. Dessa saker är inte exakt likadana men de har samma värde 

och det är det likhetstecknet betyder. Vilket är precis vad Faulkner (2009) belyser, att jämlikhet 

betyder inte bara ”samma sak som”, det betyder att två saker inte är exakt lika men att de har 

samma värde. Det är viktigt att förmedla detta till eleverna. Flera av lärarna nämner att det är 

av stor vikt att använda sig av de rätta ordvalen, att det ska vara lika mycket på båda sidorna, 

det är ingenting som bara blir, vilket också Faulkner (2009) poängterar.  

Flera av lärarna poängterar att det är viktigt att variera uppgifterna och undervisningen för 

eleverna, ibland står likhetstecknet till höger och ibland till vänster, för att eleverna ska få en 

förståelse för att det ska råda en jämvikt och inte att det alltid ska stå till höger, som svar. Powell 

(2015) tar också upp detta, det är bra att ge eleverna flera förklaringar, att likhetstecknet också 

hör ihop med balans, sidor, likhet och samma sak. Carros elever berättade under gruppintervjun 

att 2/4 är lika mycket som en halv, att de kunde använda likhetstecken mellan dessa två begrepp.  

Carro berättade själv att hennes elever hade goda kunskaper när det kom till likhetstecknet som 

begrepp samt hur det ska användas. De förklarade begreppet som ett relationellt tecken, vilket 

är precis vad det är. Elever som har en god förståelse för likhetstecknet kommer att ha lättare 

att förstå matematiken men de kommer också ha förmågan att diskutera matematik på ett 

djupare plan (Carpenter, Franke & Levi, 2003; Falker, Levi, & Carpenter, 1999). Likhetstecknet 

är det matematikens mest centrala begrepp, likhetstecknet återkommer inom all matematik. Det 

är svårt att tänka på matematik och olika beräkningar utan likhetstecknet (Powell, 2015). 

6.1.2 Hur beskriver lärarna att de introducerar likhetstecknet för eleverna? 

Samtliga lärare, förutom Anna, berättade att de introducerar likhetstecknet direkt eleverna 

kommer till första klass och detta är också något som Falkner med kollegor (1999) poängterar, 

att det är fördelaktigt att så tidigt som möjligt prata om likhetstecknet och dess användning. 

Även unga elever kan få en fullgod förståelse för likhetstecknet, att det är en relationell symbol 

(Carpenter et al, 2003; Sherman & Bisanz, 2009). 
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Vi hör ofta vuxna som beklagar sig över matematiken, ”matte är så svårt”. Eller ”jag begrep 

aldrig det där med ekvationer”, vilken introduktion fick dessa vuxna? Fick de använda sig av 

konkret material så länge de behövde? Hann de verkligen befästa kunskaperna? Fick de lära sig 

att likhetstecknet står för något relationellt? Detta syns på uträkningar, som även vuxna gör, om 

vi ser på det här exemplet;  

6 +  5 =  11 +  3 =  14 –  13 =  1  (Ellen) 

Här används likhetstecknet endast som ett operationellt tecken, när det faktiskt står för en 

relation mellan data (Kieran, 1992; Prediger, 2009). Elever som ser likhetstecknet för en signal 

för att något ska göras kan sedan få problem längre fram, när mer avancerade uppgifter ska 

utföras, det kan också ha betydelse för ordförståelsen (Harbour et al., 2016; Powell & Fuchs, 

2010). Det är inte samma sak på båda sidorna om likhetstecknet, det är dessutom tre 

likhetstecken i den här uträkningen. När eleverna förstått ekvationsstrukturer ser de förbi 

symbolerna och de blir transparenta, förståelsen blir så automatiserad men elever har ofta 

bristande kunskaper när det kommer till likhetstecknet och det ses som ett operationellt tecken. 

Biverkningen av detta är att eleverna löser ekvationer felaktigt (Carpenter et al., 2003; Sherman 

& Bisanz, 2009). 

Det är viktigt att vi, som lärare, använder oss av rätt benämning när vi talar matematik, för att 

hjälpa eleverna i sitt lärande, berättar Bella. Om eleverna inte förstått hur likhetstecknet ska 

användas och fortsätter tänka att det är en symbol för att något ska göras kan det bli 

problematiskt när mer avancerade uppgifter ska utföras (Harbour et al., 2016; Powell & Fuchs, 

2010). Det kan också ha betydelse för ordförståelsen, som krävs vid problemlösningsuppgifter, 

då eleverna ska ta reda på vad de redan vet och vad de ska ta reda på (ibid.).  

6.1.3 Vad anser lärarna om läromedlen, är dessa till någon hjälp i arbetet med 

likhetstecknet? 

Knuth med kollegor. (2008) genomförde en undersökning i USA, där de tittade på hur att hur 

olika arbetsböcker presenterade likhetstecknet och i de flesta stod problemet på vänster sida 

och lösningen skulle skrivas på höger, flera av lärare poängterar att eleverna måste få se 

likhetstecknet på olika sätt. Bella lyfter att det är genom utmaningarna som hon ser som 

eleverna förstår innebörden av likhetstecknet.  

Lärarna i den här studien berättar att de har bra läromedel och att de i det stora hela är nöjda 

med dem men att de absolut inte statiskt utgår ifrån dem. Helt tvärtemot vad Li och kollegor. 

(2008) tog upp, att lärare ofta förlitar sig på sitt arbetsmaterial. Bella, som undervisar i årskurs 

ett, berättade att läroboken är nästan det sista steget som används, de arbetar mycket praktiskt, 

både med papper och penna, konkret material men även kooperativt. Även Daniella belyser att 

de ofta arbetar laborativt inom matematiken. Daniella uppskattar och gillar sitt arbetsmaterial, 

det tar upp allt som eleverna behöver få med sig när de lämnar hennes undervisning men det 

betyder inte att det styr hela hennes undervisning. Hon frångår ofta det materialet för att arbeta 

med kompletterande och annorlunda övningar, anpassade till den aktuella elevgruppen. Att bara 

använda arbetsböckerna som enda hjälp när det kommer till arbetet med likhetstecknet är inte 

tillräckligt och speciellt inte när böckernas beskrivning av likhetstecknet är begränsat (Eichhorn 
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et al., 2018). Anna, som undervisar i förskoleklass, använder inte arbetsböcker överhuvudtaget, 

utan arbetar utifrån elevernas intressen då de är alldeles i början av sin skolgång, hon anpassar 

materialet efter eleverna. 

Li med kollegor (2008) nämner att kinesiskt material har större variation när det kommer till 

problemlösning, texttyper samt utformningen jämförelsevis med amerikanskt material. Carro, 

som arbetar i årskurs tre, berättade att de tidigare hade ett annat arbetsmaterial som hon ständigt 

fick komplettera med stenciler på grund av att den matematikboken hade för lite stoff. Från 

årskurs två började de använda ett annat material, från Finland, hon nämner att i den är det lite 

högre krav och i huvudsak förståelsen. Valet av läromedel kan ha stor påverkan på elevernas 

kunskapsutveckling. 

Bella framhåller att hon har en väldigt bra lärarhandledning till de arbetsmaterial de använder 

sig av nu, den innehåller massvis med praktiska och användbara övningar som även kan 

uppmuntra till gemensamma diskussioner. I Indien, till exempel, finns det däremot ingen 

lärarhandledning till arbetsböckerna och lärarna har således ingen guide i hur de ska använda 

materialet, de har inga hjälpmedel till hands för att hjälpa eleverna i arbetet med likhetstecknet 

(Eichhorn, et al., 2018). 

Att bara använda arbetsböckerna som enda hjälp när det kommer till arbetet med likhetstecknet 

är inte tillräckligt och speciellt inte när böckernas beskrivning av likhetstecknet är begränsat 

(Eichhorn et al., 2018.). Detta berättade också flertalet av de tillfrågade lärarna, de anser inte 

att något läromedel är komplett.  

6.1.4 Vilka kunskaper besitter eleverna när det kommer till likhetstecknet? 

Både Daniella, som arbetar i årskurs fyra samt Ellen, som nu arbetar på Komvux, berättar att 

många av eleverna i början av högstadiet har bristande kunskaper i hur likhetstecknet ska 

användas. Carros elever, som går i årskurs tre, förklarade dock likhetstecknet som ett relationellt 

tecken. Carro berättade också att hennes elever har goda kunskaper när det kommer till 

likhetstecknet. TIMSS visade att svenska elever hade sämre resultat i matematik än 

genomsnittet, av de övriga EU – och OECD – länderna (Skolverket, 2016). 

Samtliga lärare berättar att likhetstecknet är ett svårt begrepp för de flesta elever och att det är 

ett tidskrävande arbete. Arbetet med likhetstecknet måste få ta tid, det måste nötas och det måste 

pratas om, då befinner de sig i den proximala utvecklingszonen. Vi lär i samspel med andra, 

detta syftar till situationer då människor interagerar med varandra i olika situationer, det kan 

handla om att en som är mer van och insatt i ämnet lär en med mindre erfarenhet. De gör det 

tillsammans först och sedan kan den mindre erfarne personen utföra det självständigt 

(Jakobsson, 2012; Pinter, 2006; Pramling, Samuelsson & Sheridan, 2007).  

Carro berättar att när hon introducerar likhetstecknet i första klass tänker de flesta eleverna att 

likhetstecknet betyder att något blir, det står för något operationellt. Det är vanligt att elever i 

de tidiga skolåren ser likhetstecknet som ett operationellt tecken, då fokus ligger på att slutföra 

olika beräkningar, både addition och subtraktion. Eleverna har oftast fått lära sig att 

likhetstecknet betyder att svaret ska skrivas (Vincent et al., 2015). Miniräknaren kan också vara 

svårt att förstå sig på, på miniräknaren betyder oftast symbolen för likhetstecknet, =, att nu ska 
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vi räkna ut svaret, till exempel 10 +  5 och sen likhetstecknet, då får vi direkt svaret 15 

(Vincent et al., 2015). Det är vanligt att eleverna tänker att likhetstecknet är samma sak som 

symbolen likhetstecknet på räknaren, att nu kommer svaret (Li et al., 2008). Daniella 

poängterade att det är viktigt att inte använda likhetstecknet på samma sätt hela tiden.  

Samtliga lärare berättar att de använder sig av vågskålar i arbetet med likhetstecknet, att de 

benämner likhetstecknet som en indikation på att två saker har samma värde, till exempel 2 + 

3 är lika mycket som 5, inte att det blir 5. Ellen berättade att i särskolan arbetade hon extra 

mycket med det visuella, hon upplevde det som att eleverna hade lättare att följa med i 

undervisningen om de fick se matematiken på olika sätt. 

Två av lärarna berättar att de upplever det som om elevernas förståelse för matematiken har 

blivit sämre om de jämför med tidigare och båda nämner att de tror att de har att göra med det 

kontantlösa samhället. Pengarna har försvunnit från samhället och används inte på samma sätt 

som förut. Daniella gav exemplet med att det märks när eleverna ska dela till exempel hundra 

eller en krona i tio – en krona delas inte längre Grønmo (1999) lyfter att eleverna behöver få en 

chans att reflektera och se likhetstecknet och dess innebörd i olika sammanhang, de behöver 

också få se sambandet mellan vardags- och matematikspråk. 

Under lärarintervjuerna noterade jag att samtliga lärare hade väldigt liknande åsikter, till 

exempel att det är på grund av pengarna som elevernas matematikkunskaper blivit sämre. Jag 

började fundera på om de var för att de flesta arbetar på samma skola, men även läraren som 

arbetat på en annan skola delade deras åsikter. Anna, som arbetar i förskoleklass hade inte lika 

mycket att säga om arbetet med likhetstecknet, kanske för att det är oftast i första klass som 

likhetstecknet introduceras. Eller för att hon helt enkelt inte tänker på matematik i olika 

begrepp, då hon själv berättade att i förskoleklass utgår de från elevernas intressen.  

7 Implikationer för yrkesuppdraget 
Likhetstecknet är ett av de mest centrala begreppen i matematikundervisningen, vi talar om 

jämlikhet varje dag. Från skyltar för olika slogans till att lönen som trillar in på kontot ska betala 

de räkningar som finns. Matematiken i grundskolan är förberedande för resten av 

skolmatematiken men även för det vardagliga livet. Skolan ska rusta eleverna för resten av livet 

(Skolverket, 2018). 

Den här studien visar att elever behöver mycket träning och upprepning för att verkligen förstå 

detta kärnbegrepp. Eleverna behöver få arbeta med konkret material men även tillsammans och 

få en chans att vrida och vända samt prova på hur begreppet används. Lärarna berättar även att 

de introducerar begreppet så tidigt som möjligt och uppmuntrar till elevernas eget tänkande. 

7.1 Egen reflektion 

Tanken med den här studien är att få upp ögonen för detta lilla, men ack så viktiga, matematiska 

begrepp. När ska det introduceras och varför? Vilka arbetssätt är fördelaktiga och hur kan 

lärarna hjälpa och stötta eleverna i deras lärande? En lärare uttryckte att hon tänkt extra mycket 

på likhetstecknet som begrepp och kommer arbeta ännu mer frekvent med begreppet, tack vare 

den här studien. I uppstarten av det här arbetet hade jag inte en tanke på hur stort och viktigt 
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begreppet likhetstecknet faktiskt är, har under tidens gång reflekterat över hur jag själv kommer 

att introducera och arbeta med begreppet. Likhetstecknet kommer få ta en mer central roll i min 

matematikundervisning. 

8 Förslag till fortsatt forskning 
Under den här studiens gång väcktes många frågor, en förhoppning om att fler fortsätter se hur 

lärarnas syn på likhetstecknet ser ut, då det finns så få studier gjort på detta, kanske ur ett större 

perspektiv. Ett bekvämlighetsurval genomfördes, men tanken på hur det ser ut i landet eller 

kanske till och med ur ett globalt perspektiv finns kvar. Frågorna går längre tillbaka, vad får 

lärarstudenterna för information på universiteten som de senare lär ut till sina elever? 

Hur ser de olika arbetsmaterialen inom matematik ut världen över, hur behandlas de olika 

delarna inom matematiken? Hänger elevernas studieresultat ihop med deras arbetsmaterial? Det 

finns forskning, bland annat studien som Assessment International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement (IEA) genomför vart fjärde år som visar på hur elever 

i olika länder presenterar, där Sverige ligger under genomsnittet (Skolverket, 2015). 

Två av lärarna nämner att de upplever det som om elevernas matematikkunskaper har blivit 

sämre om de jämför med tidigare år, de tror att det är på grund av att vi går mot ett kontantlöst 

samhälle. Hur påverkas elevernas matematikkunskaper av dagens kortsamhälle? Att de förlorar 

en del av den praktiska träningen som pengar faktiskt ger förstår vi, men hur stor påverkan har 

det?  
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Bilaga 1, information – och samtyckesbrev till vårdnadshavare  

Information- samt samtyckesbrev om medverkan i studien; Hur arbetar lärare med 

likhetstecknet? 

 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur lärare i olika årskurser introducerar och 

arbetar med begreppet likhetstecknet samt elevernas uppfattning om begreppet. 

Likhetstecknet är en viktig del i matematikundervisningen och jag är intresserad av att se på 

begreppet ur ett elevperspektiv, därför vänder jag mig till er.  

De tilltänkta till den aktuella studien är elever ifrån olika årskurser.  

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och en del av grundlärarutbildningen vid Luleå 

tekniska universitet, efter att examensarbetet godkänts kommer det att publiceras på Luleå 

tekniska universitets hemsida. Studien kommer att genomföras genom kortare gruppintervjuer 

på 10 – 15 minuter, med 3 - 4 elever/grupp, på en dag och tid som passar verksamheten. 

Intervjuerna kommer att spelas in. Jag kommer att avidentifiera samtliga deltagare och det 

materialet kommer endast att använda till det aktuella examensarbetet. När arbetet är godkänt 

kommer materialet att förstöras. 

Deltagandet är självklart helt frivilligt och eleverna kan avbryta sin medverkan som helst utan 

någon förklaring. Ni är välkommen att kontakt mig om Ni har några frågor! 

 

Studieansvarig: 

Frida Lindbäck Räisänen 

xxxxxxxxxx@hotmail.com 

Telefon: xxxxxxxxxx 

__________________________________________ 

Ort och datum: 

__________________________________________ 

 

Respondent: 

Elevens namn: 

_______________________________  

Vårdnadshavare 1:   Vårdnadshavare 2: 

_______________________________  _______________________________ 

Ort och datum:   Ort och datum: 

_______________________________  ______________________________  
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