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Likhetstecknet 

Undervisning om och förståelse av likhetstecknet som matematisk symbol 

Cathrin Lettfält 
 

Sammanfattning 
 
Uppsatsen behandlar hur några elever i skolår 2 uppfattar innebörden i likhetstecknet 
samt hur ett par lärare undervisar för att öka sina elevers förståelse för likhetstecknets 
betydelse.  
 
Litteraturen anger två olika sätt att uppfatta likhetstecknet. Det ena betecknas som statiskt 
(�är lika med�) och det andra som dynamiskt (�blir�). Jag har använt mig av de två olika 
sätten att uppfatta likhetstecknet som mall för att sortera elevernas förståelse.  
 
De allra flesta av eleverna i undersökningen i skolår 2 uppfattar inte likhetstecknets båda 
betydelser. Bara en av 29 elever uppfattar likhetstecknet som både statiskt och dynamiskt. 
Tjugo av eleverna ser tecknet som dynamiskt. Övriga åtta uppfattar likhetstecknet som 
statiskt.  
 
Jag har också intervjuat två grundskolelärare för skolår 2. En av lärarna arbetar 
traditionellt. Hon arbetar utefter matematikboken och dess lärarhandledning. Den andra 
läraren arbetar mer laborativt. Hon är medveten om likhetstecknets båda betydelser och 
arbetar för att eleverna inte ska få svårigheter med algebran i skolans senare år. 
 
Mina slutsatser är att det är viktigt att arbeta med många olika metoder så att alla elever 
utvecklas. Det är viktigt att lärare arbetar med likhetstecknets båda innebörder. Jag vill 
gärna veta hur eleverna i den här undersökningen kommer att utveckla förståelsen för 
innebörden av likhetstecknet. Detta vill jag undersöka när eleverna har utvecklat ett mer 
abstrakt tänkande, kanske i tolvårsåldern. 
 

Nyckelord 

Didaktik 
Likhetstecknet 
Matematik 
Prealgebra 
Utsaga 
 



 3

Innehållsförteckning 
SAMMANFATTNING............................................................................................2 

Nyckelord.......................................................................................................2 
INLEDNING ..........................................................................................................4 
BAKGRUND.........................................................................................................5 

DEFINITIONER......................................................................................................6 
Likhet .............................................................................................................6 
Likhetstecken.................................................................................................7 
Utsaga ...........................................................................................................7 
Prealgebra .....................................................................................................7 

LITTERATURGENOMGÅNG ...............................................................................8 

MALMER, G. KREATIV MATEMATIK.........................................................................8 
KILBORN, W. GRUNDLÄGGANDE ARITMETIK ...........................................................8 
NÄMNAREN. 2002, TEMANUMMER ALGEBRA FÖR ALLA ...........................................9 
MALMER, G. BRA MATEMATIK FÖR ALLA...............................................................10 
NÄMNAREN. 2004, TEMANUMMER MATEMATIK FRÅN BÖRJAN................................14 
BRÅTEN, I. M.FL. VYGOTSKIJ OCH PEDAGOGIKEN..................................................15 
NEUMAN, D. RÄKNEFÄRDIGHETENS RÖTTER (AVHANDLING) ..................................16 
KURSPLANEN I MATEMATIK, 2000........................................................................17 

SYFTE ................................................................................................................18 
FRÅGESTÄLLNING...........................................................................................18 

METOD OCH GENOMFÖRANDE......................................................................18 

METODER .........................................................................................................18 
URVAL ..............................................................................................................20 
GENOMFÖRANDE ...............................................................................................20 
FORSKNINGSETISKA PRINCIPER...........................................................................21 

RESULTAT.........................................................................................................21 

HUR INTRODUCERADE LÄRARNA LIKHETSTECKNET? ..............................................21 
HUR ARBETAR LÄRARNA MED LIKHETSTECKNET? ..................................................23 
SAMMANFATTNING AV LÄRARNAS INTERVJUER......................................................24 
SAMMANSTÄLLNING AV ELEVERS BESKRIVNING AV LIKHETSTECKNETS BETYDELSE ...25 

Likhetstecknet som dynamiskt (grupp 1) .....................................................25 
Likhetstecknet som statiskt (grupp 2) ..........................................................26 
Likhetstecknet som dynamiskt och statiskt (grupp 3)...................................26 

SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGEFORMULÄR SAMT SAMTAL TILL FRÅGEFORMULÄREN ...27 
Sanna och falska utsagor ............................................................................27 
Öppna utsagor.............................................................................................27 

DISKUSSION......................................................................................................28 



 4

Inledning 
 
Jag har studerat hur elever i skolår 2 uppfattar innebörden av likhetstecknet samt tagit 

reda på hur två lärare från två olika skolor undervisar om begreppet likhetstecken. Jag har 

gjort en litteraturgenomgång som beskriver begreppet likhetstecknens innebörd och 

betydelse samt hur lärare bör arbeta med begreppet likhetstecken. Den kan jag sedan 

jämföra med egen undersökning. Litteraturen jag har valt beskriver också olika teorier 

om elevens utveckling av förståelse om matematiska symboler, begrepp och 

likhetstecknets innebörd.  

 
Jag valde att skriva inom ämnet matematik eftersom jag alltid har varit intresserad av 

matematik samt alltid varit intresserad av hur människan tänker runt olika matematiska 

begrepp och problemlösningar. Mitt intresse för matematik har fått bränsle av att hela 

tiden hitta nya sätt att tänka matematik. Jag anser att det är mycket roligt och spännande 

att se hur olika vi människor tänker. 

 
När jag en längre tid varit ute på verksamhet förlagd utbildning på olika skolor började 

jag vikariera i skolår 1 som fortsatte upp i till skolår 2. Jag har under de fyra år jag gått på 

Lärarhögskolan i Stockholm funderat på hur eleverna lär sig olika begrepp i skolan. Jag 

upptäckte att elever inte riktigt visste betydelsen av likhetstecknet. Det var då jag började 

fundera på att ta reda på hur eleverna tänker kring begreppet samt hur lärarna tänker och 

undervisar om begreppet. 

 
Jag själv vill arbeta i förskoleklass upp till skolår 2 och jag tror på att matematik lär man 

sig genom diskussion, laboration och lek. Det behövs mycket material och mycket natur 

och miljö som är anpassad till verkligheten så att matematiken blir verklighetsförankrad 

och något som får en konkret innebörd. När man använder sig mycket av lek, laboration 

och diskussion är det viktigt att läraren har mycket kunskap i ämnet och har en planering 

samt mål för sitt arbete. 
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I min utbildning på Lärarhögskolan i Stockholm har jag läst inriktningarna �Matematik i 

barnens värld�, �Didaktiskt perspektiv på läs- och skrivinlärning� samt 

�Specialpedagogik och kommunikation�.  

   

Bakgrund 
 
Matematikämnet handlar till viss del om att kunna tolka matematiska symboler och då 

behöver man ha förståelse för abstrakta begrepp och ha ett matematiskt språk. Malmer 

(1997) säger att om barn ska få någon mening i de matematiska symbolerna måste de 

tolka dem och uppleva dem som bärare av ett verkligt innehåll. Väljer man att arbeta på 

det sättet väljer man ett analytiskt arbetssätt och prioriterar innehållet före formen, 

helheten före delarna.  

 
Enligt Malmer existerar inte matematiska symboler i barnens värld utan de synliggörs 

först i omkodningen till det matematiska symbolspråket och vid den formella 

redovisningen. Det är då svårigheterna startar för många elever. Abstraktionsnivån är 

plötsligt på en för hög nivå. Om eleverna inte förstår måste de memorera istället. 

Matematik kan betraktas som ett nytt språk för förskoleelever �� och det tar sin tid att 

överbrygga klyftan mellan det konkret upplevda och det abstrakt formulerade�. (Malmer, 

1997, s.23).  

 
Enligt Malmer (2003) säger Piaget att i åldern 7-12 år kan elever bilda matematiska 

begrepp om de är förankrade i barnens erfarenhetsvärld. I åldern 11 år och uppåt har barn 

en förmåga att resonera logiskt och tänka abstrakt.  

 
Enligt Bråten (1998) anser Vygotskij att barns begrepp genomgår en kontinuerlig 

tillblivelseprocess och att genuina begrepp utvecklas först i ungdomsåren. Under 

utvecklingen använder sig barnet av föreställningar som är subjektiva och oreflekterade 

antaganden om tingens sammanhang. 
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Matematik - ett kommunikationsämne (2005) tar upp Bruners idéer om att först kommer 

undersökande �[�] av verkliga föremål (aktiv representation), senare en mental (ikonisk) 

bild av föremålen, därefter benämningar (symbolisk representation) av tingen i den 

omgivande verkligheten, det sistnämnda med stigande levnadsålder alltmer dominerande, 

ehuru de två förstnämnda aldrig helt överges� (s. 55). Slutmålet för skolans undervisning 

är att nå det symboliska språket som är grundläggande för att kunna generalisera och 

abstrahera. Men trots det måste elevernas begreppsbildning underlättas genom att 

använda de två första nivåerna men man får inte stanna där utan undervisningen måste 

växla mellan de olika representationsformerna (Nämnaren, 2005). 

 
Prealgebra är en mängd olika aktiviteter som genomförs innan den egentliga algebran 

införs (Nämnaren, Algebra för alla, 2002). Den är nödvändig för att skapa en naturlig 

progression i algebraundervisningen. Efter prealgebra kommer den inledande algebran då 

bokstäver börjas användas. Att arbeta prealgebraiskt med ekvationer kan innebära att lösa 

problem. Det kan också innebära att man arbetar med likhetstecknet med uppgifter av 

typen 5+7=7+_ och 6+_=5+7. Här ska det vara lika mycket på båda sidorna om 

likhetstecknet (Nämnaren a.a.). 

 

Definitioner 
 

Likhet 

 
�Två talbeteckningar sammanbundna med ett likhetstecken = kallas en likhet. 

En likhet anger att talbeteckningarna står för lika (samma) tal. Tecknet = utläses �är lika 

med� och ibland kortare �är�.  3+4=7 innebär att 3+4 och 7 betecknar samma tal� 

(Skolöverstyrelsen, Matematikterminologi i skolan, 1979, s. 9). 
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Likhetstecken 

 
Likhetstecknet används inte endast för att ange likhet mellan tal, utan även likhet mellan 

andra objekt som storheter, mängder och vektorer (Skolöverstyrelsen, 

Matematikterminologi i skolan, 1979). 

 
�Likhetstecknet står för ekvivalens. Vänster och höger led är olika uttryck för samma tal. 

Det är inte en signal som säger �här ska svaret komma� eller �nu ska du räkna ut vad det 

blir� (Nämnaren, Algebra för alla, 2002, s. 54). 

 
Dynamiskt, operationellt. Det finns ett före och ett efter.� Höger och vänster led finns 

inte samtidigt. Vänster led �finns� först och övergår sedan till högerledet. Likheten kan 

bara läsas från vänster till höger� (Algebra för alla, 2002, s. 51). 

 
Statiskt - strukturell. Detta innebär att �[�] likheten kan läsas både från vänster till höger 

och tvärtom, dels att båda led �finns� samtidigt och är likvärdiga, ekvivalenta� (Algebra 

för alla, 2002, s. 51). 

Utsaga 

 
En utsaga är ett språkligt eller formelmässigt uttalande om något. En utsaga kan vara 

sann eller falsk. Med en öppen utsaga menas att en term är utelämnad t.ex. 2 = _ + 1. 

(Skolöverstyrelsen, Matematikterminologi i skolan, 1979). 

Prealgebra 

 
Prealgebra kan beskrivas som en mängd olika aktiviteter, t. ex. att arbeta med öppna 

utsagor, under alla skolåren innan man inför den egentliga algebran (Algebra för alla, 

2002). 
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Litteraturgenomgång 

 
Jag har valt följande litteratur för att de tar upp begreppet likhetstecknet. Böckerna tar 

upp hur man bör arbeta med likhetstecknet samt likhetstecknets olika betydelser och 

innebörd. De tar även upp hur man kan undervisa om matematiska symboler. 

 

Malmer, G. Kreativ matematik 
 
Malmer (1997) anser att många lärare inför likhetstecknet i samband med att de 

presenterar additionen. Därför får likhetstecknet inte den huvudroll som det matematiskt 

sett egentligen borde ha. Hon menar att likhetstecknet lätt uppfattas som ett resultattecken 

av eleven och för det mesta översätts med ordet blir.  

Om läraren utgår ifrån helheten och delar upp den i delar kan likhetstecknet införas utan 

att man blandar in addition. Malmer skriver att genom att läraren utgår från helheten som 

delas upp i delar blir det naturligt att säga �är lika med�. Om läraren i undervisningen 

utgår ifrån en redan nedskriven matematisk utsaga och låter eleven berätta en händelse 

som överensstämmer med denna tillägnar sig eleverna också ett bra matematiskt 

ordförråd. 

 

Kilborn, W. Grundläggande aritmetik 
 
Kilborn (1995) menar att det finns många som säger att 4+3 ska utläsas �fyra plus tre är 

lika med sju�. De som gör det ger likhetstecknet en statisk innebörd. Andra hävdar att de 

ska utläsas �fyra plus tre blir lika med sju�. Dessa ger likhetstecknet en dynamisk 

innebörd. Den förra gruppen brukar ofta ställa sig frågande till den senare, med frågor 

som hur de tolkar 7=3+4.  

 
Kilborn anser att likhetstecknet har en mängd olika innebörder. Han anser att det förhåller 

sig att små barn inte vet att 4+3 är 7. Små barn har inte utvecklat ett abstrakt tänkande.  
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En lämplig metodik enligt Kilborn för att elever ska förstå det, är att eleverna får 

undersöka hur det förhåller sig. De får då ta reda på hur många det blir tillsammans, om 

man först tar fyra föremål och därefter tre föremål till. Det naturliga svaret på frågan är 

att det blev sju. Det är naturligt att teckna frågan 4+3= och svaret 4+3=7. När eleverna 

genom träning blivit förtrogna med detta, behöver de inte längre söka efter svaret. De vet 

då att 4+3 är 7 som då kan tecknas antingen som 4+3=7 eller som 7=4+3.  

 
Kilborn anser att på samma sätt som ett visst ord eller uttryck kan betyda flera olika 

saker, kan likhetstecknet ha olika betydelser. Men man löser inga problem genom att bara 

acceptera en av betydelserna. Det är bättre att lyfta fram och bearbeta de olika 

betydelserna. Det underlättar för eleverna att tänka och kommunicera. 

 

Nämnaren. 2002, Temanummer Algebra för alla  
 

Nämnarnumret Algebra för alla tar upp hur viktigt det är att eleven kan tolka 

likhetstecknet som är lika med eller är lika mycket som, d.v.s. att vänster och höger led i 

en ekvation står för lika stora tal för att kunna förstå ekvation och ekvationslösningar.  

Tolkningen innebär dels att likhetstecknet kan läsas både från vänster till höger och 

tvärtom, dels att båda led finns samtidigt och är likvärdiga, ekvivalenta.  

 
Man menar att under de första skolåren är det naturligt att likhetstecknet uppfattas och 

även utläses �blir� då eleverna från början inte vet resultatet av en beräkning. Elever som 

inte vet att 5+8 är lika mycket som 13, då likhetstecknet ses statiskt, strukturellt, kan 

uppfatta likhetstecknet som en uppmaning att utföra beräkningen och sedan skriva svaret 

till höger. Det finns något före och något efter. Likhetstecknet ses dynamiskt, 

operationellt. Vi har 5+8 och som ett resultat av beräkningen �blir� det 13 och då �finns� 

inte vänster och höger samtidigt. Vänster led �finns� först som sedan övergår till höger 

led. Likheten kan bara läsas från vänster till höger.  
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Likhetstecknet kan alltså uppfattas som en symbol som alltid ska följas av svaret på en 

beräkning. Denna uppfattning förstärks ofta under skoltiden genom att eleverna får räknar 

tusentals liknade matematikuppgifter i sina matematikböcker. Visserligen varierar 

talområdet och räknesättet, men likhetstecknet tolkas hela tiden på samma sätt.  

När eleverna har en begränsad uppfattning av likhetstecknets betydelse leder det till 

svårigheter att tolka ekvationer.  Författarna till temanumret skriver: �Forskning kring hur 

eleverna uppfattar och löser ekvationer visar mycket tydligt på betydelsen av en bredare 

uppfattning av likhetstecknet. Både beprövad erfarenhet och studier visar en hög 

lösningsfrekvens för ekvationer där höger led är rent numeriskt.� (2002, sid. 52).  

Det är fler elever som klarar att lösa ekvationer 4+_=13 än ekvationen 13=4+_. 

Ekvationen 13=4+ _ blir meningslös om eleverna inte kan uppfatta likhetstecknet som 

statiskt (Nämnaren, Algebra för alla, 2002). 

 
I temanumret menar man vidare att genom att använda aktiviteter som ökar elevers 

förståelse av att likhetstecknets betydelse omfattar både �är� (statiskt, strukturellt) och 

�blir� (dynamiskt, operationellt) så underlättas förståelsen för ekvationer. 

 

Malmer, G. Bra matematik för alla 
 
Malmer (2003) anser att många elever inte har förmågan att i ord beskriva eller motivera 

vad och hur de gjort. Det finns en stor klyfta mellan tanke och språk eller snarare mellan 

det konkreta hanterandet och den abstrakta formuleringen. 

 
För att eleverna ska nå fram till förståelse av abstrakta begrepp krävs ett abstrakt och 

konkret arbete i konkreta sammanhang. De måste få tillfälle att upptäcka samband och 

kunna omkoda det konkreta till det matematiska symbolspråket anser Malmer (2003). Det 

övergripande målet i matematik är att eleverna ska få erhålla matematiska begrepp som är 

grundade på förståelse. Malmer anser att detta måste ske före det att de går över till den 

abstrakta symbolframställningen. 
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Malmer menar också att många lärare anser att diskussioner och laborativt arbete är något 

som man inte har tid med eftersom man då inte hinner med boken. Lärarna anser att det 

är då de arbetar med den viktiga matematiken. En stor och för tidig utslagning i 

matematik beror på att elever får för lite stöd och tid för att befästa begrepp.  

 
Malmer (a.a.) talar om sex olika inlärningsnivåer i matematik. 
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1. TÄNKA TALA. Här måste undervisningen ha sin utgångspunkt och utgå från 

elevernas verklighet. Det är viktigt att utgå ifrån de erfarenheter eleverna redan 

har.  

 
2. GÖRA PRÖVA. Eleverna laborerar och räknar ett antal t.ex. fem klossar samt 

arbetar laborativt med likhet och olikhet. Det är viktigt att arbeta med 

likhetstecknet eftersom det finns en anledning till att tidigt låta eleverna utföra 

laborativa övningar som innebär att göra jämförelse mellan lika och olika. Under 

nivå 2 ska man arbeta med problemlösning t.ex. räkneberättelse eftersom det är ett 

stort steg mellan förmågan att göra och pröva och förmågan att översätta 

innehållet till symbolspråk. 

 
3. SYNLIGGÖRA. Genom att rita bilder. 

 
4. FÖRSTÅ OCH FORMULERA. Här startar många lärare för att de anser att de 

annars inte hinner med matematikboken. Eleverna hinner inte med och känner 

inte igen det som beskrivs. De saknar ord för det beskrivna och de har inga 

förutsättningar att förstå det abstrakta symbolspråket ett helt främmande språk för 

dem. Barn har mycket svårare att tolka ord än att uppfatta vad som sker i en 

situation. Trots det är det många elever som hänger med länge beroende på att de 

har en bra memoreringsförmåga. De ser mönster och modeller men vet inte varför 

de gör på ett visst sätt. Till slut när ämnet blir mer komplicerat räcker det inte med 

memorering. Det är då det är lätt att ge upp för de tycker att de ändå inte begriper. 

Orsaken är i själva verket att de saknar viktiga bitar i grunden därför anser 

Malmer att det är viktigt att arbeta i nivåerna i de yngre åren.  

 
Enligt Malmer (2003) beskriver Piaget barns logiska tänkande i fyra olika stadier. Dessa 

stadier är: 

 
• Förlogiskt tänkande 2-4 år  

Malmer (2003) kommenterar inte denna period eftersom den inte direkt berör 

skolundervisningen. 
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• Åskådligt tänkande 4-8 år 

Här kan barn bilda grupper med motsvarande antal, ekvivalenta grupper, men 

likheten i antal försvinner om föremålen placeras mer glest eller sammanhållet. 

Då saknas det som är viktigt för matematiken, konstansbegreppet. 

 
• Konkret tänkande 7-12 år 

Här kan man bygga upp hållfasta matematiska begrepp. Det är viktigt med 

konkreta material och att begreppen förankras både i ord och i handling kopplat 

till deras erfarenhetsvärld. Under det här stadiet kan eleverna uppfatta 

relationsförhållande. Tex. likheter, hetheter och delarna. 

 
• Formellt tänkande 11-12 år och framåt 

Detta stadium kan man också kalla för abstrakt tänkande. Piaget ansåg att först 

under det här stadiet har barn en förmåga till ett logiskt resonemang. 

  
Malmer (a.a.) anser att momentet likhet är ett av de allra viktigaste i matematiken och bör 

därför inta en speciell ställning i matematikundervisningen. Hon menar att man bör inför 

tecknet för likhet samtidigt som tecknet för olikhet för att göra likhetstecknet tydligare. 

För att göra en likhet tydlig kan man behöva visa dess motsats, d.v.s. olikheten.  

 
Malmer anser att barn har svårt att uppfatta skillnaden mellan å ena sidan storlek när det 

gäller konkreta föremål och å andra sidan storlek när det gäller abstrakta tal. Talet nio är 

större än talet sex, men siffrorna är ofta lika stora. Att presentera likhetstecknet på detta 

sätt har visat sig ha stor positiv betydelse. Om man utgår från helheten undviker man 

uttrycket �blir�, som annars lätt används som symbol till �är lika med�. Malmer menar att 

elevers koncentration nu kan inriktas på att observera likheten utan att deras 

uppmärksamhet kretsar kring siffror. 

 
Malmer säger att när elever arbetar med olika namn för samma tal är det naturligt att 

skriva 8=5+3 eftersom man då går från helheten till delarna. Men om man tänker att det 

var tre pojkar och fem flickor och att de tillsammans är 8 barn skriver vi 5+3=8.  
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Den här additionen är statisk och tankegången är sammanläggning. Om man använder sig 

av den som utgångspunkt är risken inte stor för att eleverna fastnar för uttrycket �blir� i 

samband med likhetstecknet.  

 
Det vanligaste i skolan är att läraren startar med en dynamisk addition, en händelse vari 

det sker en ökning, �det är tre kattungar på golvet, så kommer fem till och då blir de 

åtta�. Malmer rekommenderar att läraren vänjer eleven vid att säga �fem plus tre är lika 

med åtta�. Hon anser att det är till stor hjälp för det fortsatta arbetet, inte minst med tanke 

på algebran, att eleverna från början får lära sig att tecknet innebär en likhet. 

 

Nämnaren. 2004, Temanummer Matematik från 
början  
 
I detta temanummer står det att elever som får berätta om, rita till och beskriva 

vardagshändelser får många möjligheter att koppla det egna språket till matematikens 

språk. För att elever ska förstå matematiska beräkningar måste de matematiska symboler 

som används ges en innebörd. Många missförstår likhetstecknets symbol och för att 

elever ska utveckla förståelsen för innebörden i likhetstecknet bör de få möta 

likhetstecknet i konkreta situationer långt innan de räknar uttryck som 3+2=_ och 5-2=_.  

 
Man riskerar enligt denna författare att många elever får uppfattningen att likhetstecknet 

betyder �det blir� eller att svaret ska stå efter likhetstecknet om de får arbeta med 

likhetstecknet endast i samband med uttryck som 1+2=_ och 3+2=_ i 

matematikböckerna. När eleverna tror att likhetstecknet betyder att svaret ska komma 

efter så kommer de få svårigheter senare när de ska lösa ekvationer som kräver förståelse 

för likhetstecknets innebörd. 

 
Författarna till detta temanummer tar upp att man för yngre barn kan introducera 

likhetstecknet då man jämför mängder. Vågen kan användas som ett konkret och effektivt 

hjälpmedel vid barns laborerande. �Om vågskålarna väger olika måste något läggas till 

eller tas bort för att det ska väga jämnt och desamma gäller när man använder 

likhetstecknet� (a.a. s. 65).  
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Utsagor som 3+_=5, 3+2=_ och _+3=5 kan visas samtidigt genom att man lägger föremål 

av samma sort på en våg. När barn får laborera och diskutera kan de få den förståelse av 

likhetstecknet som krävs. 

 
Övergången från barns eget språk till symbolspråk är ett stort steg och därför kan man 

införa symbolerna successivt. Eleverna kan med konkret material arbeta med 

likhetstecknet och införa plus och minustecknet senare, därmed lär de sig att arbeta på 

båda sidor av likhetstecknet (a.a.).  

 

Bråten, I. m.fl. Vygotskij och pedagogiken 
 
I anknytning till Vygotskij diskuterar Bråten (1998) frågan om hur en tanke eller ett 

begrepp förhåller sig till sin betydelse och hur betydelsen förhåller sig till verbala uttryck. 

Han problematiserade också förhållandet mellan intellektuella och verbala processer i 

utvecklingen och begreppsbildningen. Han ansåg att barnets begreppsbildning genomgår 

en kontinuerlig process och att genuina begrepp utvecklas först i ungdomsåren. Enligt 

Bråten anser Vygotskij också att yngre barn ofta använder föreställningar som kan 

fungera som begrepp men som inte är verkliga begrepp. Under utvecklingen till att bilda 

verkliga begrepp använder sig barnet av föreställningar som är subjektiva och 

oreflekterade antaganden om tingens sammanhang. Barn utvecklar tänkandet i begrepp 

på ett sätt som verkar begreppsmässigt för andra men som barnet självt inte uppfattar så. 

Begreppstänkandet bildas under yttre påverkan och kan ses som en social konstruktion. 

 
Enligt Dale (1998) anser Vygotskij att tänkandet genomgår tre stadier i utvecklingen till 

begrepp. 

 
1. Tänkande i synkretiska bilder är de subjektiva, instabila, vaga och oreflekterade 

antagandena om sammanhangen. De uppträder i omedelbar kontakt, det barnet 

inte ser är utanför tanken.  

2. Tänkande i komplex som är nästa form av föreställning. Här upptäcker barnet 

likheter mellan ting men dessa är av konkret och faktisk art, inte abstrakta och 

logiska. Komplex kan sägas fungera som begrepp och ytligt likna dem vilket 
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starkt bidrar till att barnets begrepp utvecklas. När barnet får positiv respons av 

vuxna börjar de använda ord som liknar begrepp men de tänker i komplex.  

3. Begrepp tänker man i när man kan abstrahera element utanför det konkreta och 

det faktiska sammanhanget. Begrepp har sitt upphov i skolundervisning och 

kännetecknas av dekontexualiserad, logisk uppbyggnad som är vetenskaplig. De 

är viktigt att barn har utvecklat sina spontana begrepp i vardagen först om de ska 

kunna lära sig de vetenskapliga begreppen, så att det finns något att bygga vidare 

på. Av den anledningen är tänkandet beroende av upplevelse och kunskap om 

konkreta sammanhang.  

 

Neuman, D. Räknefärdighetens rötter (avhandling) 
 
Neuman (1990) anser att lärare ska lära ut matematik genom att eleverna �återskapar� 

matematik istället för att bara räkna matematik i matematikböckerna. Eleverna ska få 

tänka och hitta matematiken i sin vardag. Neuman menar att återskapandet av symbolerna 

är en process som delvis är parallell med mänsklighetens tankemöda för att skapa de 

abstraktioner våra symboler är. Då kan man förstå att det inte är självklart att en femåring 

förstår vad fem betyder och hur man genom räkning ska kunna bedöma en mängd. 

Räkneorden är enligt Neuman de mest abstrakta termer som människan är i stånd att 

finna uttryck för. 

 
Neuman anser vidare genom att skapa en fiktiv värld kan man återskapa symbolerna där 

eleverna ska skapa ett fungerande språk för räknehändelsen i denna fiktiva värld. Genom 

att arbeta på det sättet kan de elever som inte har ett matematiskt språk forma ett 

matematiskt tänkande. De elever som redan hade ett matematiskt tänkande får använda 

sin kreativa förmåga. Genom att skapa en rättvis fiktiv värld kan man också återskapa 

likhetstecknet.   
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Kursplanen i matematik, 2000 
 
Här tar jag upp vad kursplanen säger att matematikundervisningen ska innehålla och vad 

undervisningen ska sträva mot.  

 
�Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande 

verksamhet och intuition.  

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 

matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 

förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.�  

 
�All matematik innehåller någon form av abstraktion. Likheter mellan olika företeelser 

observeras och dessa beskrivs med matematiska objekt.�   

 
För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskap om matematiska begrepp, metoder och 

uttrycksformer. Eleverna får genom ett sådant arbetssätt en uppfattning om varför 

symbolspråket är nödvändigt. De kommer att förstå att utan matematikspråket och det 

matematiska tänkande är det svårt att skapa ordning och struktur 
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Syfte 
 
Ett syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur ett antal elever uppfattar innebörden 

av likhetstecknet och hur de tänker när de använder det. Syftet med uppsatsen är också att 

beskriva hur deras lärare bedriver undervisning om begreppet likhetstecken för att öka 

förståelsen hos eleverna. 

 

Frågeställning 
 

- Hur arbetar lärare med likhetstecknet för att öka elevers förståelse för 

likhetstecknets betydelse? 

- Hur tänker elever om och hur beskriver de begreppet likhetstecken? 

- Hur uppfattar eleverna innebörden av likhetstecknet när de löser öppna, sanna och 

falska utsagor? 

 

Metod och genomförande 
 

Metoder 
 
För att undersöka hur eleverna beskriver innebörden av likhetstecknet har jag analyserat 

elevernas beskrivningar av likhetstecknets betydelse. Genom att låta eleverna skriva ner 

sin uppfattning av likhetstecknet fick jag ett större antal beskrivningar att utgå ifrån. 

Risken med en enkätundersökning är att man kan få ofullständiga svar och att det blir 

många bortfall (Bengtsson, 1998). Jag anser att om jag hade intervjuat eleverna istället 

för att göra en enkätundersökning hade jag påverkat elevernas svar med styrande frågor 

och lotsning. Risken fanns att eleverna skulle ha svarat det svar som de antog att jag var 

ute efter. Jag anser att utgången av resultatet inte skulle bli detsamma med en intervju 

som med en enkät.  
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Eleverna hade fått en större möjlighet att uttrycka sig bättre vid en intervju än när de fick 

skriva ner sina tankar. Undersökningen kunde ha fått ett annat resultat som skulle ha varit 

påverkat av intervjuaren.   
 
För att undersöka hur eleverna uppfattar innebörden av likhetstecknet har jag valt att 

observera och samtidigt samtala med eleverna. Jag bedömde att jag skulle få reda på hur 

eleverna tänkte. Fördelen med intervju är att man kan reda ut eventuella 

missuppfattningar eftersom intervjuaren har möjlighet att fråga (Bengtsson, 1998). 

Eleverna fick förklara hur de tänkte när de beräknade öppna, sanna och falska utsagor. 

Det skulle vara omöjligt för eleverna att samtidigt som de gjorde beräkningar skriva ner 

sina tankar, därför valde jag att observera och samtala med dem. En del elever har lättare 

att beskriva sitt tänkande än andra därför valde jag att observera samtidigt som de 

räknade för att se hur de gick till väga för att lösa uppgifterna. Det fanns ingen risk att jag 

kunde påverka undersökningens resultat genom samtalet med eleverna eftersom de 

beskrev vad de gjorde och tänkte. Hade jag däremot valt att eleverna skulle skriva ner 

sina tankar om sina beräkningar skulle undersökningens resultat ha påverkats eftersom 

det kunde finns en risk för att få ofullständiga svar (Bengtsson, 1998). 

 
Jag ville att de två metoderna skulle komplettera varandra och ge mig en bredare 

förståelse av elevernas uppfattning av likhetstecknets innebörd. 

 
För att ta reda på hur lärarna bedriver undervisning om begreppet likhetstecknet har jag 

intervjuat lärarna utan att ha färdiggjorda frågor. I stället hade vi ett samtal kring 

begreppet likhetstecknet. Orsaken till mitt metodval på denna punkt var att jag ville veta 

hur undervisningen bedrevs. Jag ansåg att det var lättare för läraren att förklara sitt 

arbetssätt på detta vis.  

 
Den här undersökningen är för liten för att man ska kunna dra några generella slutsatser. 
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Urval 
 
Jag har samlat in 29 stycken beskrivningar av likhetstecknets betydelse, skrivna av elever 

vid två skolor. Eleverna gick i skolår 2. Skolor, lärare och elever har valts utifrån en 

tillgänglighetsprincip.  

 

Jag valde ut åtta elever från varje skola för att göra beräkningarna. Skälet till mitt urval 

var att, enligt deras lärare, eleverna låg på varierande prestationsnivå i matematik. Jag 

observerade och samtalade med de sexton eleverna som fick ett antal öppna, sanna och 

falska utsagor att lösa samtidigt som de fick redogöra för sina tankegångar.  

 

Genomförande 
 
För att ta reda på hur eleverna uppfattade innebörden av likhetstecknet fick de ett papper 

med sex olika uppgifter. Dessa uppgifter var utformade t.ex. 13-3=3+7 eller 8+4=2+9. 

Eleverna skulle avgöra vilka påståenden som var sanna och ringa dessa och rätta till de 

felaktiga talen.  
 
Efter det fick eleverna ett formulär med öppna utsagor t.ex. 17-_=11. Eleverna skulle lösa 

uppgifterna och samtidigt beskriva hur de tänkte när de löser talen. Efter att de hade 

räknat färdigt fick de berätta vilken av de öppna utsagorna som de tyckte var svårast att 

lösa och vilket av de öppna utsagorna som de ansåg var enklast. I uppgifterna använde 

jag mig av tal från det talområde som eleverna i skolår 2 vanligtvis arbetar inom. 

 
Jag har också intervjuat två grundskollärare om hur de arbetar med likhetstecknet för att 

öka elevers förståelse. Intervjuerna med lärarna ägde rum i deras klassrum. Intervjun 

utfördes på ett likartat sätt med båda lärarna. Jag och lärarna förde samtal kring 

likhetstecknet. Jag spelade in intervjuerna på en diktafon så att jag kunde gå tillbaka och 

lyssna. Jag antecknade samtidigt de tankar jag fick under intervjuerna. Intervjuerna tog 

olika lång tid, 35 minuter med den ena läraren och 15 minuter med den andra läraren. Sen 

skrev jag ut intervjuerna i sin helhet och analyserade och sammanfattade dem. 
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Forskningsetiska principer 
 
Vetenskapsrådet har fyra forskningsetiska principer, dessa är allmänna huvudkrav på 

forskning. 

 
Informationskravet. 

De berörda i undersökningen har informerats om uppgiftens syfte. 

 
Samtyckeskravet. 

De vuxna som medverkar i undersökningen har gått med på att medverka. Eleverna i 

undersökningen har tillsammans med föräldrar gått med på att medverka. 

 
Konfidentialitetskravet 

Personerna i undersökningen är konfidentiella och inga personuppgifter finns antecknade. 

I min resultatredovisning har jag givit lärarna namnen Susann och Ann. 

 
Nyttjandekravet 

De uppgifter som är insamlade om enskilda personer används endast för 

forskningsändamål.    

 

Resultat 
 

Hur introducerade lärarna likhetstecknet? 
 
Läraren Susann vet att det officiella inom skolan är att säga � är lika med� men hon 

brukar säga �är lika mycket som�. Hon introducerade inte likhetstecknet förrän hon 

arbetat konkret på förskolenivå i början av år 1, då klassen arbetar med att dela upp 

konkret material 5 klossar är t.ex. lika mycket som 5 klossar och samtidigt lika mycket 

som två och tre klossar tillsammans.  
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Susann menar att om man inför addition och säger att 3+2 blir 5 så är det detta som 

förvirrar eleverna, det blir inte fem. Det är ett resultat som gör att de förväntar sig att det 

ska bli någonting. Då börjar eleverna letar efter resultatet anser Susann.  

 
När hon arbetade i skolår 1 brukar hon fortsätta att arbeta med talet fem och hon 

använder sig av ett trähus samt klossar. Eleverna får gissa hur många klossar det finns 

innanför luckorna på trähuset. De vet att de bor 5 stycken på varje våning. De brukar först 

gissa hur många klossar det bor på varje våning. Eleverna gissar jättemycket och tycker 

att det är jättekul. Därefter öppnar man en lucka och då kanske det är en kloss bakom 

luckan. Susann fortsätter att fråga vidare, hur många klossar eleverna tror bor bredvid när 

det bor fem klossar på varje våning.  

 
Susann introducerar inte heller likhetstecknet i samband med addition utan hon 

introducerar likhetstecknet i en diskussion kring likhetstecknets betydelse. Hon använder 

sig också av gungbrädan med klossar på och så frågar hon �hur ska jag göra för att det 

ska väga jämt�? Eleverna får rita klossarna som fattas, under gungbrädan står talet T.ex. 

3=1+_.  

 
Läraren Ann anser att det vore bättre om likhetstecknets betydelse togs upp tidigare än 

vad hon har gjort. Först börjar hon med 1+0 som är något eller blir något i slutet och det 

vänjer sig eleverna vid. Det skulle vara bättre att visa eleverna vågen från början i 

samband med likhetstecknet anser Ann.  

 
Ann introducerar likhetstecknet samtidigt med addition men skulle vilja introducera 

addition och subtraktion samtidigt som likhetstecknet. Hon tror då att likhetstecknet 

skulle få en annan roll. När hon arbetade i ettan arbetade Ann på det traditionella sättet i 

matematikböckerna med tal som 1+1=. I början av tvåan introducerade hon vågen och 

arbetade med den genom att eleverna fick testa att väga och se att de behövde lika mycket 

på båda sidorna för att det skulle bli jämvikt. Ann fokuserade på likhetstecknet efter ett 

diagnosprov då eleverna inte klarat lösa uppgifterna med öppna utsagor. 
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Hur arbetar lärarna med likhetstecknet? 
 
Susann anser detta att arbeta med problemlösning är ett bra sätt att stärka elevers 

förståelse för likhetstecknet. Hon berättar: Det finns många uppgifter som ser ut så här: 

Tre barn har elva kulor, ett av barnen har en färre än de andra. Hur många har det barnet? 

Eleverna får experimentera med konkret material genom att dela upp de elva kulorna i tre 

högar. Genom att prova sig fram kommer eleverna fram till fyra, fyra, tre kulor i varje 

hög. Eleverna ska sedan skriva sin lösning med matematiska symboler, 11=4+4+3 och 

sen svara 3 kulor. Men då är svaret inte det som står efter likhetstecknet och Susann anser 

att elever ofta tror att svaret är det som står efter likhetstecknet. Därför arbetar hon 

mycket med problemlösningar som liknar den ovan. Susann introducerar de olika talen 

mellan 5-20 genom att använda sig av huset. Från talet fem och upp till tjugo 

experimenterade eleverna med hur många olika varianter talet kan delas upp i.  

Hur många talkamrater har talet som eleverna arbetar med? Hon berättade att eleverna nu 

i andra klass är �indoktrinerade� i det här. De tänker inte talet i addition utan de tänker 

�på hur många sätt kan jag skriva talet 9 t.ex.�. När de har alla talkamrater kan de alla 

olika kombinationerna och kan arbeta med �lika mycket på varje sida� dvs. 4+1=2+3. 

Hon fortsätter arbetet med uppgifter som 4+1=2+3 efter att hon gått igenom alla tal upp 

till 20 i huset. 

 
Susann arbetar med t.ex. talet 14 på olika sätt. Eleverna får undersöka på hur många olika 

sätt de kan dela upp talet 14. En del av eleverna har kommit längre i sin tankegång och 

vill använda sig av miniräknaren samt använder sig av både subtraktion och addition för 

att laborera sig fram till alla tal som är lika mycket tillsammans som 14. Eleverna har en 

hel A4 sida och där det står 14 högst upp sedan skriver de talet 14 på så många olika sätt 

som möjligt. Hon anser att varje elev kan arbeta från sin nivå eftersom en del elever 

använder miniräknare samt räknar med både hundratal och tusental medan andra elever 

räknar med ental och tiotal. 

 
Susann anser att likhetstecknet är grund till algebran och att det är viktigt att eleverna 

förstår likhetstecknet rätt från början.  
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De som inte förstår likhetstecknet från början kommer få det svårt med ekvationer i 

algebran sen. Det är därför det är viktigt att arbeta medvetet med likhetstecknet redan 

från skolår 1 anser Susann.  

 
Susann har hela tiden utgått ifrån det hela talet. Då blir det naturligt att säga är lika med. 

Genom att utgå från det hela talet och sen dela upp det i delar införs likhetstecknet utan 

inblandning av addition.  

 
Ann anser att en öppen utsaga som 9+3=8+_ är enormt svår för hennes elever vilket hon 

märkte på en diagnos som gjordes med eleverna. Eleverna ser inte likhetstecknet som 

balansen i en våg då det ska vara lika mycket på båda sidor. Även fast hon har arbetat rätt 

mycket med likhetstecknet kvar det många av eleverna som inte klarade uppgiften i 

diagnosen. Det är enklare om det står 7+3= för eleverna anser hon.  

De flesta elever har skrivit svaret på talet 9+3 på raden som var tom i talet 9+3=8+_ i 

diagnosen, de såg alltså inte åttan. De eleverna har inte sett efter var likhetstecknet stod 

utan skrivit svaret i slutet.  

 
Ann arbetar mycket med öppna utsagor på olika sätt. Hon anser att likhetstecknets 

betydelse ska tas upp tidigare i undervisningen. I matematikböcker står det i början 3+3= 

och då förväntar sig eleverna att det ska vara så. Det blir självklart för dem att svaret ska 

komma sist anser hon.  

 

Sammanfattning av lärarnas intervjuer 
 
Båda lärarna säger att trots att de tycker sig ha jobbat mycket med likhetstecknets 

betydelse så har eleverna svårigheter med vissa öppna utsagor och att definiera vad 

likhetstecknet står för. Båda lärarna anser att det är viktigt att jobba med öppna utsagor 

och räknehändelser för att förbereda eleverna för algebra. Susann har jobbat aktivt från 

början med att skapa förståelse för likhetstecknet genom att utgå ifrån hela tal och dela 

upp tal på olika sätt. Ann jobbar mer traditionellt och arbetar efter matematikböckerna. 

Susann jobbar med problemlösning i syfte att skapa förståelse för likhetstecknet. Båda 

lärarna använder sig av föremål som gungbrädan och vågen för att gestalta likhetstecknet.   
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Sammanställning av elevers beskrivning av 
likhetstecknets betydelse 
 
Det är 29 stycken beskrivningar som jag har utgått ifrån och de 29 eleverna kommer som 

nämnt ifrån två olika klasser i skolår 2. Jag har sammanfört alla beskrivningar och 

kategoriserat dem i tre grupper. 

 
Första gruppen elever ger likhetstecknet en dynamisk innebörd och de beskriver 

likhetstecknet med �blir� eller att svaret kommer efter likhetstecknet. Det finns något 

först som sedan blir något annat.  

 
Andra gruppen elever ger likhetstecknet en statisk innebörd och förklarar att 

likhetstecknet betyder att det är lika mycket på båda sidorna av likhetstecknet. Det finns 

inte något före och något efter. 

 
Tredje gruppen elever beskriver likhetstecknet som �blir� men dessutom att det ska vara 

lika mycket på båda sidorna av likhetstecknet.  

 

Likhetstecknet som dynamiskt (grupp 1) 
 
Tjugo av tjugonio elever har beskrivit likhetstecknet som betydelsen �blir� eller att �efter 

likhetstecknet ska svaret komma�. De tjugo eleverna uppfattar likhetstecknet som blir 

och likhetstecknet ges en dynamiskt, operationellt innebörd. Det finns ett före och ett 

efter, vänster och höger finns inte samtidigt utan vänster led finns först och övergår till 

höger.  

 

Exempel på några av dessa dynamiska beskrivningar av likhetstecknets betydelse. 

(Citaten är rättade för stavfel). 

 
�Om man har plus sätter man ihop siffror så här tror jag att likhetstecknet står för om 

man skriver 1+1=2 jag tror att likhetstecknet står för att visa vad talet blir för svar.� 
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�Jag tycker att om man tänker på mattematik så är det ju 1+1=2 och det tecknet = liknar 

ju de andra det betyder att något blir kanske 2, eller 3,4, 5 vad som helst.� 

 
�Det här tecknet = betyder att man använder det vid slutet vid tal.� 

 
�Vad talet blir� 

 

Likhetstecknet som statiskt (grupp 2) 
 
Åtta av tjugonio elever beskriver likhetstecknet som en likhet och att det är lika med. De 

elever som uppfattar likhetstecknet som att det är lika med ger likhetstecknet en statisk 

innebörd.  

 

Exempel på några av dessa statiska beskrivningar av likhetstecknets betydelse följer. 

(Citaten är rättade för stavfel). 

 
�Likhetstecknet betyder att det ska bli likadant på båda sidorna.� 

 
�Likhetstecknet betyder att det är lika mycket på varje sida. Det ska inte vara mer på 

sidan eller vara mindre på sidan� 

 
�Likhetstecknet betyder att de är lika med någonting och om jag säger 3+8=11 så då är 

det lika med 11.� 

 

Likhetstecknet som dynamiskt och statiskt (grupp 3) 
 
En elev av tjugonio elever beskrev likhetstecknet som både dynamiskt och statiskt. 

 
�Likhetstecknet kan man använda för att säja hur mycket det blir tillsammans i 

matematik och det kan man använda i matte t.ex.: 60+60=40+80� 
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Sammanställning av frågeformulär samt samtal till 
frågeformulären 
 

Sanna och falska utsagor 
 
Eleverna fick i uppgift att ringa in utsagor som var sanna, De var utformade av typen 

5+1=4+2. På formuläret fanns det sex stycken sådana uppgifter. Alla elever som 

genomförde uppgifterna uttryckte att de visste att de utsagor de ringade in var sanna 

eftersom det var lika mycket på båda sidor. Alla elever som genomförde uppgiften 

klarade av att ringa in samtliga utsagor som var sanna. Samtliga elever i undersökningen 

klarade av att rätta till de felaktiga utsagorna. 

 

Öppna utsagor 
 
Varje elev fick ett formulär där det fanns åtta stycken öppna utsagor (se nedan). Eleverna 

skulle lösa utsagorna samt redogöra för hur de tänkte och vilka av utsagorna som var 

svårast respektive enklast.  

 
Alla elever tyckte att de öppna utsagor som var utformade enligt 24=_+7 var svårast att 

lösa. De tyckte att utsagor som var utformade enligt 24=17+_ var lättare. När de beskrev 

hur de tänkte sa de att de tänkte på samma sätt som 17+7= _ men att de räknar åt det 

andra hållet eller bakåt. När det gäller de öppna utsagorna var det en elev som uttryckte 

att det skulle vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet. På frågan om hur de 

tänkte svarade de oftast att de räknade �en och en�, �några till� eller �jag räknar nedåt�. 

Några elever svarade att de bara visste vilket tal det skulle vara, en elev svarade att hon 

vet att 8+8 är lika med sexton också plus ett till då ska det stå 9. 
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Diskussion  
 
I litteraturen framställs det för att elever ska nå förståelse för matematiska symboler 

måste det ske med diskussion och laborativt arbete. Malmer tar upp olika 

inlärningsnivåer i matematik. I nivå ett skapas ett ordförråd hos eleverna genom samtal 

och diskussion och i nivå två arbetar man laborativt. �Med ett väl genomtänkt och 

strukturerat laborativt arbete skapar eleverna ett inre bildarkiv som ger dem stöd i sitt 

logiska tänkande och som hjälper dem att finna vad vi kallar generaliserbara 

lösningsmetoder� (Malmer, 2003, s.33).  

 
Susann säger att hon börjar i skolår 1 med att arbeta med klossar då eleverna får lägga 

upp lika många klossar som hon har lagt upp. Klossarna delas sedan upp på olika sätt i 

olika högar t ex två klossar och tre klossar som fortfarande är lika många som fem 

klossar. Ann säger ingenting om att hon arbetar laborativt med konkret material vid 

introduktionen av likhetstecknet. Hon säger att det vore bättre att använda sig av vågen 

från början när man arbetar med likhetstecknet.  

Hon anser att man bör introducera likhetstecknet innan matematikboken gör det. Ann 

introducerar likhetstecknet som en likhet och vågen i samband med att öppna utsagor tas 

upp i matematikboken.  

 
Kilborn (1995) anser att likhetstecknet har en mängd betydelser och att det är naturligt för 

eleverna, som inte �vet� att t.ex. 8+5 är 13, att beräkna eller lägga ihop tillsammans. Han 

anser att lärarna bör lyfta fram och arbeta med likhetstecknets olika betydelser tillskillnad 

från Malmer som anser att lärare i första hand bör lyfta fram den statiska betydelsen av 

likhetstecknet. 

 
Jag tror att det är viktigt att lärare har ett varierande arbetssätt och använder sig av många 

olika metoder så att läraren når alla elever. Alla lär sig på olika sätt. Därför behövs många 

olika sätt att lära sig på. Är då anledningen till att inte alla elever i undersökningen 

känner till likhetstecknets olika betydelser att lärarna bara använder sig av en metod?   
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Ett sätt för lärare att arbeta kan vara att som Neuman (1990) låta eleverna skapa en fiktiv 

värld. Där eleverna i ett socialt samanhang återskapar symbolerna och formar ett 

matematiks tänkande. Enligt Cobb (2004) finns det ett samband mellan hur elever 

uppfattar likhetstecknet och hur de agerar i sociala samspel. Ingen av lärarna i 

undersökningen har arbetat med att eleverna i sociala sammanhang får utveckla 

förståelsen för likhetstecknet som Neuman. Hennes arbetssätt är en bra metod där 

eleverna använder sig av de olika matematiska symbolerna i verkliga händelser. Detta gör 

att eleverna utvecklar en större förståelse för de olika matematiska symbolerna anser jag. 

Läraren Susann diskuterar med sina elever om likhetstecken och samtalar om hur många 

olika sätt det finns att dela upp ett tal på. Eleverna får på så vis syn på andra elevers 

tänkande. Då lär sig eleverna i samspel med både lärare och kamrater genom språket och 

på så sätt utveckla sitt tänkande. Enligt Bråten (1998) anser Vygotskij att förståelsen för 

matematiska begrepp bildas genom språket i samspel med andra.   

 
Barn utvecklas också olika och att abstrakta begrepp är en social konstruktion som 

utvecklas i samspel med andra på alla arenor, hemma, i skola, fritis, i barnets liv. 

Kursplanen säger att matematiken är en levande mänsklig konstruktion och den ska ge 

eleverna möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta 

situationer.  

 
Malmer (2003) menar att i Piagets stadier för barns logiska tänkande säger han att i 7 till 

12 års ålder byggs hållfasta matematiska begrepp och att det är viktigt med konkret 

material för att befästa olika matematiska begrepp. Malmer säger att lärare ofta startar på 

en för hög nivå med abstrakta symboler för att de vill hinna med matematikboken som de 

anser vara viktigast.  

 
Jag uppfattade det som att Ann när hon sa att hon arbetar på �traditionellt sätt� menade 

att hon följer matematikboken och har då, om man utgår från vad Malmer (2003) säger, 

orsakat att eleverna kommer att sakna viktiga bitar i grunden och då får svårt för det 

abstrakta symbolspråket när ämnet blir mer komplicerat.  
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Vygotskij ser också barns utveckling, enligt Bråten, i logiskt tänkande i nivåer där de 

innan de nått den sista nivån, där de tänker abstrakt, befinner sig i en nivå där de tänker i 

konkretioner. Barns begreppsbildning genomgår en stadig utveckling och har befästa 

begrepp först i ungdomsåren och yngre barn använder sig av föreställningar som kan 

fungera som begrepp men som inte är verkliga begrepp. Begreppstänkandet bildas under 

yttre påverkan och kan ses som en social konstruktion. Är det så att de elever som är 8-9 

år har en föreställning om vad likhetstecknet är men inte förstår begreppets olika 

betydelser? Både Vygotskij och Piaget säger att eleverna inte nått den mognad som 

behövs för att förstå likhetstecknets olika betydelser eftersom det kräver ett abstrakt 

tänkande. Det skulle vara intressant att göra en ny undersökning av de elever som 

medverkar i den här undersökningen när de är mellan elva och tolv år. Både Vygotskij 

och Piaget menar att vid den åldern har eleverna utvecklat ett abstrakt tänkande. 

 
Matematik från början (2004) tar upp att vågen kan användas som ett konkret och 

effektivt hjälpmedel för att introducera likhetstecknet för yngre barn. Ann använder sig 

av vågen för att vissa eleverna att det behövs lika mycket på båda sidorna för att det ska 

bli jämvikt. Eleverna fick sedan testa att väga olika föremål för att själv få prova på att 

det behövs lika mycket på båda sidor för att vara lika mycket. Vågen använde Ann sig av 

i skolår 2 och Matematik från början menar att vågen är ett konkret hjälpmedel för att 

introducera likhetstecknet för yngre barn. Susann använde inte sig av vågen som ett 

konkret hjälpmedel utan något liknande, en gungbräda. Hon introducerade gungbrädan i 

skolår ett tillsammans med klossar. Efter en tid stod det under gungbrädan 3=1+_ och 

eleverna fick frågan �hur många klossar behövs det läggas till för att det ska väga lika 

mycket?�.  

 
I Matematik från början (2004) står det att många elever får uppfattningen att 

likhetstecknet betyder �det blir� eller svarar att svaret ska stå efter likhetstecknet om 

eleverna sedan får arbeta med likhetstecknet i samband med uttryck som 1+2= i 

matematikböckerna. Jag anser att Ann jobbar mycket efter matematikböckerna och 

kanske är det därför många av hennes elever inte klarade diagnosprovet på öppna utsagor. 
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Elever kan få svårigheter redan med prealgebra om man inte arbetar konkret med 

likhetstecknet och samtalar om likhetstecknets betydelse. Susann är medveten om att 

hennes arbete i matematiken är förarbete till den matematik som kommer senare och som 

kräver ett mer abstrakt tänkande av eleverna. Hon utgår ifrån hela tal som eleverna delar 

upp på olika sätt.  

 
Anledningen till att lärare lyckas kan bero på att eleverna har lätt för sig, och att de har 

föräldrar som tycker ämnet är viktigt. Det är möjligt att de eleverna lär sig även fast 

läraren endast arbetar efter matematikboken. I en klass där eleverna behöver mer stöd 

behöver läraren arbeta efter Malmers metoder för att kunna nå alla elever. En lärare som 

har elever som behöver mer stöd behöver arbeta med olika metoder och ha en bred 

kunskap i ämnet. 

   
Jag tror att många elever lär sig oavsett vilken metod läraren använder sig av men för att 

nå dem som inte gör det måste man använda sig av flera metoder som tillgodoser elevers 

olika tänkande.  

 
Ann har inte beskrivit ett arbetssätt som förbereder eleverna för algebran. Hon förlitar sig 

på att matematikboken ska ge eleverna den kunskap de behöver för vidare studier i 

matematik. Ann har dock tankar om hur hon anser att likhetstecknet bör introduceras. 

Hon anser att det bör tas in samtidigt som addition och subtraktion och tidigare än vad 

matematikböckerna gör.  

 
Den uppgift där eleverna fick ringa in de sanna utsagorna och rätta till dem som var 

osanna hade ingen elev svårighet med. Alla eleverna såg vilka av utsagorna som var 

sanna och förklarade det med att de var sanna för att det var lika mycket på båda sidorna. 

Några elever hade svårt att förklara varför de visste, de bara visste. En förklaring till det 

kan man hitta i boken Algebra för alla (2002) där det tas upp olika steg i utvecklingen av 

algebra. Det första steget är att ta upp olika utsagor där man ska kunna vissa vilka uttryck 

som är sanna.  
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De elever jag har med i min undersökning har utvecklats så att de kan de första stegen 

mot algebra som är att visa vilka utsagor som är sanna inom talområdet man arbetar med 

i skolår 2. Nästa steg som Algebra för alla tar upp (2002) är öppna utsagor. Av de öppna 

utsagor som eleverna fick göra tyckte de flesta att utsagan 24=_+7 var svårast men hade 

hög lösningsfrekvens på ekvationerna 17=10+_ samt 17=15+_ vilket visar att eleverna 

uppfattar likhetstecknet som statiskt (Algebra för alla, 2002).  

 
De flesta av de elever som skrev och berättade vad likhetstecknet betyder såg det som att 

vänster led finns först och sedan övergår i höger. Malmer menar att elever har svårt att 

med ord beskriva hur de tänker eller motivera vad de har gjort. Hon anser att elever har 

svårare att tolka ord än att uppfatta vad som händer i en situation. De har lättare att 

använda sig av likhetstecknet än att beskriva vad det betyder. De upptäcker och förstår 

mer än de kan formulera i ord. När eleverna fick frågan hur de tänker när de besvarade de 

öppna utsagorna svarade en del att de bara vet det eller att de inte vet hur. 

När man frågar elever hur de tänker kan de svara vad de tror att läraren vill höra (Malmer 

2003) speciellt om de inte kan formulera sina egna tankar. De elever i undersökningen 

som skriver att likhetstecknet betyder att det ska vara lika mycket på båda sidor är färre 

men man kan inte veta om de verkligen förstår betydelsen för det. Det är möjligt att de 

bara upprepar det läraren säger eller det de tror att den som frågar vill höra (Malmer 

2003).  

 
Forskningen visar tydligt vikten av att lärarna har en god didaktisk förståelse i ämnet 

matematik och att veta syftet med metoderna de använder. Det är också viktigt att läraren 

har kunskaper om vad eleverna bör kunna i de senare åren i skolan. Susann har stöd i 

forskningen i sitt sätt att arbeta med elevernas förståelse av likhetstecknet. I intervjun 

uttrycker hon tydligt att hon har en tanke bakom sin undervisning om likhetstecknet. 

Detta beror på att hon gått på fortutbildning i ämnet på senare tid. Ann däremot har inget 

stöd för sin undervisning i forskningen snarare tvärtom. Att följa matematikboken gör att 

eleverna arbetar på en för hög abstraktionsnivå. Ann har inte gått någon fortbildning på 

senare tid i matematik.  
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En av många stora utmaningar för oss lärare är att hjälpa elever att utveckla sina begrepp. 

Efter skolår 9 har en del elever fortfarande kvar vissa begrepp som är ofullständiga eller 

missuppfattningar. En del matematikdidaktiker anser att stegen från vardagens konkreta 

matematik till det abstrakta symbolspråket är mycket stort och svårt och att det kan 

orsaka stora bekymmer för många elever (Nämnaren, 2004 ). 
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