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Sammanfattning 
Från en tidig ålder får barn lära sig att använda positiva tal. De kan lägga ihop två tal och få 
ett större tal eller dra ifrån ett tal från ett annat för att få ett mindre tal. Till exempel får små 
barn lära sig att två plus två äpplen blir fyra äpplen och att om man har tre päron och tar bort 
två får man ett päron kvar. Man kan på ett konkret sätt se det framför sig. Något som inte är 
lika självklart är tal som t ex. fyra minus fem. Hur kan man ha fyra päron och dra ifrån fem? 
Negativa tal dyker sällan dyker upp i vardagliga problem, men det är fortfarande något som 
lärs ut i skolan. 

Syftet med arbetet som beskrivs i denna rapport är att undersöka gymnasieelevers 
uppfattningar om negativa tal och som teoretiskt ramverk används den fenomenografiska 
ansatsen. För att ta reda på vilka olika uppfattningar elever kan ha intervjuades åtta elever 
som går sitt andra år på gymnasiet (och läser Matematik 2b). Undersökningen ämnade svara 
på följande frågeställning: Hur uppfattar gymnasieelever negativa tal och vilka strategier 
synliggörs i deras beräkningar? Vilka skilda beskrivnings-kategorier om negativa tal går det 
att urskilja. En kvalitativ undersökning gjordes av materialet med hjälp av en 
fenomenografisk analys. 

Efter analysen gick det att särskilja fem distinkt olika beskrivningskategorier, där alla 
kategorier, utom den sista, leder till att eleven använder någon form av strategi för att 
underlätta beräkningar med negativa tal: (1) Minus minus blir plus, (2) Negativa tal förklaras 
med metaforer, (3) Uträkningar blir lättare om termerna i ett uttryck flyttas om, (4) 
Negativa tal håller till på andra sidan noll och (5) Upplever en osäkerhet kring negativa tal. 

Resultatet kan hjälpa matematiklärare förstå de utmaningar elever står inför beräkningar 
med negativa tal. Exempelvis att eleverna inte tycker det falla sig naturligt eller tillräckligt att 
beskriva ett tal som negativt, vilket kan bottna i att de är vana att matematik kan förklaras 
med konkreta exempel. Det är något som matematiklärare borde vara medvetna om. 

 

 

Nyckelord: gymnasieskolan, matematikundervisning, fenomenografi, negativa tal, 
minustecken. 
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Abstract 
From an early age we learn to use positive numbers. We can put two numbers together and 
get a bigger number or subtract a number from another to get a smaller number. For example, 
young children learn that two plus two apples will be four apples and that if you have three 
pears and remove two you have one pear left. It is easy to visualize the numbers in front of 
you. Something that is not as obvious is calculations such four minus five. How can one have 
four pears and subtract five? Negative numbers rarely appear in everyday problems, but it is 
still something we are required to learn in school. 

The purpose of the work described in this report is to examine the upper secondary school 
pupils' perceptions of negative numbers and as the theoretical framework a 
phenomenographic approach is used. To find out what different perceptions pupils may have 
about negative numbers, eight pupils were interviewed. They were all in their second year in 
upper secondary school and study mathematics at the (Swedish) level 2b. The survey intended 
to answer the following question: How do upper secondary school students perceive negative 
numbers and what strategies are made visible in their calculations? What different 
categories of descriptions about negative numbers can be distinguished? A qualitative study 
was preformed of the collected material using a phenomenographic analysis. 

After the analysis, five distinctly different description categories could be distinguished, 
where all categories, except the last one, results in the student using some form of strategy as 
help when performing calculations containing negative numbers: (1) Minus minus becomes 
plus, (2) Negative numbers are explained by metaphors, (3) Calculations become easier if 
the terms in an expression are moved around, (4) Negative numbers are on the other side 
zero, and (5) Experience of uncertainty about negative numbers. 

The results can help math teachers understand the challenges students face when calculating 
with negative numbers. For example, the pupils do not think it is natural or enough to describe 
a number as negative, which may be because they are used to mathematics which can be 
explained by concrete examples. This is something that math teacher should be aware of. 

 

 

 

Keywords: upper secondary school, math education, phenomenography, negative numbers, 
minus sign.   
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1 Inledning 

Den här uppsatsen beskriver en undersökning av hur gymnasieelever uppfattar negativa tal. 
Frågeställningen som den har för avsikt att besvara är ” -Hur uppfattar gymnasieelever 
negativa tal och vilka strategier synliggörs i deras beräkningar?”  

Negativa tal, till skillnad från positiva tal, används sällan i vardagligt tal eller vardagliga 
sammanhang. De flesta problem går att lösa utan att använda negativa tal. Exempelvis ett lån 
som tagits från banken för att köpa en bil på 100 000 kr, förstår man är en skuld utan att säga 
att det är negativa pengar. Betalas sedan 10 000 kr av skulden tillbaka, så är skulden till 
banken fortfarande 90 000 kr. Beskrivs transaktionen med hjälp av matematik skulle det se 
ut så här: 100 000  ( 10 000) = 90 000. Det kan upplevas som onödigt krångligt eller 
rakt av obegripligt. Men även om negativa tal inte alltid känns naturliga måste gymnasieelever 
räkna med dem för de används i algebraiska beräkningar. 

Under min VFU-period på en gymnasieskola lade jag märke till att många elever ofta räknar 
fel på uppgifter som innehåller negativa tal. Det hände i klasser från gymnasiets årskurs 1 till 
3 och i alla olika kurser som ges däremellan, Matematik 1a (Ma 1a) till Matematik 5 (Ma 5).  
För att undersöka om det var vanligare med beräkningsfel för tal som innehöll negativa tal 
tittade jag på det diagnosiska test som gymnasieeleverna i årskurs 1 och 2 gjorde i början på 
vårterminen.  

Det visade de sig att elever gör fler fel vid beräkningar av negativa tal. De blandar ihop hur två 
negativa tal multipliceras i jämförelse till hur samma tal adderas. Ett annat exempel som        
30 % av eleverna hade fel på var division med ett negativt tal i både täljare och nämnare. 
Ytterligare ett exempel på ett tal där 12 av en klass på 28 gymnasieelever gav felaktiga 
lösningar var talet 2 8, där de vanligaste felaktiga svaren var 6 eller 10. Resultatet av min 
översyn gjorde mig nyfiken på att titta närmare på hur elever resonerar när de räknar negativa 
tal. Tidigare forskning visar att ett minustecken kan uppfattas på tre sätt: som en operator, 
som beteckning på ett negativt tal eller som motsatsen till ett likvärdigt positivt tal (Vlassis, 
2004). Hur uppfattar eleverna minustecknet? Det finns relativt mycket forskning om hur 
eleverna uppfattar negativa tal (Kilhamn, 2011; Persson & Wennström, 2000; Küchemann, 
1981 m.fl.). Trots det vill jag undersöka det. Mitt fokus för denna undersökning är hur eleverna 
på gymnasiet uppfattar och fördjupat beskriver minustecken.  

För att titta närmare och få en bättre förståelse på hur elever i gymnasiet upplever det 
matematiska fenomenet negativa tal, har åtta stycken gymnasieelever intervjuats och en 
kvalitativ analys har genomförts. Dessutom görs kopplingar till historiska beskrivningar av 
hur människor uppfattat negativa tal. Rapporten beskriver därigenom en undersökning där 
elevers uppfattningar av negativa tal studeras och därefter en jämförelse med historiska 
uppfattningar av negativa tal. Intentionen är att genom undersökningen få en större och mer 
utvecklad förståelse hur elever tänker kring negativa tal.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med det här arbetet är att ta undersöka och försöka få en bättre förståelse för hur 
gymnasieelever uppfattar negativa tal. Frågeställningarna lyder: 
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Hur uppfattar gymnasieelever negativa tal och vilka strategier synliggörs i deras 
beräkningar? 

En viktig notering är när ordet uppfattning används menas uppfattningar av olika företeelser 
inte uppfattningar om olika företeelser (Uljens, 1989). I vardaglig bemärkelse när man pratar 
om en uppfattning menas det hur någon uppfattar en företeelse och då kan det beskrivas som 
en åsikt och då ingår en sorts värdering i uppfattningen. I denna undersökning är fokus på 
beskrivningar av en grundläggande förståelse för något. 

 

1.2 Avgränsningar 
 

För den här undersökningen valdes elever ut från en årskurs och en specifik matematikkurs, 
vilket innebär en avgränsning. Undersökningens resultat verifieras inte av en oberoende 
person. Det är en tidskrävande process att undersöka om de funna beskrivningskategorierna 
skulle vara de samma vid en upprepad analys av intervjumaterialet. Avgränsningarna görs 
eftersom det självständiga arbetet är begränsat i tid och genomförs av en student. 

 

1.3 Rapportens disposition 
 

Rapporten är indelad i sju kapitel. Kapitel 1 inleds med syfte och frågeställning för att därefter 
presentera avgränsningar, disposition och styrdokument. Kapitel 2 ger en bakgrund om 
negativa talens historia och i kapitel 3 presenteras tidigare forskning inom elevers 
uppfattningar om negativa tal och hur de negativa talens historiska utveckling kan knytas an 
till aktuell didaktisk forskning. I det fjärde kapitlet ges en beskrivning av metod, urval, 
genomförande och en redogörelse om studiens validitet och reliabilitet, samt etiska 
överväganden. Det femte kapitlet presenterar analysmaterialet med de fem 
beskrivningskategorierna och följande kapitel 6 består av en diskussion om resultatet, en 
jämförelse till tidigare forskning och en metoddiskussion. Det sista kapitlet avslutar studien 
med en diskussion och förslag till framtida studier.   

 

1.4 Undersökningens definition av negativa tal och 
användning av minustecknet 

 

Den mängd som räknas till de negativa talen är alla reella tal som är mindre än noll. 
Mängden av alla negativa heltal betecknas med ℤ‾. Själva ordet negativ har sitt ursprung i 
latinets negare, som betyder förneka eller upphöra. I vardagliga sammanhang används 
negativa tal sällan. Det finns dock undantag som vid temperaturer, bokföring och 
nivåskillnader t ex. havsnivå. 
 
Det finns tre olika betydelser för minustecknet ” ”. En formell beskrivning finns återhämtad 
från Vlassis (2004). Där står det hur minustecknet kan ha tre olika funktioner: unär, 
binär och symmetrisk funktion:  
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 Unär- beskriver ett tal som negativt, dvs. det har ett negativt värde. Exempelvis 
betecknar 3° att en temperatur är tre heltal mindre än noll.  

 Binär- då minustecknet används som ett av de fyra räknesätten, en operator för att 
subtrahera.  

 Symmetrisk- när ett minustecken framför ett tal ger en symmetrisk motsats till ett 
positivt tal av samma värde. Motsatsen till tal 𝑎  är 𝑎  , där 𝑎 kan vara både positiv 
eller negativ. Till exempel om 𝑎 4  är 𝑎  det positiva talet 4. 

  

1.5 Styrdokument  
 

I det här avsnittet behandlas de delar av gymnasieskolans styrdokument som täcker de 
negativa talen. Även om de negativa talen inte direkt nämns i läroplanen för matematik för 
gymnasieskolan (Skolverket, 2011) så finns de ändå med indirekt både i ämnets syfte och i det 
centrala innehållet. I läroplanen för gymnasieskolan finns det en gemensam beskrivning av 
ämnets syfte och sedan det centrala innehållet som beskriver de delar som är unikt för varje 
kurs, från Ma 1a till Ma 5.  

Följande citat är hämtat från ämnets syfte i läroplanen (Skolverket, 2011): ”att utveckla 
förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att 
kunna lösa matematiska problem” (Skolverket, 2011, s.90) och ”Undervisningen ska stärka 
elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 
2011, s.90). De negativa talen används i olika strategier och i många matematiska problem 
och eleverna bör känna sig säkra på att de kan använda dem. 

I denna studie intervjuas elever som läser kursen Matematik 2b (Ma 2b), därför beskrivs 
närmare det centrala innehållet från kurserna Ma 1b och Ma 2b. Enligt det centrala innehållet 
för Ma 1b ska undervisningen inom Taluppfattning, aritmetik och algebra behandla: 

” Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna 
på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter samt strategier för 
användning av digitala verktyg” samt ” Hantering av algebraiska uttryck och för 
karaktärsämnena relevanta formler” (Skolverket, 2011, s.98). 

I det centrala innehållet för Ma 2b ska inom Taluppfattning, aritmetik och algebra behandla 
följande: 

”Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och 
algebraiska begrepp” (Skolverket, 2011, s.110) och ” Algebraiska och grafiska metoder för 
att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem” (Skolverket, 
2011, s.110). 

Tydligt är att det centrala innehållet varierar för de olika matematikkurserna, men alla kurser 
innehåller någon form av algebraiska beräkningar. Eleverna behöver kunna använda reella 
tal för att lösa en rad olika matematiska problem. De negativa talen används i algebran och 
ingår därför i kursplanen. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel presenterar en kort sammanfattning av minustecknets och de negativa talens 
historia. Dessutom beskrivs varför subtraktion har funnits i olika kulturer i över 2300 år, men 
begreppet negativa tal accepterades först för 400 år sedan. Genom att studera de historiska 
svårigheterna för att acceptera negativa tal, skulle det kunna vara möjligt att få ledtrådar till 
elevernas eventuella svårigheter att behandla dem. Att dagens elever kan ha svårigheter som 
kopplas till de negativa talens historiska utveckling, har noterats i exempelvis i Heeffer (2008) 
och i Kilhamn (2011). 

 

2.1 Historisk bakgrund 
 

Historiskt sett har det tagit en lång tid för de negativa talen att bli accepterade. Negativa tal 
anses ha använts i Kina för över 2000 år sedan och kineserna tycks därigenom vara de första 
som använt negativa tal i beräkningar. Under 300-talet f.Kr. hade man i Kina ett slags 
räknebräden med röda och svarta pinnar som representerade addition (röda) och subtraktion 
(svarta). Två röda pinnar som lades till 3 röda pinnar representerade 5 röda pinnar och 
började man med 5 röda pinnar och lade till en svart pinne så fick man 4 röda pinnar kvar. 
Skott m fl. (2010a) beskriver hur det samtida verket Jiu Zhang Suanchu (”Nio böcker om 
räkne-teknik”) förklarar dåtidens subtraktions regler och är det första skriftliga arbete där 
negativa tal förekommer (Johansson, 2004. s.247). Ordet benämning i det här fallet står för 
positivt eller negativt, dvs. röda eller svarta pinnar. 

 ”[För subtraktion gäller:] när det är samma benämning dras det ifrån, när det är olika 
benämning läggs det samman.” (Skott m fl., 2010a, s.248) 

Vilket betyder att om man har 6 röda och drar ifrån 4 röda så blir det 2 stycken röda kvar 
6 4 2  och om 5 svarta subtraheras från 9 svarta blir det 4 svarta kvar 9 5 4 . 

Subtraheras däremot 3 svarta från 7 röda så adderas dessa och det blir 10 röda kvar                 
7 3 10 . Det tycks dock vara oklart vad som skulle hända om antalet svarta pinnar 

var större än röda, t ex. om det fanns 4 röda från början och man la till 6 svarta (Skott m fl., 
2010a).   

På 300-talet i Indien införde Brahmagupta en symbol för negativa tal och i det 18:e kapitlet i 
sin bok Brahma Sphuta Siddhanta förklarades räkne-regler (Johansson, 2004. s.249).  

” Mindre subtraheras från det större, [skillnaden blir] positiv om positiv från positiv, 
negativ om negativ från negativ. Denna skillnad blir omkastad, negativ blir positiv och 
positiv negativ, om det större [subtraheras] från det mindre.” 

”Negativ minus noll är negativ, positiv ger positiv och noll ger noll. När positiv dras från 
negativ, negativ från positiv, så måste de slås samman”. 

I likhet med den ännu äldre kinesiska matematiken, används inte negativa tal som riktiga tal, 
utan de används för att manipulera uttryck som inte kan lösas med endast positiva tal. 
Negativa tal verkar därigenom ha använts bara som hjälpmedel för själva beräkningen. Då 
matematiken länge dominerades av geometri och främst användes i beräkningar av ytor och 
sträckor användes enbart positiva tal och det fanns därmed ingen mening i att utöka talen 
med de negativa talen.  
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Efterhand som matematikvetenskapen utvecklades, användes negativa tal mer frekvent i 
beräkningar. Under 1500-talet var matematiker överens om att de negativa talen existerade, 
men negativa lösningar accepterades inte utan förkastades som s.k. falska rötter.  Mot slutet 
av 1600-talet tycks tolkningen av negativa tal kunna utgöras av punkter utsatta på en linje. 
Wallis, en brittisk matematiker illustrerade 1629 de negativa talens existens med hjälp av en 
linje. Följande är en förkortad version av Wallis beskrivning taget från (Johansson, 2004):  

Antag att punkterna A, B och C ligger på en lät linje. En man har flyttat sig framåt två steg 
(yard) från A till B, sedan bakåt 3 steg (yard) från B till C. Om C ligger en yard längre bak 
än A har mannen flyttat sig 1 yard mindre än ingenting, se Figur 1.  

 

FIGUR 1. ILLUSTRATION AV WALLIS BESKRIVNING HUR DET ÄR MÖJLIGT ATT FÖRFLYTTA SIG EN 

NEGATIV STRÄCKA. GENOM ATT FÖRST FÖRFLYTTA SIG FRAMÅT TVÅ STEG, SEDAN BAKÅT TRE STEG. 

 

Även om de negativa talen började accepteras vid addition och subtraktion, var de fortfarande 
många frågetecken kring dess användning vid multiplikation och division. I slutet på 1700-
talet började negativa tal accepteras i sin helhet och inte bara som en del av en ekvation. 
Antoine Arnauld, en fransk matematiker som var verksam på mot slutet av 1600-talet, 
påpekade ett av problemen med de negativa talen var vid division (Persson, 2007). Han 

menade att det är märkligt att om båda kvoterna vid division,   och    är lika med 1, då 

det i det första fallet är ett mindre tal som är delat med ett större tal och i det andra fallet är 
ett större tal som är delat med ett mindre tal.   

Det var först på 1800-talet som de negativa talen accepterades i och med att algebran gjorde 
stora framsteg. 
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3 Tidigare forskning 

 

I den här delen presenteras exempel från tidigare forskning om elevers uppfattningar av 
negativa tal och som bedömts relevant för denna studie.  

När det gäller hur de negativa talen utvecklats och accepterats från ett historiskt perspektiv 
hänvisar Kilhamn (2011) till Glaeser (1981). Glaeser (1981) menar att två av de största hindren 
har varit: att fokuset länge låg på konkreta operationer och ett sökande efter en enhetlig 
modell som förväntades täcka alla operationer med negativa tal.  

När elever lär sig algebra så har Vlassis (2002) sett ett samband mellan introduktionen av 
negativa tal och ökat antal fel som uppstod när ekvationer löstes. Vlassis (2002) hävdar att 
abstraktionsnivån blir högre när det finns negativa tal med i beräkningarna och därmed gör 
dem svårare. Det är abstraktionsnivån, inte nödvändigtvis variablerna eller ekvationens 
struktur som är orsaken till att svårighetsnivån höjs. 

Som även presenterades i inledningen, beskriver Vlassis (2004) hur minustecknet kan ha tre 
olika funktioner: unär, binär och symmetrisk funktion.  
 
Elever på grundskolan och gymnasiet betraktar vanligtvis minus som en unär eller binär 
funktion (Person och Wennström, 2000). Vlassis (2004; 2008) går ett steg längre och säger 
att de flesta elever uppfattar ett minustecken endast som en procedur (binär funktion) när 
den står mellan två termer, t ex. 5 3. Minustecknet framför 3:an tolkas som en procedur, 
medan talet 3 ses som positiv, dvs. 5 3 5 3 . Vlassis (2004) skriver också hur hon har 
kommit fram till att elever föredrar att göra beräkningar med nummer först, sedan korrigera 
med ”rätt tecken”, plus eller minus.  

I en artikel i Nämnaren (Persson, 2007) beskrivs hur en konkretisering av negativa ekvationer 
inte alltid ger en korrekt bild. I ett exempel står det att en ekvation av slaget 3 5 8 kan 
förklaras som ” En utgift på 3 kronor och en utgift på 5 kronor betyder en utgift på 8 kronor”, 
men från ett matematiskt perspektiv beskriver inte texten ekvationen, utan den beskriver ett 
räkne uttryck som skulle se ut som 3 5 8 . Här står ordet utgift för ett 
minustecken, att talet 3 och 5 är negativt och ordet och för addition, dvs. att två negativa tal 
ska adderas. Enligt Persson (2007) skulle beräkningar med negativa tal underlättas om de 
alltid markerades med en parentes. I viss litteratur görs just detta. Exempelvis i Skott m fl. 
(2010b), som är en lärobok för blivande lärare, där förklaras addition av två negativa tal 

𝑎  𝑜𝑐ℎ 𝑏  med skuldrepresentation. Sambandet kan skrivas som 𝑎 𝑏 𝑎
𝑏  och kan beskrivas som summan av en skuld på 300 kr och 400 kr som 300 400

700, med argumentationen att det är få elever som skulle tvivla på den förklaringen. 

Vid en förklaring av subtraktion av ett negativt tal, exempelvis  𝑎 𝑏 𝑎 𝑏, ger Persson 
(2007) i Nämnaren, sin åsikt om att man gör en elev som försöker förstå beräkningar som 
innehåller negativa tal, en björntjänst om man förklarar en subtraktion av ett negativt tal som 
”två minus blir ett plus”. Det är då bättre att förklara det som genom att addera det tal som 
ska subtraheras till båda termer, dvs. 𝑎⏟ 𝑏  𝑎 𝑏.   
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3.1 Språkbruk 
 

Forskning har visat (Persson & Wennström, 2000), att en av orsakerna att matematik kan 
upplevas som svår beror på hur den introduceras i läromedel, dvs. diskursen.  Kilhamn (2011) 
upptäckte vid översättning av transkript och klassrumsbeskrivningar från svenska till 
engelska att svensk matematikdiskurs har brister och kan vilseleda elever. Kilhamn (2011) ger 
fem exempel för att illustrera detta:  

 Det saknas en svensk motsvarighet till engelskans ”signed-numbers” som betyder tal 
med tecken. Det översätts till svenska som negativa tal. Följden av detta är att 
eleverna pratar om naturliga tal och negativa tal. De inser inte att om ett negativt tal 
sätts tillsammans med ett naturligt tal, så har det naturliga talet också fått ett tecken 
och blivit positivt.  

 Minustecknets betydelse som både subtraktion och symbol för negativitet, blir med 
det gemensamma ordet minus svårt att särskilja. Här används engelskans ”to 
subtract” eller ”to take away” minustecknet som i subtraktion och ” negative number” 
som minustal. 

 Elever har svårt att skilja på de negativa talens storleksaspekter som är riktning 
(värde) och magnitud (storlek). Där talets magnitud ger oss avståndet mellan talet till 
noll och värde är om talet är positivt eller negativt. Två tal kan ha samma magnitud, 
däremot är varje tals värde är unikt. Till exempel talen ( 5) och 5, där båda talen har 
samma magnitud men inte samma värde. Användning av begreppet absolutbelopp 
skulle göra det möjligt att skilja på magnitud och värde, dvs | 5| |5| 

 Det svenska ordet tal har många olika betydelser: ett räknetal, ett numeriskt tal och 
att hålla tal. 

 Likhetstecknet utläses som ”blir” vilket får en operationell betydelse istället för att 
utläsas som ”är lika med” (eng. is equal too). 

Svenskt talspråk beskriver en subtraktion t ex. 4 3 som ”fyra minus tre”, där det är 
underförstått att båda talen är positiva och minustecknet mellan talen är en operator som 
står för subtraktion. Läses talet: 5 2 7, så uttalas det som ”fem minus minus två blir 
sju”. Här särskiljs inte vilken funktion de olika minus har. Beskrivs samma ekvation på 
engelska skulle den utläsas ”five minus negative two is equal to seven”. Det är intressant att 
olika ord för minus används på engelska beroende om det är en unär funktion (negativ) eller 
binär funktion (subtraktion).  
 
För att kompensera för den ibland språkligt ”fattiga” svenska matematiska 
klassrumsdiskursen är Kilhamn (2011) av åsikten att ett mer tydligt och precist matematiskt 
språk bör användas för att hjälpa eleverna. Liknande slutsatser har framkommit i annan 
forskning från exempelvis Sfard (2007) och Persson & Wennström (2000). 
 

3.2 Kognitiva hinder 
 

När ett barn lär sig matematik, används vanligtvis representationer för att måla upp en bild 
av det som sker. Barn lär sig tidigt att om man har två äpplen och får ett till, så har du tre 
äpplen. De får lära sig att när man lägger ihop två tal blir resultatet större än talen var och en 
för sig och på samma sätt om man ”gångrar” två tal blir resultatet större. Under de första 
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skolåren arbetar barn uteslutande med de naturliga talen 1, 2, 3, …  och då stämmer det att 
man får någonting större om man lägger ihop två tal eller om man multiplicerar två tal. 
Forskning som gjorts av Goldin & Shteingold (2001), har det framgått hur kognitiva hinder 
kan uppstå när eleverna ska lära sig noll och de negativa talen, då dessa inte går att 
representera på samma sätt som de positiva talen. Dessa kognitiva hinder kan uppstå i senare 
skolålder om barn tidigt bildar sig föreställningar om de negativa talen med hjälp av 
metaforer, dvs. konkreta exempel. Goldin & Shteingold (2001) har kommit fram till att det 
skulle vara en fördel för eleven om de negativa talen i sin abstrakta form introduceras tidigare 
under skoltiden. 

 

3.3 Användning av metaforer 
 

Det är allmänt känt att människor och även vissa djur har förmågan att känna igen ett antal 
objekt utan att räkna dem. Upp till sex stycken objekt kan registreras genom att bara titta på 
dem. Kombinerat med människans ytterligare förmågor såsom minne, kunskapen att forma 
grupper, överföra bilder och för att nämna några, har det genom tiderna försett oss med 
primitiv aritmetik. Men det är med hjälp av metaforer som människor har kapacitet att utöka 
komplexiteten på beräkningar (Kilhamn, 2011). 

Då matematik inte kan upplevas direkt kan den illustreras med hjälp av metaforer. Metaforer 
får oss att förstå ett abstrakt begrepp med hjälp av att det beskrivs med något konkret 
(Kilhamn, 2011). 

Det är två fundamentala typer av metaforer som används för att illustrera matematik. 
Grundläggande metaforer och linking metaforer. Grundläggande metaforer illustrerar 
matematik med hjälp av vardagliga upplevelser, t ex. med hjälp av att konstruera objekt eller 
strukturer. Det hjälper oss att flytta vardagliga händelser till den abstrakta värden av 
matematik. Då grundläggande metaforer hjälper oss att förstå matematik i en familjär 
omgivning, så ”linkar” linkingmetaforer olika delar av matematik, t ex. ett tal på en tallinje, 
då används aritmetik med geometri (Lakoff, 1997).  

Lakoff (1997) beskriver hur aritmetiken kan förklaras med fyra grundläggande metaforer. 

1. Vägmetafor: tal som rör sig mellan platser 
2. Objektsmetafor: gruppera objekt eller jämföra antal objekt i två grupper 
3. Konstruktionsmetafor: tal som är konstruerade av andra tal eller består av andra tal 
4. Mätmetafor: jämföra tal i olika enheter, t ex. längd, massa, etc. 

Lakoff (1997) hävdar att det är svårt att använda dessa fyra metaforer för att täcka negativa 
tal utan att skapa nya metaforer. Enligt författaren gäller de grundläggande metaforerna bara 
naturliga tal och därmed inte täcker negativa tal. För att förklara negativa tal med hjälp av 
metaforer måste de istället utvidgas eller tänjas ut lite. Vägmetaforer är den av de fyra 
grundläggande metaforerna som passar bäst till att konkretisera negativa tal. Exempelvis med 
hjälp av en tallinje, där från en given plats på tallinjen kan ett annat nummer nås genom att 
flyttas i positiv eller negativ riktning. Addition och subtraktion kan illustreras med att 
addition fortsätter framåt (mot större positiva tal) och byter riktning vid subtraktion. Även 
multiplikation av negativa tal kan illustreras med hjälp av tallinjen, som en förflyttning, 
upprepade gånger i positiv eller negativ riktning (Lakoff, 1997). 
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Kritik som framkommit mot användningen av metaforer, är att eleven riskerar att fastna i 
förklaringar som sker med metaforer (Hellspong & Ledin, 1997; Sfard, 2007), och därmed 
mister förmågan att kritiskt tänka själv. Om en termometer används för att förklara 
beräkningar med ”minus ett negativt tal” som, t ex. 5 8 , så begränsas den typen av 
problem till metaforer kring temperaturer. Ett annat problem med metaforer, som nämns av 
samma författare är att elever med svenska som andraspråk står inför problemet att först 
förstå innebörden av metaforen innan den kan tillämpas inom matematik. De kan ha svårt att 
förstå metaforen då innebörden inte ter sig uppenbart för dem. Orsaken kan vara avsaknad 
av svenskt ordförråd eller att modersmålets ordförråd är uppbyggt på ett annat sätt. 
Underförstådda betydelser är inte uppenbara om du inte behärskar förståelse för ordets 
kontext. Ytterligare kan vara att metaforerna hämmar lärandet. Om matematiken inte kan 
kopplas till en metafor finns det risk att eleven tycker det är förvirrande och ger upp (Sfard, 
2007). 

Kilhamn (2011) observerade att när metaforer används i klassrummet togs dess 
begränsningar aldrig upp, inte heller hur de är tillämpbara. Till exempel vid beräkning av 
uttrycket 4 3 är det ok att använda objektsmetafor, med det går inte med uttrycket 5 8 . 
För i det första fallet är det naturligt att om du har fyra stycken objekt går det att ta bort tre, 
men i det andra fallet går det inte att ta bort åtta stycken objekt om det endast var fem objekt 
från början. 

 

3.4 De negativa talens länk från historiska hinder till aktuell 
forskning 

 

I flera forskningsstudier, exempelvis från Heeffer (2008) och Kilhamn (2011) går det att läsa 
hur de negativa talens historia kan länkas till nutid och aktuell forskning om 
matematikkunnande, genom att många av de svårigheter som elever har när de stöter på 
negativa tal liknar de svårigheter som förekommit genom historien. Kunskaper om de 
negativa talens historiska utveckling kan ge lärare ytterligare förståelse för elevernas 
svårigheter. 

Fem avgörande svårigheter som kan ha hindrat de negativa talens acceptans sammanfattas i 
Kilhamn (2011). 

1. Negativa tal som motsatt kvantitet, begränsas till situationer och beräkningar där 
negativa kvantiteter var meningsfulla. 

2. Geometri spelade stor roll i utvecklingen av matematik och eftersom en negativ 
sträcka var förkastlig, så därför var även de negativa talen. 

3. Svårigheter att skilja på negativitet och subtraktion. 
4. Talet noll saknades och betydde länge bara ”ingenting”. 
5. Vid tallinjens introduktion för de negativa talen var det en delad linje med noll som 

gemensam utgångspunkt. 

4 Metod 

I detta kapitel beskrivs dels den metod som använts för att samla data, dels den metod som 
används för att analysera data och förlängningen besvara forskningsfrågorna i detta arbete. 
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Metoderna beskrivs i sin helhet, med en motivation varför just denna metod är lämplig att 
använda i den här undersökningen. När analysmetoden beskrivs presenteras även det 
teoretiska ramverket för studien. Efter det kommer en förklaring av genomförandet och urval, 
sedan en diskussion om metodens reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med etiska 
ställningstaganden och en metoddiskussion.  

 

4.1 Metodval för analys och datainsamling 
 

För att undersöka elevernas uppfattningar om negativa tal, behövs en datainsamlingsmetod 
som fångar upp elevernas uppfattningar. Men det behövs även en teoretisk grund och en 
metod för analysen som kan synliggöra uppfattningar. Kvalitativa analysmetoder kan 
användas för att beskriva egenskaper, fenomen, hitta kategorier eller för att karaktärisera 
något på ett korrekt sätt.  

Det teoretiska ramverket som ska användas för att hjälpa till att analysera data och svara på 
frågan i arbetet är -den fenomenografiska ansatsen. Den är utvecklad vid Göteborgs 
universitet av en forskningsgrupp som kallas för Inom-gruppen, för att beskriva 
uppfattningar som främst framkommer inom lärande och pedagogik. Fenomenografi är en 
ansats där det uppfattade innehållet står i fokus och som relaterar till hur människor 
uppfattar olika saker och situationer. Det som utmärker den fenomenografiska ansatsen är 
att det inte finns någon föreliggande hypotes eller färdiga beskrivningsgrupper, utan det är 
just beskrivningsgrupperna som önskas finna. Beskrivningskategorier används för att 
beteckna kvalitativt skilda uppfattningar som olika individer kan ha om ett fenomen. 

Det är viktigt att understryka att det är uppfattningar av olika företeelser som ska undersökas 
och inte uppfattningar om olika företeelser (Uljens, 1989). Det som ska vara i fokus är i detta 
aktuella arbete är elevernas olika sätt att uppfatta negativa tal och sedan ska dessa 
uppfattningar kategoriseras i olika beskrivningskategorier. Marton (1978) beskriver två 
distinkta uppfattningsnivåer: den första ordningens perspektiv beskriver hur något är och den 
andra ordningens perspektiv beskriver hur något uppfattas. I det senare fallet söks inte en 
beskrivning som är rättvis eller sann, utan hur någon upplever något. Andra metoder kan 
beskriva både den första och den andra ordningens perspektiv, medan en fenomenografisk 
metod koncentrerar sig på den andra ordningens perspektiv. I det här arbetet är det 
intressanta att ta reda på hur elever uppfattar negativa tal, dvs. den andra ordningens 
perspektiv och därför passar en fenomenografisk analys bra som metod.  

Eftersom syftet med undersökningen är att beskriva innehållet i tanken och uppfattningar och 
inte hur många som tänker si eller så, behöver urvalet av respondenter inte göras slumpvist 
(Larsson, 1986). Det är bättre att urvalet sker mer strategiskt, så att det man får med så många 
olika uppfattningar som möjligt. Det är också en fördel att inte ha för många personer i sitt 
urval, då fokuset ska ligga på att få med alla uppfattningar av få personer hellre än de flesta 
uppfattningar från en stor grupp.  

Då det finns ett oändligt antal sätt att tolka det empiriska materialet, ska tolkningen ske med 
ett bestämt syfte och med utgångspunkt i studiens frågeställning (Uljens, 1989).  

Vid intervjuer som ska användas till en fenomenografisk analys är det viktigt att inte styra den 
som intervjuas med ledande frågor eftersom det kan styra vilka beskrivningskategorier som 
framkommer. Därför finns under intervjun ett antal standardiserande frågor och 
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följdfrågorna ska vara ostandardiserade. Den som intervjuas ska få utrymme att fritt beskriva 
hur de upplever ett fenomen (Larsson,1986). 

 

4.2 Urval 
 

Urvalet är avgränsat till elever som går sitt andra år på gymnasiet och läser Matematik 2b. De 
kommer från två olika matematikklasser, men de har haft samma lärare och kurslitteratur 
under både årskurs 1 och 2. De har även haft lika många undervisningstimmar och haft 
tillgång till övriga resurser, som ”matte-stöd”, digitala hjälpmedel, etc.  

När man gör en fenomenografisk analys bör urvalet av intervjupersoner baseras på att få ett 
brett spektrum av matematiska färdigheter. Som tidigare nämnt bör urvalet därför inte 
lämnas till slumpen utan eleverna bör väljas ut ur en grupp av frivilliga. För den här studien 
skedde urvalet av elever för intervjuerna genom att jag frågade vilka som ville delta och fick 
då åtta stycken frivilliga. Jag behövde just åtta elever, vilket betyder att inget urval skedde och 
det kan ha effekt på reliabiliteten av resultatet.  

 

4.3 Genomförande och datainsamling 
 

Studiens empiri utgörs av inspelade och transkriberade elevintervjuer. Intervjuerna spreds ut 
under en treveckorsperiod. Eleverna intervjuades en och en, vid varsitt tillfälle, i ett grupprum 
och själva intervjun pågick i cirka 30 minuter. Innan den började förklarade jag mitt syfte 
med intervjun (se Underlag för intervju i Bilaga A) och hur insamlat material kommer att 
hanteras, vilket diskuteras mer ingående i en senare del i rapporten under rubriken 
forskningsetiska ställningstaganden. Eleverna informerades om att materialet inte kommer 
vara en del i något bedömningsunderlag och att deras ordinarie lärare inte kommer ta del av 
det, samt att det går bra att avbryta intervjun när som helst om de vill. Intervjun spelades in 
och transkriberades. Målet var att alla intervjuer skulle transkriberas inom en vecka efter 
intervjun, vilket skedde för samtliga intervjuer. Det inspelade materialet lyssnades igenom tre 
omgångar, en före transkribering, en under transkribering och den sista efter att 
transkriberingen var utförd. Detta för att kontrollera att det som sas var korrekt nedskrivet 
och huruvida det fanns något annat att notera, t ex. elevens kroppsspråk eller tonfall eller om 
det på rösten kunde utläsas om eleven verkade vara säker/osäker på det som sagts. I vissa fall 
använde eleven papper och penna för att skriva ned hur de menade, dessa papper sparades 
och noterades i transkriberingsprotokollen. I flera fall lyssnades intervjun igenom fler än tre 
gånger för att säkerhetsställa att allt nedtecknades korrekt. För att underlätta analysprocessen 
numrerades eleverna från ett till åtta i transkriberingsprotokollen, dessa nummer togs bort i 
analysfasen eftersom att fokus i studien ligger i hur många olika uppfattningar eleverna har 
inte vem eller hur många som uppfattade vad.  

Intervjufrågorna var öppna och respektive elev fick välja vilket håll svaren gick åt. Ett antal 
frågor var standardiserade frågor, dvs. likadana för alla intervjuade. Det var till för att ha vissa 
hållpunkter för att få meningsfullt material att analysera och för att undvika att ämnet flyter 
utanför det som ska undersökas. Vissa av de standardiserade frågorna handlade om tal som 
ska lösas och då är det inte svaret som är viktigt utan hur eleven gjorde för att komma fram 
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till svaret. Detta står skrivet mer utförligt i intervjuguiden (se Underlag för intervju i Bilaga 
A). 

Analysfasen i en fenomenografisk analys kan delas upp i fyra steg (Uljens, 1989):  

1. I det första steget läses intervjumaterialet igenom ett flertal gånger för att bekanta sig 
med materialet och få ett helhetsintryck. 

2. I det andra steget letas efter likheter och skillnader för hur eleverna upplever 
fenomenet-negativa tal. 

3. Det tredje steget kategoriseras de olika uppfattningarna i unika 
beskrivningskategorier. Där varje kategori är sinsemellan kvalitativt olika varandra. 

4. Varje beskrivningskategori undersöks för att hitta tydliga mönster. De olika 
kategorierna jämförs med varandra i denna fas.  
 

4.4 Validitet och reliabilitet 
 

I en kvalitativ undersökning bedöms kvaliteten på resultatet på två viktiga kriterier: validitet 
och reliabilitet (Uljens, 1989).   

Validiteten avväger om det som undersöktes var det som var avsett att undersökas (Uljens, 
1989). I en kvalitativ undersökning kan det vara svårt att avgöra om rätt saker mäts, för att 
det kan vara svårt att på en kort tid fånga människors uppfattning av ett fenomen. Här är 
det viktigt att det som ska undersökas undersöks på ett trovärdigt sätt. Det är upp till 
personen som intervjuar att få fram så många olika uppfattningar som möjligt av den som 
ska intervjuas utan att själv ha förutfattade kategorier som uppkommit under t ex. 
genomläsning av tidigare forskning. Det viktigt att inte leda eller styra intervjun åt något 
håll.  

Reliabilitet handlar om att resultatet skulle bli likvärdigt om en oberoende part skulle 
analysera insamlat material. För att vara säker på analysens objektivitet och reliabilitet  är 
det önskvärt att en oberoende analys utförs efter arbetet är färdigt, för att säkerhetsställa att 
likvärdiga distinkta uppfattningskategorier har hittats (Larsson, 1986). I den här studien har 
ingen oberoende analys gjorts.  

 

4.5 Forskningsetiska ställningstaganden 
 

Vid utförande av intervjuerna har enligt God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) hänsyn 
tagits till fyra etiska ställningstaganden för att skydda individerna som medverkar i studien. 
De fyra ställningstaganden är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Eleverna har därför informerats om studiens syfte, valt att frivilligt 
medverka i intervjuerna och informerats om att de kan välja att avbryta intervjun om de så 
önskar. Allt material som transkriberas avidentifieras så att det inte går att kombinera en viss 
uppgift med en individ. Även skolan som eleverna går på anonymiseras. All insamlad 
information kommer endast att användas för denna studie och när rapporten är klar kommer 
alla intervjuanteckningar och intervjuinspelningar och dess transkribering att förstöras. 
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5 Analysresultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av analysen. Fenomenografin har som uppgift att 
kartlägga variationer av kvalitativt skilda uppfattningar och det huvudsakliga resultatet anses 
vara olika beskrivningskategorier (Uljens, 1989). Vid genomgång av intervjuerna med 
eleverna visade det sig att fem distinkta beskrivningskategorier kunde utläsas, se Figur 2.  Det 
finns flera olika kategorisystem av beskrivningskategorier: horisontala, vertikala och 
hierarkiska. Det som används i denna analys och är den mest frekvent använda i 
fenomenografiska studier, är det horisontala systemet. Den betraktar varje enskild kategori 
som lika viktig i jämförelse till varandra (Uljens, 1989).  

FIGUR 2. FEM DISTINKT OLIKA BESKRIVNINGSKATEGORIER SOM BESKRIVER HUR GYMNASIEELEVER 

UPPLEVER NEGATIVA TAL. 

  

Vid fenomenografiska studier brukar kategoriseringarna av uppfattningar alltid illustreras av 
citat (Larsson, 1986). Citaten ska inte betraktas som ”bevis” utan de har som syfte att hjälpa 
läsaren förstå innebörden av uppfattningen.  

Följande fem kvalitativt skilda beskrivningskategorier har vuxit fram vid analys av 
intervjumaterialet:  

1. Eleverna tänker automatiskt att ”minus minus blir plus”  

Det karakteristiska kännetecknet för den här kategorin är elevernas uppfattning att de ska 
använda sig av en räkne-regel för att hantera negativa tal. Regeln fungerar på det sättet att 
när två negativa tal befinner sig bredvid varandra byts tecknen ut mot ett plustecken, och 
förkortas i språkbruk till ”minus minus blir plus”. Eleverna använder meningen ”minus minus 
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blir plus” eller möjligen någon liknande mening som ”två minus blir plus”. När eleverna ser 
två minustecken tillsammans upplever de att de ska automatiskt använda regeln. Följande är 
ett citat ger en bild på hur en elev resonerar kring minustecken i uttrycket 2 3 : 

Elev: …två minustecken bredvid varandra, då är det någon regel eller så som     
gör att det blir positivt eller att det blir ett ”+” istället. 

Eleven resonerar med hjälp av regeln ”minus minus blir plus” att två stycken minus ändras 
till ett plus. Det matematiska resonemanget ser ut som följande:  2 3 2 3 5. Ett 
liknande resonemang visar att regeln inte används vid ett ojämnt antal minustecken. Här 
beskriver eleven hur ett minustecken aldrig ändras till ett plustecken och även att alla ojämna 
antal minustecken inte ändras till ett plustecken. Följande är ett citat som implicit beskriver 
detta: 

Intervjuaren:  Beskriv hur du tänker när du räknar ut talet 2 ∙ 3 . 

Elev: Det blir ju två minus igen så då blir det ju positivt. Nej det blir det ju 
inte, det är om det är  2 ∙ 3   det blir positivt, men nu är det  2 ∙ 3  så då 
borde det vara 6.  

Intervjuaren:  Mm, det är rätt. Hur tänker du? 

Elev:  Jag vet inte! ... Jag tänker att jag har… jag tänker bara att jag har  2 ∙ 3   
och det blir ju 6. Och jag vet att det kommer att bli ett minus eftersom det är 
bara ett minus [ojämnt antal minus blir minus, jämnt antal minus blir plus]. 

Intervjuaren:  Så du kollar hur många minus det är. Så vet du tecknet, sen så 
multiplicerar du. 

Elev:  Ja, just det. 

Det finns en risk med att den här regeln används på fel sätt, t ex. vid addition av två negativa 
tal. Om eleven automatiskt använder ”minus minus blir plus” vid addition så blir det fel. Ta 
talet 2 3 , om eleven felaktigt använder regeln här blir svaret fem. Det matematiska 
resonemanget skulle bli 2 3 2 3 2 3 2 3 5 , vilket är felaktigt. I 
följande citat beskriver eleven att två minustecken byts ut till ett minustecken för division, 
(och felaktigt för) addition och subtraktion:  

Intervjuaren: Hur tänker du kring tal 1: 10/ 2.  

Elev: Jag vill att det här ska bli positivt. Det är två negativa tal delat på 
varandra och då tänker jag att två negativa tal blir positivt.  

Intervjuaren:  Hur kommer du fram till det.  

Elev:  För att det typ när det är två negativa tal som ska plussas eller minskas 
så blir det alltid positivt.  

Intervjuaren: Så att du säger att två negativa tal gör att det blir positivt. 

Elev:  För det har man lärt sig.   

I uträkningen med division får eleven talet 10/ 2 till 5, genom att två minustecken byts till 
ett plustecken vilket är korrekt, sedan fortsätter eleven att resonera att samma teckenbyte 
skulle även ha skett vid addition, vilket är fel.  
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Eleverna tillfrågades hur de upplevde den engelska matematikdiskursen gentemot den 
svenska matematikdiskursen för räkneregeln ”minus minus blir plus”. Räkneregeln ”minus 
minus” översätts till engelska som ” minus negative” då den engelska matematikdiskursen 
använder olika ord för ” ” minustecknet beroende på om det symboliserar negativt eller 
subtraktion. Här illustrerar ett citat hur en elev upplever den engelska versionen av ”minus 
minus…”: 

Intervjuaren: Om talet 3 1  lästes upp på engelska säger man ”three 
minus negative one” och på svenska säger man ”tre minus minus ett”. Tycker 
du att det ena sättet skulle vara lättare än det andra?  

Elev:  Alltså jag hade förstått det är bättre på engelska om jag hade fått hört 
det så. Det är lite förvirrande när man säger ”minus minus”, är det två minus 
[?] och det blir förvirrande. 

Intervjuaren: … att det skulle vara en skillnad om man fick höra att det [talet 
3 1 ] var tre minus negativt ett.  

Elev:   Ja det hade blivit en skillnad tror jag.  Det hade varit lättare att förstå. 
För att man säger plus negativ två då förstår man att det är negativt.  

Det som är unikt för denna kategorin är att eleverna använder räkneregeln ”minus minus blir 
plus” automatiskt utan att de tycks veta varför den ska användas.   

2. Eleverna upplever att negativa tal förklaras med metaforer 

Den här beskrivningskategorin illustrerar elevernas användning av metaforer för att beskriva 
negativa tal. De resonerar och förklarar med hjälp av t ex. fiktiva skulder eller med hjälp av 
en temperaturskala. De känner att det är mer naturligt att beskriva ett negativt tal med 
metaforer, än att förklara att det är negativt.  

Följande citat belyser uppfattningen: 

Intervjuaren: Kan du beskriva ett minustecken för mig. Vad man kan göra 
med ett minustecken och vad det är till för. 

Elev: Minustecknet kan man använda till en massa grejer. Vi säger att vi har 
20 äpplen bara och det går bort 15 stycken äpplen, då får vi reda på hur 
många äpplen som gått bort och hur många som finns kvar. Så vi använder 
minus för att se hur mycket som går bort, hur mycket vi förlorar och hur 
mycket som vi har kvar. 

Intervjuaren:  Så du använder det som ett räknesätt. 

Elev:  Ja. 

Intervjuaren:  Om det står så här [intervjuaren pekar på talet 15]. Hur är 
minustecknet använt då? 

Elev:  Om det står minus är det inte ett bra tal, utan att du har förlorat ganska 
mycket. Här [20  15] förlorar du 15 stycken sedan förlorar du 15 igen, vilket 
betyder att du är skyldig 15 stycken. 

Intervjuaren:  Ok, så att det blir som en skuld. 

Elev:  Ja, det blir som en skuld. 
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Här väljer eleven att förklara negativa tal med hjälp av en objektsmetafor (Lakoff, 1997). Ett 
annat exempel är användning av en ekonomisk skuldmetafor för att beskriva ett negativt tal 
illustreras följande citat: 

Intervjuaren:  Bra. Kan du beskriva ett minustecken och när och hur man 
kan använda det. 

Elev: Ja, om man har 1000 kr på kontot, och man vill köpa något för 100 kr, 
då använder man minus. 

 Intervjuaren:   Ok, att man tar bort någonting. Finns det någon annan 
användning för minus? 

Elev: Nej… förutom minus, negativa tal. Alltså att ta bort… 

Eleven kopplar negativa talens praktiska användning med hjälp av tillgångar och skulder. I 
det här fallet ger eleven inget direkt svar på frågan om det går att använda negativa tal till 
något annat än att beskriva skulder. En annan uppfattning hur ett negativt tal kan förklaras 
var med hjälp av en termometer som är en vägmetafor (Lakoff, 1997). Följande citat illustrerar 
detta:  

Intervjuaren:  Vilket tal är störst 5 eller 3? 

Elev: Jag skulle vilja säga 3. 

Intervjuaren:   Varför tycker du det? 

Elev: Om vi tänker oss en termometer liksom +20 °varm, är varmare än 5 
och då blir 3 automatiskt varmare. Jag tänker liksom så ju mer negativt 
desto mindre. Desto längre från noll är det på något sätt. 

Det som utmärker den här beskrivningskategorin är att eleverna vill att matematik ska kunna 
förklaras med hjälp av metaforer. De föredrar konkreta förklaringar framför abstrakta och är 
inte bekväma med förklaringar som att talet 3 bara är ett negativt tal av storleken 3.  

3. Uträkningar blir lättare om termerna flyttas om i ett uttryck. 

Det karakteristiska draget i den här beskrivningskategorin är att eleverna vänder på 
ordningen i matematiska uttryck om de upplever att den nya ordningen gör talet lättare att 
räkna ut. Detta görs inte medvetet på talen som de fick lösa under intervjun, utan det sker 
automatiskt och upptäcktes när eleverna fick förklara hur de tänkte när de löste tal. 

De förutsätter omedvetet att den kommutativa lagen gäller för negativa tal. Situationerna då 
de vänder på talen skiljer sig lite, men gemensamt är att de vill göra lättare för sig. Ett exempel 
där eleven vänder på ett uttryck är på uträkningen av talet 2 3 . Där eleven beskriver 
uträkningen av talet som 2 3 3 2 3 2 1. 

Följande citat illustrerar detta: 

Intervjuaren:  Då tittar vi på talet  2 3 . Hur tänker du kring det här 
talet? 
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Elev:  Jag tänkte att det blir som en tallinje. Ungefär som en tallinje. Då tänkte 
jag att om vi står på 3 så om det är plus går vi till höger två steg. 

Intervjuaren:  Ok, så det börjar på 3 och så sa du att du lägger till två. Vad 
får du då? 

Elev:  1. 

Ytterligare drag för denna kategori är att eleverna utgår från beräkningar med positiva tal, 
sedan korrigerar med ett minustecken vid behov, samt att eleverna separerar på talets 
magnitud och riktning om de tycker att det underlättar uträkningen. Det görs automatiskt 
utan att de medvetet tänker på att de gör det eller ska göra det. Ett exempel är då ett positivt 
tal multipliceras med ett negativt tal, som  2 ∙ 3  ändras uttrycket till  3 ∙ 2 . Matematiskt 
skull uträkningen se ut så här  2 ∙ 3 3 2 6 6 . Eleverna räknar de 
numeriska värden på talen utan minustecken först, sedan lägger de till ett minus om resultatet 
skulle bli ett negativ tal.  

Följande citat illustrerar hur magnitud och riktning skiljs åt genom att ordningen på talet 
ändras: 

Intervjuaren:  Då tittar vi på talet: 3 ∙ 2. Kan du förklara hur du tänker 
när du räknar och vad du får för svar. 

Elev: [Det blir] 6.  Dubblar storleken fast åt negativt håll.  

I fallet ovan räknas talet 3 ∙ 2  ut genom att separera på magnitud och riktning. 
Matematiskt kan det förklaras som 3 ∙ 2 3 2 6 6.  

Det som är unikt för den här kategorin är att eleverna skiljer på magnitud och riktning och att 
de byter plats på termer för att underlätta beräkningar.  

4. Negativa tal håller till på andra sidan noll 

Den här beskrivningskategorin handlar om hur eleverna upplever att ett negativt tal håller till 
på andra sidan noll, skilt från de positiva talen. Storleken eller magnituden på de negativa 
talen visar distansen från noll på minussidan. Eleverna använder sig av tallinjen som hjälp. 

En elev förklarar det genom att säga att ett litet negativ tal är närmare de positiva talen än ett 
stort negativt tal och att ”mindre” minus är större än ett ”större” minus som t ex. 3 8, 
för att 3 är närmare noll än 8.  

Följande två citat som illustrerar hur elever beskriver detta är: 

Intervjuaren:  Vilket tal är störst, 5 eller 3?  

Elev:   3.  För det är närmast positivt tal. 

Intervjuaren:  Kan du ge ett exempel på ett tal som är mindre än 8. 

Elev:  Ok, 9. 

Intervjuaren:  Ja, hur tänkte du då, kan du förklara hur du tänkte.  

Elev:  Men det är väl också för att… jag tänkte på min tallinje. Och jag tänkte, 
ju större negativt värde, ju mindre är de. Det blir, då ser man ju att det blir 
mindre. 
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Intervjuaren:  Och hur tänkte du på 8. Hur förklarar du det?  

Elev:  För man tror ju att 9 är större än 8, eftersom 9 är större än 8, men 
eftersom det är åt andra hållet, på negativa så blir det ju mindre ju högre det 
är. 

Det andra citatet som beskriver samma uppfattning är:  

Intervjuaren:  Om du skulle beskriva ett negativt tal, vad skulle du säga om 
det då? 

Elev:  Själva minustecknet framför ett negativt tal? 

Intervjuaren:  Ja, hur skiljer det sig från samma tal som är positivt. Kan du 
beskriva själva minustecknet för mig. 

Elev:  Själva talet skiljer sig inte direkt, men själva minustecknet visar att det 
är på högersidan av nollan. Och det är egentligen bara det…  och att det är 
ett litet, mindre. Ta typ… till exempel har man 52 är det mindre än 10, för 
att det är längre bort från noll. Så fort det är ett minus framför ett tal så 
kommer tallinjen ut.  

Det som utmärker sig i denna kategori är att eleverna upplever att positiva och negativa tal 
befinner sig på motsatta sidor om noll och att detta ofta illustreras med en tallinje. 

5. Eleverna känner en osäkerhet kring negativa tal 

Den här beskrivningskategorin kategoriseras av hur eleverna upplever en osäkerhet vid 
beräkningar som innehåller negativa tal. Eleverna förklarar hur de känner sig osäkra på 
negativa tal och dess regler, och att de inte vet hur de ska hantera dem. Följande citat 
summerar en upplevelse: 

Elev: Jag är väldigt osäker på negativa tal och jag kommer inte ihåg 
reglerna. 

Närvaron av negativa tal eller minustecken kan även framkalla en känsla av fysiskt obehag. 
När en elev tillfrågas om hen ville beräkna talet 10/ 2 så uppvisar eleven tydliga tecken på 
fysiskt obehag av tanken att behöva lösa ett sådant tal. Eleven skakar till med axlarna och 
rynkar på näsan. Ett citat från intervjun är: 

Intervjuaren:  Jag kommer att ge dig några tal så vill jag att du löser dem. 
[…]  Du behöver inte lösa dem om du inte vill utan att vi kan lösa dem 
tillsammans. Tal 1: 10/ 2. 

Elev:  Är det där första talet… jag gillar inte att det står minus. Nej, jag tycker 
det är svårt. Det blir så här konstigt på en gång, när jag ska lösa dem. Det 
blir jobbigt när jag tittar på det här, för jag förstår det inte.   

Vi hoppade då över talet och gick vidare till ett tal som inte hade division och minus i samma 
uttryck. Senare i intervjun diskuterade vi tillsammans hur man kan lösa talet som vi hoppade 
över.  

Vid beräkningar med negativa tal är det vanligt att det förekommer parenteser, för att 
markera talet som är negativt. Ett liknande resonemang görs angående parenteser i ett 
uttryck. Flera av eleverna tycker att parenteser förvirrar eller är i vägen vid beräkningar, vilket 
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gör dem osäkra. För att kringgå detta tar de helt enkelt bort parenteserna genom att skriva 
om talet eller i huvudet, sedan löser talet. De inser inte att parenteserna är till för att markera 
att talet är negativt. Följande citat illustrera detta: 

Intervjuaren:  Då tittar vi på ett annat tal. Tal 2: 2+( 3). Hur tänker du kring 
det? 

Elev:  Jag vill ta bort parenteserna. 

Intervjuaren:  Ok, det går bra. 

Elev:  Men… och så blir det [2+( 3) =] 1. Eller? 

Intervjuaren:  Precis, det blir 1. Hur tänkte du? 

Elev: Jag tänkte att jag tar bort parenteserna för att de är i vägen tycker jag… 
För att jag tycker det är svårare. 

Det som är unikt för den här kategorin är att den beskriver en känsla. Redan innan eleven har 
börjat räkna på talet så känner de att de är osäkra, och grunden till den osäkerheten är att 
talet innehåller negativa tal.  

  



28 
 

6 Resultatdiskussion  

I detta kapitel presenteras en resultatdiskussion med en jämförelse med tidigare forskning, 
jämförelser mellan kategorier och koppling till historiska perspektiv.  

Den här studien har undersökt elevers uppfattningar av fenomenet negativa tal, och 
forskningsfrågan ”Hur upplever gymnasieelever negativa tal och vilka strategier synliggörs i 
deras beräkningar?”. Syftet är att besvara forskningsfrågan med hjälp av en fenomenografisk 
analys och i det här kapitlet diskuteras resultatet från ett antal olika aspekter.     

Intressant är att eftersöka kopplingar till tidigare forskning och liknande studier. I 
litteraturstudien framkom det att det kan finnas en koppling mellan hur eleverna upplever 
negativa tal och hur negativa tal har upplevts av människor genom historien. Analysen 
innebär även att beakta hur kategorierna kan relateras till varandra. Finns det något samband 
mellan de olika beskrivningskategorierna. 

Vid en fenomenografisk studie där uppfattningar relateras till ett ämnesinnehåll är det viktigt 
att diskutera ”riktiga” uppfattningar jämte vad som är missuppfattningar. Den här delen kan 
bara göras om det existerar ”riktiga” uppfattningar (Uljens, 1989).  

1. Eleverna upplever, utan att behöva tänka att ”minus minus blir 
plus” 

Denna uppfattning grundar sig i att eleverna automatiskt använder en regel ”minus minus 
blir plus” för att utföra ett teckenbyte för uttryck som innehåller negativa tal. 

Uppfattningen att automatiskt använda en regel för teckenbyte för uttryck som innehåller 
negativa tal återfinns även i tidigare forskning. Där har visat sig i studier att det kan uppstå 
problem vid beräkningar och att det finns missuppfattningar hos elever när de använder sig 
av räkneregeln ”minus minus blir plus”. Detta förklaras av att elever inte riktigt förstår regeln.  
Används den felaktigt får tal som 2 8  svaret 10 eftersom regeln säger att två minus 
blir plus och då blir det ett minus över, dvs. 2 8 10  (Kilhamn, 2011). Uppfattningen 
i denna kategori stämmer med en av de historiska svårigheterna med de negativa talen 
acceptans, vilket var att en enhetlig modell som täcker alla operationer med negativa tal 
eftersöktes (Sfard, 2007). En modell som skulle täcka alla operationer med negativa tal, 
addition, subtraktion, multiplikation och division (Glaeser, 1981). Uppfattningen resulterar i 
att regeln ”minus minus blir plus” används för alla operationer för negativa tal, vilket leder 
till antingen en korrekt eller en felaktig lösning. Flera studier har visat att elevernas 
användning av teckenregler som ”minus minus blir plus”, utan att kunna härleda reglerna 
eller att de förstår dem, leder till missuppfattningar och att regeln används felaktigt 
(Küchemann, 1981; Kilhamn, 2011). 

Svårigheterna i uppfattningen förstärks av den svenska matematikdiskursen, där det 
språkmässigt inte är någon skillnad på ”minus” som ett negativt tal och ”minus” som en 
operator. Kilhamn diskuterar detta i sin avhandling (2011), att eleverna inte kan särskilja på 
olika användningar av ordet ”minus” och att detta kan leda till svårigheter. Kilhamn (2011) 
förklarar att regeln resulterar i att subtraktion av ett negativt tal skrivs om som addition av 
ett positivt tal, vilket är missvisande. I kapitel 3, diskuterades hur ett mer precist matematiskt 
språk bör användas för att hjälpa eleverna förstå matematik bättre, samt att den engelska 
matematikdiskursen innehåller fler uttryck och kan därigenom uttryckas mer specifik. 
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Även om uppfattningskategorierna i denna studie kategoriseras med användning av ett 
horisontalt system, där varje kategori anses som lika viktig i jämförelse till varandra (Uljens, 
1989), kan det tilläggas att den här uppfattningen var den enda av de olika 
beskrivningskategorierna som återfanns hos alla elever. Alla intervjuade elever upplevde att 
de använder regeln ”minus minus blir plus”   i samband med beräkningar av uttryck som 
innehåller negativa tal.  

2. Eleverna upplever att negativa tal förklaras med metaforer  

Karaktäristiskt för denna kategori är att eleverna beskriver negativa tal med hjälp av 
metaforer. Det framgår att de inte tycker att det faller sig inte naturligt eller tillräckligt att 
beskriva ett tal som negativt utan känner att de behöver förklara med hjälp av något konkret, 
t ex. med hjälp av en metafor. Aritmetik beskrivs vanligtvis med hjälp av en av de fyra 
grundläggande metaforerna, men dessa metaforer passar inte alltid till negativa tal. Vid 
användning av negativa tal måste metaforerna utvidgas eller tänjas ut (Lakoff, 1997), vilket 
inte alltid går. En av riskerna med dess användning är eleven lär sig att förklara matematik 
med konkreta exempel och när det inte längre går blir det förvirrande för eleven (Kilhamn, 
2011). Det kan bottna i att de har lärt sig från en tidig ålder att matematik förklaras med ett 
konkret exempel, vilket stöds av bland andra Hellspong & Ledin (1997).  

I samband med elevuttalanden ges förklaringar som t ex. att negativt är en skuld och vid 
frågan om det finns något mer som de negativa talen kan användas till säger en elev ”nej”. Det 
visar att eleven har fastnat i objektsmetaforen utan att se metaforens begränsning, vilken 
samstämmer med resultat från de tidigare nämnda studier (Lakoff, 1997). 

Historiskt sett har det varit en av de negativa talens problem, att de inte accepterats. Negativa 
kvantiteter och längder kunde inte förklaras (Kilhamn, 2011). Det kan tolkas som att man i 
sin förståelse inte kommit längre än att använda matematik i konkreta fall. 

Den här kategorin förhåller sig till kategorin ”minus minus blir plus” genom att när 
möjligheten att förklara negativa tal med hjälp av en metafor tar slut tar räkneregeln ”minus 
minus blir plus” över. Kilhamn (2011) förklarar att eleverna inom undervisning uppmuntras 
att använda räkneregeln när det inte längre går att på ett vettigt sätt använda sig av metaforer 
för att förklara innebörden av en beräkning.  

3. Uträkningar blir lättare om termer flyttas om i ett uttryck.  

Denna uppfattning bygger på att det går att förenkla matematiska uttryck genom att byta plats 
på dess termer. När termerna byter plats kan svårighetsgraden sjunka, t ex. det är lättare att 
byta plats på termerna i för  2 ∙ 3  innan uträkning till  3 ∙ 2 . Situationer då de vänder på 
talen skiljer sig lite, men gemensamt tycks vara att de vill göra det lättare för sig.  

Eleverna beskriver hur de upplever att det är lättare att behandla minustecknet som 
subtraktion hellre än att se det som en symbol för ett negativt tal och ett sådant synsätt kan 
knytas samman med hur barn lär sig addition och subtraktion. I litteraturen beskrivs detta 
som ett kognitivt hinder, att barn tidigt får lära sig om de positiva talen för att senare möta 
negativitet som subtraktion, vilket inte förbereder dem för negativa tal i andra sammanhang 
(Skott m fl., 2010b).  

Inom den här kategorin finns uppfattningen att det går att separera på magnitud och riktning 
innan beräkning, vilket har gemensamma drag med kategorin ”negativa tal håller till på andra 
sidan noll”. Den uppfattningen behandlas i (Kilhamn, 2011) där det finns att läsa att det är 
vanligt att eleverna först bestämmer riktning innan magnitud. I intervjumaterialet i detta 
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aktuella arbete visade det sig att det förhåller sig tvärtom, att det var vanligare att eleverna 
först bestämde magnituden sedan riktning, vilket även iakttagits av Vlassis (2004).  Men i 
båda fallen är den viktiga iakttagelsen att magnitud och riktning separeras.  

4. Negativa tal håller till på andra sidan noll 

Denna uppfattning av negativa tal, att de skiljer sig från positiva tal finns att hitta historiskt, 
i Kina för så länge sedan som för 2300 år sedan, där de tycks ha separerat positiva och 
negativa kvantiteter. Negativa kvantiteter kunde adderas och på så sätt bli en ännu större 
negativa kvantitet, t ex. 8 11 8 11 19 19. Elevernas uppfattning bygger 
på att negativa tal är separerade från positiva tal genom att de håller sig på var sin sida om 
noll. Om man tänker en tallinje finns de negativa talen på vänstersida om noll och de positiva 
på höger sida. Det framgår att eleverna uppfattar att ett stort negativt tal som mindre än 
längre ett litet negativt tal för att det befinner sig längre bort från noll, t ex. 18 5. 

Multiplikation på andra sidan noll som t ex. 3 2 förklaras av en elev som ”jag har 3, sedan 
dubblar storleken fast åt negativt håll”, vilket samstämmer med beskrivningskategorin 2 
”negativa tal förklaras med metaforer”. Att öka ett avstånd från noll är en vägmetafor och 
elevernas användning av den i detta fall samstämmer med tidigare studier (Lakoffs, 1997).  

Den här beskrivningskategorin kan kopplas till beskrivningskategorin 3 ”uträkningar blir 
lättare om termerna i ett uttryck flyttas om”. Eleverna undviker att blanda negativa och 
positiva tal i beräkningar genom att placera om termerna. Intervjumaterialet gav många 
exempel på det: 2 3 2 3 5 5  eller 2 3 3 2 3 2 1. 
Genom att separera på magnitud och riktning kan beräkningar på vänstersida om noll på 
tallinjen göras, dvs. addition av positiva tal sedan korrigera tecknet till ett minustecken. 

Eleverna använder sig av tallinjen, både när de muntligt uttrycker sig om hur två tal förhåller 
sig till varandra och när de ritar upp den vid behov. Här skiljer sig resultatet från Kilhamns 
studie (2011), där hon uppmärksammade att eleverna sällan använde tallinjen i sina 
resonemang. En notering är att Kilhamn (2011) studie gällde för elever i årskurs 6.  

5. Eleverna känner en osäkerhet kring negativa tal. 

Karaktäristiskt för den här kategorin är att eleverna upplever en osäkerhet kring beräkningar 
som innehåller negativa tal, vilket har uppmärksammats i tidigare forskning (Högskoleverket, 
1999; Person & Wennström, 2000; Kilhamn, 2011). De upplever att talet ökar i svårighetsgrad 
i och med att det innehåller negativa tal. Den här beskrivningskategorin skiljer sig från de 
andra kategorierna i att elevernas upplevelse inte resulterar i en strategi.   

Den här uppfattningen går att koppla till flera av de andra kategorierna eftersom många av 
uppfattningskategorierna handlar om att förenkla beräkningar med negativa tal eller förklara 
negativa tal då de inte känns självklara för eleverna. I beskrivningskategori 1 illustreras det 
hur eleverna lärt sig räkneregeln ”minus minus blir plus” utantill och att de använder den med 
automatik. De -både beskriver och visar att de inte känner sig säkra på varför räkneregeln ska 
användas eller när den används. Det medför att när en uppgift innehåller negativa tal så ökar 
risken att uppgiften får fel svar och det kan skapa en känsla av osäkerhet hos eleverna, vilket 
visade sig under intervjuerna. Den här kategorin kan även knytas samman med 
beskrivningskategori 3, där eleverna flyttar om termerna i ett uttryck för att beräkningarna 
ska bli lättare.  

Den här kategorin kan kopplas till beskrivningskategori 2, som handlar om hur negativa tal 
förklaras med metaforer. Den här kopplingen stämmer överens med tidigare forskning som 
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påpekar hur metaforernas användning i samband med negativa tal kan ge upphov till 
motsägelser och skapar en förvirring (Kilhamn, 2011).  

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Syftet med den här studien var att undersöka hur elever upplever negativa tal och insamling 
av empiri utfördes genom kvalitativa intervjuer. Valet att använda kvalitativa intervjuer 
istället för kvantitativa var att få ett brett spektrum av upplevelser, inte hur många elever som 
upplever vad. De kvalitativa intervjuerna baserades på öppna frågor där eleverna gavs rum 
och tillfälle att förklara utförligt beskriva deras tankar och föreställningar kring 
frågeställningen. 

Min motivering för användning av den fenomenografiska ansatsen var att den synliggör 
elevers uppfattningar om negativa tal och synliggör strategier i deras beräkningar, vilket 
passar för en studie i en pedagogisk miljö (Uljens, 1989). 

Valet att intervjua åtta elever visade sig vara lagom och det resulterade i en stor mängd 
intervjumaterial som innehöll utförliga och djupgående beskrivningar av upplevelser.  
Intervjuer med fler elever hade givit en större mängd intervjumaterial med risk att det skulle 
bli svårhanterligt med följden att bara ytliga aspekter kommer med och vilket kan resultera 
att beskrivningarna blir triviala. Vid intervjuerna kunde ett stort antal uppfattningar uttolkas. 
Men beskrivningsnivån ska, i enlighet med en fenomenografisk studie, skärmas av så att det 
på ett rimligt sätt speglar intervjumaterialet i relation till undersökningens avsikter och i 
kontexten av en kortare studie (Uljens, 1989). 

Under intervjun fick eleverna lösa kortare tal med hjälp av huvudräkning av de fyra 
räknesätten. Talen stod skrivna och innehöll både positiva och negativa tal. Tanken bakom 
det var att eleverna kunde prata fritt om hur de tänker när de ser negativa tal och olika 
tillvägagångssätt för att behandla dem. Även om jag tycker att talens svårighet var relevant, 
eftersom det inte var elevernas räkneförmåga som undersöktes, hade det varit önskvärt att 
inkluderat lite längre och omfattande uträkningar, t ex.  2 4 5 8  eller uträkningar som 
innehöll variabler som t ex.  2 𝑥  9 5𝑥 . Då hade fler upplevelser och en djupare 
förståelse för elevernas strategier vid beräkningar med negativa tal kommits åt.  

Under intervjuerna med eleverna så blev de mer insatta i fenomenet ”negativa tal” under 
intervjuns gång, och på så sätt tänkte de på saker kring dem som de normalt i en 
klassrumsmiljö inte vanligtvis tänker på. Som att gamla kunskaper och regler väcktes ur 
minnet och de resonerade med hjälp av dem. Ett citat från intervjuerna av ett sådant exempel 
är frågan till en elev om hen använder sig av tallinjen när hen räknar med negativa tal: 

Intervjuaren: Hur tänker du kring tallinjen? Är det något som du använder? 

Elev: Nej, det använde jag mest förut, när man började [med negativa tal]. 

Lite senare i samma intervju sägs följande: 

Intervjuaren: Om du nu har +3 och 3, hur skulle du beskriva att de skiljer sig 
åt. 

Elev: Då tänker jag på en tallinje… 
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Att intervjupersonen ändrar sin åsikt under intervjuns gång är sannolikt (Svensson, 1983) vid 
längre och mer djupgående intervjuer. Däremot bör dessa förändringar inte förväxlas med att 
innebörden av det som redan sagts har förändrats. 

Det är inte meningen att styra eleven åt något håll under intervjun, utan eleven ska fritt kunna 
föra diskussionen åt det håll de vill. Det enda som styr är några nyckelfrågor som är samma 
till alla elever. De är till för att inte ämnet ska sväva ut för mycket och för att ha några 
referenspunkter att gå efter. I praktiken fungerade det inte så. Flera elever använde endast 
metaforer för att förklara hur de löser numeriska uttryck som innehåller negativa tal. Men 
efter att jag nämnt användandet av tallinjen började de själva använda det. Det här ser jag 
som en begränsning av den här studien.  
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7 Slutdiskussion  

Syftet med den här studien var att undersöka olika uppfattningar som gymnasieelever har 
kring negativa tal och vilka strategier som synliggörs i deras beräkningar. Detta avslutande 
kapitel diskuterar hur studiens resultat besvarar frågeställningen. I slutet presenteras förslag 
på framtida studier inom ämnet. 

För att fånga de olika uppfattningarna valdes en kvalitativ metod och inom den ramen, den 
fenomenografiska ansatsen. Under analys av insamlad empiri från intervjuer med elever 
växte distinkt olika beskrivningskategorier fram. Med utgångspunkt i frågeställningen har 
fem beskrivningskategorier som sammanfattar fenomenet hittats. Där alla kategorier kan 
betraktas som inbördes jämställda. Det framgick i den första kategorin att elever använder sig 
av en minnesregel vid beräkningar av uttryck som innehåller negativa tal, även om de inte vet 
varför de använder den eller hur den härleds. Den andra kategorin beskriver elevernas 
användning av metaforer för att beskriva negativa tal, vilket har sina begränsningar. Sedan 
följer en tredje kategori om att eleverna föredrar att möblera om i matematiska uttryck innan 
beräkning om de anser att det skulle underlätta. I den fjärde kategorin beskrivs det hur 
eleverna uppfattar hur negativa tal skiljer sig från positiva tal och att hur de befinner sig på 
andra sidan noll från de positiva talen. Slutligen i den sista kategorin framgår det hur eleverna 
känner en osäkerhet kring negativa tal. Det beskriver en känsla och det är även den ända 
beskrivningskategorin som inte resulterar i en strategi. 

Hos eleverna tycks det inte falla sig naturligt eller tillräckligt att beskriva ett tal som negativt. 
Det kan bottna i att de har lärt sig från en tidig ålder att matematik kan förklaras med konkreta 
exempel. Det i sig blir ett problem när de matematiska uttrycken på gymnasienivå är långa 
och svåra att konkretisera. Det kan vara en fördel om eleverna vänjer sig med det abstrakta i 
negativa tal och lär sig acceptera dem som de är. De negativa talens historiska utveckling och 
elevernas svårigheter att acceptera negativa tal kan till vissa delar sammankopplas. Vilket 
också poängteras i tidigare forskning. Att ha en medvetenhet om elevernas och kanske även 
sina egna svårigheter att förstå och behandla det abstrakta i de negativa talen kan vara en 
fördel som lärare. 

Jag anser att studiens syfte och frågeställning har besvarats inom ramen vad som är möjligt 
för en kortare studie. Studien har gett mig en ökad förståelse för elevers tolkningar- av 
negativa tal och minustecknets betydelse, vilket kommer att hjälpa mig som matematiklärare 
i klassrummet. Att genomföra en sådan här studie med syfte att undersöka elevers 
uppfattningar om ett fenomen har också gett mig insikter kring vikten av att försöka förstå 
elevers uppfattningar. Genom en bättre bild hur för hur eleverna upplever och tänker kring 
negativa tal kan jag som lärare tackla missförstånd som elever har kring dem. Jag förstår 
vikten att vara konsekvent med att använda korrekta ord, t ex. subtraktion, addition och 
multiplikation istället för minus, plus och gånger. Tidigare har jag använt rätt ord med tanken 
att det är för att det är språkligt korrekt, inte för att det matematiskt hjälper eleverna förstå 
exempelvis negativa tal.  

Något som jag också kommer ha nytta av är att förstå den historiska utvecklingen av de 
negativa talen, de har gett mig en djupare förståelse vad eleverna tycker är svårt. 
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7.1 Förslag på framtida forskning 
 

En aspekt som kom fram i litteraturstudien och som även visades i analysen var att den 
svenska språkliga matematikdiskursen kan spela en roll i hur elever uppfattar negativa tal. 
Det nämns i studier hur den engelska matematikdiskursen är språkligt rikare. Till exempel på 
svenska betyder ”minus” både räknesättet subtraktion och att det är en beteckning för ett tal 
som är negativt. Medan på det engelska språket skiljer på de två genom att kalla subtraktion 
för minus och ett negativt tal för just det – ett negativt tal. Det vore därför intressant att göra 
en internationell jämförelse-studie inom samma ämne, t ex. mellan svenska och engelska 
elevers uppfattningar av negativa tal. 

Ett annat intressant område att undersöka är om elever skulle få en bättre förståelse för de 
negativa talen genom att de fick lära om dess framväxt, från en historisk aspekt. Det skulle 
kunna vara en längre studie i vilken en gymnasieklass studeras under deras första två 
matematikkurser, där de får lära sig om de negativa talen i början av första matematikkursen.  
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8 Bilaga A 

Underlag för intervju 

Detta underlag ska underlätta med att se till att alla elever får samma information 
angående varför de medverkar i intervjun. Syftet med en fenomenografisk analys är 
att reda ut olika uppfattningar av ett fenomen, därför är frågorna öppna och 
svarsutrymmet ostrukturerat. Utgå från intervjufrågorna och låt eleven styra i vilket 
håll svaren går åt. Det är bäst om de får resonera fritt om fenomenet. Om det inte flyter 
på så kan man efter en standardiserad fråga, följa upp med passande följdfrågor för 
att fördjupa sig in i hur eleven tänker.  

Information till eleven 

 Berätta varför de medverkar i denna rapport. 
 Intervjuerna ingår inte i någon bedömning och är helt anonym. Enligt god 

sed för forskning avidentifieras individer som medverkar i rapporten. 
 Det finns inget rätt eller fel svar. Syftet är inte att kontrollera om uppgifterna 

räknas rätt utan hur eleven tänker under uträkningen. 
 De får resonera fritt och det finns inget ”fel sätt att tolka frågorna”. 

Intervjufrågor 

Tänk på att frågorna är semistrukturerade vilket betyder att följande frågor är flexibla.  

1) Hur tänker du när du räknar ut följande tal (eleven får göra ett i taget och 
förklara tankegången 

i)                      

ii)           2 3  
iii)               2 3    
iv)               2 ∙ 3   
v)          2 ∙ 3   

Förklara hur du tanker kring talen när du räknar ut dem.  

 Hur tänkte du på den här uppgiften. 
 Skulle man kunna tänka på ett annat sätt? 
 Om en annan elev fått svaret på i) 5 och på ii) 5, hur tror du att de har tänkt 

då? Vad är skillnaden på hur du tänkte och den andra eleven? 
2) För vilket värden på x blir talet y större?  Om 𝑥 5, 𝑥 8, 𝑥 15  
3) Vilket tal är störst 5 eller 3 
4) För vilket värden på x blir talet y större? 𝑦 5 𝑥 
5) Ge ett exempel på ett negativt tal. Beskriv det, hur skiljer det sig från ett positivt 

tal. Finns det olika sätt att beskriva negativa tal? Vilka? 
6) Beskriv hur du tänker kring om ett negativt tal kan vara större eller mindre än ett 

positivt tal (skiljer eleven på magnitud och riktning).  
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7) Jag ger dig en liten berättelse som jag vill att du skriver upp som ett matematiskt 
problem samtidigt som jag läser det. Förklara hur du tänker! 

Diskutera berättelsen: Peter lånar 10 000 kronor av banken som han tänkt betala 
tillbaka någon gång i framtiden. Hur mycket har Peter/ Hur mycket är Peter skyldig 
banken? 

Peters mamma betalar av 1000 kronor av Peters skuld. Hur mycket är Peter nu skyldig 
banken? 



 
 

  



 
 

 

 


