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Abstrakt 
I denna systematiska litteraturstudie är elevers förståelse för likhetstecknets 
betydelse i fokus. Syftet med denna studie är att undersöka vilka 
missuppfattningar forskning har identifierat att elever på lågstadiet kan ha 
gällande likhetstecknets betydelse, samt hur lärarna i undervisningen kan 
förebygga och möta dessa missuppfattningar. Studien utgår ifrån två 
forskningsfrågor som lyder: Vilka missuppfattningar kan finnas hos elever på 
lågstadiet gällande förståelsen av likhetstecknet? Hur kan 
matematikundervisningen på lågstadiet utformas för att förebygga och möta 
sådana missuppfattningar? Sammanlagt har sju vetenskapliga artiklar och två 
doktorsavhandlingar analyserats. Samtliga har identifierats genom sökning i 
databaserna SwePub, ERIC och One Search. Utifrån att ha granskat den 
litteratur som har valts ut i denna systematiska litteraturstudie har det 
sociokulturella perspektivet, konstruktivistiska perspektivet samt 
variationsteorin synliggjorts. Resultatet av analysen visar på att elever kan ha 
svårigheter med att förstå den relationella tolkningen av likhetstecknet, det vill 
säga att de saknar en kunskap om att likhetstecknet som symbol indikerar lika 
stort värde på båda sidorna av symbolen. Elever ser istället likhetstecknet 
endast som en operationell symbol, vilket gör att de uppfattar tecknet som en 
uppmaning om att skriva svaret. Resultatet visar även vikten av att i 
undervisningen återkoppla och kontinuerligt repetera likhetstecknets 
relationella innebörd, då detta påverkar elevers förståelse för matematik 
överlag.  

Nyckelord 
Matematik, likhetstecknet, relationell, operationell, missuppfattningar, 
undervisning     
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1 Inledning  
I läroplanen för grundskolan är ett av kunskapskraven i årskurs ett till tre att 
eleverna ska förstå innebörden av likhetstecknets betydelse (Skolverket, 
2019). Även i det centrala innehållet för årskurs ett till tre ingår matematiska 
likheter och likhetstecknets betydelse. Detta medför att all 
matematikundervisning behöver beröra och ge eleverna möjlighet till att 
utveckla kunskap om likhetstecknet. 	

Pettersson (2010) skriver om två tolkningar av likhetstecknets betydelse. Den 
första benämns som en dynamisk tolkning och innefattar att eleverna ska 
utföra en beräkning där uppgiften går ut på att skriva svaret, exempelvis 
2+5=_. Den andra tolkningen benämns som statisk och innebär att eleverna 
har en förståelse att värdet på vardera sida av likhetstecknet ska vara lika 
mycket. Genom att elever förstår att likhetstecknet signalerar en likhet mellan 
höger och vänster led medför det en djupare innebörd än vad den dynamiska 
har. 	

Vincent, Berdini, Pierce och Pearn (2015) presenterar en vanlig 
missuppfattning om likhetstecknet som elever på lågstadiet kan ha. En vanlig 
uppgiftstyp eleverna möter i undervisningen är exempelvis 8+3=__ vilket 
Vincent m.fl. (2015) hävdar kan leda till en missuppfattning i elevernas 
kunskap om likhetstecknet. I en sådan struktur av uppgift får likhetstecknet en 
operativ roll eftersom eleverna kopplar detta till att de ska skriva ett svar. En 
risk är att eleverna inte reflekterar över att uppgiften syftar till att det ska vara 
lika stort värde på båda sidor om likhetstecknet, vilket benämns som en 
relationell tolkning. Även Ahlberg (2000) framhäver att likhetstecknet ofta är 
en missförstådd symbol, vilket kan skapa svårigheter för elever när de senare 
i högre åldrar ska arbeta med algebra och ekvationer.  
 
Likhetstecknets betydelse går alltså att beskriva enligt två tolkningar. Den ena 
tolkningen beskrivs enligt Pettersson (2010) som dynamisk vilket även 
benämns enligt Vincent m.fl. (2015) som en operationell tolkning. Den andra 
tolkningen benämns enligt Pettersson som statisk vilket har samma betydelse 
som det som Vincent m.fl. benämner som den relationella tolkningen. 	
 
När vi varit i skolans verksamhet har vi gjort iakttagelser av elevers förståelse 
för likhetstecknets betydelse. Vi har märkt att elever ibland har svårt att förstå 
likhetstecknet. Detta har vi även diskuterat med verksamma lärare på våra 
praktikskolor som också har uppmärksammat detta. Utifrån dessa samtal 
väcktes ett intresse för likhetstecknets betydelse. Därför vill vi i denna 
litteraturstudie undersöka missuppfattningar elever kan ha gällande 
likhetstecknets betydelse samt hur man som lärare kan undervisa inom 
ämnesområdet. 
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2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vilka 
missuppfattningar forskning har identifierat att elever på lågstadiet kan ha 
gällande likhetstecknets betydelse samt hur man i undervisningen kan 
förebygga och möta dessa missuppfattningar. Studien kommer besvara 
följande forskningsfrågor: 	

	
1. Vilka missuppfattningar kan finnas hos elever på lågstadiet gällande 

förståelsen av likhetstecknet? 
2. Hur kan matematikundervisningen på lågstadiet utformas för att 

förebygga och möta sådana missuppfattningar?   
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3 Begrepp  
Likhetstecknet: Det förekommer två framträdande tolkningar om 
likhetstecknets innebörd. Den första är att likhetstecknet kan ses som en 
operator, vilket innebär att en uppgift ska förenklas eller beräknas. Den andra 
tolkningen utgår ifrån att likhetstecknet är en relationell symbol där aktiviteten 
är att jämföra eller strukturellt transformera (Persson, 2010). 
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4 Metod  
Vi ska i detta arbete utföra en systematisk litteraturstudie och i följande 
kapitel beskrivs metoden. 

4.1 Vad är en systematisk litteraturstudie?   

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver en systematisk 
litteraturstudie som att “... systematiskt söka, kritiskt granska och sedan 
sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde” (s.31). 
Författarna beskriver att en systematisk litteraturstudie sker i flera steg, där det 
ingår att hitta ett problem för att sedan formulera frågeställningar som ska 
besvaras. Därefter sker en sökning med valda sökord som leder oss till lämplig 
vetenskaplig litteratur. Dessa granskas och relevant litteratur väljs ut till 
studien. Genom den valda litteraturen kommer ett resultat kunna träda fram 
som diskuteras och analyseras och som slutligen leder fram till en 
sammanställning (2013). 

4.2 Avgränsningar  

Ett av de första inkluderingskriterier som vår sökning riktade in sig mot var att 
litteraturen skulle vara vetenskapligt granskad. Efter det anpassades sökningen 
med att minska årsspannet så att litteratur som endast publicerats från år 2000 
och framåt skulle visas. Likhetstecknets betydelse är framskrivet som ett 
viktigt kriterium i det centrala innehållet för matematik i årskurs ett till tre 
(Skolverket 2019). Därav valdes forskning som inte är äldre än 20 år för att 
framhålla forskning som är aktuell för det valda området. De ovanstående 
valen gjordes för att göra studien så tillförlitlig som möjligt. Ytterligare en 
inkludering som utfördes vid sökningen var att rikta in oss på svensk och 
engelsk skriven litteratur. I början av sökningsprocessen gjordes en bred 
sökning som sträckte sig över alla årskurser. Utifrån detta gjordes valet att 
exkludera forskning som berörde gymnasiet och istället fokusera på litteratur 
som framhåller forskning för grundskolan.  
 

I och med det låga antalet träffar som uppkom vid användandet av likhetsteck* 
och equal sign* blev sökningen tvungen att utökas vad gäller sökord.  Under 
sökprocessen valdes därför att inkludera algebra* som ett sökord. Detta valdes 
för att algebran i undervisningen är tätt relaterat till likhetstecknets betydelse. 
Därav kan artiklar och avhandlingar om algebra ge svar på studiens syfte och 
frågeställningar.  
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4.3 Sökordsprocess och urval  

Sökning i databasen SwePub 
Vid en sökning i sökmotorn SwePub användes sökordet likhetsteck*. Denna 
sökning uppvisade sju träffar. Sedan valdes avgränsningen refereegranskat. 
Sökningen gav två träffar. Vidare tillades sökordet algebra* och fick en träff 
som var en vetenskaplig artikel. Artikelns abstrakt lästes och därefter valdes 
artikeln in i studien (Se 4.4.1).  
 
I den ovanstående valda artikeln granskades referenslistan och där förekom en 
intressant författare. Detta är en så kallad manuell sökning där ett sätt är att 
granska referenslistan i en redan funnen artikel som berör det valda 
ämnesområdet. Genom att granska referenslistan kan man på så sätt hitta andra 
relevanta artiklar och författare som skriver om samma område (Eriksson 
Barajas m.fl., 2013). 	
 
Därmed gjordes en ny sökning i sökmotorn SwePub och sökorden blev Anna 
Wernberg* AND lärande*. Detta gav 26 träffar varav fyra av dessa var skrivna 
av Anna Wernberg. Utifrån abstrakt valdes en lämplig doktorsavhandling till 
studien (Se 4.4.9).  
	
Sökningen fortsatte sedan i samma sökmotor och där användes sökorden 
algebra* AND undervis* AND förståelse* och fick nio träffar. Utifrån en 
granskning av titlarna var endast en av dessa relevant för studien. 
Doktorsavhandlingens abstrakt lästes och uppvisades lämplig för studien (Se 
4.4.8). 	
 
Sökning i databasen ERIC 
Sökningen riktade sig sedan vidare till sökmotorn ERIC. Där användes 
sökordet equal sign* och avgränsningen peer reviewed gjordes. Sökningen 
uppgav 367 resultat. Sedan tillkom sökordet understand* vid sökningen och 
uppgav 78 träffar. Ytterligare ett sökord lades till för att få ner antal träffar 
vilket var algebra*. Resultatet blev 28 träffar. Den sista avgränsningen som 
gjordes var att begränsa tidsspannet till åren 2000–2019. Sökningen gav 26 
träffar. En överblick över rubrikerna genomfördes och utifrån dess innehåll 
valdes nio av dessa ut. Den valda litteraturens abstrakt lästes och utifrån det 
valdes tre ut som lämpliga för studien (Se 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7).   
	
Efter att ha läst tidigare arbeten om vårt valda område var det en författare som 
ofta uppkom i dessa texter. Efter att ha sökt upp denna författare visade det sig 
att hon skrivit många texter som berör området algebra, vilket är relevant i vår 
studie. Därför valdes i studien att genomföra en manuell sökning i databasen 
ERIC där en av sökningarna riktades in på denna författare. I denna sökning 
användes sökorden early algebra* AND impact* AND algebraic thinking* 
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AND Blanton*. Utifrån dessa sökord uppkom två träffar varav en inte berörde 
vår valda åldersgrupp. Det som återstod var endast en vetenskaplig artikel i 
sökningen. Utifrån att ha granskat innehållet i artikeln valdes denna som 
lämplig för studien (Se 4.4.2).  
	
Vid en sökning i ERIC användes sökorden equal sign* AND symbol* AND 
learning* AND school* AND student* samt avgränsningen peer reviewed. 
Detta gav 13 träffar. Därefter valdes sedan avgränsningen grade three som 
fanns som ett alternativ i sökmotorn och fick fyra träffar. Efter att ha granskat 
litteraturens innehåll togs det ett beslut om att endast använda en av dessa i vår 
studie (Se 4.4.4). 
	
Sökning i databasen One Search  
En manuell sökning genomfördes genom att granska tidigare arbeten inom 
området. En artikel hittades som var relevant då den ofta uppkom i dessa 
arbeten.  En sökning i databasen One Search genomfördes genom att söka på 
hela titeln samt avgränsningarna 2009–2009, vetenskapligt granskad, engelska 
och fulltext. Detta resulterade i 45 träffar. Artikeln som söktes uppkom överst 
i listan av de 45 träffarna (Se 4.4.3). 

4.4 Lista på utvalda artiklar  

Artiklar:	

1. Adolfsson Boman., Eriksson., Hverven., Jansson., & Tambour. (2013). 
Att introducera likhetstecken i ett algebraiskt sammanhang för elever 
i årskurs 1. Forskning om undervisning och lärande nr. 10, 29–49. 
  

2. Blanton, M., Stephens, A., Knuth, E., Gardiner. A, M., Isler, I., & Kim, 
J. (2015). The Development of Children’s Algebraic Thinking: The 
Impact of a Comprehensive Early Algebra Intervention in Third 
Grade. Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 46, No. 
1, 39–87. 

 
3. Essien, A. A. (2009). An Analysis of the Introduction of the Equal Sign 

in Three Grade 1 Textbooks. Phytagoras – Journal of the Association 
for Mathematics Education in South Africa, Sydafrika, 69, 28–35. 
doi:10.4102/Pythagoras.v0i69.43. 

 
4. Hattikudur. S., & Alibali. M. W. (2010).  Learning about the equal 

sign: Does comparing with inequality symbols help? Journal of 
Experimental Child Psychology. Vol. 107, 15–30. 

 
5. Knuth, E. J., Alibali. M. W., Hattikudur. S., McNeil. N. M., & 

Stephens, A. C. (2008). The Importance of Equal Sign Understanding 
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in the Middle Grades. National council of teachers of mathematics. 
Vol. 13, No. 9, 514–519.  

 
6. Knuth, E. J., Stephens, A. C., McNeil. N. M., & Alibali. M. W. (2006). 

Does Understanding the Equal Sign Matter? Evidence from Solving 
Equations. Journal for Research in Mathematics Education. Vol. 37, 
No. 4, 297–312.  

 
7. Vincent, J., Bardini, C., Pierce, R., & Pearn, C. (2015). Misuse of the 

equals sign: An entrenched practice from early primary years to 
tertiary mathematics. Australian Senior Mathematics Journal, 29(2), 
31–39. 

	
Doktorsavhandlingar:	

8. Gustafsson, B. (2019). Algebrasvårigheter ur elev- och lärarperspektiv 
[Elektronisk resurs] Om hinder i lärandesituationer och utmaningar i 
undervisningssituationer. Diss. (sammanfattning) Sundsvall: 
Mittuniversitetet, 2019. Sundsvall. 	
	

9. Wernberg, A. (2009). Lärandets objekt [Elektronisk resurs]: vad 
elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de 
faktiskt lär sig under lektionerna. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2009. 
Umeå. 	

4.5 Innehållsanalys  
Arbetet kommer att grundas i kvalitativ forskning. Studien har använt sig av 
en innehållsanalys som kvalitativ metod. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg 
och Wengberg (2013) innebär en innehållsanalys att forskaren systematiskt 
och strukturerat ordnar data för att sedan kunna sammanställa teman och 
mönster. Arbetsgången kommer ske på så vis att data samlas in och kritiskt 
granskas utifrån de frågeställningar som studien har. Den valda litteraturen 
kommer sedan jämföras och mynna ut i ett resultat som ska ge svar på de valda 
frågeställningarna.  
 

4.6 Etik   
I denna systematiska litteraturstudie har etiska överväganden gjorts. Som 
tidigare framgår i valet av sökprocess har studien riktat in sig på litteratur som 
är vetenskapligt granskad. Syftet med detta har varit att göra studiens resultat 
så tillförlitlig som möjligt. Det är även av stor vikt att referera till varje källa 
som använts i studien för att visa var information är hämtad (Vetenskapsrådet, 
2017). 
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5 Resultat och analys  
I följande kapitel kommer först de teoretiska perspektiv som synliggjorts i den 
systematiska litteraturstudien presenteras. Därefter presenteras resultaten i 
samtlig litteratur utifrån de valda frågeställningarna. Frågeställningarna som 
kommer besvaras lyder enligt följande: Vilka missuppfattningar kan finnas hos 
elever på lågstadiet gällande förståelsen av likhetstecknet? Hur kan 
matematikundervisningen på lågstadiet utformas för att förebygga och möta 
sådana missuppfattningar?   

5.1 Teoretiska perspektiv i litteraturen 
Utifrån att ha granskat den litteratur som har valts ut i denna systematiska 
litteraturstudie har det sociokulturella perspektivet, konstruktivistiska 
perspektivet samt variationsteorin synliggjorts. I litteraturen som studien är 
baserad på var det endast fyra av dessa som synliggjorde teoretiska perspektiv. 
I resterande litteratur var det teoretiska perspektivet inte synligt. De funna 
perspektiven beskrivs nedan i samband med hur de kopplats till den aktuella 
studien. 

5.1.1 Sociokulturellt perspektiv 
I Adolfsson Boman m.fl. (2013) artikel synliggörs Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv. En viktig utgångspunkt inom det sociokulturella perspektivet är 
begreppet mediering. Mediering innebär att människan tar till sig redskap eller 
verktyg när de ska agera i och förstå dess omvärld (Lundgren, Säljö & Liberg, 
2014). Adolfsson Boman m.fl. (2013) skriver om vad som är betydande för att 
ett lärande ska ske. De tar upp att lärande sker i relation till vilka miljöer 
eleverna befinner sig i samt vilka redskap eleverna har tillgång till. De tar även 
upp om Vygotskijs syn gällande vardagliga- och vetenskapliga begrepp. 
Vardagliga begrepp tar eleverna till sig genom sociala sammanhang som de 
möter i sin vardag. Lärandet av de vetenskapliga begreppen sker enligt 
Vygotskij genom att elever befinner sig i teoretiska verksamheter, vilket han 
anser är svårare att ta till sig.  Ytterligare ett tecken på att Adolfsson Boman 
m.fl. (2013) använde sig av det sociokulturella perspektivet är att de i sin studie 
utgått från Davydovs matematiska program. Davydovs matematiska program 
utgår från Vygotskijs idé om Learning Activity, vilket på svenska översätts till 
lärandeverksamhet. En förklaring av Learning Activity kan vara att eleverna 
ges möjlighet till lärande utifrån ett behov och en vilja samt en mening att ta 
till sig kunskap.	

5.1.2 Konstruktivistiskt perspektiv 

I Gustafssons (2019) doktorsavhandling synliggörs den konstruktivistiska 
teorin genom att hon vid flertalet gånger nämner Duvals teori. Duval (2006) 
skriver fram Piagets konstruktivistiska perspektiv som en viktig grund i hans 
arbete. Jean Piaget var en schweizisk forskare som var verksam inom det 
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konstruktivistiska synsättet (Phillips & Soltis, 2010). Piaget utarbetade en teori 
om konstruktivistiska strukturer som han även valde att benämna som 
scheman. Dessa scheman innebär att eleverna lär sig genom att skapa inre 
mentala bilder. Detta är något som Duval (2006) tar upp vilket gör att Piagets 
konstruktivistiska perspektiv träder fram i Duvals forskning. I och med att 
Duvals synsätt benämns i Gustafssons doktorsavhandling (2019) synliggörs 
även det konstruktivistiska perspektivet i hennes arbete. 	

Inom det konstruktivistiska perspektivet ingår även Piagets stadieteori 
(Phillips & Soltis, 2010). Denna teori utgår ifrån att människan utvecklas i 
olika stadier utifrån dess omvärld. Piagets stadieteori nämns i Essiens (2009) 
artikel. Essien har analyserat läroböcker som förhåller sig till elever som är i 
åldrarna sex till sju år. Eleverna befinner sig då i Piagets preoperationella 
stadie. Enligt Phillips och Soltis (2010) utvecklar elever i detta stadie 
förmågan att tänka representationellt, symboliskt samt språkligt. Essiens 
(2009) betonar vikten av att olika representationsformer, så som bilder, ska 
finnas med i läroböckerna inom matematik i årskurs ett för att introducera 
likhetstecknet. 

5.1.3 Variationsteori  

I Wernbergs (2009) doktorsavhandling används variationsteorin som 
teoretiskt ramverk för analys och planering av studien. Variationsteorin har sin 
grund i den fenomenografiska forskningstraditionen och behandlar en teori om 
lärande. Den fenomenografiska forskningen är kvalitativ och riktar in sig på 
empiriska ansatser. Forskningen grundar sig i att uppmärksamma hur 
människor ser på olika fenomen samt redogöra för variationer i 
sammanhanget, främst inom pedagogiska sammanhang. Inom variationsteorin 
ligger stort fokus på lärandeobjektet och hur lärarna arbetar med detta i sin 
undervisning. 	

5.2 Likhetstecknets innebörd  
I följande del presenteras de resultat som framkommit ur den lästa litteraturen. 
I punkt 5.2.1 kommer första forskningsfrågan om vilka missuppfattningar som 
kan finnas hos elever på lågstadiet gällande förståelsen av likhetstecknet 
besvaras. Därefter kommer andra forskningsfrågan att besvaras och denna 
berör hur matematikundervisningen på lågstadiet kan utformas för att 
förebygga och möta sådana missuppfattningar. 	
5.2.1 Relationell och operationell tolkning av likhetstecknet  
Pettersson (2010) skriver om två tolkningar av likhetstecknet; en dynamisk- 
och en statisk tolkning av likhetstecknet. Den dynamiska tolkningen av 
likhetstecknet innebär att eleverna uppfattar likhetstecknet som att de ska 
utföra en beräkning där svaret ska skrivas ut. Den statiska tolkningen innebär 
att likhetstecknet signalerar en likhet mellan vänster och höger led, där båda 
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sidor av likhetstecknet ska ha lika stort värde. Denna tolkning visar enligt 
Petterson (2010) på en djupare förståelse av likhetstecknet än den dynamiska. 
Petterssons tolkning går även att likna med den forskning som lästs i den 
systematiska litteraturstudien. I bland annat Wernbergs (2009) 
doktorsavhandling och Vincent m.fl. (2015) vetenskapliga artikel framgår en 
liknande tolkning där de väljer att benämna den dynamiska tolkningen som 
operativ och den statiska tolkningen som relationell. I följande del av resultatet 
kommer den operativa och relationella tolkningen att användas i studien. 

Vincent m.fl. (2015) skriver att en vanlig missuppfattning hos elever är att de 
endast definierar likhetstecknet via den operativa tolkningen, det vill säga att 
de kopplar likhetstecknet till att de ska skriva ett svar. Att eleverna har denna 
syn på likhetstecknet kan bero på att uppgifterna som eleverna möter i 
undervisningen exempelvis är 8+3=__. Detta hävdar Vincent m.fl. kan leda till 
en missuppfattning i elevernas kunskap om likhetstecknet då de inte uppfattar 
att likhetstecknet även har en relationell roll. Även Essien (2009) och Knuth, 
Stephens, McNeil och Alibali (2006) skriver att en vanlig missuppfattning om 
likhetstecknet som symbol uppmanar eleverna att “göra något” och att “hitta 
svaret”, istället för att se symbolen relationellt. Wernberg (2009) framhåller 
att en av anledningarna till att eleverna har en operativ syn på likhetstecknet 
är för att lärarna inte repeterar likhetstecknets betydelse i sin undervisning. 
Wernberg belyser att likhetstecknet vanligtvis behandlas tidigt i elevernas 
matematikundervisning, och att lärarna sedan tar för givet att eleverna tagit till 
sig kunskapen och förutsätter att eleverna förstår dess innebörd(er). Detta kan 
enligt Wernberg medföra att lärarna glömmer att repetera likhetstecknets 
betydelse med eleverna och en kunskapslucka kan uppstå.     	

Ytterligare en missuppfattning som Vincent m.fl. (2015) belyser är att elever 
kan ha svårt att förstå att en beräkning inte bara behöver genomföras från 
vänster till höger. Vincent m.fl. skriver i sin artikel om en studie som har 
genomförts av Falkner, Levi och Carpenter (1999). I denna studie frågade de 
elever efter ett svar på uppgiften 8+4=__+5. Resultatet de fick fram från denna 
undersökning var att inte mer än 10% av eleverna fick fram rätt svar. De fick 
även fram att eleverna hade en hög förmåga att lösa uppgifter som gick från 
vänster till höger, exempelvis 4+5=9. Studien visade dock även att när 
eleverna löser uppgifter som inte ingår i standardformen, från vänster till höger 
som nämnt ovan, uppkom svårigheter. Detta på grund av att eleverna har en 
operativ uppfattning av likhetstecknet. Detta styrker även Knuth, Alibali, 
Hattikudur, McNeil och Stephens (2008) i sin artikel då de också anser att detta 
kan påverka elevernas förståelse för likhetstecknet.	

Även Gustavsson (2019) belyser att en svårighet som eleverna kan ha är 
förståelsen av den relationella tolkningen av likhetstecknet. En vanlig 
missuppfattning som eleverna har angående detta är att de inte anser att 5=2+3 
är rätt för att svaret i uträkningen står först i uttrycket. Eleverna tänker att det 
rätta sättet att skriva uttrycket på är 2+3=5 och anser därför att uttrycket 5=2+3 
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inte är korrekt. Gustavsson tar även upp ett exempel om att elever 
missuppfattar uttrycket 5+3=__+2. Eleverna kan då missuppfatta uttrycket och 
skriva siffran 10 i den tomma rutan. Detta gör de eftersom de adderar 2 till 8 
och får på så sätt fram svaret 10. De besitter då inte en relationell förståelse för 
likhetstecknet (Gustavsson, 2019). Detta syns även i resultatet i Hattikudur och 
Alibali (2010) och Blanton, Stephens, Knuth, Gardiner, Isler och Kim (2015), 
där eleverna inte heller besitter en relationell förståelse för likhetstecknet. 
Gustavsson (2019) skriver vidare att denna missuppfattning om likhetstecknet 
kan medföra svårigheter när eleverna sedan ska börja arbeta med algebra. 	

Wernberg (2009) skriver i sin doktorsavhandling att elevers förståelse för 
likhetstecknet påverkar hur de senare förstår arbetet med algebra. Eleverna 
måste skapa sig en förståelse för att om samma tal adderas i både höger och 
vänster led i en ekvation, är värdet i båda leden detsamma.  Om eleven har 
svårigheter att förstå likhetstecknets relationella innebörd, har de även 
svårigheter i att förstå innebörden av hur en beräkning av en ekvation utförs. 
Denna missuppfattning av likhetstecknet kan enligt Wernberg (2009) då bli 
negativ i elevernas senare arbete med algebra. 

5.2.2 Utformning av undervisning om likhetstecknet  
Wernberg (2009) har genomfört en empirisk studie där två klasser deltog och 
som vid starten av studien gick i årskurs tre. Syftet med studien var att 
undersöka hur lärandeobjektet används under tre planerade learning studies. I 
denna systematiska litteraturstudie är endast en av dessa tre learning studies 
relevant då den behandlar likhetstecknet. I planeringen av studien kom lärarna 
som var delaktiga i studien överens om att lärandeobjektet under lektionen 
skulle vara likhetstecknets betydelse. Lektionens upplägg var att eleverna 
skulle uttrycka och beskriva talet 18 på olika sätt. En uppgift som genomfördes 
i Wernbergs (2009) studie var att lärarna började sin lektion med att skriva 
18=18 på tavlan. Eleverna fick i uppgift att komma på olika sätt att uttrycka 
talet 18, utifrån det angivna uttrycket på tavlan. Anledningen till detta var att 
eleverna skulle få syn på likhetstecknet som en relationell symbol och inte 
operationell. Wernberg fick i sin studie syn på att lärarna vid många tillfällen 
i diskussion med eleverna ofta styrde in deras tänkande på summan istället för 
att belysa ekvivalens i uppgiften. I ett sådant lärande utesluts den relationella 
förståelsen för likhetstecknet och endast den operationella synen lärs ut till 
eleverna. För att ett gynnsamt lärande ska ske bör läraren enligt Wernberg 
(2009) kontinuerligt repetera och belysa den relationella synen, det vill säga 
att likhetstecknet står för att det ska vara lika stort värde på båda sidor av 
symbolen. Även Knuth m.fl. (2008) skriver i sin artikel att det är av stor vikt 
att i sin undervisning se till så eleverna får en förståelse för likhetstecknet som 
symbol. 	

Adolfsson Boman m.fl. (2013) har genomfört ett forsknings- och 
utvecklingsprojekt tillsammans med en skola och forskare från Stockholms 
universitet. Syftet med projektet var att planera undervisningssekvenser där 
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fokus var att introducera likhetstecknet med hjälp av algebra i årskurs ett. 
Projektet mynnade ut i tre nyckeluppgifter som hade sin utgångspunkt i 
Davydovs matematiska program. En av uppgifterna utgick ifrån att eleverna 
med två tärningar introducerades för likhetstecknet i samband med 
symbolerna “större än” (>) och “mindre än” (<). Eleverna kastade tärningarna 
och hade i uppgift att välja rätt symbol, exempelvis om tärningarna visar 
siffrorna två och ett skulle symbolen (>) användas. Tanken med uppgiften var 
att eleverna till slut skulle få samma siffra på båda tärningarna. På så sätt skulle 
likhetstecknets symbol introduceras genom att en diskussion skulle träda fram. 
Målet med diskussionen var att eleverna skulle komma fram till att 
likhetstecknet var den korrekta symbolen. Uppgiften med tärningarna skapar 
enligt Adolfsson Boman m.fl. (2013) ett behov och en vilja hos eleverna att 
hitta ha en symbol för att visa en likhet och därigenom ta till sig kunskapen 
om symbolen. 	

Den andra nyckeluppgiften som utformades i Adolfsson Bomans m.fl. (2013) 
arbete utgick från att introducera likhetstecknet genom en saga. Tanken med 
uppgiften var att leda in eleverna till ett aritmetiskt tänkande. I studien använde 
de sig av en saga som handlade om Landet Längesen som var inspirerad av 
Dagmar Neumans arbete (1993). I Landet Längesen existerar ingen matematik 
eller siffror och eleverna skulle utföra olika uppgifter så som att försöka 
fördela guldsand eller oljor lika mellan olika parter. Tanken med de olika 
problemen som uppstod i sagan var att eleverna skulle få testa på att lösa olika 
uppgifter utan att tillgå matematik och siffror. Eleverna var därför tvungna att 
hitta lösningar på hur de ska dela lika på andra sätt. 	

I den tredje nyckeluppgiften som nämns i Adolfsson Bomans m.fl. (2013) 
artikel fick eleverna arbeta med cuisinairestavar. Lärarna började med att låta 
eleverna plocka varsin stav, som blev deras utgångspunkt. Därefter bad lärarna 
eleverna att plocka två olika stavar som tillsammans blev lika lång som den 
första staven de tog. När eleverna hade utfört detta introducerades och 
förklarades uttrycket A=B+C med hjälp av cuisinairestavarna och de fick 
prova på olika varianter av uttrycket. Sedan utvecklades uppgiften genom att 
eleverna fick kort på symbolerna för addition (+) och likhetstecknet (=). 
Eleverna fick nu i uppgift att själva experimentera med cuisinairestavarna för 
att ytterligare träna på uttrycket och symbolernas betydelse. Adolfsson 
Bomans m.fl. (2013) ovanstående tre nyckeluppgifter är olika sätt att 
introducera likhetstecknet i ett algebraiskt sammanhang. 	

Essien (2009) har analyserat hur likhetstecknet introduceras i 
läromedelsböcker anpassade för årskurs ett i Sydafrika. I sin studie var fokus 
att analysera hur läromedlen första gången presenterar likhetstecknet för 
eleverna i böckerna. Resultatet han fick fram var att likhetstecknet 
introducerades operativt och i samband med subtraktion- och additionstecknet. 
Essien skriver även att barnen i denna ålder befinner sig i Piagets 
preoperationella stadie. Inom detta stadie lär sig eleverna att tänka 
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representationellt, symboliskt samt språkligt. Essien (2009) framför vikten av 
att i läroböckerna använda sig av olika representationsformer, så som symboler 
och bilder för att introducera likhetstecknet. Ett förslag som Essien skrivit fram 
i sin artikel är att likhetstecknet är den symbol som borde presenteras först för 
eleverna och därefter presentera subtraktion- och additionstecknet. Det lärarna 
och läroböckerna inte får glömma enligt Essien är att återkoppla till 
likhetstecknets betydelse kontinuerligt i samband med subtraktion- och 
additionsuppgifter.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att forskarna belyser vikten av att eleverna 
förstår likhetstecknets som en relationell symbol. Detta är av stor vikt för 
eleverna då det skapar rätt förutsättningar för den fortsatta matematiska 
förståelsen. I resultatet framgår det även att det är viktigt att man i tidig ålder 
introducerar likhetstecknet på rätt sätt, exempelvis genom att fokusera på 
likhetstecknet som symbol. 
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6 Diskussion  
I följande kapitel diskuteras det resultat som framkommit i resultatdelen i 
denna systematiska litteraturstudie. Inledningsvis diskuteras studiens första 
forskningsfråga, som ställer frågan vilka missuppfattningar som kan finnas hos 
elever på lågstadiet avseende förståelsen av likhetstecknet. Därefter diskuteras 
andra forskningsfrågan avseende hur matematikundervisningen på lågstadiet 
kan utformas för att förebygga och möta missuppfattningar. Slutligen 
diskuteras metoden och vidare forskning.  

Utifrån att ha granskat den lästa litteraturen var en gemensam faktor som 
uppmärksammades av samtliga författare att elever antingen kan ha en 
relationell eller operationell syn på likhetstecknet. Vincent m.fl. (2015), Essien 
(2009) och Knuth m.fl. (2006) skriver fram att övningar som är uppbyggda 
enligt standardformen, från vänster till höger, kan bidra till att eleverna leds in 
i den operationella synen av likhetstecknet. Det ovanstående hänger ihop med 
vad Gustavsson (2019) skriver om elevers förståelse av likhetstecknet då hon 
nämner en uppgift där eleverna ansåg att 5=2+3 inte är korrekt. Eleverna 
påstod att felet i uppgiften var att svaret inte stod sist. De ville istället ha 
uppgiften strukturerat från vänster till höger och visar därför inte en relationell 
förståelse för likhetstecknet. Detta resultat påvisar vikten med en varierad och 
välplanerad undervisning. Adolfsson Bomans m.fl. (2013) tre nyckeluppgifter 
som presenteras i resultatdelen är ett sätt att arbeta varierat i sin undervisning 
med likhetstecknet. I dessa tre nyckeluppgifter sätts likhetstecknet in i olika 
situationer men huvudfokus är att belysa likhetstecknets relationella innebörd. 
Även Essien (2009) tar i sin artikel upp vikten av att läromedlen också ska 
arbeta varierat då han belyser arbete med olika representationsformer. Genom 
att som lärare låta sina elever möta olika typer av uppgifter där likhetstecknet 
sätts i olika situationer ökar det möjligheten för eleverna att få en relationell 
syn. Detta innefattar att eleverna ska presenteras för uppgifter som både går 
från vänster till höger samt uppgifter som skiljer sig från standardformen. I 
och med detta är det också av stor vikt att eleverna möter en skicklig och 
utbildad lärare som har förståelse för hur viktigt ämnesområdet är. Dessa 
faktorer har stor betydelse för hur eleverna kommer lära sig och därmed deras 
förståelse. 	

Wernberg (2009) samt Gustavsson (2019) belyser att förståelsen av 
likhetstecknet påverkar elevernas möjlighet att utföra algebra. Likt det som 
nämnts ovan om att en uträkning kan gå från höger till vänster som vänster till 
höger, så måste eleverna även vid algebraräkning förstå likhetstecknets 
relationella tolkning. Det är därför viktigt att läraren är skicklig och från början 
ger eleverna rätt grund för att på så sätt ge dem möjlighet att utveckla sina 
matematiska förmågor.	

Adolfsson Boman m.fl. (2013) nämner att man som lärare kan introducera 
likhetstecknet i samband med symbolerna större än (>) och mindre än (<). En 
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risk som kan uppstå vid denna typ av undervisning är att dessa symboler får 
större fokus än vad likhetstecknet som symbol får. Som lärare är det därför 
viktigt att från början se till så att alla elever har tagit till sig kunskap om 
symbolerna ”större än” (>) och ”mindre än” (<), detta för att eleverna sedan 
ska känna ett eget behov av att finna en symbol för likhet. Även Essien (2009) 
belyser undervisning av likhetstecknet i samband med andra symboler inom 
matematiken. Han skriver dock att när likhetstecknet introduceras i samband 
med subtraktion- och additionstecknet i läromedlen så bidrar det till att 
eleverna får en operativ syn på symbolen. Ett av hans förslag är att i 
undervisningen presentera likhetstecknets innebörd först och därefter 
subtraktion- och additionstecknet. Genom detta får eleverna möjlighet att ta 
till sig varje enskild symbol och risken för missförstånd minskar. I och med att 
subtraktion- och additionstecknet har stor roll inom matematiken får därför 
likhetstecknet en mindre roll i dessa räkneuppgifter. Detta eftersom eleverna 
tänker att likhetstecknet endast indikerar att skriva svaret. Adolfsson Boman 
m.fl. (2013) lyfter ovan fram en positiv synvinkel på hur man kan introducera 
likhetstecknet i samband med andra symboler. Essien (2009) däremot lyfter 
fram en negativ synvinkel på hur det kan bli om man kopplar samman 
likhetstecknet med andra symboler. I Adolfsson Bomans m.fl. uppgift spelar 
likhetstecknet en central roll då uppgiftens huvudfokus är likhetstecknet som 
en relationell symbol. I Essiens studie får likhetstecknet däremot en mindre 
roll när den kopplas samman med subtraktion- och additionstecknet i 
läromedlen, och kan därför uppfattas som en operationell symbol. 	

Essien (2009) och Wernberg (2009) skriver om vikten av att repetera 
likhetstecknet betydelse kontinuerligt. De anser att det är av stor vikt att i sin 
undervisning påminna eleverna om den relationella tolkningen av 
likhetstecknet, och inte ta för givet att eleverna besitter kunskapen efter första 
genomgången. Målet med repetition är att eleverna ska befästa en relationell 
förståelse för likhetstecknet som symbol, det vill säga att det ska vara lika stort 
värde på båda sidor om symbolen. Detta stärks även i Knuths m.fl. (2008) 
artikel då de också belyser vikten av att eleverna förstår symbolen utifrån en 
relationell tolkning. Genom att repetera likhetstecknets innebörd med sina 
elever bidrar det till att de befäster rätt kunskap om symbolen och ständigt 
uppmärksammas om detta. Läraren får i sin tur möjlighet att lära ut rätt 
tolkning av likhetstecknet samtidigt som man får en överblick av elevernas 
kunskap.  
	

Sammantaget från det visade resultatet i denna systematiska litteraturstudie är 
att en av de missuppfattningar som finns hos elever på lågstadiet är att de ser 
likhetstecknet som en operationell symbol. Detta har visats kan påverka 
elevers kunskaper inom matematiken då forskarna framhåller vikten av att 
eleverna förstår likhetstecknet relationella innebörd. I läroplanen framgår även 
att ett av kunskapskraven i årskurs ett till tre är att eleverna ska förstå 
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innebörden av likhetstecknets betydelse (Skolverket 2019).  Det är därför av 
stor vikt att som lärare i sin undervisning belysa och kontinuerligt repetera den 
relationella tolkningen av likhetstecknet. Detta för att skapa rätt förutsättningar 
för elevernas fortsatta matematikundervisning. 

6.1 Metoddiskussion  
Denna studie tog sin början i att söka efter tidigare forskning om likhetstecknet 
i olika databaser. I de första sökningarna som genomfördes i sökprocessen låg 
fokus endast på begreppet likhetstecknet. Detta upptäcktes inte ge så stort 
urval av tidigare forskning då den sökningen inte uppgav så stort resultat. 
Utifrån detta gjordes valet att bredda sökningen för att öka möjligheterna till 
mer tidigare forskning inom ämnesområdet. Valet av att använda flera olika 
databaser gjordes för att utöka möjligheten till mer forskning, samt även öka 
trovärdigheten i studien vilket framhävs i Eriksson Barajas m.fl. (2013). I 
sökprocessen gjordes olika avgränsningar, som bland annat vetenskapligt 
granskad litteratur, svensk och engelsk skriven litteratur samt minska 
årsspannet till 2000–2019. Dessa avgränsningar gjordes för att få fram så 
relevant och aktuell forskning som möjligt om ämnet. Vår sökprocess 
resulterade i sju vetenskapliga artiklar och två doktorsavhandlingar som 
dokumenterades i ett sökschema. Den valda litteraturen lästes och granskades 
grundligt och utifrån detta kategoriserades forskningen utifrån de två valda 
forskningsfrågorna. I en av de valda artiklarna beskrivs forskning som 
bedrivits i Sydafrika. Denna valdes då vi ansåg att forskningens resultat var 
applicerbar även i vår studie. Forskningens innehåll kunde tydligt 
kategoriseras in i om det handlade om vilka missuppfattningar som elever 
besitter gällande likhetstecknets betydelse eller hur undervisning kan planeras 
inom ämnesområdet. I den valda litteraturen har forskarna kommit fram till 
liknande resultat. Paralleller har därför kunnat dras mellan de olika forskarnas 
publikationer, och även det är ett tecken på att trovärdigheten ökar i det resultat 
som presenteras i denna systematiska litteraturstudie. 

6.2 Vidare forskning  
I och med att förståelsen av likhetstecknets betydelse står med som ett av 
kunskapskraven i matematik för elever i årskurs ett till tre (Skolverket, 2019) 
är likhetstecknet ett relevant ämne att undersöka och utveckla undervisning 
kring. I resultatet framgår det att forskare är eniga om att den relationella 
förståelsen av likhetstecknet är viktig för eleverna att förstå. Utifrån detta 
resultat kan vidare forskning vara att empiriskt undersöka om hur man kan 
utveckla elevers relationella förståelse för likhetstecknet. Resultatet visar på 
att lärare i dagens matematikundervisning kan ha svårt med att föra fram rätt 
kunskaper om likhetstecknets betydelse. En empirisk undersökning skulle 
därför kunna medföra att fler strategier tas fram om hur lärare i sin 
undervisning kan behandla ämnesområdet.   
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ERIC equal sign* 
understand* 
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 2000–2019 
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reviewed 

 26 Vincent, J., Bardini, C., Pierce, 
R., & Pearn, C. (2015). Misuse 
of the equals sign: An 
entrenched practice from early 
primary years to tertiary 
mathematics. Australian 
Senior Mathematics Journal, 
29(2), 31–39 

Vetenskaplig 
artikel 

ERIC equals sign* 
understand* 
algebra* 

 2000–2019 
Peer 
reviewed 

26 Knuth, E. J., Stephens, A. C., 
McNeil. N. M., & Alibali. M. 
W. (2006). Does 
Understanding the Equal Sign 
Matter? Evidence from 
Solving Equations. Journal for 
Research in Mathematics 
Education. Vol. 37, No. 4, 
297–312.  

Vetenskaplig 
artikel 

ERIC equals sign* 
understand* 
algebra* 

 26 Knuth, E. J., Alibali. M. W., 
Hattikudur. S., McNeil. N. M., 
& Stephens, A. C. (2008). The 
Importance of Equal Sign 
Understanding in the Middle 
Grades. National council of 
teachers of mathematics. Vol. 
13, No. 9, 514–519.  

Vetenskaplig 
artikel 

ERIC early algebra* 
impact* algebraic 
thinking* 
Blanton* 

Peer 
reviewed 

2 Blanton, M., Stephens, A., 
Knuth, E., Gardiner. A, M., 
Isler, I., & Kim, J. (2015). The 
Development of Children’s 
Algebraic Thinking: The 
Impact of a Comprehensive 
Early Algebra Intervention in 
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Vetenskaplig 
artikel 
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4 Hattikudur. S., & Alibali. M. 
W. (2010).  Learning about the 
equal sign: Does comparing 
with inequality symbols help? 
Journal of Experimental Child 
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Vetenskaplig 
artikel 

One 
Search 

An Analysis of 
the Introduction 
of the Equal Sign 
in Three Grade 1 
Textbooks 

2009–2009 
Vetenskapligt 
granskad 
Engelska 
Fulltext 

45 Essien, A. A. (2009). An 
Analysis of the Introduction 
of the Equal Sign in Three 
Grade 1 Textbooks. 
Phytagoras – Journal of the 
Association for Mathematics 
Education in South Africa, 
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doi:10,4102/Pythagoras.v0i69
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artikel 
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Hverven., Jansson., & 
Tambour. (2013). Att 
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algebraiskt sammanhang för 
elever i årskurs 1. Forskning 
om undervisning och lärande 
nr. 10, 29–49.  

Vetenskaplig 
artikel 

SwePu
b 

Anna Wernberg* 
lärande* 

 26 
Wernberg, A. (2009). 
Lärandets objekt [Elektronisk 
resurs] : vad elever förväntas 
lära sig, vad görs möjligt för 
dem att lära och vad de faktiskt 
lär sig under lektionerna. 
Diss. Umeå: Umeå universitet, 
2009. Umeå.  

Doktorsavhandli
ng 

SwePu
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Algebra*Undervi
s* Förståelse* 

 9 Gustafsson, B. (2019). 
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Diss. (sammanfattning) 
Sundsvall: Mittuniversitetet, 
2019. Sundsvall. 	
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