
Examensarbete 
grundlärarutbildningen F-3 240 hp

Elevers förståelse av likhetstecknet

En observationsstudie gällande hur elever i lågstadiet
förstår och arbetar med likhetstecknet

Matematik 15 hp

Hamstad 2018-06-03

Emma Lodén och Sara Rasmussen



Innehållsförteckning 

Förord 2 

1 Inledning 3 
1.1 Problemformulering 3 
1.2 Frågeställning: 4 

2. Bakgrund 4 
2.1 Likhetstecknet 4 
2.2 Utmanande 5 
2.3 Samarbete 6 
2.4 Laborativt material 7 
2.5 Lärarens ansvar 7 

3 Metod 8 
3.1 Skolor och urval 8 
3.2 Anpassning av material 8 
3.3 Laborativa moment och dokumentation 9 
3.4 Datainsamling 9 
3.5 Etiska förhållningssätt 10 
3.6 Databearbetning 10 

4. Metoddiskussion 11 

5. Resultat och analys 13 
5.1 Gemensam relationell förståelse 13 
5.2 Gemensam operationell förståelse 14 
5.3 Motstridiga förståelser 15 
5.4 Från motstridig förståelse till relationell förståelse 17 
5.5 Sammanfattning av resultatet 19 

6. Resultatdiskussion 20 

7. Slutsats och Implikation 22 

Referenslista 24 

Bilaga 1. Uppgifter 27 

Bilaga 2. Tiobassystem 29 

Bilaga 3. Etikblankett 30 

Bilaga 4. Analystabell 32 
 

  



Förord 

Vårt intresse för matematik har successivt ökat under lärarutbildningen. Vi valde att fördjupa 

oss kring likhetstecknet eftersom vi tidigare gjort ett utvecklingsarbete kring det, vilket väckte 

vårt intresse för likhetstecknets förståelse. Då likhetstecknet har visat sig vara problematiskt 

för många elever valde vi att låta eleverna arbeta i grupp och även ha laborativt material. Med 

studien vill vi inspirera lärare att arbeta med likhetstecknet på andra sätt än enbart 

läroboksbunden undervisning. Vi vill lyfta vikten av samarbete, kommunikation och 

laborativt material.  

 

Under arbetet med den här studien har vi haft ett bra samarbete och kompletterat varandra. Vi 

har delvis skrivit separat fast ändå simultant via internet. Vi har haft telefonkontakt varje dag 

och diskuterat olika saker som vi fastnat på, samt haft kontinuerliga träffar där vi diskuterat 

och bearbetat texten gemensamt. Vi har tagit egna initiativ och bidragit med olika idéer till 

texten som vi sedan reviderat tillsammans. Därför har ingen gjort mer än den andra.  

Vi vill passa på att tacka våra handledare Anna Ida Säfström och Caroline Nagy för er 

vägledning och stöttning genom hela arbetsprocessen. Vi vill även tacka varandra för ett gott 

samarbete och livliga diskussioner som lett fram till denna studie.  

 

Emma Lodén och Sara Rasmussen 

Halmstad 2018 

  



1 Inledning 

En del av det centrala innehållet för årskurs 1–3 är matematiska likheter och likhetstecknets 

betydelse (Skolverket, 2017). Enligt kunskapskraven för årskurs 3 ska eleverna kunna hantera 

matematiska likheter och använda likhetstecknet på ett fungerande och korrekt sätt. En 

djupare förståelse för likhetstecknet är också nödvändig för att lära sig basala aritmetiska 

idéer med förståelse, och senare lära sig algebra (Sterner, 2012). För många elever är dock 

likhetstecknet problematiskt (Pettersson, 2010). En kritisk aspekt är enligt Pettersson (2010) 

att eleverna inte ser uppgiften som en helhet vilket i sin tur leder till svårigheter att förstå 

ekvationer. En annan kritisk aspekt är att eleverna fått lära sig att likhetstecknet betyder det 

blir, det vill säga att eleverna förstår en uppgift som term plus term = summa. De klarar oftast 

av uppgifter som exempelvis: 15 + 3 =__. Om de ska lösa en uppgift som exempelvis ser ut 

på det här viset: 20–3 = 7 + __ kan det uppstå problematik om eleverna fått lära sig att 

likhetstecken betyder det blir. 

 

En orsak till elevers svårigheter kring likhetstecknet kan vara lärobokens dominans i 

undervisningen. Forskning visar att arbete i matematikboken inte främjar förståelsen av 

matematiska begrepp (Emanuelsson, 2001). I en tidigare forskningsöversikt gjord av 

Rasmussen (2017) framkom att matematikundervisning genom enbart lärobok och 

genomgång på tavlan inte utmanar eleverna tillräckligt. Eleverna fastnar lätt på olika 

uppgifter och kan tappa motivationen för lärandet. Löwings (2004) och Larssons (2014) 

forskning visar ett resultat där det är bra för eleverna att arbeta tillsammans för att kunna 

resonera fram en lösning både med hjälp av varandra och med läraren. Båda författarna 

påpekar att det är lättare att få eleverna engagerade och intresserade av uppgifterna om man 

låter eleverna arbeta med uppgifterna genom en varierad undervisning. Burns och Hamm 

(2011) studie visar att eleverna får en bredare kunskap om man låter dem arbeta med 

laborativa metoder emellanåt. 

 

Löwings (2004) resultat belyser vikten av kommunikation. Hon hävdar att kommunikation är 

en stor del av lärandet och det är upp till läraren att se till att eleverna får möjligheten att 

kommunicera med varandra. Hon menar även att kommunikation inte endast sker muntligt 

utan att man även ska ta vara på̊ de laborativa material som finns i klassrummet, genom en bra 

kommunikation så kan man öka motivationen hos eleverna. Löwing (2004) hävdar också att 

det inte är tillräckligt om eleverna enbart får tillgång till det laborativa materialet utan läraren 

måste förklara för eleverna hur de olika redskapen ska användas.  

 

Larsson (2014) hävdar att eleverna i hennes studie blev väldigt trötta genom att enbart arbeta i 

läroböckerna. Författaren redogör för att en varierad undervisning håller elevernas 

engagemang uppe och gör dem motiverade. Genom att enbart arbeta i läroböcker hävdar 

Hansson (2011) att eleverna tappar både sin motivation för lärande och utvecklar inte sin 

kreativitet samt förmåga att lösa uppgifter. Även Lundin (2008) anser att den här typen av 

undervisning är ett oinspirerat arbetssätt. Sidenvall (2015) hävdar att lärare som enbart 

undervisar med hjälp av läroboken inte ger eleverna förutsättning att utveckla sin 

problemlösnings- och resonemangsförmåga.  

 

1.1 Problemformulering 

Förståelse för likhetstecknet är en del av det centrala innehållet för årskurs 1–3, och är en 

viktig förutsättning för att förstå både basala aritmetiska idéer och algebra. Många elever har 

dock en begränsad förståelse av likhetstecknet då de tolkar det som det blir. En orsak till detta 

kan vara en alltför läroboksbunden undervisning, som inte främjar intresse, förståelse och 



kommunikation. Syftet med denna studie är därför att bidra med kunskap om elevers 

förståelse för likhetstecknet när eleverna arbetar laborativt i grupp. 

 

1.2 Frågeställning: 
•  Hur uttrycker elever i årskurs 1–3 sin förståelse för likhetstecknet när de löser 

uppgifter i grupp? 

• Hur påverkar gruppens förståelse för likhetstecknet gruppens arbete? 

2. Bakgrund 

I det här avsnittet kommer vi behandla likhetstecknets olika betydelser. Detta görs för att 

underlätta för vad likhetstecknet har för betydelse inom matematik. Vi kommer även redogöra 

för vetenskaplig forskning kring likhetstecknet, samarbete och laborativt material. Vi kommer 

presentera forskningens syfte, metod och resultat för att sedan sättas i relation till studiens 

resultat. Relevant forskning för studien har sökts i systematiska databaser som: ERIC, Libris 

och Swepub. Samtliga studier har valts ut då det berör närliggande forskning inom samma 

ämnesområde. 

 

Likhetstecknets betydelse: Pettersson (2010) menar att likhetstecknet har två betydelser, 

dynamisk och statisk. Hon anser att den dynamiska betydelsen innebär att något ska göras, 

”det blir” och att svaret på det matematiska problemet ska stå efter likhetstecknet. Andra 

forskare kallar denna tolkning för operationell (Kieran, 1982, & McNeil, Grandau, Knuth, 

Alibali, Stephens, Hattikudur & Krill, 2006). Den statiska tolkningen av likhetstecknet ger 

enligt Pettersson (2010) en djupare förståelse, då eleven förstår att det ska vara lika på båda 

sidorna av likhetstecknet. Andra namn på denna betydelse är strukturell (Wernberg, 2009) och 

relationell (McNeil et al.,2006). Vi kommer använda termerna operationell respektive 

relationell. 

 

2.1 Likhetstecknet 

Vincent, Bardini, Pierce och Pearn (2015) har gjort en forskningsöversikt där de sammanställt 

20 studier om likhetstecknet. Vincent et al. (2015) menar att eleverna oftast möter uppgifter 

som 8 + 3 = __.  Vilket kan leda till att eleverna tror att likhetstecknet innebär att en operation 

måste utföras istället för att det ska vara jämlikt. Liknande resultat har Baratta (2011) och 

Kiera (1982) fått fram där de påstår att många elevers syn på likhetstecknet är “det blir”. 

Baratta (2011) har gjort en forskningsöversikt där hon sammanställt 11 studier. Syftet var att 

ta reda på vad forskningen säger om hur eleverna uppfattar likhetstecknet och hur man som 

lärare kan hjälpa eleverna att få en bredare kunskap kring den matematiska symbolen. Kieran 

(1982) har sammanställt 11 studier i syfte att jämföra förståelsen för likhetstecknet i låg-, 

mellan- och högstadiet. Enligt Vincent et al (2015) tyder forskning att denna syn på 

likhetstecknet härstammar från skolans tidigare år där det finns ett starkt fokus på att avsluta 

addition- och subtraktionsberäkningar.  De menar att när eleverna får uppgifter som exempel 

8 + 3 =__ och 10 – 5 = __ har likhetstecknet en operativ roll vilket gör att eleverna lär sig 

känna igen det som en signal att skriva svaret.  

 

Kieran (1981) hävdar att många elever snabbt lär sig att läsa och skriva den matematiska 

symbolen för likhetstecknet, men det betyder inte nödvändigtvis att eleverna förstår 

innebörden med likhetstecknet. Detta kan vi även se i Chesney och McNeals (2014) studie där 

de genomfört en fältstudie på 70 universitetsstudenter i Mellanöstern. Syftet var att ta reda på 

hur man kan ändra studenternas uppfattning kring likhetstecknet, även här återfinns en 

problematik kring likhetstecknet. De menar att trots att eleverna förstår 2 + 2= __ är det inte 



alls säkert att de förstår __= 2 + 2. De menar även att många elever har svårt att utföra öppna 

utsagor som exempel 4 +4 = 2 +__. Det är vid sådana här uppgifter som förvirring kan uppstå 

då, elever ofta tror att ett svar ska skrivas på höger sida av likhetstecknet.  

 

Kieran (1981). nämner en elev som förklarade 3+4=__ med att likhetstecknet betydde ”adds 

up to” medan andra elever förklarade det som att 3+4 blir 7. När eleverna fick en uppgift där 

det stod __= 3+4 förklarade de det som någonting = 3 + 4 men lade sedan till att det är 

bakvänt och ändrade då om ordningen på uppgiften så att det stod 3+4=. Kieran (1981) menar 

att eleverna har svårt för att utföra en beräkning där talen är i ”fel ordning”. Även Chesney 

och McNeil (2014) menar även de att elever oftast får lära sig likhetstecknets betydelse 

genom att uppgiften är till vänster och svaret är till höger om likhetstecknet. De menar att 

eleverna inte får en förståelse för att båda sidorna av likhetstecknet hör ihop, vilket enligt 

Chesney och McNeil (2014) kan leda till att eleverna får en smal syn av likhetstecknet och 

inte ser uppgiften som en helhet. De menar att istället för att se likhetstecknet som en helhet i 

ekvationen ser eleverna likhetstecknet som en symbol för att utföra en aritmetik.  

 

Vidare menar Chesney och McNeil (2014) att studier visar att yngre elever som inte har blivit 

bekanta med likhetstecknets betydelse än har lättare att utföra operationer på båda sidorna av 

likhetstecknet än de äldre eleverna som redan fått en uppfattning av likhetstecknet. Det är 

bevisat att problemet med likhetstecknet kvarstår i vuxen ålder för de som har fått en 

operationell förståelse till likhetstecknet, det vill säga att de tolkar likhetstecknet som det blir 

eller skriv svaret här. Baratta (2011) menar att eleverna behöver få en bredare förståelse kring 

likhetstecknet än vad de har idag. Hon menar att eleverna får det lättare att förstå det abstrakta 

genom att man synliggör för eleverna. Baratta (2011) hävdar att det är viktigt att läraren ger 

eleverna en bredare kunskap kring likhetstecknet och använder olika sätt för att förklara dess 

innebörd.  

 

2.2 Utmanande 
Yankelewitz, Mueller och Maher (2010) har genomfört en observationsstudie i årskurs 4 med 

sammanlagt 25 elever och en årskurs 6 med sammanlagt 24 elever. Syftet med deras studie 

var att analysera hur samarbete och kommunikation kan främja elever utveckling och 

matematiska förståelse. Författarna påstår att så länge du ger eleverna utmanande 

matematiska uppgifter så kommer de att få en utökad förståelse. Uppgiften som eleverna i 

denna undersökning fick var att de skulle hitta en halv stav, som inte fanns. I den uppgiften 

fick de träna på att resonera motsägande och argumentera för sin sak. Författarna menar på att 

eleven behöver få motivation till att lära sig och det får de genom att få utmanande uppgifter.  

 

Löwing (2004) genomförde en studie där hon använde sig främst av observationer men hon 

utförde även intervjuer med nio lärare från olika stadier i grundskolan. Syftet var att 

undersöka kommunikationen av det matematiska innehållet och lärarens möjligheter att stödja 

elevernas lärande. Hon hävdar även att det är viktigt att ta fram utmanande uppgifter till 

eleverna, speciellt praktiska uppgifter. Löwing (2004) fortsätter med att många lärare 

upplever att det är svårt att omvandla teoretisk kunskap till något konkret. Yankelewitz et al. 

(2010) fortsätter med att förklara att om eleven väl har fått motivationen kommer eleven att 

utveckla sin kunskap ytterligare. Det framkom även i Yankelewitz et al. (2010) forskning att 

eleverna hade mycket enklare att arbeta kring praktiska uppgifter än vad de hade när de fick 

till exempel huvudräkningsuppgifter. 



. 

 Rystedt och Trygg (2010) har utfört en kunskapsöversikt och har använt sig av systematiska 

sökningar för att hitta relevant forskning kring ämnet. Syftet med studien var att ta reda på 

hinder, risker och möjligheter som kan uppkomma vid arbete vid laborativt arbetssätt samt 

arbete med laborativa redskap i ämnet matematik. Rystedt och Trygg (2010) hävdar även de 

att det praktiska arbetet gör det enklare för elever att ta in informationen och utvecklas då de 

kan använda sig av fler sinnen vid praktiskt arbete 

 

2.3 Samarbete 
Hansson (2011) har undersökt elevers matematikprestationer i årskurs 8 både på elev- och 

gruppnivå. Syftet var att kartlägga hur variationen i matematikprestationer mellan olika 

klassrum är relaterad till elevernas lärandeprocesser. Författaren menar att eleverna får mer 

motivation när de hjälps åt med uppgifter om de ges möjligheter att arbeta tillsammans med 

olika aktiviteter. Hansson (2011) hävdar att mycket ansvar ligger hos eleverna när de arbetar 

tillsammans men att även läraren har en viktig roll. Lärarens uppgift är då enligt författaren att 

motivera och uppmuntra eleverna till samarbete samt erbjuda olika aktiviteter som eleverna 

kan lösa enskilt eller i grupp. Även Löwings (2004) och Larssons (2014) studie visar på ett 

positivt resultat om eleverna får möjligheten att arbeta tillsammans. 

 

Larsson (2014) använde sig av intervjuer i sin studie men även enkäter där syftet var 

undersöka matematikutbildningen och matematikämnets roll i samband med elevers 

stadiebyte från grundskolan till gymnasieskolan. Bådas resultat visar att eleverna behöver 

kommunicera tillsammans med varandra och läraren för att sedan kunna resonera fram en 

lösning. Löwing (2004) och Larsson (2014) menar att det är lättare att få eleverna engagerade 

och intresserade i arbetet om de ges möjlighet att arbeta på olika sätt med de olika 

uppgifterna. I Uribe-Flórez och Wilkins (2012) studie undersöktes och studerades lärares syn 

och tankar kring olika läromedel och material i matematikundervisningen och hur de används. 

Syftet var att undersöka sambandet mellan lärarnas bakgrund, föreställningar och 

materialanvändning i matematikundervisningen. Författarnas resultat visade att 

kommunikation är en viktig del i elevers lärande. 

 

Löwing (2004) belyser vikten av kommunikation. Kommunikation är en stor del av lärandet 

och det är upp till läraren att låta eleverna få möjlighet att kommunicera med varandra. Hon 

menar att kommunikation inte enbart sker muntligt utan läraren kan även använda sig av de 

laborativa materialen i klassrummet för att kommunicera med eleverna. Genom en bra 

kommunikation kan läraren öka motivationen hos eleverna. Wæge (2007) hävdar att det bästa 

sättet att öka elevers motivation är att låta de använda sig av instrument och laborativt 

material samt att eleverna ges en möjlighet att arbeta tillsammans. Wæge (2007) genomförde 

sin studie genom klassrumsobservationer, där han observerade klassrumsundervisningen, 

lärarens upplägg samt diskussionerna som kunde uppstå̊ mellan lärare och elev. Syftet var att 

undersöka om elever får mer motivation till att lära sig matematik om de får vara aktiva och 

undersöka. Även Yankelewitz et al. (2010) tror på en miljö där eleverna interagerar med 

varandra. De anser att kommunikation är ett idealiskt villkor för utvecklingen av matematiska 

resonemang.  



 

2.4 Laborativt material 
Burns och Hamm (2011) genomförde en undersökning där de delade in eleverna i tre grupper 

där de skulle lösa olika uppgifter. Syftet var att jämföra effekten av att använda olika material 

i undervisningen. Den ena gruppen använde sig av datorer och den andra gruppen använde sig 

av olika laborativa material och den tredje gruppen använde sig av spel. Resultatet av 

undersökningen visar att alla eleverna presterade bra när de använde sig av dessa laborativa 

materialen. Likaså Löwings (2014) studie visar att laborativt arbetssätt gav eleverna goda 

resultat och en bredare samt mer varierad undervisning än om de enbart hade använt sig av 

läroböckerna.  

 

Löwing (2014) påpekar som nämnt tidigare i studien att det kan uppstå hinder när man arbetar 

med laborativt material, exempel om läraren inte presenterar noggrant materialet för eleverna 

och visar hur de kan använda sig av materialet för att lösa uppgifterna. Engvall (2013) nämner 

ett annat hinder som kan uppstå med laborativt material, hon menar att en del lärare låser in 

materialet i ett skåp vilket gör att det blir otillgängligt för eleverna. Engvalls (2013) studie 

genomfördes via klassrumsobservationer och korta intervjuer med lärare. Hennes resultat 

visade på att läraren använde de laborativa materialet som en sorts belöning för eleverna som 

de fick tillgång till efter de hade räknat ett antal sidor i sin lärobok. 

 

2.5 Lärarens ansvar 
Löwing (2004) menar att det inte räcker om läraren tar fram laborativt material till eleverna 

för att det ska bli ett lärande. författaren menar att läraren måste gå igenom materialet med 

eleverna och förklara på vilket sätt man kan använda sig av dem. Löwing (2004) menar att om 

inte läraren förklarar hur eleverna kan använda sig av det laborativa materialet kan det leda 

till att eleverna inte kan se och förstå hur de ska använda materialen, vilket i sin tur kan, enligt 

Löwing, leda till att eleverna slutar använda sig av det laborativa materialet. Både Uribe-

Flórez och Wilkins (2010) samt Packenham och Jones (2004) styrker vikten att läraren 

presenterar de laborativa materialen för eleverna för att de ska kunna ha nytta och använda sig 

av dem. I Uribe-Flórez och Wilkins (2010) studie studerade och undersökte de lärarens syn 

och tankar på olika läromedel och material i matematikundervisningen samt hur de användes. 

Packenham och Jones (2004) utförde intervjuer med lärare som främst handlade om 

materialet fanns tillgängligt i matematikundervisningen.  

 

Burns och Hamm (2001) menar att det är lärarens val om eleverna får använda laborativt 

material eller inte. De menar samtidigt att elevernas resultat förbättras i matematik om de får 

lov att arbeta laborativt, de menar även att eleverna får en bredare kunskap genom ett 

laborativt arbetssätt. Emanuelsson (2001) har samlat in sin data i klassrummet genom 

intervjuer med 8 stycken lärare, enkäter och klassrumsobservationer för att se interaktionen 

mellan elever och lärare. Han menar att elever som får lov att använda sig av laborativt 

material som exempelvis leksakspengar och miniräknare kan ha lättare med uträkningar än de 

elever som använder huvudräkning.  

 



Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar hur laborativt material kan öka elevers förståelse och 

engagemang. Den belyser även vikten med samarbete och kommunikation för djupare 

förståelse och ökat lärande i matematik. Avsnittet belyser även problematiken av förståelsen 

för likhetstecknet, vilket kan ha sin grund i att eleverna inte får utmanande uppgifter utan 

oftast får lära sig term plus term = summa. 

Den tidigare forskningen visar också betydelsen av lärarens kunskap och engagemang. Det är 

alltså inte enbart till att plocka fram laborativa material utan det är upp till läraren att få 

eleverna till att förstå hur de ska användas.  

 

3 Metod 

Under metodavsnittet kommer studiens arbetsgång att presenteras. Vi har delat in olika delar i 

underrubriker för att underlätta läsningen och göra det enklare att följa med i varje steg. 

Underrubrikerna vi har tagit fram är: skolor och urval, anpassning av material, laborativa 

moment och dokumentation, datainsamling, etiska förhållningssätt och databearbetning.  

 

3.1 Skolor och urval 

Datainsamlingen har utförts på två olika skolor i två olika kommuner. Urvalet var en klass 

från varje skola. Valet av skolor och klasser utgjordes av bekvämlighetsurval (Bryman 2011) 

då vi ville ha nära till skolan där vår datainsamling skulle ske. Vi hade även redan kontakt 

med de pedagoger som hade dessa klasser sedan tidigare. Den ena skolan låg i en liten stad i 

Sverige, och hade de totalt 215 elever i årskurs F-6 varav det var 23 elever i årskurs 3 där 

datainsamlingen utfördes. Den andra skolan låg centralt i en mellanstor stad i Sverige, och 

hade cirka 360 elever i årskurs F-3 varav 24 elever i en av årskurs 2 klasserna där 

datainsamlingen samlades in. I båda klasserna fanns det två klasslärare och ibland även 

resurser. Vi har valt att nämna skolorna i fiktiva namn, Stjärnskolan och Månskolan. Det 

empiriska materialet berör ett praktiskt arbetssätt. Vid empiriinsamlingen fick eleverna i varje 

skola ta del av olika matematiska uppgifter och laborativa redskap. De olika matematiska 

uppgifterna var anpassade med hänsyn till erfarenheter och ålder på de olika eleverna. Varken 

Stjärnskolan eller Månskolan hade stor erfarenhet av att lösa matematiska uppgifter med 

laborativt material.  

 

3.2 Anpassning av material 
Materialet som vi tog fram var anpassat till de båda klasserna. Då den ena klassen var en 

årskurs 2 och den andra en årskurs 3 så anpassade vi uppgifterna till de olika åldrarna och 

kompetens. I årskurs 2 arbetade de mestadels med lägre tal i addition och subtraktion medan i 

årskurs 3 arbetade de med multiplikation samt högre tal i addition och subtraktion. Vi behöll 

grundtanken med uppgifterna då det var själva utformningen av uppgifterna som vi ansåg var 

relevanta. Innan vi gjorde val av material så fick eleverna vara med och bestämma vilka 

material de ville använda. Eftersom flera olika förslag kom in gjordes en tankekarta i varje 

klass som sedan sammanställdes. Vi gjorde sedan ett urval efter tillgänglighet kring materialet 



och lät eleverna använda dessa vid de olika uppgifterna som vi forskare skapat för respektive 

årskurs och erfarenhet.  

 

3.3 Laborativa moment och dokumentation 

Vid de tillfällen som eleverna skulle utföra de olika uppgifterna som vi hade skapat fick de 

arbeta med olika laborativa material som de själva fått vara med och välja. Under samtliga 

lektioner utgick vi från tidigare forskning när det gäller lärar-ansvaret. Vid det första tillfället 

fick eleverna arbeta i par i halvklass i ungefär 20 minuter. Eleverna satt i ett grupprum under 

denna lektion. På denna uppgift fick de använda sig av 2 tärningar med siffrorna 1–6. En 

uppgift kunde se ut såhär: _+_=_+2. Eleverna skulle alltså slå de båda tärningarna och sedan 

fylla i de tomma platserna med de tal som tärningen visade. Fick de till exempel en 2: a och 

en 5: a såg uppgiften helt plötsligt ut såhär: 2+5=_+2, efter de slagit tärningarna skulle de 

räkna ut vad som skulle stå på den tomma platsen. Vid detta tillfälle använde vi oss av 

videodokumentation och vi gick runt och filmade eleverna när de löste uppgifterna.  

Vid det andra tillfället fick eleverna arbeta i mindre grupper med 2–5 elever i varje. Detta 

lektionspass pågick i cirka 30 minuter, även vid detta tillfälle var eleverna i halvklass. 

Eleverna fick ett arbetsblad med uppgifter (se exempel i bilaga 1) som de tillsammans skulle 

lösa med hjälp av 10-bas materialet (se bilaga 2). När eleverna hade löst uppgiften skulle de 

rita lösningen på ett papper, vilket vi sedan samlat in för att ha som dokumentation och 

underlag. Under detta tillfälle använde vi oss också av videodokumentation, denna gången 

använde vi oss av rörlig kamera samt filmade från en fast punkt i grupprummet.   

På det tredje tillfället fick eleverna arbeta i grupper om 2–8 elever på fyra olika stationer, på 

tre av stationerna fanns det laborativt material och på den fjärde stationen skulle eleverna 

arbeta med ett arbetsblad utan laborativt material. Eleverna fick ett arbetsblad och blev 

tilldelade en station där de skulle börja, varje station varade i 15 minuter och sedan fick de 

byta till nästa station. Eleverna fick ta med sig arbetsbladet till nästa station. De laborativa 

redskapen som fanns vid de olika stationerna var: pengar, klossar och legobitar. Även vid 

detta tillfället använde vi oss av videodokumentation och samlade det underlag som eleverna 

hade fyllt i. Eleverna har sedan fått arbeta med stationerna i ytterligare 7 lektioner.  

 

3.4 Datainsamling 
Studiens insamlade material bestod av 10 klassrumsobservationer som dokumenterades med 

hjälp av loggar och videoinspelningar. Bjørndal (2005) definierar loggar som att skriva ner 

sina tankar och funderingar över det man har sett. Genom att föra loggar skapar man en 

djupare förståelse över något som har skett (Bjørndal, 2005). Totalt deltog 41 elever i studien, 

dock inte alla samtidigt då vi valde att filma eleverna i mindre grupper, mellan 2–8 elever i 

varje. Det blev totalt 30 filmer, varje film bestod av 10–15 minuter inspelat material.  

 

Videoinspelningarna gjordes delvis genom en rörlig kamera men också genom att lämna 

kameran påslagen i ett grupprum där eleverna löste uppgifterna i grupp. Med den rörliga 

kameran filmade vi en grupp i taget som arbetade i klassrummet tillsammans med 2 andra 



grupper. I grupprummet befann sig endast en grupp åt gången. Löwing (2004) menar på att 

klassrumsobservationer ger en väldigt tydlig bild på hur lektionen gick och vad som hände 

under lektionens gång. Hon belyser vikten av video- och röstinspelningar och pekar då på att 

man fångar upp mycket som man annars missar när man enbart observerar.  

 

Vårt mål var att studera vilken förståelse eleverna har kring likhetstecknet och hur de tar hjälp 

av varandra och laborativt material och vi ansåg då att observationer och videodokumentation 

var det bästa alternativet för oss. Genom att utföra observationer så menar Andersen (1998) 

precis som Engvall (2013) att detta är en mycket bra metod då man kan studera hela 

processen och sedan få en helhetsförståelse.  

 

3.5 Etiska förhållningssätt 
Innan vi påbörjade dokumentationen av undervisningen fick eleverna med sig blanketter hem 

där information stod om vad vi ska göra samt syftet med studien (se bilaga 3). 

Vårdnadshavaren skrev på och godkände om deras barn fick lov att medverka eller ej under 

videoinspelningarna. Även eleverna blev tillfrågade om de ville vara med på 

videoinspelningarna eller ej.  Det fanns 5 elever på Stjärnskolan och 6 elever på Månskolan 

som inte fick lov att blir filmade. Dessa elever sattes i samma grupp och vi undvek att filma 

denna grupp under arbetets gång.  

 

Ipaden som vi använde vid videodokumentationen hölls inlåst i skåp i lärarrummet när den 

inte användes, detta för att inte någon annan skulle kunna se de olika videoinspelningarna. För 

att hålla det empiriska materialet anonymt har vi transkriberat en del av filmerna. Alla elever 

har blivit avidentifierade och vi har gett samtliga elever fiktiva namn. Allt material som vi har 

samlat in har enbart använts i forskningssyfte och kommer inte att spridas vidare.  

 

3.6 Databearbetning 
För att kunna utföra en systematisk databearbetning började vi med att göra ett urval på våra 

videoinspelningar, vi valde slumpvis ut 10 filmer från årskurs 2 och 10 filmer från årskurs 3. 

Vi valde att slumpvis välja ut 10 filmer från varje klass eftersom vi inte ville påverka 

resultatet. Vi var tvungna att göra ett urval eftersom tidsramen inte räckte till. Urvalet gjordes 

genom att ta ut 10 filmer och lägga i en ny mapp. Därefter började vi granska empirin. Enligt 

Rennstam och Wästerfors (2015, s 220) utför man en systematisk databearbetning av 

kvalitativt material genom sortering, reducering och argumentation av empirin för att göra det 

hanterbart. De menar att genom att bearbeta materialet på det viset skapar man ett växelspel 

mellan praktik och teori. Sedermera började vi transkribera videoinspelningarna. Under 

transkriberingen var vi noggranna med att ordagrant skriva ner allt eleverna sa och när de 

pausade mitt i meningar för att tänka efter, allt detta för att studien skulle få en högre validitet. 

Genom att transkribera material så kan man uppmärksamma olika mönster som man inte 

upptäckte när man enbart titta på t.ex. en videoinspelning (Björndal 2005). När vi hade 

transkriberat materialet färgkodade vi transkriberingen för att urskilja de förutbestämda 

kategorierna: Operationell förståelse och Relationell förståelse. Detta är ett systematiskt sätt 

att urskilja kategorier eftersom mönster, skillnader och likheter framkommer på ett tydligt sätt 

(Bjørndal, 2005). Vi gjorde urval på det transkriberade materialet genom att välja två 



excerpter från varje kategori, när vi valde ut excerpt hade vi i åtanke att inte välja för lika utan 

att vi valde ut de två som var mest olika varandra för att visa ett resultat som inte präglas av 

liknande exempel och på så vis få en helhet av vår transkribering. 

 

Som grund i analysen ligger en deduktiv ansats som är baserad i tidigare forskning. Bryman 

(2011) menar att en deduktiv ansats utgår ifrån det man vet om ett område och dess teoretiska 

övervägande och kan då bilda sig en eller flera hypoteser som man sedan jämför med det 

empiriska materialet. Med frågeställningarna: Hur uttrycker elever i årskurs 1–3 sin förståelse 

när de löser uppgifter i grupp? och Hur påverkar gruppens förståelse för likhetstecknet 

gruppens arbete? i åtanke vid analysen utgick vi ifrån begreppen Relationell förståelse samt 

Operationell förståelse vilket beskrivs tydligare i bakgrunden.  

 

Vi identifierade relationell förståelse genom verbala uttryck som lika mycket och flexibilitet i 

hanteringen av uppgiften, det vill säga att eleverna inte använde sig av verbala termer men att 

de uttryckte sin förståelse i handling med hjälp av det laborativa materialet. Medan verbala 

uttryck som det blir och att enbart läsa uppgiften från vänster till höger tolkades som uttryck 

för operationell förståelse. För att skapa teman som utgörs i resultatet användes en 

analystabell (se bilaga 4). Kategorierna utgörs av gruppens förståelse som helhet, om alla 

elever uttryckte en relationell förståelse beskrivs gruppens förståelse som gemensam 

relationell förståelse, om alla i gruppen hade en operationell förståelse beskrivs gruppens 

förståelse som gemensam operationell förståelse. Hade gruppen både operationell och 

relationell förståelse beskrivs gruppens förståelse som motstridiga förståelser, och om 

gruppen började med operationell förståelse samt relationell förståelse för att sedan alla i 

gruppen avslutningsvis har en relationell förståelse beskrivs gruppens förståelse som från 

motstridig förståelse till relationell förståelse. 

4. Metoddiskussion 

Som vi nämnt tidigare i metodavsnittet användes en deduktiv ansats och applicerades när vi 

analyserade empirin utifrån McNeil et al (2006) tolkning av likhetstecknet: relationell- och 

operationell förståelse.  Genom en deduktiv analysmetod kunde vi urskilja ett flertal 

kategorier som tidigare var bekanta. Vi menar att genom ett förbestämt fokus kunde vi smalna 

av analysen och enkelt urskilja kategorier utifrån våra forskningsfrågor. Enligt Braun och 

Clarke (2006) är en teoretisk analys ett flexibelt analysverktyg, vilket kan potentiellt 

tillhandahålla ett rikt och detaljerat, men komplext innehåll av data.  Braun och Clarke (2006) 

menar att ett tema fångar något viktigt om data i relation till forskningsfrågan och 

representerar en viss nivå av mönsterrespons eller mening inom datasatsen. Det kan dock vara 

så att vi har missat andra aspekter på empirin eftersom vi gick in i analysen med färdiga 

begrepp, vi visste vad vi letade efter och på så vis kan andra saker ha missats. 

 

Vi valde slumpmässigt ut 10 videoinspelningar från vardera årskursen vilket innebar totalt 20 

videodokumentationer. Eftersom vi valde att slumpmässigt ta ut 20 filmer av 30 kan vi ha 

missat relevanta delar från de andra filmerna som kunde ha påverkat resultatet. Dock var vi 

tvungna att slumpa bort ett antal filmer eftersom vi hade en begränsad tidsram. Hade vi haft 



längre tidsram så hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Vi valde även att utföra 

fältanteckningar vilket utgjorde ett stöd till videodokumentationen då de bidrog till en mer 

verklig bild att analysera. Genom fältanteckningarna kunde vi styrka det vi såg i 

videodokumenationen och därmed fick en trovärdigare analys. 

 

 Bjørndal (2005) förespråkar att man kompletterar vidoedokumenationen med 

fältanteckningar då han menar att det skapar förutsättningar för att få en fylligare tolkning av 

verkligheten än om man endast använt sig av en metod. Bjørndal (2005) menar att forskarna 

ska vara medvetna om att videoinspelningar inte är en kopia av verkligheten utan 

representerar bara den eftersom videoinspelningar enbart utgör ett begränsat urval av 

verkligheten. Vi valde att använda både handkamera och att filma från en fast punkt när vi 

utförde våra videoobservationer, vilket kan ha påverkat resultatet då eleverna möjligtvis blev 

distraherade. Lalander (2015) menar att en negativ effekt av videoobservationer kan vara att 

elevernas beteende kan förändras när de vet att de blir observerade. Eidevald (2015) påpekar 

att eleverna kan bli stressade om man använder sig av en handkamera vid observationen. 

 

Eftersom vi forskare hade en relation till eleverna kan även de ha påverkat våra tolkningar av 

videodokumentationen. Att ha en relation till eleverna kan ses både som en nackdel men även 

som en fördel. Nackdelen kan vara att en personlig relation till de man observerar och 

analyserar kan påverka resultatet medans en fördel kan vara att man vet elevernas 

kunskapsnivåer och förmågor. För att öka tillförlitligheten i studien hade det varit önskvärt att 

utföra observationerna på ett flertal skolor med ett flertal klasser i olika årskurser på 

lågstadiet. Vi kan inte garantera att samma resultat hade uppstått på andra skolor.  

 

För att få syn på olika kategorier i vårt insamlade material valde vi att använda oss av 

färgkodning i analysen. Bjørndal (2005) menar att detta arbetssätt av transkriptionen gör att 

den konkreta situationen blir tillgänglig och det blir enkelt att reflektera över sin 

undervisning. Färgkodningen bidrog till att vi kunde urskilja likheter och skillnader i empirin, 

vi anser att det har varit fördelaktigt att använda oss av detta som ett tillvägagångssätt för att 

tydligt urskilja olika kategorier och få ett mer tillförlitligt resultat. Om vi inte hade valt att 

använda oss av färgkodning hade vi eventuellt inte kunnat urskilja de likheter och olikheter i 

empirin på samma vis vilket troligtvis hade påverkat resultatet. Då vi använde oss av en 

deduktiv ansats har de bidragit till ett begränsat fokus på kategorier, vilket innebär att vi kan 

ha missat saker i videoinspelningarna.  

 

Vi valde noggrant ut citat till vårt resultat och hade i åtanke att få en helhet av vår 

transkribering, därför valdes två olika citat ut i varje kategori för att kunna få en tydlighet och 

öka trovärdigheten. Enligt Denscombe (2009) ökar trovärdigheten i resultatet om man 

använder sig av citat då läsaren kan bilda sig en egen uppfattning om studien. Då denna 

studies resultat bygger på videoobservationer och fältdokumentation från två klasser i olika 

årskurser och i två olika skolor, är resultatet tillförlitligt i dessa klasser men nödvändigtvis 

inte generaliserbart till utomstående skolor. Utifrån den detaljerade beskrivningen av metod - 

och analysprocessen av datamaterialet är det möjligt för läsaren att bedöma om det är 

överförbart till den egna praktiken. 



 

5. Resultat och analys 

Under denna rubrik kommer resultatet att presenteras. Vår analys har utgjorts från öppna 

utsagor som presenteras i bilaga 1. I vår analys framkom följande kategorier utifrån 

begreppen Relationell- och operationell förståelse; gemensam relationell förståelse och 

gemensam operationell förståelse, motstridiga förståelser samt från motstridig förståelse till 

gemensam relationell förståelse. 

 

5.1 Gemensam relationell förståelse 
I totalt fyra fall, två fall i årskurs 2 och två fall i årskurs 3 uttryckte gruppen en gemensam 

relationell förståelse, vilket oftast ledde till en gemensam lösning på problemet. Ett exempel 

på en lösning är när Anna, Karl och Lisa i Årskurs 2 arbetar med uppgiften: “20 - __ = 5 + 8”. 

Exempel 1 Tillfälle 3 Grupp 1  

1: Anna- Vi måste ta fram 20 bitar (tar fram 20 bitar) 

2: Karl- Men vi måste först veta hur mycket det blir på andra sidan först.  

3: Lisa- Ja vi måste räkna ut vad 5 plus 8 är innan vi kan veta hur mycket vi ska ta bort.  

4: Karl- Det blir 13. Alltså måste vi ta bort så att det blir 13 på denna sidan av likhetstecknet med för att 

de ska vara lika många på båda sidorna.  

5: Anna- Okej om vi tar bort en i taget tills vi får 13 på denna sidan med? 

6: Lisa- (Tar bort en i taget och räknar högt) 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 

7: Anna- STOPP! nu måste vi räkna hur många vi tog bort.  

8: Karl- (Räknar klossarna) 7 vi har tagit bort 7 

9: Anna- Okej då är det alltså 7 där? (Pekar på den tomma raden) 

10: Karl- Japp 

 

Här ser vi att Anna börjar på fel sida av likhetstecknet (eftersom de inte har någon färdig 

ekvation där) men Karl säger då att de måste börja på andra sidan av likhetstecknet först och 

när han konstaterat det använder han sig av en relationell förståelse för likhetstecknet. Alla tre 

elever hjälps åt att räkna med hjälp av det laborativa materialet, här används materialet för att 

bokföra varje steg. De kommer överens om hur de ska räkna och trots att Anna började på fel 

sida kunde de tillsammans räkna ut uppgiften då de kom överens om att de skulle börja på 

andra sidan istället. 

 

I nästa exempel ser vi hur två elever i årskurs 3 försöker lösa en uppgift, även här med hjälp 

av tiobasmaterial. Uppgiften som de ska försöka lösa är:” 4 * __ = 8* 2”. Här kan vi se att 

eleverna testar sig fram, Fredrik vet att man ska ta den sidan med färdig ekvation först. Båda 

eleverna är överens om vad som ska göras och de hjälps åt för att komma fram till rätt svar.  

Exempel 2 Tillfälle 3 Grupp 10  

1: Fredrik- Okej först, vad är 8 gånger 2?  

2: Amanda-  Det är 16 du vet 8 plus 8 eftersom det är 8 två gånger.  

3: Fredrik- Bra okej vi ska ha fyra grupper med något i varje så det blir 16 tillsammans  

4: Amanda- Okej jag ritar fyra ringar 



5: Fredrik- Okej vi lägger i en kub i varje ring tills vi kommer till 16 

6: Amanda- Smart okej 1,2,3,4,5…...16 

7: Fredrik- Ja men det är ju fyra i varje 

8: Amanda- Bra då skriver vi fyra här- nu tar vi nästa!  

Vår analys visade att en gemensam relationell förståelse uttrycktes i två grupper i varje klass, 

genom att samtliga var överens om att man skulle börja med den färdiga uppgiften oavsett 

vilken sida av likhetstecknet den var på. Grupperna förstod även att det skulle vara lika 

mycket på båda sidorna av likhetstecknet och kom på så vis snabbt fram till rätt svar. Vi 

kunde även se att eleverna använde sig av det laborativa materialet när de räknade. Oftast lade 

eleverna det laborativa materialet i olika högar direkt, men som vi kan se i exemplet ovan så 

skapade dessa elever först områden för att sedan lägga i det laborativa materialet, denna typ 

av användning såg vi endast i det här exemplet. Det vi också kunde se i exempel 2 är att 

eleverna börjar med att räkna ut den färdiga sidan med hjälp av huvudräkning och använder 

sig då inte alls av det laborativa materialet till en början. När de två eleverna ska räkna ut den 

andra sidan så tar de däremot hjälp av det. 

 

5.2 Gemensam operationell förståelse 

I totalt 4 fall i åk 2 och 3 fall i åk 3 uttryckte gruppen en gemensam operationell förståelse, 

vilket oftast ledde till en gemensam, om än felaktig, lösning på problemet. Ett exempel på en 

sådan lösning är när Lena, Eva och Sara i årskurs 3 arbetar med uppgiften: 12+__=15+3. 

 

Exempel 1: Tillfälle 3, Grupp 5 

1: Lena - Okej vi ska ha 12 bitar på denna sidan (räknar och lägger upp 12 bitar)  

2: Eva - Då ska vi lägga till så vi får 15 då eftersom det står lika med 15 där (pekar på pappret) 

3: Sara - (Plockar fram några legobitar) okej då räknar vi till vi kommer till 15, (börjar räkna från 12) 

...13,14,15. 3 legobitar till ska vi lägga!  

4: Eva - Ah okej 12 plus 3 blir 15, då skriver vi 3 här eller (pekar på den tomma platsen) 

5: Lena - Ja men precis! Skriv 3 där. Men vad ska vi göra med den där 3:an som står där då? (pekar på 

3:an som står till höger om likhetstecknet)  

6: Sara - Jag vet inte, men det blir ju rätt. 12+3 är 15, och nu har vi ju en trea på båda sidorna. Nu går vi 

vidare till nästa uppgift.  

 

De tre eleverna är överens om att läsa uppgiften från vänster till höger, vilket får följden att de 

bara fokuserar på ett tal i taget: först utgångspunkten 12, sedan att något ska läggas till, och 

sedan att detta blir 15. Det laborativa materialet används för att bokföra varje steg, från 

vänster till höger. Detta visar på en gemensam operationell förståelse för likhetstecknet. De är 

också överens om att det som ska stå på den tomma platsen är talet 3, även om de sedan 

uttrycker en viss osäkerhet kring vad 3:an på höger sida spelar för roll. De håller dock fast vid 

sin lösning och bortser från 3:an.  

Vissa gånger ledde dock en gemensam operationell förståelse till att gruppen inte kunde lösa 

uppgiften alls. Detta kan vi se exempel på när Jakob, Anton och Lena i årskurs 2 försöker sig 

på uppgiften: “__-12=17–5”. 



 

Exempel 2: Tillfälle 3, Grupp 3 

1: Jakob- okej någonting minus 12 

2: Anton- det går ju inte  

3: Lena- men ta fram 12 stycken 

4: Anton, hmm okej nu då?  

5: Lena- någonting minus 12  

6: Jakob- det går inte 

7-Lena- nej det gör inte det, fröken måste ha gjort fel. 

8-Anton- ja, vi tar nästa i stället.  

 

Även här är eleverna överens om att läsa uppgiften från vänster till höger, men då det första 

talet är okänt vet de inte hur de ska börja, utan fastnar redan där. Detta gör att det inte ens 

kommer fram till likhetstecknet, och ger upp. 

En gemensam operationell förståelse uttrycktes alltså i några grupper, genom att samtliga 

elever var överens om att läsa uppgiften från vänster till höger, och att talet direkt efter 

likhetstecknet tolkas som svaret på operationen till vänster om likhetstecknet. Det laborativa 

materialet används i dessa fall för att bokföra stegen i tur och ordning. Ibland leder detta till 

ett svar, som är felaktigt, men som samtliga i gruppen godtar, men om det första talet var 

okänt kunde det bli ett så stort hinder för eleverna vilket då kan leda till att de ger upp som 

eleverna i exempel 2.  

 

5.3 Motstridiga förståelser 
Vår analys visar att två grupper i åk 2 och två grupper i åk 3 hade motstridiga förståelser, 

Uppgiften eleverna ska lösa ser ut såhär: 9 + 5 = __ + 3. 

 

Exempel 1 Tillfälle 3 grupp 6  

1: Nina - Då ska vi ha 9 (tar nio bitar) plus 5, då har vi nu 9 här och 5 där. Då plussar vi ihop dem 

(räknar från 9 och tar en bit i taget från högen med 5 bitar, alltså 9, 10, 11, 12, 13,14) då blir det 14. 

2: David- Nej 

3: Nina- Jo 

4: David- Är du helt säker? 

5: Nina- Ja 

6: David- (Skriver 14 på den tomma raden) vad blir 14 plus 3? 

7: Nina- Nej men det ska ju bli 14, 3 plus något ska bli 14 (tar tre bitar) 

8: David- (Räknar på fingrarna) 14, 15, 16, 17 det blir 17  

9: Nina-  Nej 3 plus något ska bli 14, vi ska inte räkna 14 plus 3.  

10: David- Men titta här (visar uppgiften) 9 plus 5 är lika med 14, alltså ska vi skriva 14 här, sen plus 3 

och det blir 17.  

11: Nina- Nej den ska bli lika mycket som denna (visar på uppgiften) 

 

I exemplet ovan kan vi tydligt se att Nina från början har en relationell förståelse till 

likhetstecknet medan David har en operationell förståelse. När eleverna hade motstridiga 

förståelser ledde det oftast till att eleverna diskuterade mycket. Vi kan se hur två elever i 

årskurs 2 sitter och diskuterar för att komma fram till svaret på uppgiften. Vi kan se att David 

har en operationell syn på likhetstecknet, han ser alltså inte uppgiften i sin helhet och förstår 

inte att det ska vara lika mycket på båda sidor. David vill istället räkna ut den färdiga 



ekvationen på vänster sida och skriva vad det blir på den högra sidan där det är __+3 för att 

sedan räkna ihop 14+3. 

 

Under vår analys kunde vi se att flera elever har en operationell förståelse till likhetstecknet, 

vilket oftast gjorde att de löste uppgiften på ett felaktigt sätt. Eleverna ville nästan varje gång 

skriva svaret på den färdiga ekvationen på den tomma platsen. De förstod alltså inte att det 

skulle vara lika mycket på båda sidorna utan svarade enbart på hur mycket det blev. Eleverna 

använde sig alltid av begreppet det blir och skrev sedan hur mycket det blev.  

En grupp om fyra personer i åk 3 skulle med hjälp av legobitar räkna ut 9 + 5 = __ + 3. I 

exemplet nedan ser vi hur två av dessa elever diskuterar kring uppgiften och likhetstecknet. 

Som vi ser på rad 6 så har Nelly en relationell förståelse för likhetstecknet och förstår att det 

ska vara lika mycket på båda sidor. Hon tillrättavisar Doris som vill lägga till 3 på 14. Nelly 

ser uppgiften som en helhet och inte enbart som att likhetstecknet betyder det blir. 

 

Exempel 2 Tillfälle 2 Grupp 10 

1: Doris- Vad blir 14 plus 3? 

2: Nelly- Nej men det ska ju bli 14. 3 plus något ska bli 14 (tar tre bitar) 

3: Doris- (Räknar på fingrarna) 14, 15, 16, 17 detta blir 17 Nelly 

4: Nelly- 14 

5: Doris- Ja om vi lägger till 3 på 14 

6: Nelly- Nej den ska bli lika mycket som denna (pekar på legobitarna med 14 

stycken) 

 

Analysen visar att några grupper hade motstridiga förståelser, de uttryckte sig genom 

diskussioner kring hur de skulle lösa uppgifterna, samt genom det laborativa materialet som 

då användes för att synliggöra lösningar för de övriga i gruppen. Det vi även såg i vår analys 

var att vid de tillfällena där gruppen hade motstridiga förståelser var det minst en elev som 

inte sa något om uppgiften. De elever som inte sa något blev inte heller inbjuden eller 

tillfrågad vid diskussionerna som uppstod kring uppgiften, utan de eleverna som startade 

diskussionen diskuterade enbart med varandra.  

 

Vi kunde även se att de grupper där eleverna hade en motstridig förståelse till likhetstecknet 

kom sällan fram till ett gemensamt svar. I en grupp kom eleverna inte överens alls om hur de 

skulle räkna och skriva svaret att de helt enkelt hoppade över uppgiften. Medan i andra 

grupper tog en av eleverna ett eget beslut och skrev i det svar som hen kommit fram till. Om 

svaret var rätt eller ej berodde på om det var eleven som hade en relationell förståelse eller om 

eleven med en operationell förståelse skrev svaret. Om eleven med en relationell förståelse till 

likhetstecknet svarade blev svaret rätt då denna eleven kunde se hela uppgiften och förstod 

hur hen skulle göra. Svarade däremot eleven med en operationell förståelse så blev svaret 

felaktigt då hen inte kunde se hela uppgiften utan enbart såg att svaret skulle stå på höger sida 

om likhetstecknet, vilket då leder till att uppgiften ej blir korrekt besvarad.  

 



5.4 Från motstridig förståelse till relationell förståelse 
Totalt var det två grupper i årskurs 2 och 3 grupper i årskurs 3 som gick från motstridiga 

förståelser till relationell förståelse. Vi kan se i nedanstående exempel tre elever i årskurs 3 

som skulle lösa uppgiften: 8+6 = __+4.   

Exempel 1 Tillfälle 3 Grupp 7 

1: Liam - Var börjar vi någonstans? Här eller? (Pekar på den högra sidan av likhetstecknet) 

2: Milo - Nej det ska vi inte. Vi ska börja här (pekar på den vänstra sidan av likhetstecknet), 8 plus 6 

vad blir det? (Tänker en stund) Det blir 14! 

3: Liam - Okej men då ska vi skriva 14 här då eller? (Pekar på den tomma platsen) 

4: Albin - Nej det blir inte rätt då. Det måste ju vara lika mycket på båda sidorna.  

5: Liam - Men var ska vi annars skriva 14 då? Det finns ju ingen annanstans vi kan skriva på.  

6: Milo - Ja men 8 plus 6 är lika med 14, det vet vi nu. Då måste det bli totalt 14 på denna sidan också, 

förstår du Liam?  

7: Liam - Men var ska vi skriva 14 då? Det måste ju stå 14 där, 8 plus 6 är lika med 14, vi ska skriva det 

där.  

8: Albin - Men Liam titta här nu (lägger fram 14 klossar på vänster sida av likhetstecknet). Nu har vi 14 

stycken klossar på denna sidan, nu måste vi lägga till klossar på denna sidan (pekar på höger sida av 

likhetstecknet). Vi har redan 4 på denna sidan så lägg 4 klossar här.  

9: Liam - Men vi ska ju ha 14 på denna sidan med (pekar på höger sida av likhetstecknet)  

10: Albin - Precis vi ska ta reda på hur många till vi måste lägga till för att få lika många på båda 

sidorna.  

11: Liam - Men var ska vi skriva 14 någonstans då?  

12: Albin - Ingenstans, vi måste lägga till på denna sidan (pekar) så vi får totalt 14. Vi räknar, vi har 4 

redan så vi räknar från 4. 5,6…14. Hur många har vi lagt till nu Liam?  

13: Liam - (Funderar) ehm 1,2,3…10. Vi har lagt till 10 bitar, nu är det 14 på denna sidan med! Nu 

förstår jag!  

14: Milo - Vad ska vi skriva nu då där det är tomt Liam? 

15: Liam - Vi ska skriva 10 där för då har vi 8 plus 6 som blir 14 och på den andra sidan har vi 10 plus 

4 som också blir 14! Det är lika mycket på båda sidorna nu.  

 

I detta exempel kan vi se att två elever, Albin och Milo, som försöker hjälpa den tredje, Liam, 

att förstå uppgiften. De börjar med att förklara uppgiften för honom och berättar hur de ska 

göra, trots detta visar inte Liam att han förstår hur han ska tänka. Albin och Milo tar då hjälp 

av det laborativa materialet som de har som hjälpmedel. De visar tydligt hur de ska lägga upp 

klossarna på båda sidorna och förklarar för Liam att han måste lägga till fler klossar så att det 

blir totalt 14 på den högra sidan också. När Liam har lagt upp fler klossar så att de ligger 14 

klossar på båda sidorna så förstår han plötsligt hur man ska göra och kan då lösa uppgiften 

tack vare stödet från kamraterna och det laborativa materialet. Vi ser att två av eleverna 

förstår uppgiften och har en relationell förståelse för likhetstecknet. En av eleverna förstår inte 

från början och har en operationell förståelse för likhetstecknet. Liam frågar direkt om de ska 

skriva svaret på den högra sidan av likhetstecknet.  

 

I exemplet nedan sitter två elever i årskurs 3 och slår med två tärningar. De ska sedan addera 

de tal de får och skriva in dessa på den vänstra sidan av likhetstecknet. Uppgiften ser ut 

såhär:  _+_=_+ 2. Slår de då sedan en fyra och en trea som i exemplet nedan så ser uppgiften 

ut såhär istället: 4+3=_+2, nu ska de räkna ut vad som ska stå på den tomma platsen.  

  



 

Exempel 2 Tillfälle 1 Grupp 8 

1: Lotta - Det blev 4 plus 3, vad blir det? 

2: Colin - Det blir 7.  

3: Lotta - Men hur ska vi göra nu då? Ska vi skriva 7 här nu då eller? (Pekar på den tomma platsen på 

höger sida av likhetstecknet).  

4: Colin - Nej det måste bli 7 på denna sidan också. Det ska vara lika mycket på båda sidorna. Så vi 

skriver 4 plus 3 här (skriver på vänster sida av likhetstecknet).  

5: Lotta - Och 7 här då?  

6: Colin - Nej någonting plus 2 ska bli 7. Hur mycket ska vi lägga till för att få 7 här då?  

7: Lotta - Jag förstår inte! Efter lika med tecknet ska man ju alltid skriva svaret! Och svaret är ju 7, 4 

plus 3 blir 7! 

8: Colin - Men titta här Lotta, vi har ju 7 här nu på denna sidan (pekar på vänster sida av 

likhetstecknet). Så vi lägger 7 stycken klossar här, okej? 

9: Lotta - Ah okej då har vi 7 där, då ska i att lägga 7 stycken på den andra sidan också va? 

10: Colin - Nej vi ska lägga så att vi får totalt 7 på den andra sidan också. Vi har ju redan 2 stycken där 

(lägger 2 klossar på höger sida av likhetstecknet). Hur många klossar måste vi nu lägga till för att få 7 

klossar på denna sidan också?  

11: Lotta - (Tänker och räknar klossarna på båda sidorna) ska jag lägga till fler klossar här då?  

12: Colin - Ja precis hur många måste vi lägga till?  

13: Lotta - Okej då ska jag räkna upp till 7 då. Vi har 2 så då blir det 3,4,5,6,7.  

14: Colin - Bra! Räkna nu hur många du la till.  

15: Lotta - Okej, 1,2,3,4,5. 5 stycken klossar blev det. Är det 5 vi ska skriva här på den tomma? Så att 

det blir 5 plus 2?  

16: Colin - Ja exakt! 

17: Lotta - Det var ju inte så svårt faktiskt, jag trodde inte att man kunde räkna så, men nu förstår jag. 

Det måste allt vara lika mycket på båda sidorna för att det ska bli rätt.  

I exemplet ovan kan vi se att Colin ser helheten i uppgiften medan Lotta inte gör det och har 

då en operationell förståelse för likhetstecknet. Colin försöker få Lotta till att förstå och 

använder sig av de laborativa materialen som de har fått till att använda som hjälpmedel i sina 

uträkningar. Lotta vill, som alla med en operationell förståelse, enbart skriva i svaret på 

ekvationen som står till vänster om likhetstecknet. Hon nämner ingenting om att det står +2 

på den högra sidan om likhetstecknet utan vill enbart skriva 7 på den tomma platsen. Colin 

lyckas tillslut förklara och visa för Lotta så att hon förstår uppgiften och kan hjälpa till att lösa 

den.  

 

I båda dessa exemplen gick grupperna från motstridig förståelse för likhetstecknet till 

relationell förståelse. Detta innebar att de gick från att förstå likhetstecknet som det blir till att 



förstå helheten av uppgiften och att det ska vara lika mycket på båda sidorna av 

likhetstecknet. Vår analys visar att fem grupper hade elever som gick från att ha en motstridig 

förståelse för  likhetstecknet till en relationell förståelse för likhetstecknet. Vi såg även att det 

var de grupper som tog tid på sig och inte stressade igenom uppgiften som kunde utveckla sin 

förståelse kring likhetstecknet. Vi kunde givetvis inte se att alla i gruppen tar med sig 

förståelsen men vi kan se att ett nytt “ljus” har vaknat och att de förhoppningsvis tar med sig 

det till nästa uppgift. 

 

5.5 Sammanfattning av resultatet 
Nedan följer en sammanfattning av vårt resultat där vi svarar på forskningsfrågorna. Detta för 

att göra det överskådligt för läsaren. 

Hur uttrycker elever i årskurs 1–3 sin förståelse för likhetstecknet när de löser uppgifter i 

grupp? Analysen visar att elever och grupper har olika förståelse kring likhetstecknet. Den 

vanligaste var den operationella förståelsen av likhetstecknet, vilket innebar att eleverna 

tolkade likhetstecknet som det blir och läste uppgiften från vänster till höger. Vi 

uppmärksammade även att några elever hade en relationell förståelse av likhetstecknet vilket 

synliggjordes när de direkt visste vilken sida de skulle börja på oavsett om den färdiga 

uppgiften var på höger eller vänster sida av likhetstecknet. Vi kunde även se att de elever som 

hade en relationell förståelse för likhetstecknet använde begreppet lika mycket.   

Hur påverkas gruppens förståelse för likhetstecknet gruppens arbete? Vid både den 

relationella och operationella förståelsen användes det laborativa materialet för att bokföra 

uppgiften. I några enstaka grupper kunde vi även se en utveckling av förståelse för 

likhetstecknet. Genom laborativt material och kommunikation kunde eleven visa och lära de 

andra eleverna. På så vis fick de andra eleverna en relationell förståelse av likhetstecknet i den 

specifika uppgiften. Vi kan dock inte veta att eleverna nu har den relationella förståelsen för 

likhetstecknet. Vi kan även se på den empirin vi har att de elever som hade en person i 

gruppen som hade en relationell förståelse kunde påverka dem som hade en operationell 

förståelse. Vi kunde även se i vår analys att vissa grupper hade motstridiga förståelse för 

likhetstecknet där de diskuterade och använde det laborativa materialet för att argumentera för 

sin lösning.  

 

  



 

6. Resultatdiskussion 

Under denna rubrik kommer delar av resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning. I 

studiens resultat blev det synligt att alla grupper uttryckte någon form av förståelse för 

likhetstecknet. I samförstånd med ett flertal forskare (Vincent et al, 2015, Baratta, 2011, 

Kiera, 1982, Chesney och McNeil, 2014) grundar sig följande studie på två förståelser för 

likhetstecknet, Operationell och Relationell.  Vissa grupper uttryckte sig verbalt medan andra 

grupper uttryckte sig med hjälp av de laborativa redskapen eller både och. Vi kunde även se 

att gruppens förståelse för likhetstecknet påverkade gruppens arbete både positivt och 

negativt. Det vill säga att vissa grupper påverkades negativt genom att ge upp och andra 

grupper påverkades positivt genom att tillsammans diskutera och lösa uppgifterna. Att elever 

samarbetar och kommunicerar på olika sätt för att lösa uppgifter, går i linje med forskarnas 

(Löwing, 2004, Burns & Hamm, 2011, Yankelewitz et al., 2010, Larsson, 2014, Uribe-Flórez 

& Wilkins, 2012, Wæge, 2007) syn på att arbeta för att få eleverna engagerade, motiverade 

och öka deras förståelse. Genom att låta eleverna arbeta med öppna utsagor, utmanades de 

vilket forskarna (Yankelewitz et al., 2010, Löwing, 2004) hävdar är viktigt för elevers 

förståelse för matematik och motivation. 

 

I studies resultat framkom det att några grupper hade en relationell förståelse och andra en 

operationell förståelse av likhetstecknet medan vissa grupper hade motstridiga förståelser. Vi 

kunde även se att några grupper gick från motstridiga förståelser till relationell förståelse för 

likhetstecknet. Den vanligaste förståelsen av likhetstecknet var den operationella, där eleverna 

läste uppgiften från vänster till höger, och att eleverna tolkade likhetstecknet som det blir. 

Detta kan ha sin förklaring, enligt Vincent et al. (2015) samt Chesney och McNeil (2014), att 

eleverna oftast får möta uppgifter som 8+3=__ vilket kan leda till att eleverna tror att 

likhetstecknet innebär en operation istället för att vara jämlik. Vi kunde se i resultatet att 

eleverna ville skriva “svaret” på den tomma raden vilket tyder på att eleverna tolkar 

likhetstecknet som en operation och vill skriva svaret på höger sida av likhetstecknet. När 

eleverna fick uppgifter där det stod exempel 7 + __ = 5+5 uppstod en förvirring av vilken sida 

de skulle börja på. Enligt Kierans (1982) studie förstod eleverna en sådan uppgift som 

bakåtvänd och vände då tillbaka uppgiften så att det i sådana fall skulle bli 5+5=7+__, detta 

gjorde ingen av våra elever utan om de inte förstod så gav de upp och gick istället vidare till 

nästa uppgift. Trots att vissa elever blev förvirrade och osäkra vid dessa uppgifterna så hade 

de ofta hjälp från en kamrat samt det laborativa materialet. Med hjälp av samarbete och de 

laborativa materialen lyckades de flesta eleverna lösa uppgifterna, om än felaktigt. Rydstedt 

och Trygg (2010) menar att de laborativa materialen kan hjälpa elever, speciellt elever med 

svårigheter, till att få en bredare förståelse vilket i sin tur gör det lättare för dem att lösa olika 

sorters uppgifter.  

 

Vårt resultat visade även att några grupper hade en relationell förståelse av likhetstecknet, 

vilket innebar att de såg uppgiften i sin helhet och tolkade likhetstecknet som lika mycket 

istället för det blir. Chensey och McNeil (2014) menar att elever har svårt att genomföra 



öppna utsagor, vilket inte stämmer överens med alla elever då vi konstaterat i resultatet att 

vissa elever klarar av det oavsett om de går i årskurs 2 eller 3. Eleverna som hade en 

relationell syn på likhetstecknet hade det betydligt lättare att lösa uppgifter både med och utan 

laborativt material. Dessa elever var också till stor hjälp för de elever som hade en 

operationell syn på likhetstecknet och inte såg helheten. Hansson (2011) anser om elever får 

arbeta tillsammans skapar det motivation och en möjlighet för eleverna att hjälpas åt med 

uppgifter. En sak som vi insåg var att det är viktigt att ta fram utmanande uppgifter till de 

elever som har en relationell förståelse kring, i detta fall, likhetstecknet. Dessa elever löste 

uppgifterna snabbt och kom då snabbt vidare, vilket vi ser som att uppgifterna inte är 

tillräckligt utmanande för dem. Löwing (2004) påpekar vikten av att utmana elever, speciellt 

vid laborativa aktiviteter, för att kunna ge dem en utökad förståelse kring uppgifter och 

begrepp.  

 

Vi såg även i vår analys att vissa elever ändrade sin förståelse från operationell till relationell. 

Tack vare att en elev i gruppen hade en relationell förståelse kunde hen via det laborativa 

materialet och kommunikation visade de andra eleverna hur hen tänkte och på så vis påverka 

de andra eleverna i gruppen, vilken i sin tur ledde till ett samarbete och en ny förståelse för 

många. Enligt Löwing (2004) samt Uribe-Flórez och Wilkins (2012)  är kommunikation en 

viktig del i elevers lärande, genom att de ges möjlighet att kommunicera både muntligt och 

via laborativt material ökar elevers lärande och motivation. Även Burns och Hamm (2011) 

samt Wæge (2007) hävdar att genom att arbeta i grupp med laborativt material får man 

positivt resultat. Vi kunde alltså tydligt se i resultatet av denna studie att alla elever som 

arbetar tillsammans inte behöver ligga på samma kunskapsnivå, då de vid samarbete utbyter 

kunskaper med varandra.  

 

Genom samarbete lyckades alltså eleverna tillsammans få en djupare förståelse för 

likhetstecknet och på så vis lösa uppgifterna. Löwing (2004) och Larsson (2014) påpekar båda 

att genom samarbete ger man eleverna en förutsättning att få positiva resultat. Då eleverna 

fick utmanande uppgifter kunde de hjälpa varandra och resonerade då om uppgiften. 

Yankelewitz et al. (2010) hävdar att om man ger eleverna utmanande uppgifter så lär de sig 

att resonera då de krävs att eleverna diskuterar med varandra hur de ska gå tillväga. Vi håller 

med författarna då vi kunde se att det var märkbart att detta var till fördel både för de svagare 

eleverna som hade det lite svårare kring uppgifterna, men även för de starkare eleverna då de 

fick träna på att diskutera och att förklara. Detta då det fanns mycket utrymme för diskussion 

och för eleverna att resonera med varandra kring de olika uppgifterna.  

 

Vissa grupper i resultatet uttryckte motstridiga förståelser, vilket ledde till mycket diskussion 

och argumentation med hjälp av det laborativa materialet. Vi konstaterade att vissa elever 

hade det svårt när den tomma rutan kom före likhetstecknet, vilket Chesney och McNeil 

(2014) samt Kiera (1982) skriver om i sina studier. Eleverna såg enbart en sida av 

likhetstecknet och när de inte förstod det så gav de upp. Vi kan inte veta att alla eleverna 

tyckte uppgiften var för svår att lösa eller om de följde den personen som gav upp först. 

Vincent, Bardini, Pierce och Pearn (2015) menar att elever med den här problematiken är de 

som är så fokuserade på att likhetstecknet betyder svaret, de inte ser hela uppgiften. Dessa 



elever tror att efter likhetstecknet ska de skriva ett svar, de ser inget annat och kan då inte se 

en öppen utsaga som en helhet. Forskarna fortsätter med att förklara att många elever är så 

fokuserade på att likhetstecknet alltid finns i slutet av additions-, subtraktions-, 

multiplikations- och divisionsuppgifter där de då ska skriva svaret. De menar att dessa elever 

då får problem med att lösa öppna utsagor på grund av att elevens fokus ligger fel. Chesney 

och McNeil (2014) menar precis som Vincent et al. (2015) att eleverna får problem när de 

kommer öppna utsagor när eleven är van vid en vanlig uppställning, vilket vi kunde se i vårt 

resultat.  

7. Slutsats och Implikation 

Efter vi undersökt och studerat elevers förståelse för likhetstecknet när de arbetar laborativt i 

grupp drar vi följande slutsats; När gruppen har en gemensam förståelse leder arbetet för det 

mesta antingen till en snabb och korrekt lösning vilket sker när gruppen har en gemensam 

relationell förståelse till likhetstecknet. Det kan även leda till ett beslut om att ge upp eller att 

de ger ett felaktigt svar, vilket sker när gruppen har en gemensam operationell förståelse till 

likhetstecknet. Vid motstridig förståelse däremot kan det leda till att eleverna kommer fram 

till olika lösningar, där de olika lösningarna skapar en diskussion hos eleverna som gör att de 

lätt fastnar vid en kamp om vem som har rätt och vem som har fel. Vi kunde se att de 

grupperna med motstridiga förståelser argumenterade och diskuterade mer än de andra 

grupperna, både verbalt och med hjälp av det laborativa materialet. De grupper som från 

början hade motstridiga förståelser men som ändrade till en relationell förståelse diskuterade 

också mycket men där den elev som hade en relationell förståelse lyckades få med de andra 

eleverna med hjälp av det laborativa materialet. Vi anser att detta beror på att eleverna i dessa 

grupper hade en början till relationell förståelse och kunde med hjälp av de andras 

förklaringar förstå hur uppgiften skulle lösas.  

 

Det kunde också vara så att de elever som gick från operationell förståelse till relationell 

kunde erkänna att de hade fel och accepterade den förklaringen som gavs. Medan de grupper 

som fortsatte att ha motstridiga förståelser kanske var envisa och ville ha rätt att fokusen blev 

något annat än att lösa uppgiften.  

Genom samarbete, kommunikation och det laborativa materialet kunde eleverna i de flesta 

fall lösa uppgifterna på ett korrekt sätt. Det fanns inga exempel på att de elever med 

operationell förståelse övertygar elever med relationell förståelse, vilket kan tyda på att den 

relationella förståelsen är robust om den uppnås. En sak som vi kommer ta med oss efter att 

ha utfört denna studie är att inte använda oss av för mycket läroboksbunden undervisning utan 

istället försöka ha en varierad undervisning där man varvar läroboken med laborativa redskap 

och aktiviteter. 

 

Implikationer: Vi anser att vår studie kan bidra till att lärare får en förståelse för vikten om 

att variera uppgifter och låta elever arbeta tillsammans med laborativt material för att få en 

djupare förståelse som ska sprida sig i klassen. Antingen genom att sätta elever med 

operationell förståelse med elever som har relationell förståelse, eller att mixa och slumpa 

grupperna så att eleverna får möta många andra elever i diskussionerna.  Det hade varit 



intressant att i framtida studier ta reda på hur blivande lärare i lärarutbildningen förstår 

likhetstecknet, för om de inte har en relationell förståelse för likhetstecknet hur ska de i 

sådana fall kunna lära sina blivande elever det? 
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Bilaga 4. Analystabell 

I analystabellen ser vi vilken förståelse de olika grupperna hade när de arbetade med olika 
uppgifter. G står för grupp och U står för uppgift. Exempelvis ser vi i analystabellen i åk 2 att 
grupp 1 hade en gemensam relationell förståelse för uppgift 7.  
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