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Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal lärare i åk 4-6 
introducerar negativa tal i matematikundervisningen med hänsyn till sammanhang (t.ex. 
addition eller prioriteringsregler) och metaforer (t.ex. termometern), och deras orsaker 
till varför de gör på just dessa sätt. Metoder som används i studien är för att samla in 
data är observationer och intervjuer. Resultaten visar att de lärare som observerades och 
intervjuades främst använder sig av tallinjen som sammanhang och termometer samt 
tallinjen som metaforer för att introducera negativa tal. Enligt de observerade lärarna 
använder de sig av just dessa sammanhang och metaforer (t.ex. tallinjen och 
termometern) eftersom dessa lätt kan kopplas till elevernas vardagsliv. Vissa 
sammanhang och metaforer valdes bort eftersom lärarna anser att de är svåra att koppla 
till elevernas vardagsliv och de anser att det blir överkurs för deras elever.  
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1. Inledning 
  

 
Det har visat sig i flera studier, till exempel Kilhamn (2011) och Altiparmak & Özdoğan 
(2010), att de flesta elever har svårigheter med att förstå negativa tal och dess innebörd. 
Enligt Kilhamn (2011) har vissa elever svårigheter redan i mellanstadiet då negativa tal 
introduceras för första gången i undervisningen, men problemet kvarstår även när 
eleverna går i högstadiet.   
   
Undervisningen om negativa tal i Sverige ska börja på mellanstadiet då läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) nämner att elever i mellanstadiet 
inom området taluppfattning och tals användning ska ha förståelse för rationella tal 
och deras egenskaper. De negativa talen ingår inom rationella tal. Att elever ska 
undervisas om negativa tal i mellanstadiet är dock inte enbart viktigt för att det står i 
läroplanen. I praktiken finns det exempelvis flera anledningar till att elever bör kunna 
behärska negativa tal, eftersom det finns flera användningsområden för negativa tal, till 
exempel temperaturförändringen. Dessutom lägger en förståelse för negativa tal 
grunden för elevernas vidare utveckling inom matematiken. Bland annat betonar 
McIntosh (2008) att negativa tal behövs särskilt när eleverna ska lära sig algebra och 
geometri. Därför är det problematiskt att eleverna ofta har bristande kunskaper när det 
kommer till negativa tal och att dessa brister ofta lever kvar även i de högre årskurserna 
(Kilhamn, 2011). 
   
Eftersom elevernas förståelse för negativa tal är en viktig grund för vidare 
matematikstudier (McIntosh, 2008) och att elever har svårigheter när de kommer upp i 
högstadiet (Kilhamn, 2011) är det viktigt att studera roten till problemet och då titta på 
hur eleverna introduceras för begreppet, men också lärares orsaker till varför de lägger 
upp undervisningen på detta sätt. Denna studie kommer därför att fokusera på 
undervisning i mellanstadiet då matematikområdet om negativa tal ofta introduceras. 
Undervisningen kan dock beskrivas på en mängd olika sätt och utifrån många olika 
perspektiv, till exempel utifrån vilka representationsformer som används, vilka verktyg 
som brukas, och om undervisningen sker i helklass eller i minder grupper. För att 
avgränsa denna studie har fokus riktats mot att studera vilka sammanhang negativa tal 
introduceras (till exempel addition eller prioriteringsregler) och vilka metaforer (till 
exempel termometern) som används för att beskriva negativa tal. Just i vilka 
sammanhang och med hjälp av vilka metaforer som negativa tal introduceras har 
argumenterats ha en stor påverkan på elevernas lärande i ämnet (Kilhamn, 2011; Skott, 

2010).  
 
 
  

1.1 Syfte och frågeställningar 
  

Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka hur några lärare i åk 4–6 
introducerar negativa tal i matematikundervisningen, med hänsyn till sammanhang och 
metaforer, och deras orsaker till varför de gör på just dessa sätt.  
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Forskningsfrågorna som denna studie utgår ifrån är följande: 
 
• Hur introducerar några lärare i årskurserna 4–6 begreppet negativa tal med 

hänsyn till sammanhang och metaforer? 
• Vad anser lärarna är orsakerna till att de använder just dessa sammanhang och 

metaforer? 
 

1.2 Uppsatsens disposition 
 

Efter introduktionen fortsätter denna uppsats med en litteraturgenomgång där relevanta 
studier kopplade till undervisning och elevers förståelse för negativa tal redogörs för. 
Därefter tar vi upp det teoretiska ramverket som kommer användas för att analysera 
data i studien och vilket bygger på olika sammanhang och metaforer som kan användas i 
undervisning om negativa tal. Efter detta kommer metodkapitlet och där beskrivs 
datainsamlingsmetoderna som använts och det argumenteras för varför dessa metoder 
är tillförlitliga och trovärdiga. Därefter tas resultatet upp och slutligen slutsatsen samt 
en diskussion och av resultaten och metoden.  
 

2. Litteraturgenomgång 
 
I denna del av det självständiga arbetet presenteras vad tidigare forskning och litteratur 
har tagit upp inom områden kopplade till undervisning om negativa tal. Vi presenterar 
kortfattat vilka problem och hinder som kan uppstå när man undervisar om negativa tal, 
men också olika strategier för hur undervisningen kan bedrivas.  
 

2.1 Elevers svårigheter gällande negativa tal 
 
Att elever har svårigheter när det kommer till negativa tal kan ha flera orsaker. För det 
första har negativa tal länge varit svårbegripligt för människor eftersom de flesta 
matematikområdena introducerats med hjälp av konkreta exempel för att underlätta 
förståelsen. Till exempel när eleverna i lågstadiet lär sig räkna subtraktion, då kan 
läraren visa att om vi ta bort tre klossar från fem klossar då har vi två klossar kvar på 
bordet, det vill säga fem minus tre är lika med två. Detta exempel kan läraren inte utföra 
med negativa tal eftersom dessa tillhör den abstrakta algebran och bör förstås utifrån ett 
matematiskt resonemang (Kilhamn, 2011). Med andra ord har de negativa talen 
begränsade konkreta exempel. Detta kan också kopplas till McIntosh (2008) som skriver 
att ett exempel på att elever inte förstår negativa tal är att de har svårt att se att svaret på 
subtraktionen 4-7 blir negativt, eftersom eleverna tror att man inte kan ha en negativ 
mängd av ett föremål.  
   
För det andra finns det problem gällande själva definitionen av begreppet negativa tal. 
Begreppet kan nämligen ha flera betydelser.  Ordet tal kan i svenska språket ha flera 
olika betydelser, antingen att man talar med någon person, det vill säga att man berättar 
något eller så kan ordet tal vara ett matematiskt begrepp som anger ett antal av ett 
föremål. Detta gäller även ordet negativ som i svenska språket, utöver den matematiska 
innebörden, uttrycker något som är dåligt (Kilhamn, 2011). 
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För det tredje nämner både McIntosh (2008) och Kilhamn (2011) problem som kan 
kopplas ihop med att eleverna tidigare enbart arbetat med positiva tal och att flera elever 
tror att noll är det minsta talet och därför är det svårt att begripa talen som är mindre än 
det. Bland annat skriver McIntosh (2008) att elever därför kan ha svårt att se vad som är 
stora och små negativa tal. Till exempel att -200 är mindre än -2 fastän 200 är större än 
2.  
 
Ett fjärde problem nämner McIntosh (2008), är att elever ibland blandar ihop 
minustecknet som används i subtraktioner med minustecknet som visar att talet är 
negativt, det vill säga talets egenskaper. Detta medför en svårighet för eleverna när de 
möter räkneoperationer med två negativa tal. Kilhamn (2011) nämner också att vissa 
elever inte tar hänsyn till minustecknet och räknar då på samma sätt som om talen vore 
positiva. 
 
För det femte påpekar Kilhamn (2011) och McIntosh (2008), att ett problem som kan 
uppstå i förhållande till negativa tal är om lärarna använder sig för mycket av metaforer 
eller enbart av en enda metafor hela tiden, exempelvis termometern för att konkretisera 
negativa tal. Det som Kilhamn (2011) menar, gällande termometrarna, är att denna 
metafor sedan kan leda till att eleverna blir förvirrade när de börjar undervisas om de 
fyra räknesätten med negativa tal eftersom de kan blanda ihop kunskaper gällande talets 
egenskaper och talets storlek. Ett exempel som McIntosh (2008) nämner är 
termometerskalan där vädret är kallare vid -8 grader än -3 grader, men om vi funderar 
på tals storlek då är -3 större än -8 vilket kan leda till förvirring hos elever. 
 

2.2 Hur kan man undervisa om negativa tal?  
 
Det finns olika strategier för negativa tal som läraren kan använda sig av för att 
representera området.   

Ett exempel är att använda ord istället för tal. McIntosh (2008) nämner att läraren i 
början av introduktionen kan uttrycka sig av ord som beskriver talet som är mindre än 
noll utan att använda minustecknet för att visa talets egenskaper. Läraren kan 
exempelvis säga att det är 5 grader kallt utomhus istället för minus fem (-5). Vidare när 
läraren ska uttrycka att man har underskott av pengar kan hen säga att man har en 
skuld, istället för att använda sig av ett minustecken framför 350 kronor, det vill säga - 
350 kronor.  
 
Ytterligare ett exempel är kopplat till tallinjen som redskap. Ett sätt kan vara att läraren 
kopplar en matematikuppgift till tallinjen, exempelvis kan man använda sig av en hiss 
som metafor och därefter lösa uppgiften med hjälp av pilar på tallinjen. 
Matematikuppgiften handlar till exempel om att en hiss befinner sig på nionde våningen 
och ska förflyttas till andra våningar under bottenvåningen, hur många våningar har då 
hissen förflyttats? Många elever löser problemet genom att göra en vanlig uppställning 
där de subtraherar 2 från 9, det vill säga 9-2= 7. När uppgiften relaterades till tallinjen 
kunde eleverna lösa uppgiften korrekt genom att markera +9 på tallinje och sen ritade 
de pilen till -2 (Altiparmak och Özdoğan, 2010). 
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Elevernas förståelse för negativa tal kan även utvecklas genom att man använder sig av 
aktiviteter i form av spel. Aktiviteter såsom tärningsspel kan hjälpa eleverna att förstå de 
negativa och positiva talen (Kilhamn, 2011). 
 
Slutligen kan negativa tal även introduceras med hjälp av olika sammanhang och 
metaforer. Kilhamn (2011) och Skott (2010) nämner bland annat att undervisning om 
negativa tal genom att använda sig av metaforer, såsom termometer, är vanligt i 
matematikundervisningen. När det gäller introduktionen av negativa tal menar de båda 
att det är oerhört viktigt att läraren varierar undervisningen och använder sig av flera 
olika sammanhang och metaforer för att elever ska kunna begripa räkneoperationer med 
negativa tal i högstadiet. Det som Kilhamn (2011) menar är, till exempel, att om läraren 
enbart håller sig till ett enda sammanhang eller en enda metafor i sin introduktion kan 
detta leda till svårigheter i framtiden när eleverna börjar utföra räkneoperationer med 
negativa tal. Under nästa rubrik, det teoretiska perspektivet, redogör vi för olika 
sammanhang och metaforer kopplade till undervisning om negativa tal.  
 

3. Teoretiskt perspektiv 
 
Under den här rubriken kommer vi redogöra för det teoretiska perspektivet i den här 

studien. I kapitel 2.2 beskrev vi hur lärare kan undervisa om negativa tal i ett bredare 
perspektiv, däremot kommer vi i detta kapitel att redogöra mer specifikt för det 
teoretiska perspektivet som denna studie utgår ifrån och därmed fokusera på 
sammanhang och metaforer kopplat till undervisning om negativa tal.  
 

3.1 Sammanhang  
 
Negativa tal kan representeras utifrån olika sammanhang. Bland annat Kilhamn (2011) 
tar upp detta och nämner sju olika sammanhang; 
 
Det första sammanhanget Kilhamn (2011) nämner är ”Vad är ett tal?” och hon definierar 
ett tal utifrån dess egenskaper. Kilhamn (2011) menar att talet 0,5 kan tolkas som två tal 
av eleverna. Exempelvis att noll är ett tal och fem är ett annat tal. Eleverna kan även 
tolka att ett negativt tal som till exempel -7 kan anses som att minustecknet är en separat 
del från talet 7.  
 
Ett andra sammanhang är minustecknets betydelse och Kilhamn (2011) skriver att 
minustecknet har två olika betydelser. Den ena betydelsen har en funktionell 
symbolisering för subtraktion medan den andra används som symbol för att markera att 
ett tal är negativt.                                                              
 
Tallinjen är ett tredje sammanhang. Kilhamn (2011) finns det olika typer av tallinjer som 
används i matematikundervisningen. Kilhamn berättar om svenska modellen av 
tallinjen och den amerikanska modellen av tallinjen. Den amerikanska modellen av 
tallinjen ritas med pil som har en riktning. Den svenska modellen av tallinjen har två 
riktningar, den ena åt höger och den andra åt vänster.  
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Ett fjärde sammanhang är tals storlek. Kilhamn (2011) definierar tals storlek utifrån två 
perspektiv; värde och storlek. Tal med tecken har två storlekar: värde (knutet till 
ordning) och magnitud (knutet till kardinalitet/kvantitet).  
De femte och sjätte sammanhangen som Kilhamn (2011) tar upp är kopplade till att 
kunna utföra räkneoperationer med negativa tal, nämligen subtraktion och addition. 
Utifrån dessa sammanhang undersökte Kilhamn bland annat om eleverna skulle begripa 
att genom subtraktion kan resultatet bli ibland negativt. Kilhamn (2011) nämner att 
detta är en viktig aspekt inom taluppfattning som utgör grundsten för att uppfatta 
beräkningar med negativa tal.     
 
Det sjunde och sista sammanhanget är också kopplat till beräkningar, men då med 
parenteser och prioriteringsregler. Detta sammanhang beskrivs av Kilhamn (2011) som 
regler som används för att beskriva räkneoperationer med negativa tal med parenteser. 
Ett minustecken framför ett tal med parenteser ändrar tecknet inom parentesen, och 
detta är ett exempel på en regel som eleverna ska ta hänsyn till.  
 

3.2 Metaforer 
 
Undervisning om negativa kan även ske med stöd utav metaforer. Kilhamn (2011) tar i 
sin avhandling upp en mängd olika metaforer. Detta gör även Skott (2010) i en av sina 
böcker och sammanfattar det i att nämna tre olika typer av metaforer som kan användas 
för att representera negativa tal i alla typer av sammanhang. Dessa tre typer av 
metaforer beskrivs nedan.  
 
Den första metaforen, mängdrepresentationenen, betyder att läraren använder konkreta 
mängder, som till exempel föremål i olika färger, för att illustrera negativa tal och 
beräkningar med dessa. Positiva tal kan exempelvis vara blå och negativa tal kan vara 
röda. Mängdrepresentationen sägs används till större del under högstadiet och 
gymnasiet där eleverna använder räkneoperationer med negativa tal (Skott, 2010).    
 
Positionrepresentationen, den andra metaforen, handlar om att läraren använder 
metaforer i form av termometer eller tallinje för att visa på de negativa talens positioner 
på dessa. Till exempel kan läraren fråga sina elever att ”temperaturen var -4 grader på 
morgonen och vid lunchtiden hade den stigit med 5 grader, vad visar termometern då?” 
Positionsrepresentationen, menar Kilhamn (2011), används i stor utsträckning i dagens 
matematikundervisning i mellanstadiet. Viktigt att påpeka är att skillnaden mellan 
tallinjen som sammanhang och tallinjen som metafor (positionsrepresentation) är att i 
sammanhanget undervisar man om själva tallinjen, det vill säga att eleverna ska förstå 
tallinjen och dess egenskaper, medan en tallinje som metafor används som ett verktyg 
för att underlätta matematikundervisningen inom området negativa tal. Till exempel kan 
metaforen tallinjen alltså användas för att undervisa om sammanhanget addition. 
 
Den tredje metaforen, skuldrepresentationen, betyder att läraren använder metaforer i 
form av bankkonto eller transaktioner och förklarar för eleverna att man både kan ha 
skulder och förmögenheter på sitt konto och att det kan kopplas till negativa och positiva 
tal (Skott, 2010). Till exempel att en man hade en skuld på tvåhundra kronor (-200 kr) 
och fick en gåva på trehundra kronor (+300 kr), vad visar det nya saldot? Även 
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skuldrepresentationen används till större del under högstadiet och gymnasiet där 
eleverna använder räkneoperationer med negativa tal (Kilhamn, 2011). 
 

4. Metodologi  
 

Under denna rubrik kommer en beskrivning av hur studien genomfördes. Bland annat 
kommer vi att beskriva urvalet av studien, vilka lärare som valdes ut för intervjuer och 
varför just dessa, samt hur data samlades in och analyserades. Vi kommer även att 
beskriva de etiska övervägandena i studien och redogöra för studiens reliabilitet och 
validitet. 
                                                                        

4.1 Urval 
 
Målinriktat urval, som Bryman (2011) nämner, är valt för denna studie vilket innebär att 
urvalet handlar om att välja ut individer som direkt kan hänvisas till forskningsfrågorna. 
Forskarna har inte valt informanter på ett slumpmässigt sätt utan deltagarna i studien 
har valts efter vilka lärare som har tänkt undervisa om negativa tal. 
 
Datainsamling genomfördes i en F-6 skola i en mellanstor kommun i Sverige. Skolan 
ligger i utkanten av en större stad och andelen elever med svenska som annat 
modersmål är högre än rikssnittet Lärarna som observerades och intervjuades kan antas 
ha goda kompetenser inom matematikundervisning i mellanstadiet då de båda är 
förstelärare men också utbildade och erfarna handledare för lärarstudenter. Den ena 
läraren har undervisat i matematik i tio år och den andra läraren har undervisat i fem år. 
Båda lärarna har en lärarexamen och är legitimerade lärare. 
 

4.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Datainsamlingsmetoder som används i den här studien är observationer och intervjuer. 
Dessa datainsamlingsmetoder passar enligt (Bryman, 2011) kvalitativa studier, vilken 
denna studie är.  
  
Studiens syfte är att studera hur lärarna introducerar negativa tal med hänsyn till 
sammanhang och metaforer och varför dessa sammanhang och metaforer har valts att 
användas i undervisningen om negativa tal. Då är det lämpligt att observera de valda 
lärarna för att svara på den första forskningsfrågan samt att komplettera med intervjuer 
om varför lärarna använder just dessa sammanhang och metaforer för att undervisa om 
negativa tal. 
 
Fördelar med valet av observationer är att få en klarare bild av människors beteenden i 
olika situationer. Bryman (2011) nämner att observationer ger direkt information istället 
för att man ska förlita sig på metodiska verktyg såsom enkäter. I den här studien passar 
observationer eftersom en av forskningsfrågorna går ut på att undersöka HUR lärare 
introducerar negativa tal. I denna studie används strukturerade observationer. Enligt 
Bryman (2011) består strukturerade observationer av ett observationsschema med fasta 
regler på vad forskarna ska observera och vad de ska leta efter i observationen. Studiens 
observationsschema utgick från att studera vilka sammanhang och metaforer lärarna 
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använde i introduktionen av negativa tal och kan ses i Bilaga 1. Varje lärare observerades 
under en lektion vardera då de enbart behandlade negativa tal i undervisningen under 
en lektion i årskurs 5. Båda författarna observerade samtliga lektioner. 
 
Dessutom genomfördes semistrukturerade intervjuer för den här studien för att kunna 
svara på lärarnas orsaker till att de använde vissa sammanhang och metaforer. Dessa 
frågor utgick ifrån vilka sammanhang och metaforer som observerats under lektionerna 
(se Bilaga 2). Semistrukturerade intervjuer innebär att forskarna till studien har en 
uppsättning av frågor i form av ett frågeschema (Bryman, 2011), såsom i denna studie. I 
semistrukturerade intervjuer kan frågorna också variera utefter svaren man får från 
respondenterna, följdfrågor kan ske i intervjuerna (Bryman, 2011) vilket gjordes i denna 
studie för att få mer uttömmande svar.  
 
Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes eftersom skribenterna till studien ansåg 
att de ville ha öppna svar från respondenterna och inte låsa in dem i ett speciellt 
tankesätt. Intervjuerna med lärarna skedde direkt efter lektionerna där intervjuerna 
spelades in för att senare transkriberas. Intervjuerna kopplas till de lektionerna som vi 
hade observerat.  
 

4.3 Dataanalys 
 
Varje aktivitet i lektionerna som observerades har analyserats och klassificerades efter 
de olika sammanhangen och metaforerna beskrivna i kapitel 3. En aktivitet kan till 
exempel bestå av en lärargenomgång, skriftliga uppgifter, grupp- och enskilda arbeten. 
Varje klassificering av aktiviteterna gjordes först enskilt av varje författare och därefter 
jämfördes våra klassificeringar och om oenigheter uppstod diskuterades detta innan en 
slutgiltig klassificering gjordes. Totalt observerades 13 aktiviteter under de två 
lektionerna, åtta för lärare 1 och fem för lärare 2. 
 
Varje aktivitet klassificerades utefter både sammanhang och metafor som beskrivit i 
kapitel 3. Kilhamn (2011) nämner även i sin avhandling flera olika metaforer men vi 
valde Skotts (2010) metaforer eftersom vi anser att de är mer lättbegripliga och mer 
relevant för syftet med denna studie. Skotts metaforer är mer relevanta för denna studie 
eftersom de förklaras på ett tydligt sätt som är lätt att följa. Ett exempel på ett 
sammanhang kan vara “vad är ett tal?”, och ett exempel på en metafor kan vara 
positionsrepresentationen. Ett exempel på en aktivitet som klassificerades var när en 
lärare använde sig av hissen för att förklara negativa tals koppling till tallinjen. Denna 
aktivitet klassades då enligt sammanhanget tallinjen då detta var fokus för aktiviteten, 
samt metaforen positionsrepresentation då denna metafor användes som verktyg för att 
få fram fokus för aktiviteten. 
 
Intervjuerna bygger på samma ramverk som observationerna, eftersom frågorna bygger 
på observationerna. Utifrån svaren som vi fick fram från intervjuerna så kategoriserades 
de utifrån vilka sammanhang och metaforer som användes av lärarna och vilka 
orsakerna var till varför de använde dessa sammanhang och metaforer och varför vissa 
valdes bort.  
 



11 

 

4.4 Etiska överväganden  
 
Vetenskapsrådet (2011) och Bryman (2011) talar om att det finns fyra olika etiska 
överväganden som man måste ta hänsyn till då intervjuer och observationer genomförs. 
Dessa etiska överväganden är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 
Bryman (2011) nämner att informationskravet innebär att forskaren ska informera alla 
berörda parter som ska vara med i studien. Forskaren ska även informera deltagarna om 
studiens syfte och det är frivilligt att delta i studien. Deltagarna i studien får när som 
helst under undersökningen hoppa av om de så önskar. Alla deltaganden i denna studie 
informerades om studien och vilket syfte studien har, både muntligen och via ett 
missivbrev (se Bilaga 3). Det informerades även att det är frivilligt att delta. 
Informationskravet tog vi också hänsyn till genom att informera eleverna, även om dessa 
inte var de som främst observerades. Detta gjordes via veckobrev som skickades hem till 
eleverna.  
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien själva har rätten att bestämma över sin 
egen medverkan, och om de vill medverka eller inte. Om deltagarna i studien är 
minderåriga ska forskaren få godkännande av föräldrar eller vårdnadshavare till barnet.  
Lärarna fick muntligt godkänna sitt deltagande i studien efter att de läst missivbrevet.  
I studien informerades elever och vårdnadshavare via ett veckobrev att två 
lärarstudenter kommer vara med och observera läraren då han/hon introducerar och 
undervisar om negativa tal. Eftersom eleverna inte deltar i studien, utan bara är med i 
klassrummet så tog vi inget godkännande av föräldrarna eller vårdnadshavarna till 
eleverna.  
 
Bryman (2011) nämner att konfidentialitetskravet innebär alla uppgifter om de 
deltagande i studien ska behandlas konfidentiellt. Personuppgifter om de deltagande ska 
behandlas på ett sätt så att inte obehöriga kommer åt informationen. Alla medverkande 
parter informeras om att de är konfidentiella i studien. Uppgifter om de deltagande 
personer används bara i forskningssyfte, och ingen annan obehörig kommer åt denna 
information. Vidare nämns till exempel inte namn och skola för lärarna i denna studie i 
syfte att deras identitet inte ska kunna röjas.  
 
Nyttjandekravet innebär att all information som samlas in om specifika personer endast 
används i forskningssyfte. Information som samlades in om specifika personer som 
deltagit i studien har endast använts i den här studien. (Bryman, 2011).  

 
 

 

4.5 Reliabilitet och validitet   
 
I kvalitativa studier, vilket denna studie är, kan begreppen reliabilitet och validitet 
kopplas till att data behandlas på ett sätt som är tillförlitligt och pålitligt gällande 
resultatet och mätinstrumenten som används. Validitet innebär att forskarna till studien 
mäter relevant information för just denna studie. Dessutom nämner Bryman (2011) att 
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validitet innebär, i kvalitativ forskning, hur man observerar, identifierar eller mäter det 
studien har i avsikt att mäta. I denna studie har vi observerat det vi ska observera med 
fokus på forskningsfrågorna som är ställda för studien. Detta stärktes i observationerna 
genom vårt strukturerade observationsschema som är byggt utifrån tidigare forskning 
(Kilhamn, 2011; Skott, 2010). Dessutom var vi två personer som observerade lektionerna 
och diskuterade resultaten efteråt. Att vara flera som genomför observationer av samma 
fenomen stärker studiens validitet (Bryman, 2011). Gällande intervjuerna genomfördes 
de med lärare som är erfarna i att undervisa i matematik och därmed också har god 
möjlighet och grund för att svara på intervjufrågorna. Bryman (2011) nämner också att 
en undersökning ska ge en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar 
som finns i den grupp av människor som har studerats. Vi har i denna studie frivilligt 
gett möjligheten till lärarna att tala om sina åsikter och uppfattningar och poängterat att 
de kommer vara konfidentiella. Vi har också varit tydliga med att denna studie fokuserar 
på två lärares uppfattningar och ämnar därmed inte säga något om generella resultat för 
en större grupp lärare. 
 
Reliabilitet handlar om replikerbarhet och till exempel att studien utförs med pålitliga 
instrument (Bryman, 2011). Till skillnad från kvantitativa studier kan reliabilitet i 
kvalitativa studier inte mätas, utan det handlar mycket om att författarna ska kunna 
beskriva i detalj och på ett pålitligt sätt hur studien har gått till.   Genom att noggrant 
beskriva hur studien gått till samt bifogat material såsom observationsschema byggt 
ifrån tidigare forskning menar vi att detta stärkt studiens reliabilitet. I denna studie 
menar vi vidare att alla informanter har haft samma förutsättningar eftersom 
observationerna har skett i liknande miljöer under de båda tillfällena.  
 
  

5. Resultat 
 
Under denna rubrik kommer resultatet att presenteras först utifrån observationerna och 
därefter utifrån intervjuerna med de två lärarna. 
 

5.1 Observationer - sammanhang och metaforer under lektionerna       
  
Vi observerade totalt tretton aktiviteter under två lektionstillfällen, en för varje lärare som 
kunde kopplas till negativa tal. Lärare 1 hade åtta aktiviteter som behandlade negativa tal 
medan lärare 2 hade fem aktiviteter. Som tidigare beskrivits kan en aktivitet kan bestå av 
en lärargenomgång, skriftliga uppgifter, grupp- och enskilda arbeten.  
 
Sammanhanget som var vanligast i de klassificerade aktiviteterna var tallinjen.  Under 
lektionerna hos Lärare 1 och 2 observerades att elva av tretton aktiviteter behandlade 
sammanhanget tallinje. Ett exempel var då både lärare 1 och 2 ritade en tallinje på 
smartboard där de visade var de positiva och negativa talen står på tallinjen. Lärarna talar 
även om att det finns tal som är mindre än noll, och dessa tal befinner sig till vänster om 
nollan på tallinjen. Under dessa aktiviteter bedömdes det att tallinjens struktur och 
utformning var det som var fokus i aktiviteten. Ett mindre vanligt sammanhanget var “vad 
är ett tal?”. Det togs upp endast av lärare 1 i två olika aktiviteter. Exempelvis så berättade 
lärare 1 att ett tal kan ha olika egenskaper vilket beror på dess plats på tallinjen. 
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Exempelvis 3 och -3 är inte samma tal. I dessa aktiviteter låg inte fokus på att beskriva 
tallinjens struktur, utan mer på att förklara vad ett tal är. Sammanhangen subtraktion, 
addition, parentes och prioriteringsregler togs inte upp av någon lärare.    
 
Alla aktiviteter som gjordes i klassrummet behandlade metaforer av typen 
positionsrepresentation. I 95 % av alla aktiviteterna användes termometern som 
metafor. Lärare 1 använde termometern i sju av åtta aktiviteter medan lärare 2 använde 
termometern i alla aktiviteter. Ett exempel kan vara att en termometer läggs ner på 
sidan så den blir en tallinje. Ett annat exempel är då eleverna fick uppgifter om 
termometern och då de bland annat skulle räkna temperaturskillnaden. Resterande 5 % 
av aktiviteterna kopplades till havsnivå, det vill säga att havsytan betraktades som noll 
och över havsytan betraktas med positiva tal och under havsytan betraktas med negativa 
tal. Ett exempel kan vara att en val befinner sig 20 meter under havsytan, detta kan 
beskrivas för eleverna att valen befinner sig på positionen -20 meter. Metaforer 
kopplade till mängrepresentationen och skuldrepresentationen togs inte upp av någon 
lärare.  

5.2 Intervjuer - orsaker till lärarnas val 
 
Intervjuerna behandlade orsaker till lärarnas val gällande både metaforer och 
sammanhang. 
 
Lärare 1 och lärare 2 var eniga när de berättade att orsakerna till att de till största delen 
använde sig av metaforer kopplad till tallinjen och termometern. Detta menade de beror 
på att eleverna är bekanta med dessa metaforer och att de kan därför lätt koppla det till 
deras vardagsliv. Lärarna nämner även att deras elever tidigare har arbetat med tallinjen 
under flera tillfällen, till exempel när de lärt sig om naturliga tal och deras placering på 
tallinjen. Därför blir det lättare att utgå från elevernas förkunskaper och introducera 
negativa tal med hjälp av termometern som i stort sett liknar tallinjen. Lärare 2 berättade 
om tallinjens egenskaper för att senare använda den som metafor i aktiviteter.  
 
När det kommer till metaforerna nämner både lärarna tidsbrist som en orsak till att de 
inte berör flera olika metaforer. Lärarna tillägger även att eleverna går i årskurs 5 och 
inte är mognadsmässigt på en nivå då alla metaforer kan introduceras. Det blir därför 
svårt att introducera något som är svårbegripligt för eleverna, till exempel metaforer 
som behandlar skuld och mängd. Lärare 1 berättar exempelvis att hen väljer bort 
skuldrepresentationen eftersom de flesta eleverna i hans klass fortfarande inte har ett 
eget bankkonto utan betalar med kontanter vilket gör det svårt för eleverna att kunna 
relatera till något de inte använder sig av.  

När det kommer till orsaker till varför vissa sammanhang används av lärarna berättar 
Lärare 1 och 2 att de mest använder sig av sammanhanget tallinjen eftersom eleverna 
tidigare har mött tallinjen när de naturliga talen introducerades. Eleverna har också mött 
tallinjen då de undervisats om decimaltal.  
 
Både lärarna berättade under intervjuerna att de inte kan använda alla sammanhang 
eftersom det blir för mycket information för eleverna och det tar tid att ha genomgång om 
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allt. Till exempel ägnar de bara en lektion åt negativa tal och att då gå igenom alla 
sammanhang skulle blir för mycket. Dessutom talade lärare 1 om att hen väljer bort vissa 
sammanhang eftersom det tar lång tid att förklara de nya begreppen för eleverna. Detta 
beror på att det finns nyanlända elever i klassen. Därför väljer läraren bort vissa 
sammanhang för att underlätta för eleverna som har svårigheter med att behärska svenska 
språket. 
    

6. Slutsatser 
 
Den första slutsatsen som kan dras av denna studie är att negativa tal inte verkar ha en 
framträdande roll i undervisningen i mellanstadiet. För det första är det inte betonat i 
läroplanen (Skolverket, 2011), där nämns enbart undervisning om rationella tal av vilken 
de negativa talen är en delmängd. För det andra visar vår studie att för de undervisande 
lärarna vilka deltog i denna studie, vilka också är erfarna och utnämnda förstelärare, så 
behandlas negativa tal enbart under en lektion under läsåret. För det tredje stärks denna 
slutsats av att de läromedel lärarna använde enbart tog upp negativa tal på två sidor i 
hela elevboken. Det fanns även brist på extrauppgifter kopplat till negativa tal i 
lärarhandledningen.  
 
Vidare är en slutsats från vår studie att negativa tal i mellanstadiet i de observerade 
klasserna kopplas till få av Kilhamns (2011) sammanhang och Skotts (2010) metaforer, i 
detta fall endast till tallinjen och termometern. Även om lärare konkretiserar med hjälp 
av ytterligare exempel, som havsdjup och hiss kan man dra slutsatsen att dessa 
metaforer alltid kopplas till tallinjen.  
 
En slutsats som kan dras från intervjuerna i denna studie är att lärarna använder sig av 
vissa metaforer och sammanhang eftersom de lätt kan kopplas till elevernas vardagsliv. 
En annan slutsats som kan dras är att lärarna var eniga om att de valde bort vissa 
sammanhang och metaforer eftersom det finns tidsbrist. En tredje orsak till att vissa 
sammanhang och metaforer valdes bort var för att de är svåra att koppla till elevernas 
vardagsliv.  
 

7. Diskussion 
 
Under denna rubrik kommer metodvalen och resultaten i den här studien att diskuteras.  
 

7.1 Metoddiskussion 
 
Metoderna för datainsamling i denna studie är som tidigare nämnts, observationer och 
intervjuer. Brister med observationer är att det kan vara svårt att titta efter flera saker 
under en lektion och samtidigt anteckna detta (Bryman, 2011). Av den anledningen kan 
det vara en fördel att spela in lektionerna på video. Detta kräver dock skriftligt tillstånd 
från elever och vårdnadshavare, även om de inte är de som är i fokus för observationen. 
Eftersom sådana tillstånd kan ta lång tid att få in, och vår studie skulle genomföras 
under en kort tidsperiod valde vi därför att inte spela in lektionerna. För att förebygga 
den nämnda bristen hade vi därför ett strukturerat observationsschema som hjälpte oss 
att fokusera efter det vi hade i avsikt att titta efter i observationerna.  
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Ytterligare en brist med studien skulle kunna vara att endast två lärare intervjuades och 
observerades. Dels berodde detta på att det var svårt att överhuvudtaget få fatt i lärare 
som planerade att undervisa om negativa tal i mellanstadiet. Syftet med studien var dock 
att undersöka hur några lärare introducerar negativa tal och inte att undersöka hur 
lärare på ett generellt plan väljer att gör det varvid två lärare kan räcka som urval för att 
uppnå syftet. 
 

7.2 Resultatdiskussion 
 
Denna studie kom fram till att lärarna valde att undervisa om negativa tal under ett enda 
lektionstillfälle vardera samt att de använde sig av få sammanhang och metaforer. Detta 
kan ha många möjliga orsaker. 
 
För det första kan det kopplas till vad läroplanen (Skolverket, 2011) säger om negativa 
tal. Läroplanen nämner att elever i årskurs 4-6 inom matematikundervisningen ska få 
undervisning inom rationella tal och deras egenskaper, dock står det inget specifikt om 
negativa tal. Läroplanen (Skolverket, 2011) tar alltså inte upp negativa tal på ett tydligt 
sätt för årskurs 4-6. Tittar man på det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6 så 
hittar man inte begreppet negativa tal, vilket kan ge en signal till lärare att detta område 
inte bör undervisas för barn i denna ålder. Denna brist på undervisning leder till att det 
skapas ett gap mellan matematikundervisning i mellanstadiet och högstadiet. Som lärare 
är därför det viktigt att man själv har kunskap om att negativa tal ingår inom de 
rationella talen och att eleverna i mellanstadiet ska få undervisning inom detta även om 
det inte nämns tydligt i läroplanen.  
 
För det andra kan det kopplas till vad läroböckerna tar upp om negativa tal. I 
läroböckerna som vi tog del av i denna studie och som lärarna använde såg vi att 
negativa tal inte är ett område som behandlas noggrant. I läroböckerna som är avsedda 
för årskurserna 4 och 5 och som lärarna i vår studie använde tas ingenting upp om 
negativa tal. Däremot tar matematikläroböckerna för årskurs 6 ytterst lite om negativa 
tal. Det är alltså få uppgifter som behandlar negativa tal och lärarna som deltog i denna 
studie hade istället eget material som är hämtat från olika källor, exempelvis internet. 
Båda lärarna kompletterade alltså sina genomgångar om negativa tal genom att dela ut 
uppgifter som de själva skapat eller hittat eftersom läroboken saknade uppgifter för 
eleverna att öva på.  
 
För det tredje kan den begränsade undervisningen om negativa tal kopplas till att det 
kan vara svårt att relatera till konkreta objekt och elevernas vardag.  Detta är något som 
både Kilhamn (2011) och McIntosh (2008) nämner som möjliga orsaker till elevers 
svårigheter med negativa tal. Här kan nämnas att även om matematiken görs mer 
konkret för eleverna så att de förstår måste eleverna förr eller senare också lära sig att 
tänka på ett abstrakt sätt. Detta nämner både Barbro Grevholm (2012) och Altiparmak 
och Özdogan (2010). Negativa tal bör introduceras tidigt för eleverna eftersom det finns 
flera fördelar som hjälper till att minska missförstånd med negativa tal. För det första 
ägnar eleverna sig åt kunskaper om det abstrakta vilket underlättar för dem när de börja 
lösa uppgifter med negativa tal. För det andra undviker man förvirring som kan uppstå 
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när läraren försöka koppla matematisk till elevernas vardagsliv genom att använda sig 
för mycket av konkreta exempel. Detta i sin tur kan leda till svårigheter för eleverna när 
de bemöter den abstrakta matematiken eftersom de har varit vana med att förstå nya 
matematikområden med hjälp av konkreta exempel.  
 
Ovan resonemang kan kopplas till att den vanligaste metaforen som både läraren 
använde sig av i vår studie är termometern. Enligt både läraren är orsaken till att de 
väljer termometer eftersom eleverna har förkunskaper om termometer och dess 
användningsområden då de träffar det dagligen i information om vädret och 
temperaturförändring. Men det som lärarna kanske inte tagit hänsyn till är att det kan 
skapa förvirring hos eleverna. Lärarna använder sig av metaforer för att förklara 
negativa tal dock nämner de inte att de tar hänsyn till att exempelvis användning av 
metaforen termometern kan skapa förvirring hos eleverna när de undervisas om tals 
storlek. Exempelvis är talet -3 större än talet -8, men i verkligheten visar termometern 
att -8 är kallare än -3. Denna förvirring som kan uppstå under genomgången av negativa 
tal kanske inte har en direkt effekt som syns redan i mellanstadiet. När eleverna börjar i 
högstadiet och matematikämnet lyfter fram räkneoperationer med negativa tal kan dock 
förvirring hos eleverna uppstå om de inte tidigare har lärt sig tals storlek och vilken 
position talen har på tallinjen. 
 
För det fjärde kan en möjlig orsak till den begränsade undervisningen om negativa tal 
kopplas till att lärare upplever tidsbrist. Det är många andra saker som ska in i 
undervisningen och båda lärarna i denna studie tar upp tid som en viktig aspekt till 
varför vissa sammanhang och metaforer kopplade till negativa tal inte tas upp i deras 
undervisning.   
 
Slutligen, även om läroplanen (Skolverket, 2011) nämner negativa tal som en liten del i 
årskurs 4-6 och att detta även avspeglar sig i läromedel och i undervisningen så är det 
viktigt att området om negativa tal synliggörs. Negativa tal är en viktig grundsten till 
abstrakt algebra. Även om eleverna behöver få konkreta exempel för att lättare kunna 
förstå negativa tal och för att de ska kunna koppla negativa tal till deras vardagsliv så 
måste de också i framtiden lära sig de mer abstrakta och generella delarna för att klara 
av matematiken på högstadiet (Grevholm, 2012). Av den anledningen är det viktigt att 
man i introduktionen av negativa tal inte enbart fokuserar på de konkreta exemplen utan 
även på de mer generella och abstrakta fallen, vilket troligtvis kräver lite mer tid än 
enbart en enda lektion per läsår.  
 

8. Fortsatt forskning        
 
Utifrån resultaten och slutsatserna från vår studie anser vi att det är viktigt att utföra 
ytterligare studier som behandlar varför negativa tal inte räknas som ett viktigt moment 
i matematiken i mellanstadiet. Detta eftersom de svårigheter som eleverna ofta hamnar i 
med negativa tal kan bero på den bristen på undervisning de får om negativa tal.  
 
Till exempel skulle man genom intervjuer med beslutsfattare kunna studera varför 
läroplanen inte tydligt nämner något om negativa tal. Även om det står tydligt att 
eleverna ska få undervisning om rationella tal lyfts de negativa talen som en delmängd 
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av de rationella talen inte fram. Annan forskning kopplat till detta som kan bedrivas är 
att studera hur lärare i mellanstadiet definierar rationella tal och om de nämner negativa 
tal som ett viktigt moment inom detta område.  
 
Man kan också undersöka möjliga undervisningsstrategier för att motverka de 
svårigheter elever har med att förstå negativa tal. Detta kan man undersöka genom att 
designa en lektionssekvens samt skapa ett för- och eftertest för att mäta elevernas 
kunskaper och jämföra det med en kontrollgrupp. Detta innebär att man bör undervisa 
under flera lektionstillfällen om negativa tal för att senare se hur resultatet på testet 
påverkas.  
 
Annan forskning som kan bedrivas är hur lärare i mellanstadiet definierar rationella tal 
och om de anser att negativa tal är ett viktigt moment inom detta område.  
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Bilaga 1 

 

Observationsschema 

ID Beskrivning 
av aktivitet 

Hur? 
1) Enskilt 
arbete 
2) Grupp 
3) Lärar- 
Genomgång 
4) Övrigt 

Tid 
(min) 

Sammanhang 
1) Vad är ett tal? 
2) Tal storlek 
3) subtraktion 
4) addition 
5) minustecknets betydelse 
6)parentes/prioriteringsreg. 
7) Tallinjen 
8) Övrigt 

Metaforer 
1) Mängdrep. (t.ex. 
föremål i olika färger) 
2)Positionsrep. (t.ex. 
termometer, tallinje) 
3) Skuldrep. (t.ex. 
bankkonto) 
4) Övrigt 

Kommentarer 

1 
      

2 
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Bilaga 2 
 

Intervjuschema 

• Vi såg att du använde dig av vissa sammanhang och metaforer under lektionen vi 
observerade, varför valde du just dessa sammanhang och metaforer?  
 

 
• Det finns andra sammanhang och metaforer som du valde bort, vad var orsaken 

till att du valde bort dessa sammanhang och metaforer?   
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Bilaga 3 
 

Missivbrev 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter på Mälardalens högskola och vi är inne på vår sjätte termin 
vilket innebär att vi ska skriva ett av våra självständiga arbeten (som tidigare kallades för 
examensarbete). 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Ämnet vi har valt är hur lärare undervisar om negativa tal. Studien kommer att 
genomföras med hjälp av observationer där vi observerar er lära och med intervjuer. 
Eleverna kommer inte delta i studien på något vis.  
Syftet med studien är att undersöka hur några lärare i mellanstadiet undervisar om 
negativa tal. Vi vill ta reda på om det finns några konkreta exempel som används i 
matematikundervisningen gällande negativa tal.  
 
I den här studien tar vi hänsyn till det Vetenskapsrådet nämner om forskningsetiska 
aspekter vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa krav innebär att alla deltagande sker på egen vilja och deltagarna 
får när som helst under studien hoppa av om det känner för det. Informationen som vi 
får fram utifrån denna studie och om deltagarna kommer behandlas konfidentiellt och 
bara i forskningssyfte.  
 
Ni får gärna höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar! 
 
Vi nås via mail.  
 
Hala Atif Fakhir       Ayd Matti 
har14002@student.mdh.se     ami14002@student.mdh.se  

 

Handledare: Jannika Lindvall  

jannika.neuman@mdh.se  

 

Jag deltar i studien:  

 

Namn:       Datum:  

mailto:har14002@student.mdh.se
mailto:ami14002@student.mdh.se
mailto:jannika.neuman@mdh.se
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