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Sammanfattning 
 
Syftet med det här arbetet är studera två olika lärares sätt att undervisa samt att undersöka 
olika sätt att undervisa som påverkar elevernas kunskapsinhämtning. En begränsad kvalitativ 
undersökning visar att lärarens roll i klassrummet är stark och stor när det gäller elevernas 
kunskapsinhämtning. Klassrumsundervisning har fortfarande sin plats i skolan trots att man 
pratar mycket om den moderna individualiserade undervisningen inom matematiken. 
Planeringens flexibilitet för att möjliggöra spontana förändringar i undervisningen diskuteras 
likaväl som vikten av en diagnostisk kontrollmöjlighet inte bara före undervisningsmomenten 
utan även under den pågående undervisningen för att varsebli ett eventuellt 
inlärningsproblem. 
 
Den teoretiska delen befattar sig bland annat med historiska och nutida inlärningssvårigheter 
av negativa tal samt negativa talens historia. Dessutom belyses arbeten som handlar om 
differentiering och individualisering i undervisningen.  
 
I undersökningen används en förenklad aktionsforskning där två klasser i årskurs åtta 
undervisades om det matematiska temat negativa tal. En kartläggande  förundersökning av 
arbetssätten i klasserna, visade att de skiljde sig från varandra: En klass arbetade hastighets- 
och materialindividualiserat och den andra huvudsakligen materialindividualiserat vilket 
kombinerades med  klassrumsundervisning. 
 
I diskussionsdelen tas också problem upp då det gäller undervisning av elever med annat 
modersmål än svenska. 
 
 
Nyckelord:  klassrumsundervisning, lärarens roll, negativa talens natur, permanensprincip,    
 tankeobjekt 
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1 INLEDNING 
 
Utbildningen till lärare försiggår inte enbart på högskolor och universitet, utan även genom 
praktiken. Redan vid de olika VFU: na konstaterade jag, att en bra förberedelse är viktig för 
undervisningen. Planering och undervisningsstil är inte universellt överförbara. Jag mötte ofta 
motstånd från eleverna när jag försökte införa något nytt i undervisningen. Det kan ena 
gången vara laborationsmaterial, andra gånger grupparbete. 
 
Den här uppsatsen vill visa hur matematikundervisningens olika komponenter samspelar, 
komponenter som läraren lär känna inom ramen för sin högskoleutbildning: Elevens eget 
ansvar, undervisningens planering enligt styrdokument, individualisering i undervisningen 
och lärarens roll i klassrummet för att nämna några. Eleven befinner ständigt i fokus. Genom 
att de enskilda eleverna har olika förutsättningar och vanor med sig när de kommer till klass 
åtta, måste man anpassa undervisningen på något sätt. Speciellt för en nybliven 
matematiklärare kan några punkter i den här uppsatsen vara av intresse. Visserligen gäller 
undersökningen området negativa tal, men mångt och mycket kan överföras generellt och 
därför vara av intresse för alla matematiklärare. 
 
I området negativa tal möter eleverna ett tema i matematiken som inte är helt enkelt att förstå. 
Kända problem som gäller förståelse av negativa tal tas upp. Jag vill visa vilka praktiska 
problem som kan uppstå i undervisningen, och hur man genom förändringar i 
undervisningsmetoder kan minska dessa. För detta är det viktigt att känna till vilka svårigheter 
det kan handla om, så att förändringar i undervisningsstil kan företas, och målet enligt 
läroplanen kan uppnås. 

1.1 Bakgrund 
  
Ytligt sett handlar det i den här undersökningen om undervisning av negativa tal. Bakgrunden 
belyser olika perspektiv på detta tema (se figur 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Undersökningens teoretiska bakgrund.     
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1.1.1  Styrdokument     
 
 
I den aktuella läroplanen för grundskolan Lpo 94 finns inget skrivet om begreppet ”negativa 
tal”, ändå kan man utläsa att:   
 

Målen att sträva mot […] att ge eleverna en god grund för studier i andra ämnen, 
fortsatt utbildning och lärande. Strävan ska vara att eleven utvecklar sin egen 
taluppfattning samt förstår och kan använda 
 
• grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal. 
 
• grundläggande egenskaper hos viktiga funktioner och motsvarande grafer. 

 
Bland målen som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret nämns det: 

 
• Eleven skall förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och 
division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler. 

 
När det gäller målen för slutet av det nionde året kan läsas: 

 
• Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som behövs som 
grund fortsatt utbildning. 
 
• Eleven skall ha goda färdigheter i räkning med naturliga tal i decimalform.  
 
• Eleven skall ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning. 

 
För att konkretisera begreppet fortsatt utbildning bör man även titta på den gymnasiala 
kursplanen. De mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs i matematik A står att läsa i 
läroplanen: 
 

Eleven skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse 
för vardagsliv och vald studieinriktning, ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till 
att omfatta reella tal skrivna på olika sätt med och utan tekniska hjälpmedel, med 
omdöme kunna tillämpa sina kunskaper i olika former av numerisk räkning med 
anknytning till vardagsliv och studieinriktning. 

 
och 

 
Efter genomgången kurs skall eleven i aritmetik ha fördjupat och vidgat sin 
taluppfattning till att omfatta reella tal skrivna på olika sätt, ha ökat sin förmåga att 
räkna i huvudet, göra överslag och välja lämplig enhet vid problemlösning samt ha 
erfarenhet av användning av datorprogram och vid beräkningar kunna välja 
beräkningsmetod och lämpligt hjälpmedel vid numerisk räkning, vara van vid att 
kontrollera resultatets rimlighet och inse att räkning med mätetal ger resultat med 
begränsad noggrannhet. 
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För kursen matematik B kan man i kursplanen bl.a. utläsa: 
 

Eleven skall kunna tolka, förenkla och utforma uttryck av andra graden samt lösa 
andragradsekvationer och tillämpa kunskaperna vid problemlösning.  

 
Läroplanen tydliggör att taluppfattningen skall fördjupas och eleverna skall uppnå goda 
färdigheter när det gäller att räkna med de naturliga talen och tal i decimalform. Av skolans 
betygskriterier framgår att även kunskap om addition och subtraktion med negativa tal fordras 
för att uppnå betyget G i årskurs åtta. 
 
 
1.1.2 Läroböcker 
 
Undersökningen genomfördes i grundskolans åttondeklass. Den där använda läroboken var 
”Matte direkt” i upplaga från 2002. Läroboken för åttondeklassen är uppdelad i sju kapitel 
som sträcker sig över knappa 240 sidor. Därtill kommer ett kapitel med läxor, verktygslådan, 
facit samt register. 
 
Det första kapitlet, mer om tal, handlar om taluppfattning och omfattar 35 sidor. Kapitlet delas 
in i olika s.k. kurser där en elev börjar med den gröna grundkursen (15 sidor), och efter en 
diagnos som finns i boken, antingen väljer den blå (8 sidor) eller den röda (8 sidor) kursen. 
Vid kapitlets slut ges en sammanfattning. Ämnesområdet negativa tal behandlas i den gröna 
grundkursen på 4 sidor, i den blå på 2 sidor och i den röda kursen på 3 sidor. 
 
Inom kapitlets grundkurs möter man negativa tal på följande sätt: 
 

• Tal som är mindre än noll introduceras med hjälp av att räkna med pengar (skulder 
och tillgodohavanden) samt flera uppgifter. Därefter följer några räkneuppgifter utan 
anknytning till omvärlden (här: svenska kronor). 

• Med användning av termometern tränas avläsning samt förståelse av 
temperaturskillnader. Uppgifter om talordning följer, först med grader Celsius senare 
utan någon fysikalisk enhet.  

• Tallinjen används för att utveckla förståelsen av talens positioner till varandra. 
• För att introducera motsatta tal och öka förståelsen för att räkna med negativa tal 

kommer övningen att se mönster till användning.  
• Tidsdifferenser (före eller efter Kristus) används också vid flera uppgifter. 

  
Den blå kursen ägnar sig kortfattat åt termometern som en repetition och fortsätter därefter 
utan enhet eller anknytning till omvärldens storheter. Den röda kursen visar multiplikation 
och division med negativa tal. Dessutom förekommer det räkning med negativa tal i 
kombination med algebraiska begrepp, som t.ex. x och y samt avancerade uttryck med fler än 
två termer och även bråkformer med negativa tal. 
 
För elever med särskilda behov fanns det ett arbetshäfte där man inskränker sig till uppgifter 
med termometern.  
 
Några få elever i denna undersökning arbetade självständigt med Libers läromedelsserie 
”matematikboken” som omfattade fem olika böcker och som för klass 7-9 betecknas X, Y och 
Z. För klasserna 8 fanns det en lättare grön Y respektive Z -bok för klass 9, och en något 
svårare röd Y-bok för klass 8, respektive röd Z-bok för klass 9. 
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Den röda Y boken för klass 8 innehöll ett kapitel där negativa tal behandlades, men boken gav 
ingen förståelse för begreppet negativa tal, utan inriktade sig på regler som gäller för alla fyra 
räknesätten. Då det bara fanns några få restexemplar på skolan av serien ”matematikboken” 
måste två elever dela på böckerna. Analysen av bok Y måste därför begränsas till ett snabbt 
genombläddrande. Eleverna i den undersökta skolan använde den röda boken. Alla andra 
elever arbetade med den ovan nämnda Matte direkt. Intressant var, att de elever som redan i 
klass 7 arbetat med X-boken hade kommit i kontakt med negativa tal, medan de elever som 
arbetat med Matte direkt, endast i ringa omfattning hade kommit kontakt med minustal i NO-
undervisningen (Termometer). 

1.2 Litteraturgenomgång 

 
Detta kapitel ska redovisa några begrepp från matematik och didaktik, varvid både moderna 
såväl som historiska aspekter skall betraktas. Dessutom presenteras olika forskningsmetoder 
men även tidigare forskningar tas upp. 
 
1.2.1 Negativa tal 
 
Detta kapitel skall ge en överblick över de matematiska aspekterna på negativa tal. 
 
1.2.1.1 Förklaring till orden negativ och tal samt negativa tal 
 
negativ 
 

[...]som har egenskaper motsatta de naturliga särskilt om något som är minde än 
väntat eller utvecklas bakåt etc. (Språkdata Göteborgs universitet, 1999; sidan 696) 

 
Enligt Drosdowski, et al. (1990) betyder negativt bland annat förnekande, avböjande, 
motsatsen till positivt; matematiskt mindre än noll. Ordet härstammar från latinet och är enligt 
Brüel & Nielsen (2003) härlett från det latinska ordet negare [att säga nej] varvid ordet 
negation härstammar från negito vilket enligt Menge-Güthling (1984) betyder vägra enträget. 
Enligt Auberle (2001) hade ordet negativt även betydelsen resultatlöst och ogynnsamt, 
åtminstone i det moderna språkbruket. Negativt används också som synonym till dåligt. 
 
tal 
  
Ordet tal kommer enligt Auberle (2001) förmodligen från det indogermanska del. Från 
samma rötter härstammar det engelska ordet tale (berättelse, saga), det holländska ordet  taal 
(språk), det tyska ordet Zahl (tal), det danska ordet tale (hålla tal) och slutligen de svenska 
orden tal och att tala. Det ursprungliga indogermanska ordet del betyder enligt Auberle (2001) 
spalta upp, skära, snida, hugga. Man markerade förr träpinnar med skåror för att räkna och 
avräkna vid handel. Därav kan man förstå att ordet betala står ordet tal nära.  
 
Strzysch & Weiß (1999) skrev att det svenska ordet tal idag är ett matematiskt grundbegrepp 
som används för att ange en mängd eller storhet och används för att karakterisera följden 
inom en mängd av tal.  
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En historisk matematisk definition av begreppet tal uppställdes redan vid tiden 300 f Kr av 
Euklides i hans bok Elementa enligt Thompson (1996). Euklides definierade talet Ett och 
därur talbegreppet (Thompson, 1996; sidan 223): 
 

En enhet är det på grund av vilket vart och ett av de ting som existerar kallas ett.  
och  

Ett tal är en mångfald av enheter. 
 
 
Negativa tal  
 
Negativa tal är tal mindre än noll. Negativa tal utvidgar de naturliga talens område. Tar man 
dessutom med nollan får man mängden Z som motsvarar hela tal. Heltal omfattar de positiva 
talen, värdet noll och de negativa talen. Vidare kan nämnas att man t.ex. vid universitetet i 
Uppsala räknar in värdet noll i de naturliga talen. 
 
 
1.2.1.2 Negativa talens historia 
 
Idag tas negativa tal och aritmetiska räkneregler som självklara. Elever i åttonde klass har 
tillräckligt med kunskaper för att kunna behandla negativa tal. Detta faktum är betydelsefullt 
med tanke på att matematikerna inte accepterade negativa tal för hundra år sen. 
 
I Kina  kände man till negativa tal redan på andra århundradet före Kristus. Alten (2003) 
skriver att Kineserna klarade av att lösa ekvationer med fem obekanta genom att införa 
negativa tal bara för att kunna räkna formler med dessa. Ändå accepterades inte lösningar med 
negativa tal ända fram till trettonde århundradet. Negativa tal användes alltså bara som 
hjälpmedel för själva beräkningen. 
 
Enligt Alten (2003) nämns negativa tal i Indien första gången av Brahmagupta (598 – 668). 
Han kände redan till reglerna för addition, subtraktion och multiplikation. Men för 
andragradsekvationer kände Brahmagupta bara till en lösning, inte två.  
 
I Europa var man ganska trög med att godkänna de negativa talen. Forskningen förbands med 
många stillestånd och bakslag som Schubring (1986) detaljerat beskrev. Han anförde att den 
matematiska världsbilden råkade i gungning då ett synsätt rådde: Matematiken ansågs som en 
vetenskap grundad på vardagliga storheter (franska quantité). Schwenen (2006) 
sammanfattade att en formell motivering av de negativa talen förhindrades på grund av det 
sist nämnda.  
 
Schwenen angav att de negativa talen användes och erkändes av köpmännen. Ändå förblev 
frågan öppen om de negativa talen var ”riktiga” tal. Enligt Alten (2003) kände man till att 
negativa tal användes av köpmännen redan i nionde århundradet. Det existerar en avskrift av 
en text från den tiden som beskriver räkneregler med positiva och negativa tal.  
 
Alten skriver vidare att Italienaren Leonardo da Pisa, även känd som Fibonacci, vågade sig på 
en försiktig framstöt mot acceptansen av negativa tal: I verket liber abbici, som utkom 1202, 
visade da Pisa på merkantila problem. Ett av problemen fick till resultat att en av 
handelspartnerna måste ha skulder för att problemet skulle kunna lösas.  
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Hefendehl-Hebeker (1989a) skrev att de negativa talen ansågs vara tillfälliga formella 
hjälpmedel för att lösa ekvationer dock inte vara tal. Följaktligen kallades lösningar för fiktiva 
lösningar1, falska rötter2 eller absurda tal3 vilket Winter (1989b) nämnde. Ändå användes 
negativa tal av berömda matematiker som t.ex. Euler (1707 – 1783) och Lagrange (1736 – 
1813), men man var inte riktigt klar över negativa talens natur. Hefendehl-Hebeker (1989a) 
nämnde ett uttalande gjort av den franske matematikern Blaise Pascal Jag känner folk som 
inte begriper att man får noll kvar när man tar bort fyra från noll (Hefendehl-Hebeker, 
1989a; sidan 6; översatt från tyskan) vilket låter en ana Pascals inställning till de negativa 
talen.   
 
Negativa talens acceptans var inte likvärdig i alla länder i Europa. Enligt en common sense 
filosofi som härskade i England så reducerades enligt Schubring (1986) subtraktioner till 
utförbara fall och dessutom bestred man principiellt att andragradsekvationer skulle ha två 
lösningar. I Tyskland bejakades negativa tal i princip. Det beror på att filosofin hade starkt 
inflytande på vetenskapen i Tyskland och de abstrakta negativa talen motsvarade den 
filosofiska teorin att motsatta storheter kan upphäva varandra. Enligt Schubring var det en 
matematikdocent vid en skogsbruksakademi (Forstakademie) vid namn Wilckens som införde 
1800 negativa tal med hjälp av ekvationen a + a’ = 0.  
 
I Frankrike var hållningen till de negativa talen kluven. Hefendehl-Hebeker (1989a) sade att 
en av de mest betydande franska matematikerna Jean Baptiste le Rond d’Alembert (1717 – 
1783) 1772 menade att där det positiva upphör börjar det negativa. De negativa storheterna 
är de positiva storheternas motsats. D’Alembert tyckte dessutom att det är svårt att förklara 
de negativa talen eftersom det är ytterst förvirrande när man säger att de negativa 
storheterna är mindre än ingenting och man därför inte kan föreställa sig dem. (Hefendehl-
Hebeker, 1989a; sidan 9) Man kan se att d’Alembert argumenterade ur perspektivet 
matematik som storheters vetenskap eftersom han envist höll fast vid storhetsbegreppet. 
D’Alembert försökte finna en utväg ur dilemmat genom att beskriva negativa storheter som 
falskt tolkade positiva storheter. Han beskrev storheter som något av naturen positivt.  
 
1.2.1.3 Svårigheter med förståelsen av negativa tal historiskt sett 
 

”[…] anta att de negativa talen är en persons skulder. Hur kan denna person, om han 
multiplicerar en skuld på 1000 Franc med en skuld på 500 Franc, få en förmögenhet 
på 5 000 000 Franc?” [Stendhal (1783 – 1843), fransk poet] 

 
Versen som Hefendehl-Hebeker (1989a; sidan 7) här nämnde vittnar om problemet att förstå 
negativa tal. Hefendehl-Hebeker sammanfattade fem svårigheter som gjorde att negativa tal 
gav matematikerna huvudvärk: 

• Man antog att de negativa och positiva talen befann sig på två oberoende och olika 
tallinjer som börjar med nollpunkten. (I tyskan pratar man i historien om en talstråle 
som börjar ”alstra” från nollan.). den moderna åsikten att positiva och negativa tal 
befinner sig på samma tallinje existerade inte. 

• Nollan gällde som absolut noll. Det fanns ingenting mindre än noll. 
• Man hade problem med att ge negativa tal en konkret betydelse. 

                                                 
1 Gerolamo Cardano (1501 - 1576) 
2 René Descartes (1596 – 1650) 
3 Michael Stifel (1487 – 1567) 
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• Modellen för tillgodohavanden och skulder som användes för addition och subtraktion 
kunde inte användas som generell modell. Därigenom var önskemålet om att få en 
enhetlig modell för förklaringen av grundräknesätten inte tillfredställt. 

• Talbegreppet var underordnat storhetsbegreppet som härstammade från aristotelisk 
matematik. Det stod inte i samklang med negativa tal. 

 
1.2.1.4 Abstrakt och formell matematik 
 
För att göra de negativa och komplexa talen begripliga infördes på 1800-talet en abstrakt och 
formell matematik. Denna nya matematik ersatte den dittills använda kvantitativa 
beskrivningen och analysen av den konkreta omvärlden, alltså en konkretisering av negativa 
tal av den på storheter grundade matematiken. Hefendehl-Hebeker (1989a) skrev att 
talsystemets utvidgning blev den nya matematikens ledtråd.  
 
Ett betydande framsteg gjorde den tyske matematikern Hermann Hankel år 1867 med sitt 
arbete Theorie der complexen Zahlen [de komplexa talens teori]. Enligt Hefendehl-Hebeker 
(1989a) ska Hankel ha formulerat att talbegreppet kan uppfattas rent formellt utan hänsyn till 
några verklighetsanknutna storheter. Han utvecklade sin teori med hjälp av bråkräkning vid 
vilken det också uppstår inkonsekvenser om man fäster delbarheten bara vid objekt som även 
i den verkliga omvärlden inte är delbara4. Men den formella egenskapen av delbarhet är 
givetvis  överförbar till vilka andra objekt som helst. Hankel påstod att villkoret för 
uppställningen av en allmän aritmetik skall förstås som en ren intellektuell matematik som är 
fullständig löst från konkret betraktelse. Ändå måste matematiken vara användbar på konkreta 
objekt.  
 
1.2.1.5 Räknelagar 
 
Då man utvidgar talbegreppet från de naturliga talen till att även omfatta de negativa talen bör 
samma räknelagar gälla även för dessa tal. En sammanställning av räknelagar gällande för 
negativa tal finns i bilaga A. 
 
 
 
1.2.2 Didaktiska begrepp 
 
Eftersom differentiering och individualisering är begrepp som används i undervisningen ges 
här en liten sammanfattning om detta. 
 
1.2.2.1 Differentiering 
 
Lauter (2005) beskrev differentiering i klassrummet. Han skiljer på tre olika former av 
differentiering. 
 

1. Yttre differentiering: Grupper av elever undervisas i skilda rum, t.ex. stödundervisning 
som ges av en annan lärare i ett annat rum. Begåvade elevers främjande 
stödundervisning inbegripes också. 

                                                 
4 exempel: Den genomsnittliga familjen i Tyskland har 1,3 barn men säkert finns det ingen familj som har ”1,3” 
barn. 
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2. Inre differentiering: Härmed menade Lauter att klassen uppdelas i grupper, som trots 
att de sitter i samma klassrum får olika undervisning, t.ex. genom att använda olika 
läroböcker eller jobba på olika svårighetsgrader.  

3. Individualisering: Enligt Lauter menas åtgärder som är avsedda för enskilda individer. 
Lauter skiljer mellan gruppundervisning och individundervisning. Han använder 
begreppet individualisering alltså bara för de nämnda åtgärderna.  

 
Till den yttre differentieringen hör enligt Lauter (2005) även stödundervisningen för elever 
med utländsk härkomst. Dessa kan visserligen ha utomordentliga kunskapsnivåer i matematik 
men stora problem med undervisningsspråket, eftersom de inte har bott i landet tillräckligt 
länge.  
 
Ofta antas att matematiken kan förmedlas ”utan språk”, eftersom de använda symbolerna 
förmedlas till de utländska barnen i liknande form som i deras hemland. Enligt Wimmer (i 
Lauter, 2005; sidan 313) visade dock åtskilliga undersökningar att detta inte fungerar. 
Wimmer nämnde framför allt problemområden som begreppsförståelse, motoriska 
färdigheter, iakttagelseförmåga såväl som förståelse av textuppgifter.  
 
Lauter beskrev vikten av en djupgående ämnesdiagnos för att ta reda på kunskapsnivån hos de 
enskilda eleverna med utländsk bakgrund. Han nämnde framför allt följande punkter inom 
matematiken: 
 

• Talförståelsen saknas. 
• Eleverna använder olika skrivsätt vid uppställning av uträkningar. 
• Eleverna känner eventuellt inte till olika former av framställning, t.ex. diagram. 
• Eleverna är vana vid en annan ordningsföljd av de matematiska delämnena. 
• Eleverna är inte vana vid Sveriges didaktiska grundprinciper, t.ex. ingen erfarenhet av 

att ”ta eget ansvar” (enligt Lpo 94) 
• Disciplinen kan vara annorlunda. 
• Bristande motivation kan bero på för stor belastning inom eller utanför skolans 

område. 
• Bristande grundkunskaper som t.ex. skriva, läsa, att använda skrivdon, klister, sax, 

linjal, miniräknare, etc.   
 
Lauter (2005) nämnde olika idéer hur man kan hjälpa barn med utländsk bakgrund. Härtill hör 
en intensiv konkretisering och visualisering, dvs. förtydliga genom exempel och förvandla 
tankar till bilder, likaså att arbeta i små steg med grundlig inlärning av varje moment såväl 
som användandet av ett enkelt språk. Fördelaktigt är enligt Lauter om man för anvisningar för 
liknande procedurer använder samma ord för att ett samband befästs mellan handling och 
språkmönster. Enligt Lauter är det dessutom extremt viktigt att samtliga handlingar åtföljs av 
tal, alltså användande av språk, varvid matematikens fackspråk bör införas försiktigt. För ett 
gott resultat är samarbetet mellan språklärare och matematiklärare också av stor vikt, varvid 
begrepp som lika med, större, mindre, etc. som förtydligar likheter och skillnader bör 
förklaras noggrant. Lauter upprepar flera gånger vikten av det talade ordet. Därför är det 
också tillfördel att läraren och eleverna med utländsk bakgrund läser tal, tecken och uppgiften 
högt för att förmedla en känsla av att vara med till eleven. 
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1.2.2.2 Individualisering 
 
I den här undersökningen används ordet klassrumsundervisning. Man ska inte koppla ordet till 
en undervisning som bara ges på så sätt t ex. att en lärare står framför tavlan. Det är istället  
menat som en tillfällig lärarstyrd undervisning, där eleverna inte undervisas individuella, utan  
alla elever genomarbetar samtidigt samma undervisningsmaterial 
 
Med individualisering förstås enligt Vinterek (2006) en anpassning av lärandet till den 
enskilda eleven i form av en modifikation av undervisningen på ett lämpligt sätt. I stället för 
fasta ”hur”-strukturer står en individualisering. Den individuella undervisningen ställer eleven 
i centrum. Vinterek kom fram till att det i äldre läroplaner som de från 1962 och 1969 finns ett 
resonemang över hur individualiseringen ska ske, medan detta i den aktuella Lpo 94 inte är 
utformat och ordet individualisering t.o.m. saknas helt. Ändå: 
 

Även om individualisering som term inte återfinns I Lpo 94 ställs krav på en 
anpassning av undervisningen i förhållande till elevernas förutsättningar, 
erfarenheter, intressen och behov. (Vinterek, 2006; sidan 37)  

 
I Lpo94 sätts elevens eget ansvar över sitt lärande i förbindelse med individualiseringen.  
 

[...]  det som framträder som nytt i Lpo 94 och är den tydligaste förändringen i 
förhållande till föregående läroplaner är betoningen på elevens eget ansvar för sin 
utveckling och sitt lärande. De blir därmed i någon mån också ansvariga för hur en 
eventuell individualisering utformas. (Vinterek, 2006; sidan 38) 

 
I sammanhang med individualiseringen borde man också betrakta begreppet behov närmare. 
Vinterek (2006) menar att det kan handla om behov av kunskap och tillfredställelse. Just det 
sist nämnda är i högsta grad anpassat till individen. Vinterek påstår att de individuella 
behoven kan stå i motsats till de samhälleliga behoven. Om en elev formulerar sina 
individuella behov tydliggörs hans subjektiva intressen, men p.g.a. sin subjektivitet kan en 
elev knappast formulera sina individuella förutsättningar och brister själv.  Förutsättningarna 
måste också klart definieras som sådana, som Vinterek fordrar, då förutsättningar från olika 
områden sammanfaller. Förutom brister i förkunskaperna i ämnet måste t.ex. även 
fysiologiska förutsättningar som syn, hörsel eller känslomässiga betingelser undersökas för att 
underlätta lärandet eller t.o.m. möjliggöra det. Behoven kan förändra sig vid andra ämnen, 
andra tillfällen eller andra miljöer. De kan även ändra sig från fall till fall.   
 
Vinterek (2006) sammanfattar olika former av individualisering: 
 

• Innehållsindividualisering handlar om vad en elev vill eller skall lära sig. 
• Omfångsindividualisering gäller hur mycket eller hur djupt en elev skall eller vill 

tränga man in i ett ämne. 
• Nivåindividualisering låtar förkunskaperna avgöra på vilken svårighetsnivå lärandet 

ska ske. 
• Metodindividualisering beskriver på vilket sätt undervisningen genomförs. 
• Hastighetsindividualisering säger hur mycket en elev lär in per tidsenhet. 
• Miljöindividualisering beskriver om undervisningen försiggår i klassrummet eller i 

speciella miljöer. 
• Materialindividualisering har (alternativt) undervisningsmaterial och läroböckerna till 

sitt ämne.   
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• Värderingsindividualisering avhandlar individuell betygssättning av lärandet.  
 
En fullständigt individualiserad undervisning skulle därför enligt Vinterek (2006) utföras på 
så sätt, att eleverna lär i sin egen takt, och med hjälpmedel samt metoder som passar 
honom/henne bäst. Undervisningens innehåll, lärarens instruktioner och uppgifternas 
svårighetsgrad anpassas till varje enskild elevs förutsättningar och intressen. Vinterek menar 
att vid betygsättning hänsyn kan tas till individuella förutsättningar och mål. Hon påstår att 
den här individualiseringen avgör vilken kundskapnivå en elev uppnår vid slutet av ett kapitel, 
skolår eller under hela skoltiden. Ansvar därför har eleven själv. Frågan är hur eleven kan lära 
sig att bära ansvaret själv.   
  

En annan grundläggande fråga gäller synen på vem som anses bära huvudansvar för 
olika individualiseringsaspekter i en undervisningspraktik där svaret mellan två poler, 
med läraren vid den ena och eleven vid den andra.(Vinterek, 2006; sidan 53) 

 
I avhandlingens diskussionsdel sammanfattade  Vinterek (2006): 
 

Individualisering skrivs fram i termer av en anpassning till elevernas läggning, 
mognad, förmågor, förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov.  (Vinterek, 
2006, sidan 127) 

 
När det gäller behov tydliggjorde Vinterek att det beror på behovets formulering, t.ex. vilka 
behov det rör sig om i det enskilda fallet och om elevens individuella behov skall prioriteras i 
relation till samhällets behov. Ett problem är det egna ansvaret som läggs på eleverna när det 
gäller planeringen av kunskapsinhämtningen. Det visar sig om och om igen att eleverna har 
svårigheter att genomföra en planering för att självständigt nå målet inom en bestämd tidsram. 
Planeringen uppfattas dessutom som långtråkig av eleverna om de ska utföra den själva. 
Andra elever kommer till lektionerna utan arbetsmaterial, vilket ibland upptäcks av lärarna 
först vid slutet av lektionen.  

 
Man pekar på att en undervisning som domineras av skriftligt material och eget arbete 
med läraren som handledare, missgynnar dem som inte har en god förmåga att 
organisera sitt arbete med sikte på mål i en avlägsen framtid och som inte själva eller 
med stöd hemifrån och/eller av en tätare kontakt med en lärare kan hålla 
studiemotivation och arbetslust vid liv.(Vinterek, 2006; sidan 140) 

 
Enligt Lpo 94 strävar man dock mot att eleverna inte bara personligen ansvarar för sina 
studier utan även för sin arbetsmiljö. Det för enligt Vinterek i allt större grad med sig att 
eleverna anser att de också bestämmer var de ska förrätta sina studier.  

 
[...] det behöver nödvändigtvis inte alltid vara i skolan med närhet till en 
undervisande lärare.(Vinterek, 2006; sidan 144)  

 
Vinterek anmärkte att det därigenom förekommer rörighet i arbetsmiljön som i sin tur för till 
en högre ljudnivå vilket påverkar elevernas arbete.  
 
 
1.2.3 Att undervisa om negativa tal 
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I följande avsnitt visas aspekter som behandlar undervisningsmomentet ”negativa tal”. 
Negativa talen tillhörde långa tider inte skolvardagen. Winter (1989b) skrev  
 

Å ena sidan verkar de onödiga då det borgerliga sakräknandet med enbart positiva 
storheter stod i medelpunkten, å andra sidan hade man ansett dem obegripliga för 
folkskolebarn för deras icke-åskådliga egenskaper (Winter, 1989b; sidan 22; 
ordagrant översatt från tyskan)  

 
Med borgerliga sakräknandet menas här det alldagliga räknandet vid handeln t.ex. Idag tillhör 
de negativa talen enligt Winter den allmänna skolutbildningen och umgänget med negativa tal 
lärs ut i grundskolan. Enligt Winter har läraren därmed den didaktiska uppgiften att förklara 
och åskådliggöra negativa tal som ett ämne som verkar ”onaturligt”. 
 
Lietmann menade 1923 att lärandet om negativa tal i abstrakt form inte är att rekommendera 
eftersom eleven  
 

[…] inte är förtjänt av den abstrakta kärnan. Han vill själv tänka ut något, [...] han är 
inte tillfreds med symbolen, han vill anknyta negativa talen till konkreta 
föreställningar (citerad i Hefendehl-Hebeker (1989a); sidan 6; översatt från tyskan). 

 
 
 
1.2.3.1 Moderna didaktiska försök 
 
Hefendehl-Hebeker 
 
Både hos Hefendehl-Hebeker (1989b) och Malle (1989) intar Permanensprincipen en viktig 
ställning för uppbyggnaden av ett tankeobjekt. Tankeobjektet kan vara t.ex. de negativa talen. 
Permanensprincipen är uppkallad efter den tyske matematikern Hermann Hankel och innebär 
att en talutvikelse är möjlig vid bibehållandet av räknereglernas giltighet.  
 

Det moderne talsystem er slet ikke opbygget efter den dialektiske logiks skema, men 
gennem matematisk generalisation, en procedure, som hverken Aristoteles eller Hegel 
havde kendskab til, og som hverken Engels eller Lenin havde nogen anelse om.  
 
Matematisk generalisation er en begrebsudvidelsesprocedue, hvor bl.a. den 
aristoteliske modsigelsessætning fungerer som rettesnor, 
 
Proceduren styres for øvrigt af det permanensprincip som den tyske matematiker 
Herman Hankel formulerede, og som siger, at en taludvidelse kun er mulig, hvis der i 
forbindelse med hvert nyt tal, fx negative tal, indføres visse 'tegnregler' eller særlige 
regler for at operere med disse tal (fx den regel at (-1) gange (-1) = l). Disse 
regneregler må defineres sådan, at de oprindelige operationsregler i videst muligt 
omfang bevares. [http://www.jernesalt.dk/postulater.asp (besökt 2008/10/17)] 

 
Hefendehl-Hebeker påstod att talbegreppet måste modifieras före det allmänna erkännandet 
av de negativa talen. Än idag måste eleverna genomgå denna process. För detta skulle 
eleverna […] reflektera över sitt eget lärande om tal (Hefendehl-Hebeker, 1989b; sidan 51). 
Eleverna ska bli medvetna om talens betydelse. Hon fordrar att även betydelsen av tecknen <, 
>, +, - måste tolkas rätt av eleverna. 
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I ett andra steg vill Hefendehl-Hebeker införa de negativa talen genom att räkna baklänges 
över nollan. Det har den fördelen att ett medvetande om riktning aktiveras vilket också Malle 
(1989) uttryckte. Hefendehl-Hebeker föredrar en algebraisk utgångspunkt. Konkreta 
användningar läggs till först senare.   
 
En självständig kunskapsutveckling av räkneoperationer med permanensprincipen som grund 
kan enligt Hefendehl-Hebeker bli en för stor belastning för eleven. Hon försöker därför att till 
en början arbeta med beskrivningar med pilar i stället för räkneoperationer för att inte störa 
elevernas nyfikenhet på de utvidgade räkneoperationerna.  
 
Även Anderberg & Källgården (2007) använder räknandet med pilar som en av flera 
undervisningsmöjligheter. Anderberg & Källgården visar olika alternativ för att läraren skulle 
kunna variera om en metod inte ger önskat resultat. Räknereglerna för negativa tal kan läras in 
proceduralt med hjälp av att undersöka mönster. 

 
Studera mönster: 
 
Vad händer med summan […] då andra termen minskas med 1? 
Hur är det då troligt att det blir om vi fortsätter? 
 
5 + 2 = 7 
5 + 1 = 6 
5 + 0 = 5 
5 + (-1) = ?    (Anderberg & Källgården, 2007; sidan 78) 

 
Utan att uttryckligen nämna det använde Anderberg & Källgården därvid också 
permanensprincipen: 

 
Den grundläggande idén bakom räknereglarna för negativa tal är att det ska gå till på 
samma sätt och följa samma mönster som räkning med positiva tal. (Anderberg & 
Källgården , 2007; sidan 74) 

 
Anderberg & Källgården menade att eleverna möter de negativa talen redan i lägre årskurser 
utan att nödtvunget behöva räkna med dem och nämnde som exempel avläsandet av en 
termometer.  
 
Anderberg & Källgården (2007) beskrev de olika betydelserna av minustecknet. Minustecknet 
kan beskriva negativa tal, t.ex.-8, eller kan ange en räkneoperation, t.ex. 15 - 8. Dessutom kan 
minustecknet enligt Anderberg & Källgården stå som en beteckning av motsatta tal. Därvid är 
det inte säkert att ett motsatt tal (-a) är negativt. Om a stor för ett negativt tal är (-a) faktiskt 
positivt.  
 
Winter  
 
Winter (1989a) valde att använda idén om motsatser av storheter i relation till en origo d.v.s. 
nollpunkt.  Han nämnde som exempel 
 
Undervikt <–> normalvikt <–> övervikt 
Skulder <–> balanserat konto <–> tillgodohavande  



 13 

 
Fördelen med detta är att begreppet tallinje kan avledas direkt. Mycket viktigt är att eleven 
blir medveten om ordningen av talen i sin egen föreställning. Enligt Winters åsikt räcker det 
inte om en elev säger att ett tal är mindre för att det står till vänster av nollan. Man måste 
enligt Winter även diskutera avståndet mellan markeringarna på tallinjen, d.v.s. talets 
position, såväl som nollans roll som en av markeringarna. Han idé kolliderar därmed med 
idén som gör tallinjens symmetri till en viktig utgångspunkt. Winter menade att vid det senare 
tenderar eleverna att se –10 > -5 precis som Malle (1989) skildrade. Winter ansåg det ändå för 
viktigt att även ”symmetri”-idén skulle göras till en viktig punkt. Han såg också en rent 
algebraisk undervisningsmetod för ogenomskådlig. Därför föreslog han att man förlägger 
multiplikationer med negativa tal i rent algebraisk form till högre årskurser när det finns en 
lämplig grund. För att åskådliggöra multiplikation använder han modellen med 
tillgodohavande/skuld i förbindelse med tid där det t.ex.  
 
2 * 50 kr = 100 kr vilket motsvarar sparandet av 50 kr per månad i två månader. Vill man gå 
tillbaka i tiden räknar man –2 * 50 kr = -100 kr. Analogt är det vid en skuld på 50 kr två 
månader tillbaka i tiden –2 * (-50 kr) = 100 kr, alltså var det 100 kr mer på kontot två 
månader sen. Winter utarbetade ett spel med pengar med vars hjälp de negativa talen infördes 
på lek och genom att tänka efter.  
 

1.2.4 Forskningsmetoder 
 
För att pröva undervisningssätt på ett ämnesområde (t.ex. negativa tal inom matematiken) är 
t.ex. forskningsmetoderna learning study eller aktionsforskning lämpliga. Enligt Holmqvist 
(2006) är det karateristiskt för metoden learning study att forskaren och en grupp av lärare 
arbetar tillsammans längre fram kallad forskarlag. Learning studys kärnpunkt är 
variationsteorin som skiljer sig från lesson study. Det betyder att vissa så kallade kritiska 
aspekter i undervisningen hålls konstanta vid flera undervisningstillfällen medan kanske bara 
en aspekt varieras. Variationsteorin är grundläggande i learning study metoden. Varje 
undervisningstillfälle analyseras noggrant för att plocka fram väsentliga detaljer. Med hjälp av 
de vunna insikterna planeras den påföljande lektionen. Man närmar sig så att säga bit för bit 
det optimala. En annan viktig punkt är kartläggningen av kritiska aspekter, betydelsefulla för 
förståelsen av ett ämne eller ämnesområde.  
 

Det som fokuseras är inte olika metoder att undervisa, det är istället olika sätt att 
presentera för eleverna de aspekter som är kritiska för att förstå ett lärandeobjekt. 
Hur dessa kritiska aspekter läggs fram i form av metodval är underordnat. 
(Holmqvist, 2006; sid. 45) 

 
För att beskriva learning studys procedur nämner Holmqvist elva steg:  
 
Steg 1: Först måste man avgränsa lärandeobjektet. Holmqvist föreslår användandet ett förtest 
som visar elevernas förkunskaper.  
 
Steg 2: Kartläggningen av elevernas förkunskaper kombineras med lärarnas tidigare 
erfarenhet såväl studier av ämnesdidaktisk karaktär. Därefter analyserar forskarlaget de 
kritiska aspekter som ska tas fram vid undervisningen. Kritiska aspekter kan t.ex. vara 
tallinjens förståelse inom taluppfattningen.  
 
Steg 3: Forskarlaget planerar gemensamt en lektion. 
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Steg 4: Lektionen genomförs med den första av flera elevgrupper. Elevgruppen kan vara en 
hel klass om flera klasser finns till förfogande för hela undersökningen. Lektionen 
videofilmas.  
 
Steg 5: Ett eftertest och en analys av lektionen görs. Resultatet läggs till grund för en 
förbättrad planering som ska användas på en annan elevgrupp respektive klass.  
 
Steg 6: Den ”förbättrade” lektionen genomförs och dokumenteras som tidigare. Även här 
användes för- och eftertest samt analys  
 
Steg 7: Resultat av den andra lektionen ger upphov till en planering av en lektion på en tredje 
elevgrupp respektive klass. 
 
Steg 8: Den tredje lektionen genomförs och dokumenteras på samma sätt som tidigare. 
 
Steg 9: Alla tre lektioner analyseras för att förstå vad som avgör elevernas lärande.  
 
Steg 10: Efter ett tag genomförs ett eftertest för att utröna vad som fastnat för längre tid.  
 
Steg 11: Slutligen dokumenteras och sammanfattas resultatet av learning study cykeln.   
 
Metoden aktionsforskning (action research) utvecklades av socialpsykologen Kurt Levin 
under efterkrigstiden. Aktionsforskningen upptäcktes för pedagogiken enligt Hurrelmann 
(1977) på 70-talet. I aktionsforskningen vänder man sig bort från den traditionella skillnaden 
mellan grundforskning, även kallad fundamental forskning, och praktiska tillämpningar eller 
tillämpad forskning (applied science). Tillämpad forskning betyder att uppställda teorier 
omformuleras till förväntningar och prognoser för att kunna använda dem praktiskt. 
Utveckling av nya teorier däremot överlåtes till grundforskningen. Aktionsforskningen inom 
pedagogiken baseras på ett närmare samband mellan teori och praktik. Hurrelmann menade 
att i en forskningscykel vore det idealiskt om man kunde utveckla teorier och avleda praktisk 
kunskap direkt. Ungefär som vid  learning study används vid aktionsforskning alltså flera 
cykler med små variationer i undervisningspraktiken för att komma fram till ett resultat. 
Atweh (2004) kallar de enskilda stegen i en cykel: 
 

- reflektion (generella frågor om t.ex. individualisering i undervisningen) 
- planering (vilka konkreta byggstenar som skall undervisas) 
- utförande och iakttagande (genom videofilmning eller ömsesidigt iakttagande) 
- samt analys och förnyad reflektion (kan vara ett utarbetande av konkreta förbättringar 

för nästa cykel) 
 
Atweh skriver vidare att reflektionsfrågor, planeringens konkreta tyngdpunkter och 
observationsverktygen bör anpassas till den givna situationen.  
 
Enligt Hurrelmann (1977) tjänar de vunna resultaten i bästa fall såväl forskande högskolor 
som undervisningspraktiken i skolorna. Genom att grundforskning bedrivs parallellt med 
forskning för förbättringar av praktisk undervisning skapas en bättre lärmiljö för eleven som 
sagt i det ideala fallet. Kritiker som Hurrelmann menar däremot att inom aktionsforskningen 
försummas utvecklingen av teorier så att många fristående forskningsprojekt visserligen 
utförs men det utvecklades inget fundamentalt nytt resultat. Hurrelmann (1977) kallade det 
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därför också naiv empirism. Det största problemet ser Hurrelmann i det faktum att man 
bestämmer teman för forskningsprojekten vid universiteten, medan lärarna vid skolorna 
egentligen inte involveras riktigt i projekten. I nyare aktionsforskning inom pedagogiken 
försöker man därför få en starkare koppling till praktiken i skolorna. Man kan invända att 
Hurrelmanns kritik härstammade från 1977. Möjligtvis har  bristerna undanröjts sedan dess. 
Men även Grevholm & Wennström (citerad i Holmqvist, 2006; sid. 102) skrev i en artikel 
1998 om svårigheterna med att få till stånd ett gemensamt utvecklingsarbete mellan 
högskolorna och skolorna. Oftast har lärarna på skolorna inte tillräckligt med tid till 
förfogande för att förutom sin normala verksamhet stå forskningen till förfogande.  
 
Holmqvist (2006) tar upp själva temat aktionsforskning och skriver 
 

Aktionsforskning har varit ett allmänt verktyg att ta till för att förbättra verksamheter 
inom såväl den offentliga som den privata sektorn. (sid. 101) 

och 
 

I aktionsforskning är det ett problem i praktiken som lyfts fram och bildar 
utgångspunkt för ett samarbete mellan lärare och forskare i syfte för att verka för en 
förändring. (sid.101) 

 
Holmqvist (2006) utgår alltså från att läraren och forskaren är olika personer. Enligt 
Hurrelmann (1977) kan när det gäller aktionsforskning även forskaren inta lärarerollen. 
Liksom Hurrelmann lägger även Holmqvist betoningen på en förbättring av det praktiska 
utövandet av läraryrket.  
 
 
1.2.5 Tidigare forskning 
 
I det här avsnittet presenteras en del arbeten som bland annat tar upp individualisering i 
undervisningssammanhang och svårigheter i undervisningen av de negativa talen. Dessutom 
talas det om tankeobjekt. 
 
 
1.2.5.1 Löwing 
 
I sin doktorsavhandling beskrev och analyserade Löwing (2004) matematikundervisning på 
både makro och mikronivå. Hon har följt duktiga och ambitiösa matematiklärare i skolåren 4-
9 förutom 5:te klass. Undervisningen var uppbyggd så, att eleverna skulle kunna arbeta i sin 
egen takt. De lärarna som Löwing studerade försökte organisera undervisningen så att 
eleverna skulle kunna arbeta i sin egen takt. Däremot var anpassning av innehållet såväl som 
instruktioner till eleverna inte individualiserat.  
 
Läraren hade inte reda på elevernas förkunskaper, vilket ledde till problem då undervisningen 
inte var individanpassad utan generaliserad, en del elever förstod inte lärarens förklaringar. 
Enligt Löwing verkade det avgörande vilken undervisningsstrategi lärarna använde sig av. För 
att kunna undervisa effektivt bör läraren känna till elevernas förkunskaper. Det tycks vara en 
central aspekt i undervisningsprocessen enligt Löwing. Bentley (citerad i Vinterek, 2006) 
menar också att systematiska undersökningar om elevernas förkunskaper har en stor roll i hur 
man undervisar.  
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I studien utgick undervisningen från en lärobok som användes som om den var 
självinstruerande. Instruktioner gavs sparsamt under undervisningen. Kunskaperna skulle 
befästas och ge en förståelse av innehållet. Inget klart mål fanns för undervisningen. Lärarna 
stimulerade inte samarbete mellan eleverna. Dessutom pratade läraren mest med eleverna 
individuellt, sällan med hela klassen. Lärarens motivation för valet av 
hastighetsindividualisering var att det var viktigt att det aktuella innehållet förstods av alla 
elever, men även att eleverna skulle få arbeta i sin egen takt. Löwings studie påvisade att 
lärarna hade svårt att ge individuell hjälp, när eleverna fick arbeta i sin egen takt. Elever som 
hade svårt att hinna med fick vänta på hjälp för att kunna komma vidare. Det var inte behovet 
av hjälp från eleverna som avgjorde vem läraren vände sig till, utan de elever som aktivt bad 
om hjälp fick uppmärksamhet och de som hamnade i skymundan var de duktigaste eller de 
svagaste. Detta medförde att kvalitén i samtalen mellan elever och lärare blev låg.  
 
Lärarens individuella samtal med eleverna fördes procedurmässigt enligt Löwing. Det viktiga 
tycktes vara vad som skulle göras och hur, snarare än att förklara innebörden av matematiska 
begrepp.  Lärarna hade svårt att hinna med att ta reda på vad elevernas problem var. Detta 
kunde resultera i att de talade förbi varandra och att läraren inte uppfattade elevens egentliga 
problem. Lösningen på det beskrivna problemet var att läraren hjälpte eleven fram till rätt svar 
utan att han/hon begrep lösningen till problemet eftersom läraren använde ledfrågor och 
eleverna lotsades fram till svaret.  
 
Bentley fokuserade på att matematikundervisningen var procedurmässig men menar att man 
kan nå bättre resultat med en undervisning som syftar till begreppsmässig förståelse. I 
Löwings undersökningsstudie fick eleverna arbeta tillsammans i mindre grupper för att 
motverka negativa effekter av individualiseringen. Vid individualiseringen finns det nämligen 
nästan inget samtal med andra elever utan man är koncentrerad på sitt eget arbete. Tanken var 
att eleverna skulle prata matematik men studien visade att inga sådana samtal försiggick 
mellan eleverna. En förklaring till att inga sådana samtal förekom mellan eleverna var att 
eleverna arbetade i sin egen takt och var på olika ställen i läroboken. Löwings studie visade 
också att elevens självvalda placering gav upphov till avbrott och störningar i undervisningen, 
eftersom grupperna inte bildades p.g.a. lika kunskapsnivå utan av elevernas val av vänner. 
Detta begränsade de matematiska samtalen och eleverna fick svårt att inhämta matematisk 
kunskap och förståelse.   
 
Löwing konstaterade att en utvärdering av arbetsformer och undervisningens innehåll och mål 
måste göras för att man ska kunna bedöma vad som är bra. I hennes studie tänkte lärarna på 
arbetssättet och arbetsformerna i stället på innehållet i undervisningen. Mål för lektionerna 
saknades. Att komma till rätt svar och proceduren verkade enligt Löwing vara det viktigaste i 
undervisningsstudien men matematiska begrepp inhämtades inte av eleverna p.g.a. att inga 
matematiska samtal fördes. Detta resulterade i att eleverna inte lärdes att använda sig av ett 
adekvat matematiskt språk och skapade problem då de inte kunde följa matematiska 
resonemang, instruktioner och förklaringar som de mötte i sina läroböcker. Löwing menar att 
matematik handlar om att förstå och se mönster och hinder, och att undervisningen skulle bli 
framgångsrik om lärarna diskuterade begrepp och såg till att eleverna förstod innebörden av 
begreppen. Detta skulle hjälpa eleverna vid undervisningen och hjälpinsatser av läraren vid 
självräkning kunde minskas.   
 
Bentley och Löwing påpekar att lärarna hade bristande kunskaper i vad deras elever kunde 
och förstod i de grupper där man använde sig av individuell handledning som 
undervisningsform. Lärarna fick upprepa samma förklaringar lika många gånger som de fanns 
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elever i klassen pga. av att eleverna kunde vara på olika nivåer i läroboken vid samma 
tidpunkt. . Detta medför att en del elever inte kunde arbeta i läroboken då de behövde lärarens 
hjälp och förklaring för att komma vidare. Lärarna behöver ha kunskap om olika sätt att 
förklara för eleverna och anpassa undervisningen så att en individualisering kan uppnås. 
Lärarnas kunskap om olika metoder behöver breddas enligt Bentley och Löwing. Men de 
menar också att det är viktigt att metoderna är knutna till mål och innehåll.  
 
1.2.5.2 Malle 
 
I sitt didaktiska arbete om uppkomsten av ett tankeobjekt (tyska: Denkgegenstand) skrev 
Malle (1989) att betydelsen av  –2 < 1 konkurrerar med –2 > 1 i elevens perspektiv. I det 
andra fallet antar eleven att ju närmare noll desto mindre, alltså att absoluta värdet av ”2” är 
större än ”1”.  
 
När det gäller addition och subtraktion har eleverna lätt för sig när det bara gäller att räkna 
inom det positiva respektive negativa talområdet. Ekvationen -5 + (-3) = -8 uppfattas relativt 
lätt. Svårare blir det när det finns en övergång över noll, alltså när ekvationer innehåller både 
positiva och negativa tal. Däremot löses uppgifter som 5 – 8 = y relativt lätt när man räknar 
över nollan: 5 – 8 = 5 – 5 – 3 = -3.  
 
Problem kan man förvänta sig när det förekommer uppgifter som 8 + (-4) = y eftersom 
eleverna försöker eliminera parantes. Enligt Malle tolkar de allt för lätt plus minus är lika med 
minus och genom övertolkning tillordnas resultatet redan från början ett negativt värde.  
 
Malle såg i en elevs tänkande vid lösandet av uppgifter med negativa tal en koppling till 
samhälleliga respektive allmänmänskliga erfarenhetsområden varvid han skiljde mellan tre 
olika sorters erfarenheter: 
 

• Statisk erfarenhet som framförallt utvinns från vardagen. Som exempel kan man 
nämna noll är inget och skulder är mer än inget, alltså är skulder större än noll. 
Tillstånd som att ha något, att ha ingenting eller att ha skulder har för människorna ett 
värde i det dagliga livet. Följaktigt har skulder i elevens perspektiv en matematiskt 
positiv egenskap: Skulder känns igen som föremål. Stora skulder verkar vara mer än 
små skulder och alla gånger mer än ingenting.  

• Dynamisk erfarenhet som ett resultat av matematikundervisningen: Negativa tal är 
tvärtom.  

• Gränserfarenhet som resultat såväl av vardagen som matematikundervisningen. Eleven 
ser en gräns mellan det positiva och det negativa i det att han eller hon anger över noll 
eller under noll. (termometer, etc.) 

 
 
1.2.5.3 Tankeobjekt 
 
Malle menade att det är didaktiskt möjligt att tillsvidare utveckla de negativa talen som ett 
eget oberoende tankeobjekt, som han kallade det, för att därifrån senare anknyta till de 
positiva talen. Som tankeobjekt antog han ett nät av mönster. Dessa mönster kan enligt Malle 
vara procedurala  (Hur börjar jag den här uppgiften? Hur behandlar jag negativa tal? Osv. ) 
eller deklarativa (Vilka egenskaper har negativa tal? Hur känner jag igen negativa tal? Osv.).  
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Malles arbete handlar om de nämnda tankeobjekten där han valde de negativa talen som 
exempel. Som metod använde han intervjuer med integrerade praktiska 
undervisningssituationer. Han valde ett aktivt handlingssätt: Eleverna upptäcker de negativa 
talen genom att lösa uppgifter som får eleverna att själva finna ett formellt system, dvs. en 
formalism för umgänget med negativa tal. Enligt Malle är denna metod lättare att förstå för 
eleverna än en formell introduktion av negativa tal.  Med ett formellt system menade Malle 
konkret integrationen av negativa tal i större talmängder som t.ex. mängden Z (hela tal) samt 
de tillhörande abstrakta reglerna för att räkna med hela tal.  
 
Malle utvecklade en modell med hjälp av de negativa talen hur eleverna utvecklar ett eget 
tankeobjekt. I sin modell beskrev han fem olika svårighetsgrader (nivåer) som skall besegras. 
 

Nivå 1: motsatt tydande av de invanda talen 
 
Motsättningen mellan plus och minus klarnar. Värden över noll och under noll, att äga något 
eller att vara skyldig något o.s.v. För att skilja dem åt används förtecken som + och - och blir 
rent innehållsmässigt förstådda som motsatser. Därigenom sker en innehållsmässig utvidgning 
av de redan kända talen. De negativa talen anses fortfarande inte som ett bildande av ett eget 
tankeobjekt. 
 

Nivå 2: Upptäckten av nya förbindelser. 
 
Förbindelser mellan de „gamla och de nya negativa talen produceras. Begreppen ”negativa“ 
och ”positiva” tal nämns, däremot inte de grupper som innehåller både negativa och positiva 
tal, som t.ex. mängderna av de hela talen Z. För att lära känna förbindelser i praktiken 
beräknas differenser intuitivt, t.ex. skillnaden mellan 130 graders kyla och 110 graders värme 
(exempelvis astronauter på månen). Enligt Malles observationer har eleverna svårigheter med 
att framställa en schematisk bild som speglar handlingen „utgångstillstånd+ förändring= 
slutligt tillstånd. Malle anser att eleverna inte är i stånd att rensa uppgifter från oväsentliga 
detaljer. Detta blir synligt när eleverna vid ritandet av en termometer anger vattnets kok- och 
fryspunkt trots att det för den egentliga uppgiften är irrelevant. Eller de ritar tre termometrar 
när det för framställningen skulle räcka med en och några pilar. 
 
Malle skrev om en annan fara som kan uppträda inom nivå 2: eleverna utvecklar alltför starka 
bindningar till fysikaliska eller alldagliga storheter. Minus 10 är kallare (komparativ av kallt, 
alltså mer kallt) än minus 5 grader. Det kan därför hända att eleverna därför vänder tallinjen åt 
fel håll och slutligen blir förvirrade. Ändå betyder ”kallare“ mer än ”kallt“ för eleverna och 
„kallare“ verkar för dem vara större än ”kallt” 
 

Nivå 3: Utveckling av ändrade föreställningar om ordning, addition och 
subtraktion. 

 
Införandet av tallinjen såväl som formella räkneoperationer. Svårigheter uppstår vid 
ordningen, d.v.s. i vilken följd räkneoperationerna skall utföras. Malle visade detta genom en 
bankkontouppgift vid vilken man på ett konto med ett saldo på -3500 skall betala in 1300. En 
del elever räknar 3500-1300= 2200 och överväger först efteråt vilket förtecken som behövs. 
Enligt Malles åsikt försöker eleverna  undvika negativa begynnelser för att undvika en 
konflikt. 
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Dessutom konstaterar man andra svårigheter vid addition och subtraktion, särskilt när 
eleverna fortfarande räknar ordinalt, alltså erhåller resultatet genom att räkna vidare. Särskilt 
vid övergång över noll uppstår ofta räknefel. 
 

Nivå 4: Nya skrivsätt och deras betydelse. 
 
Vid övergången till rent matematiska uppgifter, alltså uppgifter utan hänseende på 
termometrar eller pengar, uppstår problem med det nya skrivsättet. Eleverna vill hellre skriva 
formen 6+8- än 6+(-8). Eleverna utvecklar enligt Malle en stark aversion mot uttryck som 
2+(-5), då den tidigare erfarenheten är att en addition betyder en ökning plötsligt inte gäller 
längre. De vill då hellre skriva 2-5, vilket för till samma resultat. 
 

Nivå 5: Igenkännandet av generella räkneoperationsalgoritmer  
 
Här sker identifikationen av ett formellt talsystem som innefattar positiva och negativa tal vid 
sidan av räkneregler för addition multiplikation och reversa operationer. Detta skall inte här 
fördjupas, då det inte är relevant för den föreliggande forskningen 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna undersökning är att dels se hur två olika lärare arbetar med sina klasser, och 
dels att studera om olika sätt att undervisa påverkar elevernas kunskapsinhämtning. Jag valde 
området negativa tal, för att undersöka vad eleverna redan kan och därefter se om min 
undervisning ökar deras kunskap om negativa tal.  
 
1) På vilket sätt arbetar läraren med eleverna? 
 
2) Vilka förkunskaper om negativa tal finns i klass 8? 
 
3) Vad har eleverna lärt sig av den undervisningen som jag genomförde?  
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2 METOD 
 
Min undersökningsmetod grundar sig på den nämnda aktionsforskningen. Jag diskuterade min 
undersökningsmetod helt kort med båda lärarna. Från min VFU period kände jag till att 
klasserna kan arbeta mycket olika när de har olika lärare. Till exempel märkte jag att eleverna 
ogärna arbetade i grupper om de inte hade gjort det tidigare. Då tidsramen för undersökningen 
dessutom var begränsad ansåg jag en förundersökning för viktigt. Jag valde att observera ett 
antal lektioner innan jag genomförde min undersökning om negativa tal.  
 
För att få fram elevernas förkunskaper av negativa tal användes ett förtest. Jag filmade mig 
själv vid två undervisningstillfällen. Inspelningarna analyserades i efterhand.  Ett eftertest 
användes för att se vad eleverna hade lärt sig.  

2.1 Urval 
 
Två åttonde klasser deltog i denna studie. Klasserna kallas klass X och klass Y. Båda klasser 
tillhör en grundskol. Varken skola, lärare eller elever namngavs för att skydda personernas 
identitet. Flera olika saker påverkade val av skola: Under VFU perioder upplevde jag att det 
är svårt att hitta en samarbetspartner relativt snabbt i kommunens skolor, när man måste gå 
vägen över högskola och kommun. Via egna initiativ gick det däremot tillräckligt snabbt.  På 
den sista VFU platsen fanns ingen åttonde eller nionde klass och läraren som var min 
handledare flyttade till en annan skola men hade då heller ingen åttonde klass. Ytterligare 
orsak är att negativa tal ingår i området taluppfattning som vanligtvis gås igenom vid 
terminens början. Lämplig skola valdes ut före skolstart, men ingen lärare hade mer än en 
åttonde klass, därför valdes två olika lärare som undervisade i var sin klass skolår åtta. 
 
I den föreliggande undersökningen över lärandet om de negativa talen stod inte ett team av 
lärare till förfogande utan faktiskt endast två åttondeklasser. Jag intar här själv lärarens roll. 
Den av Rönnermann (2004) nämnda praktikinriktning som viktig egenskap hos 
aktionsforskningen är avgörande i den här undersökningen. En procedur bestående av 
reflektion, planering, utförande och analys kommer också till användning.  
 
Eftersom man försökte integrera elever med utländsk bakgrund i matematikundervisningen 
varierade antalet elever när försöket genomfördes. Det fanns en elev i klass X och tre elever i 
klass Y som hade stora problem med det svenska språket 
 
I enlighet med god forskningsetik underrättades skolan och lärare och även föräldrarna om 
försöket eftersom eleverna inte var myndiga. Svarsmöjlighet gavs på olika sätt: Brev, telefon, 
SMS, email eller genom att meddela den ordinarie läraren. Ingen av lärarna, eleverna eller 
föräldrarna yttrade betänkligheter. Alla närvarande elever deltog således i undersökningen.  
 
2.1.1 Bortfall 
 
Undersökningen innefattade flera moment som inte genomfördes vid ett enda tillfälle. 
Eftersom en del elever inte deltog i alla moment, måste ett bortfall registreras för vissa 
undersökningsresultat. För vissa resultat erfordrades att samma elever skrev förtest och 
eftertest. Motsvarande anmärkningar registreras i avsnittet resultat 
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Vid båda undervisningstillfällen kom en enkät inte tillbaka. En annan elev i klass Y besvarade 
inte enkäten.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Den valda metoden är en kombination av en kvalitativ undersökningsmetod samt en 
begränsad kvantitativ metod. ”Begränsad” eftersom antalet informanter var mycket litet och 
resultatet, statistiskt sett, är rätt osäkert. Ändå kan man dra slutsatser som är av intresse ty 
även med den här undersökningen torde man kunna se trender.  
 
Den kvantitativa delen av metoden utförs medels diagnostiska tester. Den kvalitativa delen 
berör observationer, videoinspelningen, kommentarer samt en enkät. 
 

2.3 Procedur 
 
För att besvara frågan på vilket sätt läraren arbetar med eleverna gjordes en förundersökning: 
De båda åttonde klasserna observerades vid fem tillfällen för varje klass. Erfarenheter från 
min VFU period visade att klassen behövde vänja sig vid att någon förutom läraren fanns i 
klassrummet för att återgå till normala arbetssätt. Första observationen för varje klass gjordes 
när läraren mötte klassen första gången för terminen.  
 
De båda klasserna betraktades som en enhet, inte eleverna individuellt. Observationens syfte 
var att dels lära känna klassen, dels på vilket vis eleverna arbetar, t.ex.  
 

• hur mycket tid som användes för klassrumsundervisning och individuell bearbetning 
av uppgifter, grupparbete (t.ex. ”veckans problem“ eller liknande), undervisning på 
egen hand, t.ex. med hjälp av läroboken eller annat material, 

• vilka undervisningsmaterial som användes,  
• hur mycket tid som användes utanför matematikundervisningen och 
• vilken form av stödundervisning eleverna fick, mm.  
• hur mycket tid används för aktiviteter som inte berör ämnet matematik, t.ex. 

kontrollera närvaron, etc. 
 
Vidare noterades hur läraren reagerade på oro i klassen, och hur länge han eller hon lämnar 
klassrummet t.ex. för att hämta material. Det antecknades hur läraren börjar undervisningen, 
om han eller hon t.ex. meddelar vad som skall gås igenom. Dessutom noterades hur läraren 
behandlade frågor från eleverna.  
 
Två veckor efter terminsstarten utfördes ett förtest en måndag i båda klasserna för att ta reda 
på vilka förkunskaper om negativa tal det finns i klass 8. 
 
21 deltagare i klass X skrev förtestet. Resten var sjuka eller lät bli att lämna in förtestet. Vid 
tidpunkten för förtestet hade eleverna i klass X just börjat räkna de första uppgifterna inom 
området negativa tal. Den ordinarie läraren berättade att han i klassen hade pratat om hur man 
handskas med pengar (tillgodohavande och skulder). Eleverna behövde mellan fem och tio 
minuter för testet och lämnade sedan in lösningarna märkta med namn. Eleverna fick veta att 
det skulle bli en lektion på detta tema följande torsdag och vilka sidor i läroboken som 
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behandlar negativa tal. Eleverna tillfrågades vilka uppgifter i läroboken de för tillfället 
arbetade med.  
 
20 elever i klass Y skrev förtestet. Som tidigare med klass X noterades också för klass Y, 
vilka uppgifter i läroboken de arbetade med innan testet skrevs. För övrigt skrev klass Y exakt 
samma förtest som klass X. 
 
Enligt aktionsforskningsmetoden planerades en lektion för klass X, byggt på analysen av 
läroplanen och läroboken. Lektionen utfördes under två dagar och videofilmades samt 
analyserades sedan. Vid lektionens slut delades en enkät ut som samlades in besvarad. Veckan 
därpå utfördes ett eftertest i klass X.   
 
Därefter planerades en lektion för klass Y. Lektionens planering byggde på analysen av 
videofilmen och på de diagnostiska testen, alltså för- och eftertest i klass X och förtest i klass 
Y. Lektionen genomfördes också här under två dagar. Planeringen tog upp aspekter som 
skulle förbättra undervisningen vid andra tillfället. Vid lektions slut delades en likadan enkät 
ut som i klass X.  
 
Veckan därpå genomfördes eftertestet i klass Y. Testens jämförelser gav svaret på frågan om 
vad klassrumsundervisningen har lärt eleverna. Jämförelsen gjordes först mellan för- och 
eftertest i klass X, därefter gjordes en likadan jämförelse i klass Y. Sedan jämfördes klass X 
och Y med varandra.  
 
2.3.1 För- och eftertest 
 
För aktionsforskningen användes både ett förtest och ett eftertest. Löwing (2006), bland 
andra, har uppfattningen: Diagnoser är ett viktigt verktyg för lärare för att påvisa elevernas 
kunskap. Mitt förtest in den här undersökningen ska motsvara Löwings diagnoser och visa 
elevernas förkunskapsnivå. För mig var det framförallt viktigt att veta vilken information 
eleverna egentligen får. Då menar jag inte bara själva undervisningen, utan även t.ex. tider för 
prov, stödundervisning, undervisningsmaterial, etc. Naturligtvis kan man intervjua lärarna 
men genom observation kan man noggrannare fastställa ”är”-värdet, alltså det som verkligen 
meddelas eleven.  
 
 Båda tester var likartat uppbyggda (se bilagor B och C). Eftertestet skiljde sig från förtestet 
enbart genom att andra tal användes. Testen försågs med namn som efteråt avskiljdes. På det 
sättet kunde jag jämföra varje enskild elevs resultat och konstatera förbättringar eller 
försämringar. Testerna fick inte ta för mycket tid i anspråk eftersom lärarna inte ville bli allt 
för hindrade i sin planering.  
 
Testerna utarbetades av mig. För detta analyserades läroboken och likartade uppgifter 
utarbetades. Uppgifternas nivå var jämförbar med nivån i lärobokens första avsnitt, dvs. den 
så kallade grundkursen. Uppgifternas försågs dessutom med enkla värden för att testresultaten 
inte skulle bli osäkra på grund av eventuella andra problem som t.ex. bråkräkning, 
positionssystemet eller räknefel. Även svårigheter med att lösa problemlösningsuppgifter 
skulle undvikas i möjligaste mån. Syftet var snarare att lyfta fram färdigheter och kunskaper i 
området negativa tal.  
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2.3.1.1 Uppgifterna i detalj 
 
Uppgifterna som visas i det följande anges med förtestets värden. Som tidigare sagts, skiljer 
sig eftertestets värden från förtestets värden, men med samma förtecken. Testerna bifogas 
som bilaga.  

 
På Agnethas kontobesked står det – 300 kronor. Vad visar kontobeskedet om hon 
sätter in 1000 kronor? Visa även uträkningen! 

 
Uppgiften skulle visa om en elev redan hade gjort praktiska erfarenheter med skulder och 
pengar. Uppgiften kunde i så fall lösas bara genom att tänka logiskt. Jag skulle ha förväntat 
mig att en elev först skulle utjämna skulden på 300 kronor och sedan få resultatet med hjälp 
av uträkningen 1000 – 300 = 700, alltså 700 kronor. På uppgiftspappret fanns det tillräckligt 
med plats för att eleven skulle kunna utveckla sina tankar.  
 

En termometer visar på morgonen +2 grader och senare –3 grader. Hur mycket har 
temperaturen förändrats? 

 
Termometer är ett lämpligt verktyg när det gäller att framställa negativa tal som storheter i 
den naturliga miljön. Man kan utgå från att elever i åttonde klassen ännu inte är på det klara 
med att värdet noll grader Celsius är ett mer eller mindre godtyckligt satt värde. Värdet är 
bundet till vattnets fysikaliska egenskaper och har inte någonting att göra med temperaturens 
absoluta nollpunkt (0 Kelvin). Termometern är faktiskt ett trevligt verktyg i undervisningen 
eftersom temperaturer under noll på Celsiusskalan är kända i det dagliga livet.  
 
Termometeruppgifter var dessutom det enda uppgiftsområde som togs upp i arbetshäftet som 
utdelades till eleverna med behov. Uppgiften i förtestet skulle även testa umgänget med 
värdet noll om en elev skulle ha velat lösa uppgiften genom att tänka logiskt. 
 

Rita färdigt tallinjen och markera talen 4 och (- 2)  
 
I motsatts till termometeruppgiften skulle här inte skapas några kopplingar till storheter i 
omvärlden. Snarare skulle läraren ha ett hjälpmedel till förfogande för att åskådliggöra 
negativa tal som abstrakta tal, alltså utan konkretisering eller förankringar i omvärlden.  
 
Elever i klass åtta torde redan vara bekanta med tallinjen. Man kunde förvänta sig att eleverna 
inte kan lösa denna uppgift om de över huvudtaget inte har stött på negativa tal tidigare. Ändå 
skulle elever som är förtrogna med termometern kunna lösa den här uppgiften.  
 

Jag kunde inte lösa uppgiften eftersom jag inte vet vad en tallinje är. 
 
För en lärare har det ett stort värde att veta om eleverna över huvudtaget vet vad en tallinje är. 
Därför fanns det en möjlighet att sätta kryss i en ruta ifall en elev inte visste vad en tallinje är.  
 
Tallinjen är ett viktigt verktyg i matematiken och skulle senare användas i undervisningen. 
Därför var denna uppgift i detta sammanhang av stor vikt. 
 

Vilket är det motsatta talet till a)  - 5) och   b)  75? 
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Begreppet motsatta tal tas upp i läroboken. Motsatta tal skulle tas upp senare under lektionen 
då en del förklaringar i negativa tals aritmetik bygger på motsatta tal. Även här ges 
möjligheten att genom att sätta kryss i en ruta tala om att man inte vet vad motsatta tal är.  
 

Räkna ut: a) 2 – 7 =   och    b) 5 – (- 9)=    
 
Två räkneuppgifter till sist skulle visa om en elev kan räkna med negative tal. B-uppgiften i 
synnerhet visar huruvida en elev har förstått negativa tals aritmetik då uppgifter som t.ex. 
”minus minus” endast svårligen kan lösas genom att tänka logiskt. 
 
2.3.2 Videoinspelningarna 
 
För att kunna iaktta min egen undervisning spelades den in på video och analyserades efteråt. 
Därvid noterades i dagboksstil framförallt svagheter i undervisningen såväl som några elever 
som befann sig i kamerans bildvinkel: 
 
Vad sysselsätter sig eleverna med under lektionen? 
 
Först tittade jag på banden flera gånger, sedan kategoriserades agerandet: 
 

• Elever som lyssnar till läraren 
• Elever som arbetar med matematik 
• Elever som bara sitter 
• Elever som pratar eller går ifrån sin plats 
• Elev som gör något som inte tillhör matematiken  

 
Tiden en elev använde för något av ovanstående noterades  
 
2.3.3 Enkät 
 
Omedelbart efter lektionen delades en anonym enkät ut som skulle spegla elevernas åsikt om 
undervisningen. Eleverna skulle värdera sig själva samt besvara två frågor om 
undervisningens utformning (se bilaga F). 
 
De tre första frågorna skulle ge eleverna möjlighet att uppskatta sin egen kunskapsnivå och 
upplysa om de hade förstått undervisningsgenomgången om negativa tal. Tanken var att 
läraren skulle få feedback på detta vis, om ett tema inom negativa tal behövde ytterliggare 
förtydligande. Frågeformulären kunde snabbt gås genom. 
 
De två sista frågorna skulle ge upplysning om hur lektionen uppfattades.  
 

2.4 Analysmetoder 
 
De diagnostiska testen utvärderades statistiskt. För detta användes en miniräknare. Resultaten 
återges numeriskt, dvs. i siffror. 
 
Kommentarerna från lärarna och eleverna, såväl som observationerna samt 
videoinspelningarna undersöktes och kritiska händelser nedtecknades. Med kritiska händelser 
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menas här inte något negativt utan något ”som är kritiskt i betydelsen av centralt intresse för 
det examensarbete man skriver” (Johansson & Svedner, 2006; sidan 58). Särskilt händelser 
som överensstämmer med tidigare känd forskning men även andra intressanta iakttagelser 
markerades. Första undervisningstillfällets videoinspelning gav informationer som användes 
för planeringen av klass Y: s lektion. 

2.5 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet handlar om med vilken noggrannhet jag kan mäta eller fastställa mina resultat. För 
hög reliabilitet krävs också en hög validitet. Med validiteten som avsåg att mäta det skulle 
mäta anser jag är giltig. Undersökningen baseras på en kombination av olika mätmetoder. 
Reliabilitet skall granskas utifrån kunskapstest, enkäterna och observationerna med eleverna. 
Den metoden jag valt är en kombination av en kvalitativ undersökningsmetod (observation av 
undervisningar och videobanden) samt en begränsad kvantitativ metod. Enligt Svensson & 
Starrin (1996)  skall reliabilitet bedömas med validitetsbegreppet 
 
Tillförlitligheten är att forskaren ser från elevernas perspektiv och visar empati för deras 
åsikter. Ingen underökning är perfekt. I det här arbetet undersöktes två klasser och vissa delar 
i U-resultatet baserar på 18 respektive 19 elever som deltog vid alla undersökningsmoment. I 
en kvalitativ undersökning är reliabilitet svårfångad eftersom det är upplevelser som skall 
mätas. Patel & Davidsson (1994) menade att reliabiliteten och tillförlitligheten är god då 
metoderna som använts för att mäta resultatet varit bra. Jag anser att min metod är relevant till 
det som jag skulle undersöka. Johansson & Svedner (2006) skrev att reliabiliteten i 
observationer är mätbart.  
 
I klassen fanns även invandrarbarn som kan ha uppfattat enkäten på annat vis än de andra 
svenska eleverna. På detta vis kan de ha svarat på ett annat sätt eftersom de med 
invandrarbakgrund har en annan språkförståelse och andra referensramar än de svenska 
eleverna. En annan påverkan som kan ha styrt svaren på enkäten är elevernas dagsform. 
Observationerna av den egna undervisningen gjordes med videofilm som sedan analyserades. 
Enkäterna gjordes med alla elever samtidigt. En förstärkning av reliabilitet skulle ha varit att 
eleverna lärt känna mig bättre och blivit trygga med mig då jag startade min undersökning. En 
loggbok fördes i samband med observationerna för att kunna stärka den kvalitativa delen i 
studien. Jag anser att jag fått de svar på de frågeställningar jag avsett att undersöka.  
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3 RESULTAT 
 
Undersökningsresultaten för klass X och Y visas i följande avsnitt. Detaljerade uppgifter kan 
ses även i bilaga D.  
 

3.1 På vilket sätt arbetar läraren med eleverna? 
 
Eleverna arbetade olika i de båda undersökta klasserna: Observationerna av de båda klasserna 
och analysen av lärarnas kommentarer gav till resultat att båda klasser använder samma 
undervisningsmaterial, nämligen Matte Direkt åk 8. Några få elever arbetade med 
matematikboken, här den röda Y boken för klass 8.  
 
Båda lärare gav hemuppgifter tagna ur bakre delen av läroboken. Lärarna använde sig av 
färdiga prov levererade av förlaget för läroböckerna. Matematikboks-eleverna skrev andra 
prov än Matte Direkt-eleverna. Båda lärare spenderade ungefär fyra veckor på kapitlet 
taluppfattning i boken Matte Direkt. Lärare B lät sin klass skriva provet något senare. 
Tidpunkterna för proven meddelades klassen vid terminens början. Betygen sattes efter de 
uppnådda målen där lärare A byggde uppnåendet endast på proven.  
 
3.1.1 Klass X 
 
Vid första mötet mellan lärare och elever vid terminsstarten hälsade lärare A vänligt på 
eleverna, delade ut böcker och skrivhäften och berättade lite om hur hemuppgifterna kommer 
att ges. Först vid senare tillfällen fick eleverna reda på vem som får stödundervisning och när. 
Lärare A gav klassen upplysningar för det mesta först när det var nödvändigt. Han berättade 
även om sig själv, var han har sina kunskapsgränser och vad han anser vara bra och mindre 
bra.  
 
Lärare A startade terminens undervisning genom att eleverna började lösa uppgifter i boken. 
En elev med svårigheter med svenska språket använde ett häfte med lätta uppgifter som 
framförallt handlade om kategoriseringen av tal, t.ex. vilket tal som är större än ett annat. 
Läraren rörde sig hela tiden i klassen och hjälpte de eleverna som bad om det. En del elever 
bildade självmant arbetsgrupper medan andra föredrog att arbeta enskilt. Om ingen elev bad 
om hjälp så stannade läraren ungefär en minut vid varje arbetsgrupp.  
 
3.1.1.1 Differentiering    
 
I klass X använde läraren en yttre differentiering enligt Lauter (2005): Efter flera veckors 
undervisning togs elever med behov ut ur klassrummet och fick sedan stödundervisning i ett 
annat rum av en annan lärare. Undantaget var en elev med utländsk bakgrund som arbetade 
tyst med eget material i klassrummet. 
 
Dessutom vidtogs en ytterliggare differentiering som enligt Lauter motsvarade både en yttre 
och en inre differentiering: En del elever arbetade i en grupp med en annan svårare lärobok i 
ett grupprum strax utanför det egentliga klassrummet men under lärarens uppsikt. Läraren 
gick då och då in i grupprummet, dels för att se till ordningen dels för att förklara 
matematiska problem. Dörren till klassrummet var för det mesta stängd. Därför kan man även 
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tala om ett rumsligt åtskiljande och därmed en yttre differentiering. Eftersom eleverna delade 
en lärobok två och två var undervisningen ändå inte fullständig individuell utan organiserad i 
grupper om två. I dessa grupper pratade man matematik.  
   
3.1.1.2 Individualisering 
 
Alla elever arbetade i egen takt dvs. hastighetsindividualiserat. Undervisnings materialets 
svårighetsgrad kunde anpassas enligt överenskommelse med läraren. Det skedde genom att 
eleverna kunde välja olika kapitel i läroboken eller annat material, som t.ex. de nämnda 
läroböckerna ur serien Matematikboken. Genom denna materialindividualisering kunde man 
samtidigt företa innehållsindividualisering, omfångsindividualisering och 
nivåindividualisering.  
 
3.1.1.3 Klassrumsundervisning 
 
Undervisningen försiggick mestadels genom självarbete i läroboken. Klassrumsundervisning 
förkom nästan inte, möjligen om flera elever hade likartade frågor avbröt läraren med ett ”hör 
ni” (eller liknande) och började en kortfattad förklaring till de uppkomna problemen. 
 
 
3.1.2 Klass Y 
 
Även lärare B delade ut böcker och arbetshäften under terminens första lektion. Hennes sätt 
att tala var tydligt, klart och lätt förståeligt. Hon berättade utförligt om mål och arbetssätt i 
matematikundervisningen samt över de till buds stående läromedlen. Läroboken betraktades 
detaljerat. Lärare B berättade om hela årets planering och dessutom utförligt om det första 
avsnittet taluppfattning. Hon tydliggjorde att sättet att lösa en uppgift har den största 
betydelsen. Hon påpekade t.ex. att eleverna fick rätta sina hemuppgifter själva men ändå 
lämna in sina skrivhäften för att hon skulle kunna se hur uppgifterna hade lösts. Lärare B 
berättade om en diagnos som skulle ge henne överblick över de enskilda elevernas kunskaper. 
Diagnosen skulle utföras redan de nästa två lektionerna och gås igenom uppgift för uppgift de 
följande två lektionerna. Diagnosen genomfördes och vid dess genomgång belystes olika 
lösningsmetoder för de enskilda uppgifterna. Först därefter startade lärare B undervisningen 
genom att låta eleverna räkna uppgifter i läroboken. Av lärarens kommentarer kunde man 
förstå att hon använde portfoliometoden för att registrera elevernas kunskaper. För varje elev 
fanns det för detta en flersidig mapp. Till skillnad från lärare A planerar lärare B lektionerna 
tydligare. 
  
 
3.1.2.1 Differentiering 
 
Efter en omfattande diagnos tilldelades elever med behov stödundervisning vilken liknande 
som i klass X försiggick i ett annat rum och med en annan lärare. Dessutom indelades 
eleverna efter den nämnda diagnosen för att de skulle arbeta i läroboken med passande 
svårighetsgrad.   
 
3.1.2.2 Individualisering 
 
Undervisningen skedde i de observerade klasserna enbart i klassrummet. På grund av att 
eleverna arbetade på olika svårighetsnivåer i läroboken fanns det på samma sätt som i klass X 
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en materialindividualisering som samtidigt innebar en innehållsindividualisering, 
omfångsindividualisering samt nivåindividualisering. En särskild begåvad elev använde 
läroboken för klass 9 men deltog ändå i den gemensamma undervisningen i klassrummet.  
 
3.1.2.3 Klassrumsundervisning 
 
Undervisningen innehöll en stor del genomgångar med hela klassen varvid eleverna själva 
kunde avgöra om de ville fortsätta tyst och stilla räkna vidare i sitt arbetsmaterial, vilket en 
del elever också gjorde. Genomgångarna behandlade som regel repetitioner och procedurer. 
Olika vägar till lösning till de matematiska problemen togs upp. Vid en del lektioner deltog 
elever med utländsk bakgrund med sina tolkar och de hade eget material med sig.    
 
 
3.1.3 Den använda undervisningstiden i klass X och Y 
 
Digram 1 anger hur undervisningstiden fördelades, dvs. hur mycket tid ägnas åt självarbetet, 
klassrumsundervisning och tid där det inte pratas om matematik i de båda klasserna.   
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 Diagram 1: Undervisningstidens fördelning 

 

 

3.2 Vilka förkunskaper om negativa tal finns i klass 8? 
 
Klass X 
 
Förtestet gav till resultat att uppgifterna angående räknandet med tillgogohavande och skulder 
löstes till 57 % och 86 % löste uppgifterna som handlade om temperaturförändringar på 
termometern, om man vid den senare uppgiften tillät att eleverna svarade väldigt kort, 5 
grader och inte behövde definiera i vilken riktning temperaturförändringen skedde. Utesluter 
man dessa korta svar, löstes totalt bara 38 % av termometeruppgiften.  
 
Uppgiften över tallinjen löstes korrekt av 52 % av eleverna. 14 % angav att de inte visste vad 
en tallinje är. Övriga svar innehöll små fel eller var totalt fel. Trots allt gav 67 % av eleverna 
korrekta svar på frågorna om motsatta tal. 14 % visste inte vad motsatta tal betyder. 
 
De aritmetiska uppgifterna utan anknytning till omvärldens storheter löstes av eleverna till  
57 % för a-uppgiften, respektive 19 % för b-uppgiften. 
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Klass Y 
 
Resultatet av förtestet visade att uppgifterna angående räknandet med tillgodohavande och 
skulder löstes till 35 % av eleverna. Uppgifterna som handlade om temperaturförändringar på 
termometern löstes av alla om man vid den senare uppgiften tillät att eleverna svarade väldigt 
kort, 5 grader och inte behövde definiera i vilken riktning temperaturförändringen skedde. 
 
Uppgiften över tallinjen löstes korrekt av 85 % av eleverna trots att 35 % angav att de inte 
visste vad en tallinje är. 75 % av eleverna gav korrekta svar på frågorna om motsatta tal. 40 % 
kryssade i rutan som betyder att man inte vet vad motsatta tal betyder.  
 
De aritmetiska uppgifterna utan anknytning till omvärldens storheter löstes av eleverna till  
70 % för a-uppgiften respektive 20 % för b-uppgiften. 
 

3.3 Vad har eleverna lärt sig med hjälp av den undervisningen 
som genomfördes i de undersökta klasserna? 

 
I det här avsnittet avhandlas planeringen och genomförandet av undervisningen, såväl som 
eftertestet. Eftertestet ger svar på frågan ovan om förtestets resultat, alltså elevernas 
förkunskaper, inbegripes.   
 
3.3.1 Klass X 
 
Innan första undervisningen gavs, analyserades förtestet och läromedel samt styrdokument: 
Negativa talens ämnesområde avgränsades. Endast de för uppnåendet av läroplanens mål 
erforderliga aspekterna togs upp vid första lektionens planering.  
 
 
3.3.1.1 Planering 
 
Följande punkter skulle gås genom i klassrumsundervisningen: 
 

• Taluppfattningen i anknytning till storheter som förekommer i omvärlden: Vad är 
negativa tal och hur bekantar man sig med dem? 

• Tallinjens utvidgning från den naturliga talmängden N till en ”ny” tallinje som 
omfattar talmängden Z, alltså heltalens talmängd. Begreppen av mängderna N och Z 
behövde inte nödvändigtvis nämnas då de inte heller nämns i läroboken men 
begreppet tallinjen är viktigt. 

• Motsatta tal skulle tas upp i undervisningen 
• Räkneregler addition och subtraktion inom mängden hela tal Z: Hur räknar man med 

negativa tal? Målet var att begreppet negativa tal i möjligaste mån kan användas utan 
att behöva omvärldens storheter som kronor, cm, grader Celsius etc.  

• Begåvade elever kunde på egen hand ägna sig åt multiplikation och division i 
lärobokens röda kurs. 

 
För introduktion av negativa tal valdes termometerns Celsiusgrader och pengar, dvs. svenska 
kronor, som omvärldens storheter. När man analyserar matematikdidaktisk litteratur stöter 



 30 

man gång på gång på möjligheten att räkna med negativa tal i deras abstrakta form genom att 
använda mönster, t.ex. 
 
4 – 2 = 2 
4 – 3 = 1 
4 – 4 = 0 
4 – 5 = ? 
 
 
3.3.1.2 Analys av undervisningen   
 
Efter den första lektionens planering och genomförande analyserades videofilmen. Det visade 
sig att en planering i detaljerad form är praktiskt taget obrukbar, när eleverna som i det här 
exemplet kommer upp till tjugo minuter för sent till lektionen. Därigenom gavs ingen konkret 
tidpunkt för ”när lektionen kunde börja”. Läraren5 tvingades planera om lektionen, och 
förlägga en del av den till det senare lektionstillfället. Det gav till resultat att läraren gjorde 
små pauser medan han bläddrade i sina papper. Eleverna utnyttjade detta för att sysselsätta sig 
med saker som inte hade med matematik att göra.  
 
Små missöden förekom också: Det som skrevs på tavlan var för smått. Några elever hade inte 
sitt arbetsmaterial med sig vilket märktes först när de praktiska övningarna skulle utföras. 
 
Analysen visade vidare att eleverna inte själva påpekar när det är något som de inte förstår. 
Man kunde inte starta en diskussion om matematik när eleverna bara gav korta svar, inte 
kunde få fram ett resultat genom att bolla sina synpunkter fram och tillbaka. Dessutom kunde 
en del elever redan alla svar och ropade ut dem högt i klassrummet innan någon diskussion 
kunde uppkomma. Små praktiska uppgifter som att rita en tallinje tog för lång tid, särskilt 
sådana små uppgifter som att öppna skrivboken tog ovanligt lång tid.  
 
Under tiden lektionen pågick, fick läraren ett intryck av att eleverna hade förstått ämnet. 
Ingen frågade något och på lärarens fråga om de hade förstått allt var det ingen som sade 
något.  
 
Aritmetiken, här addition och subtraktion, undervisades följande dag. För att förklara denna 
användes mönster och motsatta tal. Även här fick läraren känslan att eleverna hade förstått allt 
vilket kanske inte var fallet. Det fanns faktiskt ingen möjlighet att kontrollera elevernas 
kunskapsmottagande under lektionen.  
 
 
3.3.1.3 Eftertest 
 
Eftertestet utfördes på så sätt att en jämförelse före och efter var möjlig då eleverna skrev sina 
namn på testblanketten. Alla elever som ingår i tabellen 1 har deltagit i den nyss nämnda 
lektionen.  
 

                                                 
5 Med läraren menas i detta avsnitt personen som genomförde studien. 
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tabell 1: för- och eftertest klass X. Antalet elever anges samt procentuala fördelningen i parantes. 
 
uppgift försämring lika fel lika rätt förbättring 
kontobesked   11 (61 %) 7 (39 %) 
differens på termometer 4 (21 % 6) 1 (6 %) 12 (67 %) 1 (6 %) 
markeringar på tallinjen 1 (6 %) 1 (6 %) 11 (61 %) 5 (27 %) 
motsatta tal   12 (67 %) 6 (33 %) 
beräkning a-uppgift 4 (22 %) 2 (11 %) 9 (50 %) 3 (17 %) 
beräkning b-uppgift 3 (17 %) 15 (83 %)   
 
 
Tabellen visar att både förbättringar och försämringar uppstod. Alla elever löste uppgiften där 
man räknade med pengar. Vid termometeruppgiften angav 22 % av eleverna 1 grad för litet. 
 
Förbättringar gavs det vid uppgifterna där eleverna skulle markera tal på tallinjen. 28 % 
förbättrade sina resultat och 6 % (motsvarande 1 elev) försämrade sitt resultat. 
 
Aritmetiska uppgifter typ a + (-b) = y fick 22 % av eleverna sämre än vid förtestet och 17 % 
förbättrade sitt resultat. Uppgiften typ a – (-b) = y löstes inte av någon elev.  
 
En elev som inte deltagit i förtestet och därför inte förkommer i före och efter utvärderingen 
hade stora svårigheter med svenska språket och kunde inte lösa någon uppgift 
tillfredställande.  
 
Eftertestets resultat visade att lektionen i klass X inte var framgångsrik. Lektionen för klass Y 
måste alltså förändras för att få bättre resultat. En idé var att låta eleverna möta de negativa 
talen genom en kort klassrumsundervisning på max tio minuter varefter resten av lektionen 
kunde ägnas åt ett arbetshäfte. Elever som redan tidigare kände till negativa tal skulle 
snabbare kunna återgå till sin egen arbetstakt. 
 
Ytterliggare ett problem var kontrollen i klass X: Läraren visste inte vad eleverna verkligen 
lärde sig om negativa tal. Därför skulle planeringen för klass Y beakta följande punkter: 

• Planeringen bör struktureras endast i grova drag. 
• Endast tallinjen och några praktiska exempel bör tas upp i klassrumsundervisningen. 
• Att räkna med negativa tal bör läras ut med arbetsmaterial. Materialet ska vara i 

ordningsställt av läraren och ska omfatta samma ämnesområde inom negativa tal som i 
klass X. Matematiska områden som t.ex. decimaler, bråk, problemlösning, etc. skulle 
tas upp i anslutning genom räknandet av uppgifter i läroboken.   

• Arbetsmaterialet ska vara möjligt att hinna under en lektion. Det får alltså inte vara för 
långt. Enligt planeringen skulle läraren samla in materialet och gå igenom det efter 
lektionen för att kunna hjälpa eleverna individuellt. Detta ger en diagnostisk 
kontrollmöjlighet.  

• Även vid genomgången av materialet kan läraren hjälpa elever med behov: Han kan 
försöka att ge ytterliggare förklaringar, ge fler exempel eller använda laborativt 
material, t.ex. LEGO bitar. 

 
 

                                                 
6 eleverna fick en förändring av 7 grader i eftertestet 
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3.3.2 Klass Y 
 
Efter analysen av den första undervisningen planerades lektionen för klass Y 
 
3.3.2.1 Planering 
 
Taluppfattningen 
 
– Eftersom tallinjen och motsatta tal förstås ganska bra skulle jag börja med det. En 
lärobokliknande följd, alltså i vilken ordning möter eleverna olika delområden inom negativa 
tal, t.ex. på tallinjen, kan inte användas. Jag tänkte kanske börja med tallinjen där eleverna ska 
rita en tallinje och markera två tal. Jag vill den här gången med LEGO bitar symbolisera 
positiva och negativa tal och jag vill använda LEGO genom hela undervisningstimmen. 
 
– Därefter vill ja fortsätta med motsatta tal, att elever svarar med motsatta tal på tal som jag 
ger. Jag vill även nämna och berätta om talet 0 som finns på tallinjen. 
 
 
Aritmetiken 
 
Jag vill förbereda ett arbetspapper som ska utföras under lektionen. Syftet är att eleverna ska 
vara aktiva. Jag tänker samla in arbetspapper efter lektionen för att se hur mycket eleverna har 
hunnit.  
 
Jag vill förstärkt variera lösningsmetoder (när jag går runt eller framför hela klassen), genom 
att använda mönster, LEGO bitarna, pilarna på tallinjen och numeriska lösningar med hjälp 
av motsatta tal. 
 
 
– Eventuellt kan hela delämnet negativa tal inte genomföras i en enda undervisningstimme. 
Eventuellt ska målen delas i två mål: taluppfattning och aritmetik. Jag ska bara gå till nästa 
moment när det föregående är klart. Vi får se hur mycket vi hinnar. 
 
 
3.3.2.2 Analys av undervisningen 
 
Även den här gången kunde nervositet märkas. Få elever kom för sent och förseningen var 
som mest c:a tre minuter. Klassen var mycket lugn, en av de lugnaste jag upplevt. Eleverna 
var motiverade, intresserade och hade sitt material med sig. Efter den korta genomgången 
började de genast efter att materialet delats ut att arbeta med det förberedda arbetshäftet. 
Många elever ställde frågor om negativa tal. Genom insamlingen av arbetshäftena stod en 
diagnostisk kontroll av kunskapsinhämtningen till förfogande. Därigenom kunde 
diagnostiserade svårigheter målinriktat tas upp följande dag. Användningen av Legobitar gav 
inga fördelar, däremot metoden ”upptäcka mönster” visade sig fördelaktig, då eleverna tog 
den till sig. 
 
3.3.2.3 Eftertest 
 
Även här företogs en före och efter utvärdering. Av eleverna som deltog i eftertestet hade 19 
elever också deltagit i förtestet. Två av de 19 eleverna var frånvarande från lektionen om 
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negativa tal. De arbetade inte igenom materialet som hade färdigställts, utan föredrog att 
arbeta i läroboken. 
 
 
 
tabell 2: för- och eftertest klass Y. Antalet elever anges samt procentuala fördelningen i parantes. 
 
uppgift försämring lika fel lika rätt förbättring 
kontobesked  1 (5 %) 9 (47,5 %) 9 (47,5 %) 
differens på termometer 5 (26 %)  14 (74 %)  
markeringar på tallinjen   17 (89 %) 2 (11 %) 
motsatta tal   14 (74 %) 5 (26 %) 
beräkning a-uppgift 1 (5 %) 1 (5 %) 12 (63 %) 5 (27 %) 
beräkning b-uppgift  3 (16 %) 4 (21 %) 12 (63 %) 
 
Tabellen 2 visar att försämringar förekom även i klass Y. Detta gällde särskilt 
termometeruppgiften varvid även här två elever angav temperaturskillnaden med 1 grad för 
litet. Dessutom lyckades inte just de två eleverna som inte hade varit närvarande vid lektionen 
att lösa termometeruppgiften tillfredsställande. De båda elever som hade räknat en grad för 
litet fick sig påpekat felet direkt vid insamlingen av eftertestet. En elev svarade med att säga 
”oj då, jag glömde nollan” och den andre sade ”jag också … jag räknade en för litet”.  
 
Uppgifterna med tallinjen och motsatta tal löstes av alla elever. När det gäller de aritmetiska 
uppgifterna visade en elev ett sämre resultat med det berodde på ett felaktigt förtecken.  
 
 
4) Ytterligare resultat 
 
Enkätundersökningen i klass X visade att 92 % (respektive 95 % i Klass Y) av eleverna tyckte 
sig veta att negativa tal är tal mindre än noll. 92 % i klass X (respektive 95 % i klass Y) 
svarade att de kunde ange visa talet –5 på tallinjen. Alla elever (respektive 95 % i klass Y) 
ansåg sig kunna ange det motsatta talet till ett givit tal.  
 
38 % av eleverna (respektive 20 % i klass Y) tyckte att lektionen var tråkig däremot tyckte 25 
% av eleverna (respektive 35 % i klass Y) att lektionen var rolig.  
 
Resten i klass X kunde inte bestämma sig, bland dem också de 8 % som inte visste att 
negativa tal är mindre än noll. 8 % av eleverna angav att klassrumsundervisningen tog för 
lång tid. 20 % av eleverna i klass Y menade att undervisningen tog för lång tid. 
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4 DISKUSSION 
 
Resultatet visar att såväl förbättringar som försämringar av elevernas resultat kan konstateras. 
Försämringarna kan förmodligen hänföras till att de nyss inlärda räknemetoderna ännu inte 
har satt sig fast. Enligt både Malles (1989) och min åsikt beror detta på att eleverna tidigare 
löste uppgifterna intuitivt genom att tänka logiskt, som att t.ex. knyta an till termometern. 
Genom klassrumsundervisningen tillkom den abstrakta och formella matematiken varigenom 
enligt Malle en osäkerhet uppstår i elevens tänkande då eleven förkastar den tidigare intuitiva 
metoden och ännu inte är förtrogen med de nya formella metoderna.   
 
De sammantaget bättre resultaten i klass Y visar att de riktiga kritiska aspekterna 
uppenbarligen hittats. Undervisningssättet underlättar tillgången till de negativa talen genom 
användningen av anpassat arbetsmaterial direkt riktat mot negativa tal. Andra svårigheter i 
bearbetningen av matematiska uppgifter kringgås därigenom, t.ex. uppgifter med 
problemlösning. Det gav alltså utdelning att omarbeta undervisningsplaneringen. De 
förändrade detaljerna var betydelsefulla för elevernas prestationer. 
 
Eftersom eleverna i klass X mestadels arbetade självständigt var de hänvisade till egna 
strategier och lärobokens metoder. Visserligen hade min undervisning i klassen försökt att 
uppvisa andra aspekter, men dessa kompletteringar togs inte emot av eleverna. Detta märktes 
tydligt då eleverna inte ställde några frågor.  Även enkäten i klass X visade att det fanns 
elever som inte förstått lärandet av de negativa talen. Eleverna i klass X hade inte eller i 
endast ringa grad kunnat dra nytta av klassrumsundervisningen. Orsaken må inte bara sökas i 
elevernas vanor, utan även i gestaltningen av undervisningen, då jag tillät endast litet 
självarbete.  
 
Lärarens roll i klassrummet blir också tydlig när man betraktar resultaten. Klass Y var van vid 
att en lärare gav tydlig vägledning hur matematiska problem skulle tacklas. Hon gav exakta 
planeringar och instruktioner vilket slutligen ledde till framgång. Detta blir tydligt även vid 
forskning i andra länder, där läraren intar en stark ledarroll. Trots detta skulle jag vilja påpeka 
att jag redan i tidigare kurser hänvisade till problem med kompatibiliteten vid forskning: Det 
svenska samhället kan inte utan vidare jämföras med samhällsstrukturer i andra länder och 
kulturer. Visserligen är matematiken som sådan väl jämförbar internationellt men de 
didaktiska metoderna vill jag inte utan vidare jämföra.  
 
Ändå visar undersökningen hur betydelsefull lärarens planering av lektionen är, då bättre 
resultat kan uppnås genom god undervisning. God undervisning betyder här att:  
 

• Kartlägga elevernas förkunskaper, 
• Möjliggöra spontana förändringar i planeringen, 
• Att ett komplicerat tema som negativa tal lärs målorienterat så att de verkligt relevanta 

ämnesområdena inhämtas och 
• Det ges en diagnostisk kontrollmöjlighet under undervisningen. 

 
Detta visar att lärarens roll är stor och stark. Undervisningen betyder oerhört mycket för 
elevernas kunskapsinhämtning. Individualisering är säkerligen en viktig komponent i 
undervisningen men man får inte underskatta vikten av undervisning i klassrummet och 
därmed lärarens roll. Detta må ha glömts bort i dagens skola i Sverige, men undersökningen 
visar tydligt behovet av att undervisa hela klassen. Just för blivande lärare ska därför denna 
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undersökning visa att undervisning i klassrummet betalar sig, vilket enligt min mening säkert 
kan utvidgas att gälla även andra ämnesområden inom matematiken eller andra skolämnen.  
 
Som redan i inledningen beskrevs skulle jag gärna vilja ha en lösning på det problemet, att en 
hel del elever ibland har väsentligt sämre resultat än andra. Dessutom visade det sig under 
VFU: n att spannet mellan väl godkänd och underkänd kan vara mycket stort. Så stort att en 
del elever gav upp, inte visade någon motivation eller inte såg någon mening med att räkna 
uppgifter i läroboken. Eftersom de i vilket fall som helst säger sig vara dåliga: När jag 
försökte diskutera detta med elever under VFU: n tyckte flera att de ändå var så dåliga att de 
inte längre kunde komma i kapp och andra tyckte ”jag bryr inte om matematik.”. Redan då 
funderade jag över hur man kan motivera dessa elever. Visserligen får svaga elever 
stödundervisning men när motivationen pekar mot noll aktiverar man dem inte med detta. Det 
används alldeles för mycket lektionstid till att prata om t.ex. förstörelsen av privategendom, 
skolans inredning eller bråk i bussen så att matematikdiskussionerna hamnar allt mer i 
bakgrunden. De exakta orsakerna till detta missförhållande skall inte ha varit föremål för 
denna undersökning. Jag skulle vilja diskutera några aspekter som jag anser vara intressanta 
och även beröra erfarenheter jag samlade under min praktiktid såväl som under min tid som 
lärare i Tyskland  
 
I den här undersökningen kom det fram två saker som skall diskuteras i det följande: 
Begreppet negativa tal och några didaktiska komponenter i matematikundervisningen, 
nämligen planering, vikten av diagnoser, individualisering samt lärarens undervisning. Då 
enligt läroplanen individens lärande skall stöttas i mesta möjliga mån, kunde man mena att en 
fullständigt individualiserad undervisning skulle vara det bästa för eleven. I den här 
diskussionen vill jag visa på att lärarens undervisning trots allt är intressant. Avslutningsvis 
diskuteras utländska barns undervisning.  
 
Överraskande för mig var att många av eleverna i den undersökta åttondeklassen redan 
kommit i kontakt med negativa tal, trots att läroboken för sjunde klass inte behandlade dessa. 
Särskilt uppgifter med negativa tal som har koppling till vardagliga ting löstes lätt, varför man 
kan förmoda att det alldagliga livet underlättar umgänget med negativt tal, då människor 
dagligen talar om skulder. Minusgrader på termometern är inte något konstigt för elever i 
klass åtta. De svårigheter med negativa tal i vardagen Winter (1989b) beskriver är 
förmodligen inte aktuella idag.    
 
Uppgifter med negativa tal i icke konkretiserad dvs. abstrakt form löstes även de väl, så länge 
uppgifterna liknade 2-7=y. Eleverna räknar baklänges över nollan som Hefendehl-Hebeker 
beskrev, eller de försökte konkretisera genom att sätta in termometern som hjälpmedel. 
Därvid använde eleverna erfarenheter ur omvärlden för att komma fram till ett (korrekt) 
resultat. Eleverna använde alltså den av Hankel  (citerad i Malle, 1989) postulerade 
permanensprincipen då eleverna räknade med negativa tal som om de vore användbara som 
de positiva talen. Jag delar Malles (1989) och Hefendehl-Hebekers (1989b) mening, då även 
jag anser att permanensprincipen underlättar det självständiga utforskandet av nya områden 
inom matematiken. Frågeställningen ”varför är det så?”skjuts för tillfället på framtiden. 
Eleverna behöver inte inlåta sig på abstrakta bevis, utan kan använda det som de hittills lärt 
sig på de negativa talen som blir ett nytt talområde i mängden Z. Jag tycker däremot inte som 
Hefendehl-Hebeker att man skall införa de negativa talen med algebraisk utgångspunkt utan 
håller det för viktigt att den konkreta användningen skall ha förtur. Området med de negativa 
talen kan man förmodligen också möta och utforska på lek som Malle (1989) och Schwenen 
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(2006) genomförde. Jag hade tyvärr inte tillräckligt med tid till förfogande även om dessa 
lekfulla metoder verkligen tycktes lockande.    
 
Intressant var, hur eleverna skulle utveckla tankeobjektet enligt Malle (1989) om de negativa 
talen: Jag hade förväntat mig att några elever skulle ha problem att se nollan som ett absolut 
nollvärde och att det inte finns något som kan vara mindre än noll. Uppenbarligen 
förekommer denna av Hefendehl-Hebeker beskrivna svårighet inte hos elever i årskurs åtta. 
Inte heller verkar det finnas några svårigheter hos eleverna i åttondeklasser att betrakta 
negativa tal fullständig isolerat och följaktligen inte som en utvidgning av de naturliga 
(positiva) talen. Jag förmodar att eleverna utan att speciellt fundera över saken helt enkelt 
utvidgar negativa talens konkreta användning till att omfatta det konkreta som allmängiltigt: 
Ungefär som Malle beskriver använder eleverna ett aktivt handlingssätt genom att lösa 
uppgifter i läroboken respektive det utdelade materialet och stöter senare på ett formellt 
system varmed uppgifterna är lösbara. Tallinjen och motsatta tal är alltså inget problem. 
Tyvärr kunde inte elevernas tankegång vid lösningen av de aritmetiska uppgifterna följas 
fullständigt då de var vana vid att endast svara med resultatet. Uträkningarna gjordes i 
huvudet eller suddades bort. För mig som lärare skulle just dessa uträkningar ha varit av 
största intresse då jag gärna ville veta vilken nivå på negativa talens tankeobjekt enligt Malle 
eleverna hade uppnått. Malle själv gjorde en längre undervisningsperiod över flera veckor 
under vilken eleverna hade nått ungefär till nivå fyra, alltså förståelsen av nya skrivsätt och 
deras mening. Igenkännandet av generella räkneoperationsalgoritmer hade inte utvecklats. 
Eleverna i den här undersökningen hade inte heller nått det sist nämnda igenkännandet av 
generella räkneoperationsalgoritmer efter undervisningsperioden.  
 
Eleverna i undersökningen räknade, som också Malle observerade, hellre 5 – 2 än –2 + 5. De 
förutsatte kommutativlagen för negativa tal.  Uppgifter som 5 + ( -3) eller  5 – (-3) 
omvandlades i min undersökning snarare proceduralt dvs. eleverna kände till att ”+ (-3)” 
kunde ersättas av ”-3” och ”- (-3)” med ”+ 3”. Enligt min mening förstod eleverna inte 
verkligen ”varför” de räknade så. För det sista steget behövs det mer tid. Man skull enligt min 
mening bearbeta några uppgifter ur läroboken djupgående, t.ex. med hjälp av laborativt 
material. Jag försökte visserligen förklara räkneoperationerna med hjälp av ritningar och 
LEGO bitar men tiden var allt för begränsad, så att ingen fullständig framgång nåddes.  
 
Visualiseringen av räkneoperationer med hjälp av pilar som Anderberg & Källgården (2007) 
föreslog, ställde också till stora problem. Trots att man förstått tallinjen uppfattade många 
elever arbetet med pilarna som enbart tidskrävande. Väsentligt mer framgång hade 
undersökningen av mönster, även det föreslaget av Anderberg & Källgården. Eleverna var 
synbart intresserande, vilket de uppkomna frågorna visade.  
 
Gång på gång träffar man på temat undervisningsplanering. Lauter (2005) skrev, att det är till 
hjälp för läraren om han eller hon företar en ganska detaljerad planering utifrån en grov 
planering. Löwing & Kilborn (2002) skrev däremot att planeringen inte ska göras alltför 
detaljerad, eftersom undervisningen aldrig blir så som läraren föreställt sig den. Detta märktes 
också i de undersökta klasserna: Trots att båda lektionerna var planerade för en dag var, måste 
planeringen förkastas då omständigheter inträffade som omöjliggjorde ett förverkligande.  
Eftersom undervisningen förlöper interaktivt tillsammans med eleverna kan detta inte 
jämföras med en föreläsning, där en föreläsare delar med sig av sitt vetande inom en fastställd 
tidsram. Skolan är enligt Fransson & Morberg (2001) komplex, individuell och komplicerad. 
En starkt detaljerad planering är därför inte särskilt betydelsefull. Dock skulle läraren enligt 
min mening bemöda sig om att ange grovt inom vilken tidsram man ska ha gått igenom vissa 
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ämnesområden och proven kommer att genomföras. Däremot skulle jag kunna tänka mig en 
detaljerad planering som betydelsefull om den erbjuder variationsmöjligheter.  
 
När jag undervisade i klass X hade jag trots noggrann planering ständigt känslan av att flyta 
genom undervisningen: Jag kände mig osäker. Jag fick ingen feedback av någon elev, inga 
frågor, inga instämmanden. Svaren på mina frågor kastades ut i klassrummet. Det fanns ingen 
möjlighet att konstatera vad eleverna verkligen lärde sig. Eftertestet gav visserligen ett resultat 
men svagheter hos de enskilda eleverna avslöjades inte.  
 
Eleverna ska visserligen själva ta ansvar för sitt lärande, men allt för mycket självstudier kan 
enligt min åsikt och även enligt Löwing & Kilborn (2002) föra till att kontrollen förloras. Om 
en lärare dessutom inte tillräckligt dokumenterar elevernas kunskapsnivå kan det föra till 
oöversiktlighet. Det kan hämma sig enligt Lauter (2005) om läraren blir sjuk och någon form 
av vikarieundervisning ges. Jag personligen skulle föredra en dokumentation enligt 
portföljmetoden där man verifierar vilka mål den enskilde eleven har uppnått, och vilka elever 
som behöver stöd med hjälp av individuella åtgärder. Enligt min mening är även en detaljerad 
kartläggning av temat viktig.  Med  temat menas här t.ex. negativa tal. En kartläggning kan då 
vara 
 

• Mötet med negativa tal i konkreta exempel 
• Tallinjen och motsatta tal 
• Matematiskt språk och matematiska tecken 
• Aritmetik i addition och subtraktion 
• Aritmetik i multiplikation och division 
• Negativa tal i mer komplexa sammanhang 

 
Med ledning av det nyss nämnda blir också betydelsen av diagnosen synbar. Enligt min 
mening är det därvid framförallt viktigt att framhålla syftet med diagnoser för eleverna. Det 
rör sig inte om att betygsätta eleverna utan om att upptäcka svårigheter. Då behöver det inte 
nödvändigtvis vara elevens svårigheter utan även brister i undervisningen, alltså lärarens 
svagheter. Läraren får en kontroll av om hans undervisning överhuvudtaget når fram till 
eleven. Förtester är därvid intressanta för att fastslå ingångsnivå och för att kunna företa en 
differentiering i undervisningen enligt Lauter (2005). Men även i löpande undervisning är 
diagnoserna till hjälp. Att arbeta med arbetsmaterialet i klass Y i undersökningen gav en klar 
fördel när jag tittade igenom arbetshäftena efter lektionen. Man kunde se vad eleverna inte 
förstått eller hur mycket de inte hade hunnit med under undervisningsenheten. Efter detta kan 
läraren förändra sin planering i motsvarande grad som Löwing & Kilborn (2002) beskrev och 
fastställa nya delmål. Därigenom underlättas uppnåendet av klassmålet, här alltså förståelsen 
av negativa tal.  
 
Om jag nu under eller efter studien frågar mig om alla elever ”är med”, när det gäller negativa 
tal,  måste jag helt klart svara nej. Vid de undersökta klasserna fanns det också elever vars 
motivation strävade mot noll. Insikten därtill fick man av lärarnas kommentarer utanför själva 
undersökningen. Man yttrade stämningar som missmod, psykisk belastning på grund av 
utökad undervisningsskyldighet och trötthet, men påpekade också att lärare är frånvarande på 
grund av yrkesrelaterad sjukdom. Vikarierande lärares insatser kanske inte heller precis 
förbättrar elevernas resultat. För att klara av allt detta måste en lärare bestämma sig för hur 
han eller hon vill bedriva sin undervisning. Eleven ska stå i centrum. Han eller hon ska få 
hjälp med kunskapsinhämtningen och kunskapsutvecklingen i ämnet matematik, i detta fall 
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kunskap som handlar om begreppet negativa tal. Hur ska man göra – klassrumsundervisning 
eller individualiserad undervisning   
 
Den individualiserade undervisningens fördel är kanske att läraren har mer tid för de svagare 
eleverna medan de starkare kan arbeta självständigt en viss tid med böckerna. I praktiken 
visade, enligt Vinterek och enligt egna observationer, att många elever helt enkelt inte gör ett 
dugg så länge läraren tittar bort. Eleverna vänjer sig så pass vid detta arbetssätt, att de inte ens 
klarar mindre uppgifter som t.ex. att teckna en tallinje under en lektion. Han eller hon kan inte 
riktigt förstå sina medmänniskor eller kolleger när dessa betraktar positiva och negativa tal 
som en gemensam mängd. Det skulle alltså uppstå ett kommunikativt problem, enligt min 
uppfattning, vilket skulle föra till irritation som om två människor pratar olika språk. Därför 
anser jag kommunikation i klassrummet för mycket viktigt och därmed också 
klassrumsundervisningen. Lauter menade att matematik per automatik blir mer tilltalande och 
skenbart lättare, när eleverna märker att de kan något samt kan meddela sitt vetande akustiskt. 
Lauter motsatte sig inte den individualiserade undervisningen utan förordade en passande 
blandning av båda, klassrumsundervisning och självständigt arbetet med arbetsmaterial.  
 
Svaga elever bör enligt Löwing & Kilborn (2002) ges chanser vilket naturligtvis även bör 
gälla elever med utländsk bakgrund. Något kritiskt ser jag på utländska elevernas integration i 
matematikundervisningen. Jag delar uppfattningen att det är positivt att utländska elever 
undervisas tillsammans med de svenska barnen. De får då chansen att finna nya vänner som 
de kan vara tillsammans med både i skolan och på fritiden. Däremot tycks det mig tveksamt 
om det räcker att trycka en arbetsbok i handen på dem med vilken de skall ”arbeta ensamma 
bland de andra eleverna”. De utländska eleverna kan finna detta arbetssätt främmande, 
speciellt om i deras kulturer den verbala kommunikationen prioriteras högt. Svårigheten 
ligger ofta inte ens i det matematiska, utan snarare i att de inte känner sig riktigt trygga i det 
nya landet även om man har vistats här i flera år. Utländska barn och vuxna bombarderas med 
ett otroligt högt antal informationer som de enligt Lauter (2005) inte förmår förstå och sortera 
bort. Det är följaktligen mycket svårt att förklara begreppet negativa tal för dessa elever. 
 
Under min undersökning träffade jag på några elever med utländsk härkomst som förstod 
mycket litet svenska. Lauter (2005) föreslår i såna fall ett nära samarbete mellan matematik- 
och språkläraren så att man går igenom viktiga begrepp framför allt i talad form. Lauter ger 
praktiska anvisningar hur man övar hörandet, talandet och skrivandet av tal symboler och 
uppgifter. De observerade eleverna hade ibland tolkar med sig, men arbetade för det mesta på 
egen hand i arbetsböcker. Jag kunde överhuvudtaget inte kommunicera med dessa elever, då 
de inte förstod vare sig svenska, engelska eller tyska. Men uppgifterna hade anvisningar på 
svenska som ”ordna dessa tal i storleksordning” eller ”skriv tre tal som ligger mellan 35 och 
46 ”. Läraren är i dessa fall, enligt min mening, totalt maktlös. Det finns ingen möjlighet till 
kommunikation. Därtill kan man inte vara säker på att tolken översätter med erforderlig 
noggrannhet eller om elevens modersmål innehåller motsvarande uttryck. Jag kan föreställa 
mig att en undersökning på detta tema skulle anta stora proportioner men skulle vara väl 
intressant. 
 
Förslag till vidare forskning i samma riktning 
 
Då det sammantagna antalet elever var litet uppstod en önskan om fler partnerskolor, klasser 
eller elever för att höja tillförligheten dvs. kunna generalisera bättre. Malle använde ett spel 
för de negativa talens införande där tärningar med olika färger användes. Spelet videofilmades 
och utvärderades. Jag skulle kunna tänka mig en liknande metod för en undersökning om 



 39 

tillräckligt med tid kunde avsättas, inte av studenten eller forskaren, men av den ordinarie 
lärarens tid. Det skulle störa den ordinarie undervisningens planering i stor utsträckning, då 
man skulle behöva flera veckors forskning för detta projekt.  Vid en liknande  undersökning 
skulle jag använda mig av en liknade metod som denna om jag skulle fortsätta forska inom 
detta område.   
 
Till sist 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det är en viss utmaning att lära ut de negativa talen. 
Eleverna träffar på ett talområde som visserligen på något sätt verkar bekant men ändå är 
svårtillgängligt. När man införlivar de aritmetiska räknereglerna, till att omfatta talområdet 
naturliga tal, utvidgas inom loppet av skoltiden området flera gånger, eftersom inte enbart det 
negativa talområdet utan även det positiva talområdet utvidgas med bråkräkning och 
decimaltal. För att begripa det nya talområdet negativa tal fullständigt behövs det kanske 
tillräckligt intresse från elevens sida. Lauter (2005) menade att genom att beträda det nya 
området blir eleven nyfiken vilket i sin tur motiverar eleven att fördjupa sig i materialet. 
Nyfikenheten till en början kan med lärarens hjälp utvidgas till ett intresse för matematik, 
varigenom mer komplexa ämnesområden inom matematiken görs mer tillgängliga.  
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6 BILAGOR 
 
 

A. Räknelagar 
 
Om man antar att a, b, c, ... är element i mängden Z gäller enligt Nystedt (1995) följande 
räknelagar för heltalen:    
 
Addition och Multiplikation 
 
Slutenhet: 
 
a + b är heltal och a * b är heltal. 
 
Kommutativitet: 
 
a + b = b + a och 
a * b = b * a. 
 
Associativitet: 
 
(a + b) + c = a + (b + c) och  
(a * b) * c = a * (b * c). 
 
Distributivitet: 
 
a * ( b + c) = a * b + a * c) och  (a + b) * c = a * c + b * c. 
 
Entydighet: 
 
Om a = b, så gäller a + c = b + c och a * c = b * c. 
 
Om noll: Det finns ett tal, kallat 0, sådant att 
 
a + 0 = a; för alla a. 
a * 0 = 0; för alla a. 
Om a * b = 0, så a = 0 och/eller b = 0. 
 
Om ett:  
 
a * 1 = a; för alla a. 
 
Subtraktion och Division: 
 
Existens: 
 
a – b = c om det finns ett tal c sådant att a = b + c. 
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a / b  = c om det finns ett tal c sådant att a = b * c. 
 
Lager för likhet: 
 
Reflexivitet: 
 
a = a 
 
Symmetri: 
 
Om a = b; så b = a. 
 
Transitivitet: 
 
Om a = b och b = c, så a = c. 
 
Ordningsrelationer: 
 
Om det finns ett naturligt tal c sådant att a = b + c, gäller a > b; dvs. a större än b. 
 
Transitivitet: 
  
Om a > b och b > c; så a > c. 
 
Addition av olikhet: 
 
Om a > b, så a + c > b + c. 
 
Multiplikation av olikhet: 
 
Om a > b, så a * c > b * c   om   c > 0   eller    a * c < b * c   om c < 0. 
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B. Förtest  
 
1. På Agnethas kontobesked står det – 300 kronor. Vad visar kontobeskedet om hon sätter in 
1000 kronor ? Visa även uträkningen ! 
 
 
 
 
 
 
 
2. En termometer visar på morgonen +2 grader och senare –3 grader. Hur 
mycket har temperaturen förändrats ? 
 
 
 
 
 
 
3. Rita färdigt tallinjen och markera talen 4 och (- 2)  
 
 
 
          0   
    
 
        Jag kunde inte lösa uppgiften eftersom jag inte vet vad en tallinje är. 
 
 
 
4. Vilket är det motsatta talet till  

 
a) ( - 5)   _______           b)  75  ________ 

 
       Jag vet inte vad motsatta tal betyder. 
 
 
5. Räkna ut: 
 
a) 2 – 7 = _______________ b) 5 – ( - 9) =_________________ 
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C. Eftertest 

 
1. På Pers kontobesked står det – 400 kronor. Vad visar kontobeskedet om han sätter in 500 
kronor ? Visa även uträkningen ! 
 
 
 
 
 
 
 
2. En termometer visar på morgonen +3 grader och senare –5 grader. Hur 
mycket har temperaturen förändrats ? 
 
 
 
 
 
 
3. Rita färdigt tallinjen och markera talen 2 och (- 3)  
 
 
 
                  0   
    
 
        Jag kunde inte lösa uppgiften eftersom jag inte vet vad en tallinje är. 
 
 
 
4. Vilket är det motsatta talet till  

 
a) ( - 11)   _______           b)  90  ________ 

 
       Jag vet inte vad motsatta tal betyder. 
 
 
5. Räkna ut: 
 
a) 5 – 8 = _______________  b) 3 – ( - 7)   ________________ 
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D. Några detaljerade resultat i kronologisk nedskrivning 
 
Förundersökning klass X 
 
5 undervisningstillfällen observerades. Läraren kom aldrig för sent, men en tredjedel av 
eleverna kom mellan 5 och 20 minuter för sent. Ungefär 3 minuter vid varje 
undervisningstillfälle pratades ej matematik, dvs. 6 %. 
 
Vid de fem tillfällena förekom det 5+7+2+3+3 = 20 minuter klassrumsundervisning. Varje 
undervisningstimme var 50 minuter, så att klassrumsundervisningen utgjorde 8 % av 
lektionstiden. 
 
Elevens självständiga arbete utgjorde alltså 86 %, förutsatt att eleven inte kom för sent. Det 
tillkom läxor. 
 
Förundersökning klass Y 
 
5 undervisningstillfällen observerades. Läraren kom aldrig för sent, nästan alla elever var 
närvarande när lektionen började, dvs. några få elever kom obetydligt för sent.  5+3+12+5+4 
= 29 minuter pratades ej matematik på grund av att läraren var klassläraren. Läraren slutade 
10 minuter tidigare vid två tillfällen, så att knappt 20 % av undervisningstiden inte användes 
för matematik.  
 
Vid de fem tillfällena förekom det 12+40+10+40+12 = 114  minuter klassrumsundervisning. 
Varje undervisningstimme var 50 minuter så att klassrumsundervisningen utgjorde knappt 46 
%.  De två långa passen var utförliga genomgångar av lärarens diagnos. 
 
Elevernas självständiga arbete utgjorde 34 %. Det tillkom läxor. 
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Förtest 1, måndag 8 september, 2008; Klass X 
 
21 deltagare skrev diagnosen, resten var sjuka eller lämnade inte in förtestet. 
 
Uppgift 1: 

På Agnethas kontobesked står det – 300 kronor. Vad visar kontobeskedet om hon 
sätter in 1000 kronor ? Visa även uträkningen ! 

  
Rätta svar: 12 elever. 
7 elever gjorde uträkningen 1000kr –300kr = 700kr;  
2 elever räknade  300-1000=700 och svarade med 700kr  
2 elever räknade –300+1000=+700 
1 elev räknade 1000+(-300)=700 och svarade med 700kr 
 
7 elever räknade 1000kr + 300kr = 1300 kr 
1 elev räknade 300+1000=1300 och svarade ändå 1000kr 
1 elev räknade  1000kr – (-300kr) = 300kr 
 
Uppgift 2: 

En termometer visar på morgonen +2 grader och senare –3 grader. Hur mycket har 
temperaturen förändrats ? 

 
Ett problem dök upp: Uppgiften frågar efter förändringen och eleverna svarade då 5 grader 
som inte är fel. Jag skulle ha frågat i vilket håll förändringen gick. Det fanns olika svar: 
 
3 elever:     … gått ner 5 grader  
10 elever:     5 grader 
4 elever:     -5 grader 
1 elev:        +2  +1  0  -1  -2  -3      det har förändrats 5 grader 
1 elev:        2  1  0  1  2  3  = sjunkit ner 6 grader 
1 elev:        ? 
1 elev:        1 grader 
 
Uppgift 3: 

Rita färdigt tallinjen och markera talen 4 och (- 2) 
 
11 elever löste uppgiften korrekt,  
4 elever löste uppgiften inte helt korrekt, T.ex. fel avstånd från nollpunkten eller minustecken 
saknas och en skrev termometergrader under linjen. 
1 elev ritade tallinjen åt fel håll. 
1 elev ritade helt fel. 
1 elev ritade tallinjen korrekt men markerade 5 och -3 
3 elever visste inte vad en tallinje är. 
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Uppgift 4: 
 

Vilket är det motsatta talet till a) (-5) och b) 75 
 
14 elever löste uppgiften korrekt. 
2 elev hade ett tal fel. 
2 elever hade två fel. 
3 elever visste inte vad motsatta tal betyder. 
 
Uppgift 5: 

Räkna ut: a) 2 – 7 =    och    b) 5 – ( - 9) =    
 
Deluppgift a) löste 12 elever korrekt. 
1 elev skrev –3 
7 elever skrev 5 
1 elev skrev f 
och 1 elev skrev inget svar. 
 
Del uppgift b) löste 4 elever, därav skrev en 5 – (-9) = 5 + 9 = 14. De andra eleverna skrev 
bara resultatet 14 
3 elever svarade inget, 
2 elever svarade 4 
5 elever svarade –4  och 
1 elev svarade –14. 
 
 



 50 

Eftertest 1, måndag 15 september 2008; klass X 
 
20 deltagare. 
Uppgifterna är liknande som förtestet, skillnaden är att andra tal användes. 
 
Uppgift 1:  
 

På Pers kontobesked står det – 400 kronor. Vad visar kontobeskedet om han sätter in 
500 kronor ? Visa även uträkningen ! 

 
19 rätta svar 
1 elev skrev ingenting (Eleven har problem med svenska språket) 
uträkningssätt varierar; några skrev 500kr –400kr =100 kr,  
en del skrev –400kr +500kr = 100kr  
två elever skrev 500 + (-400) = 100 
en elev skrev 500 – 400 – 100   svar 100kr 
en elev skrev –400 + 500 = -400 + 400 + 100 = 0 + 100 = 100 
Men andra skrev Då står det 100kr kvar eller liknande. 
 
Uppgift 2:  

En termometer visar på morgonen +3 grader och senare –5 grader. Hur mycket har 
temperaturen förändrats ? 

 
12 elever fick 8 grader och en del räknade 3+5 
1 elev svarade –8 grader. 
5 elever svarade 7 grader 
1 elev svarade 3 - (-8) = -2 
1 elev svarade 3 (-8) = 5 
 
En elev frågade hur det kan hända att temperaturen blev lägre senare eftersom han förväntade 
att det är kallare på morgonen. 
 
 
Uppgift 3: 

Rita färdigt tallinjen och markera talen 2 och (- 3) 
 
15 elever ritade och markerade rätt. 
1 elev markerade " – 4” istället av ”- 3". 
1 elev skrev jag vet vad det är men jag fattar inte hur man gör. 
3 elever markerade alla tal från –7 till 7. 
 
Uppgift 4: 

Vilket är det motsatta talet till a) (-11) och b) 90 
 
Alla elever svarade rätt, även den som har mycket problem med svenska språket. 
 
 
Uppgift 5: 

Räkna ut: a) 5 – 8 =    och    b) 3 – ( - 7) =    
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a-uppgiften: 
 
12 elever svarade bara resultatet –3 
1 elev skrev 5 + (-8) = - 3 
1 elev skrev 8-5=3och I nästa rad  5 - 8= - 3 
4 elever skrev 3 
1 elev skrev 2 
1 elev skrev ingenting (en elev som har problem med svenska språket) 
 
b-uppgiften: 
 
ingen elev svarade rätt! 
5 elever svarade    – 10 
6 elever svarade    – 4  
6 elever skrev ingenting  
en elev skrev – 6  
en elev skrev +4 
en elev skrev 5 
 
Före/efter-jämförelse, klass X 
 
Som sagt fanns det 21 elever som skrev förtestet och 20 elever som skrev eftertestet. 18 elever 
skrev såväl förtest som eftertest så att det finns en möjlighet att jämföra resultat ( se tabell 3) :  
 
 
 
tabell 3: för- och eftertest klass X 
 
uppgift försämring lika fel lika rätt förbättring 
kontobesked   11 7 
differens på termometer 47 1 12 1 
markeringar på tallinjen 1 1 11 5 
motsatta tal   12 6 
beräkning a-uppgift 4 2 9 3 
beräkning b-uppgift 3 15   
 

                                                 
7 eleverna fick en förändring av 7 grader i eftertestet 
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Videofilmen av undervisningstillfälle; klass X 
 
När lektionen börjar finns det bara ett fåtal elever i klassrummet. Varken jag eller den 
ordinarie läraren visste om att eleverna hade ett simpass innan matte lektionen. Simhallen är 
ungefär 2500 meter ifrån skolan och det tar kring 20 minuter efter lektionens start innan alla 
elever är närvarande.  
 
Jag beslutar tillsammans med läraren att jag delar upp lektionen och att jag ska undervisa den 
andra delen på måndag. Jag letar igenom mina papper och försöker hitta en snabb lösning. Jag  
beslutar att lämna kvar delen som handlar om negativa tals aritmetiska övningar.  
 
De negativa talens introduktion genomförs enligt min planering med hjälp av enkla exempel 
som t.ex. 4-5 =? Eleverna vet redan att det blir „minus ett“. Bara en elev föreslår att resultatet 
kan bli  "ett minus“. Jag frågar varför det ska vara "minus ett “ och en elev försöker förklara 
att " när fyra är borta måste det bli minus ett“.  
 
En annan elev tar upp exempel med termometer. Jag ritar en termometer på tavlan, markerar 
några värden (-5; 0; 5) och ritar en pil neråt från 4 till –1.  
 
Jag ger ett exemplet som handlar om bankkontot: 
200 kr har jag på kontot;  
600 kr ska jag betala med VISA kortet  
Jag har –400 kr på kontot  
Jag sätter in 700kr på kontot:  
 
-400 kr + 700 kr = ? 
 
Elev föreslår 700 kr – 400 kr = 300 kr.  
Inga andra förslag; jag föreslår att man kan dela upp 700 kr i 4 hundralappar plus tre 
hundralappar, alltså 700 kr = 400 kr + 300 kr. 
 
Jag skriver på tavlan: 
-400 kr + 700 kr = -400 kr + 400 kr + 300 kr = 300 kr. 
 
Jag frågar efter en situation som visas på termometern (pilen från 4 till –1) och skriver då  
4  ....................  = -1   
„Vilken operation måste utföras för att få minus ett?“ elev: " minus fem“. 
 
Ett annat exempel är „pilen från –3 till 2“ 
 
-3 ...................   = 2 
Samma fråga som före, elev svarar: „plus fem“. 
 
Jag ritar och talar om tallinjen och ber eleverna rita en egen tallinje. Det blir mycket högljutt I 
klassrummet när de tar fram sina böcker, pennor osv. Det tar några minuter innan eleverna 
kommer igång.  
 
När eleverna har ritat färdigt sina tallinjer börjar jag prata om motsatta tal och skriver två 
meningar på tavlan som ska ge ett exempel på två motsatta tal: 
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„-3 är det motsatta talet till 3“ och „3 är det motsatta talet till –3“ 
 
Jag talar om att till varje positivt tal finns det ett negativt tal och till varje negativt tal finns det 
ett positivt tal. För att undvika att eleverna fixerar sig på talet „3“ i mitt exempel ber jag höger  
sida av klassen säga olika tal och den vänstra delen  ska svara med det motsatta tal som 
passar.  
 
Därefter behandlar jag den aritmetiska egenskapen av motsatta tal: 
 
5 000 000 + (-5 000 000) = 0 
- 4,485 + 4,485 = 0 
 
Jag avbryter min undervisning pga. att undervisningstiden är slut och hänvisar till 
fortsättningen på måndag. 
 
En elev frågade om talens ordning och jag ger 4 tal (-7; 10; –2; 3).  
Frågan till klassen „ i vilken följd ska jag skriva talen om det minsta ska komma först?“ 
 
Tillsammans med eleverna kommer vi fram till „-7; -2; 3; 10“ 
 
Jag avrundar undervisningstimmen och avslutar. 
 
 
 
Analys av videofilmen 
 
22 elever deltog undervisningen. Mer än hälften kom mycket för sent (20 minuter). 
 
Några positiva detaljer man kan iaktta på videofilmen: 
 
- Rösten har rätt ljudstyrka 
- Jag kan få  tyst på klassen när det behövs („kan ni vara tysta?“) 
 
Några negativa detaljer som ses på videofilmen: 
 
-  Texten på tavlan är skriven med för små bokstäver (bokstävernas och teckningarnas 
storlek). 
 
- Jag säger något och skriver samma sak efteråt på tavlan. Man kan fundera över om det är 
lämpligare att „tala och skriva“ samtidigt.  
 
- Min undervisning verkar vara långsam, dvs. jag gör ibland paus några sekunder när jag har 
pratat färdigt om en sak. Min avsikt är att eleverna ska fundera på det jag säger. Jag vill ge 
eleverna en chans att tänka efter  om de förstår vad jag säger eller om de kanske vill fråga 
något. Pauserna verkar dock störande i undervisnings flödet och några elever börja göra saker 
som inte hör  till  ämnet eller temat som undervisas. 
 
- Jag bläddrar för mycket i mina papper. Det beror delvis på ändringar av lektionens, alltså 
anpassningar på grund av att t.ex. lektionen börjar mycket senare än det var tänkt och att en 
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elev förekommer  mig med  termometern. Bläddringarna påverkar eventuellt elevens 
koncentration på temat.  
 
- Eleverna pratar bara få och korta meningar. Ingen riktig diskussion startar när jag ber dem 
fundera på en sak. Helst svarar eleverna med enbart resultat utan stora förklaringar.  
 
- Jag uppfattar inte att några elever leker med mobiltelefonen och inte gör uppgiften. Jag ser 
t.ex. ganska sent att en elev bara ligger på bänken eller en annan inte har arbetsmaterial med 
sig. Jag känner heller inte eleverna riktigt, utan jag observerade dem bara vid ett par tillfällen.  
 
 
Några detaljer som berör temat „negativa tal“ 
 
- Eftersom eleverna redan känner till negativa tal av någon anledning som jag inte vet, är en 
introduktion „från början“ eventuellt överflödig? Eller är startpunkten kanske inte lyckligt 
vald?  
 
 
Följande punkter är allvarliga och ska ändras vid nästa tillfälle: 
 

• Eftertestets resultat visar tydligt att eleverna förstår tallinjen och motsatta tal. 
 

• Det finns en försämring vid räkneuppgifter (deluppgift 5) som visar att eleverna 
försöker lösa uppgifterna med hjälp av halvfärdiga tillämpningar. Vid förtestet kan 
antas att eleverna gissade lösningsvägen och nu blir de förvirrade på grund av 
tidsbrister i klassrumsundervisningen. Undervisningen var alltså inte riktigt färdig vid 
ett undervisningstillfälle. Det verkar också vara så att eleverna inte klarar av långa 
undervisningspass även om de angav att undervisningslängden var lagom.  

 
• Negativa tals aritmetik förstås inte av eleverna. Ingen löste uppgiften av typen –a – (-

b) = c Det kom aldrig riktigt fram att „plus ett negativt tal“ motsvarar en subtraktion. 
Jag nämnde att ”minus ett negativt tal“ motsvarar en addition men eleverna förstod 
troligen inte. 

 
• Eleverna behöver väldigt mycket tid för att komma igång, t.ex. öppna en skrivbok. 
 
• Det fanns ingen kontrollmöjlighet under undervisningen. Jag visste inte vad eleverna 

förstod. 
 

• Planeringen passar inte till den här gruppen och är för noggrann. Anpassningen till en 
situation som det här till exempel att eleverna kommer allt för sent till undervisningen 
erfordras och kan tillämpas genom att ha en öppen struktur. 

  
• Bara tallinjen och motsatta tal hade en interaktion mellan lärare och eleverna.  

 
 
Man kan fundera på om eleverna ska skriva upp i sina skrivböcker några egenskaper om 
negativa tal.  
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Enkätutvärderingen klass X 
 
 
Det fanns 5 frågor, där man kunde kryssa för olika alternativ. 24 st av 25 st enkätsvar fick jag 
tillbaka. 
 
Fråga 1:  Jag förstår negativa tal som tal mindre än noll  
22 elever svarade ja och 2 elever svarade nej 
 
Fråga 2: Jag vet vad en tallinje är och kan visa talet –5 på tallinjen 
22 elever svarade ja och 2 elever svarade nej. Ingen elev svarade det tredje alternativet 
osäker. De nej-svarande eleverna var samma som svarade nej på fösrta frågan.  
 
Fråga 3: Jag vet vilket tal som är motsatta talet till –3 
24 elever svarade ja. Ingen svarade den andra alternativen nej. 
 
Fråga 4: Undervisningen var tråkig/vet inte/ rolig. 
9 elever svarade tråkig, 9 elever svarade vet inte och 6 elever svarade rolig. De nej-svarade 
(frågorna 1 och 2) elever svarade vet inte. 
 
Fråga 5: Undervisningen tog för lång tid / var lagom. 
2 elever svarade tog för lång tid och 22 elever svarade var lagom. De två elever som menar att 
undervisningen tog för lång tid kryssade vid frågan 4 att undervisningen var tråkig. 
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Förtest klass Y  
 
20 deltagare 
 
Uppgift 1: 

På Agnethas kontobesked står det – 300 kronor. Vad visar kontobeskedet om hon 
sätter in 1000 kronor ? Visa även uträkningen ! 

  
Rätta svar:  elever. 
2 elever gjorde uträkningen 1000kr –300kr = 700kr;  
6 elever räknade –300+1000=+700 
1 elev räknade: -300 + 300 = 0 ; 0 + 700 = 700 
 
4 elever räknade 1000kr + 300kr = 1300 kr 
6 elev räknade 300+1000=1300 och svarade ändå 1000kr 
1 elev hade inget svar 
 
Uppgift 2: 

En termometer visar på morgonen +2 grader och senare –3 grader. Hur mycket har 
temperaturen förändrats ? 

 
 
3 elever:     … gått ner 5 grader eller har minskats5 grader eller ...sjunkit 5 grader 
10 elever:     5 grader 
4 elever:     -5 grader 
3 elev:        det har förändrats 5 grader 
 
 
Uppgift 3: 

Rita färdigt tallinjen och markera talen 4 och (- 2) 
 
17 elever löste uppgiften korrekt,  
1 elever löste uppgiften inte helt korrekt, t.ex. fel avstånd från nollpunkten.  
2 elev markerade alla tal mellan 4 och minus 4 samt ritade på fel håll 
 
Trots att många svar var korrekta kryssade  
7 elever „Jag vet inte vad en tallinje är“. 
 
Uppgift 4: 

Vilket är det motsatta talet till a) (-5) och b) 75 
 
15 elever löste uppgiften korrekt.  
1 elev skrev 75 – som motsatta talet av 75 
3 elever visste inte vad motsatta tal betyder. 
1 elev antog 57 som motsatta talet till 75, men skrev korrekt +5 som motsatta talet till -5 
 
 
Trots att flera svar var rätta, kryssade 8 elever i fältet som betyder att man inte vet vad 
motsatta tal betyder. 
 



 57 

Uppgift 5: 
Räkna ut: a) 2 – 7 =    och    b) 5 – ( - 9) =    

 
Deluppgift a) löste 14 elever korrekt. 
1 elev skrev 1,93 
4 elever skrev 5 
och 1 elev skrev inget svar. 
 
Del uppgift b) löste 4 elever, därav skrev en ingen som svarade a uppgiften fel.  
 
5 elever svarade inget, 
1 elev svarade 4 
6 elever svarade –4  och 
4 elev svarade –14. 
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Videofilmen från torsdag 18 september, 2008; klass Y 
 
14:02 Undervisningen börjar, inte alla elever finns i klassrummet ännu. Jag skriver namn på 
tavlan.  
14:05 Jag möter eleverna med „god morgon“. Jag frågar eleverna  om arbetsmaterial, böcker, 
penna och linjal finns tillgängligt. Därefter ber jag eleverna stänga av mobiltelefonen. 
 
14:09 Jag pratar om tal, talen i naturen, t.ex. ett “antal”, hur många föremål jag kan se, osv.  
En elev att man prata om “positiva tal” när man pratar om ett antal av något. En annan elev att 
en termometer visar negativa grader Celsius.  Jag tar en termometer som jag tog med 
hemifrån. En elev säger att termometern visar 20 grader varmt, 
 
Jag frågar eleverna vad skulle ha hänt om termometern visar 28 grader: Har temperaturen 
minskat eller ökat?  
 
Vad har hänt när termometern visar senare –20 grader? Jag visar beräkningen med att räknar 
28  ner till 0 grader och minskar vidare till –20 grader: 
 

28 – 28 = 0 och 0 – 20 = -20 grader 
 
14:14 Eleverna tillfrågas vad addition och subtraktion betyder.. Några exempel visas på 
tavlan. Minustecken som operationstecken visas. Jag hänvisar att minustecknet på t.ex. –28 är 
ett tecken för att visa att det handlar om ett negativt tal. Minustecknets har alltså två 
betydelser  
 
Jag berättar om tallinjen, visar positiva talen och negativa talen samt talet noll. 
Säger några tal och frågar klassen om talen är positiva eller negativa. 
 
Viktiga begrepp skrivs på tavlan och upprepas ofta i undervisningen 
Begreppet motsatta tal tas upp och några exempel visas på tallinjen. Även “tal plus sitt 
motsatta talet är lika med noll » visas på ett aritmetiskt sätt och med hjälp av vita och röda 
LEGIO bitar:  
 

a + (-a) = 0 
 
14:17 Arbetshäften delas ut. Eleverna börjar jobba på en gång utan att kasta bort någon tid. 
Det härskar bra arbetsro i klassrummet och eleverna som ber om hjälp räcker upp handen. 
Eleverna jobbar för det mesta ensamma. Om de får problem, frågar de inte sin klasskamrat 
utan läraren.  
 
 
15 minuter senare är några elever klara med papperet. Ungefär vid samma tidpunkt finns det 
fler elever som har problem med de aritmetiska uppgifterna. Jag hjälper eleverna en och en, 
besvarar frågorna, förklarar addition/subtraktion med LEGO bitarna och med andra exempel 
på papperet. 
 
14:45 Lektionen avslutas, nästan alla elever är färdiga. Jag samlar in de resterande 
arbetspapper och delar ut en enkät som ska fyllas i av eleverna och samlas in igen.   
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Analys: 
 
Några saker som upptäcktes vid analysen av videofilmen:  
- Den här gången fanns det några få förseningar på ungefär 3 minuter. 
- Ibland ville jag berätta något och konstaterade då att jag glömt något annat. Det beror kanske 
på nervositet eftersom den här klassen var väldigt uppmärksam, vilket  av mig uppfattas som 
något ovanligt. Jag hade även sagt ”sitt negativa tal” där det egentligen skulle vara ”sitt 
motsatta tal“ på två ställen, ändå repeterades begreppet ”motsatta tal “ rätt ofta. 
- Trots att klassrumsundervisningen bara var planerad att ta 10 minuter i anspråk, behövdes 
mer än 15 minuter. 
- Tallinjen visas i Sverige som en „stråle“ åt, dvs. en pil finns bara till den positiva sidan. 
Detta berättade den ordinarie läraren i lektionen tyst för mig, så att jag kunde reagera och 
korrigera. 
- Den ordinarie läraren fick sluta 10 minuter tidigare vilket fick mig att fortsätta lektionen 
nästa dag. 
- LEGO metoden fungerade inte vid alla tillfällen: Det finns uppenbarligen en svårighet om 
man försöker förklara a  -  ( - b) = y på sättet: 
 

a – (- b) = a – (- b) + b – b = a – (- b) – b + b = a – b = y 
 



 60 

Enkät efter undervisningen klass Y 
 
Det fanns 21 deltagare men bara 20 enkäter kom tillbaka. 
 
Fråga 1:  Jag förstår negativa tal som tal mindre än noll  
19 elever svarade ja och 1 elever svarade inget. 
 
Fråga 2: Jag vet vad en tallinje är och kan visa talet –5 på tallinjen 
19 elever svarade ja och 1 elev svarade inget. Ingen ej-svarande elev var samma som svarade 
på första frågan.  Ingen svarade “osäker”. 
 
Fråga 3: Jag vet vilket tal är motsatta talet till –3 
20 elever svarade ja. Ingen svarade den andra alternativ nej. 
 
Fråga 4: Undervisningen var tråkig/vet inte/ rolig. 
 elever svarade tråkig, 9 elever svarade vet inte och 7 elever svarade rolig. De ej-svarande 
(frågorna 1 och 2) eleverna svarade roligt. 
 
Fråga 5: Undervisningen tog för lång tid / var lagom. 
4 elever svarade tog för lång tid. En av de eleverna skrev: Jag visste redan allt.  
16 elever svarade var lagom.  
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Eftertest Klass Y 
 
23 deltagare, därav 1 bortfall eftersom eleven inte kunde förstå skriftliga uppgifter. Muntligt 
kom den här eleven med ledning av läraren till rätta svar men eftertestet räknas inte med i det 
här resultatet. 
 
 

uppgift 1:  
 
På Pers kontobesked står det – 400 kronor. Vad visar kontobeskedet om han sätter in 
500 kronor ? Visa även uträkningen ! 

 
rätta svar 
3 elever skrev bara svaret 100 kr 
3 räknade 500kr –400kr =100 kr  
13 elev räknade  –400kr +500kr = 100kr  
2 elever skrev 500 + (-400) = 100 
1 elev räknade 400 + 500 = 900 kr 
 
 
 
uppgift 2:  

 
En termometer visar på morgonen +3 grader och senare –5 grader. Hur mycket har 
temperaturen förändrats ? 

 
16 elever svarade 8 grader  
2 elev svarade 5 grader 
1 elev svarade –8 grader 
2 elever svarade 7 grader 
1 elever svarade inget  
 
 
 
Uppgift 3: 

 
Rita färdigt tallinjen och markera talen 2 och (- 3) 

 
Alla elever ritade och markerade rätt. 
 
 
 
Uppgift 4: 
 

Vilket är det motsatta talet till a) (-11) och b) 90 
 
Alla elever svarade rätt. 
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Uppgift 5: 
 

Räkna ut: a) 5 – 8 =    och    b) 3 – ( - 7) =    
 
a-uppgiften: 
 
20 elever svarade bara resultatet –3 
2 elever skrev 3 
 
b-uppgiften: 
 
16 elever svarade rätt, därav skrev 5 elever om uppgiften till 3+7 = 10. 11 elever skrev bara 
svaret. 
 
1 elev svarade    – 10 
3 elever svarade    – 4  
1 elever skrev ingenting  
1 elev skrev 4 
 
före/efter-jämförelse, klass Y 
 
Som sagt fanns det 20 elever som skrev förtestet och 22 elever (plus 1 bortfall) som skrev 
eftertestet. 19 elever skrev såväl förtest som eftertest så att det finns en möjlighet att jämföra 
resultat:  
 
 
 
tabell 4: för och eftertest lklass Y 
     
uppgift försämring lika fel lika rätt förbättring 
kontobesked  1 9 9 
differens på termometer 5  14  
markeringar på tallinjen   17 2 
motsatta tal   14 5 
beräkning a-uppgift 1 1 12 5 
beräkning b-uppgift  3 4 12 
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E. Arbetspapper:  Vad är negativa tal  ? 
• Talen som är mindre än noll kallas negativa tal. 
• Negativa tal skriver man med ett minustecken framför. 

 
Exempel:   
 
-12 är mindre än noll och är därmed ett negativt tal. 
-27 är mindre än –12. Båda tal är dessutom mindre än noll och är negativa tal.  
 
 
Obs! Minustecknet använder man två gånger: 
 

• Subtraktion, t.ex.   25 – 16 = 9 
• Negativa tal, t.ex. –6     eller –2000 
 

Uppgift: Ringa in negativa tal: 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgift: Vilka tal är negativa tal? Ringa in dem!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgift: Sortera talen:            
  
5      -2     -10    11       
 
(börjar med det minsta talet!)     ___________________________________ 
 
 
Vilka exempel finns det i vardagslivet?  
 

• Skulder på kontot: Om man handlar för mer än man har minus på kontot. 
• Havsnivå:  Djupet i vattnet.  
• Termometer:   minusgrader 

 
 
Uppgift: Hur stor är temperaturskillnaden mellan 5 grader och – 2 grader? 
________________ 

-14                  21 
            -425                  
-28 
           0    18 

4 – 6 =  -2  
  4 – 14 =  
- 10 
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Tallinjen    
 
På tallinjen visas - 2 + 5 = 3 
 
[Här ritar jag för hand en tallinje samt grafisk beräkning] 
 
 
Och på den här tallinjen visas 4 – 7 =  -3 
 
[här också] 
 
Rita själv tallinjer och visar: 
 
a)    -4 + 8 = 4 
 
 
 
 
 
b)    - 2 + 5 = 3 
 
 
 
 
 
c)   - 3 + 7 = ? 
 
 
 
 
 
Motsatta tal  
 
Läararen visade motsatta talen på tavlan. Kommer du ihåg?  
 
Vad är motsatta talet av –4  ?   ______              och vad är motsatta talet  av 2000 ? ________ 
 
 
Om man adderar ett tal och sitt motsatt tal är det lika med noll.  
 
tex             2 + (-2) = 0 
 
 
Uppgifter:  
 
 
a)  7 + (-7) = _____                                                     b) 16 + ___  = 0 
 
c)  - 2 + ___ = 0                                          d)  - 5 + 5    =  ___ 
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Se mönster! 
 
 
 
5 – 1 = 4 
 
5 – 2 = 3 
 
5 – 3 = __ 
 
5 – 4 = __ 
 
5 – 5 = __ 
 
5 – 6 = __ 
 
5 – 7 = __ 
 
 
 
 
 
 
4 + 3    = 7 
 
4 + 2    = 6 
 
4 + 1    = 5 
 
4 + 0    =  ___ 
 
4 + (-1) = ___ 
 
4 + (-2) = ___ 
 
 
 
Övningsuppgifter: (Fråga läraren om du fastnar!) 
 
 
a)  7 – 2 = ______________________________________________________________ 
 
 
b)  5 + (-8) = ____________________________________________________________ 
 
 
c) –4 + 3 = ______________________________________________________________ 
 
 
c)  -2 – 5 = ______________________________________________________________ 

Ser du ett mönster? Titta gärna på tallinjen eller fråga läraren 
om det behövs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 Ser du ett mönster här? Hur förändras 
resultatet? 

Att addera ett negativt tal är detsamma som 
att subtrahera det motsatta talet 

 
t.ex.     4 + (-2) = 4 – 2   
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 Se mönster! 
 
 
4 – 3 = 1 
4 – 2 = 2  
4 – 1 = 3  
4 – 0 = 4  
 
4 – (-1) = ___ 
 
4 – (-2) = ___ 
 
 
 
 
Räkna ut  2 + 2 = ____     
 
Jämför resultat med uppgifterna som du  nyss gjorde.  Ser du något intressant ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uppgifter: 
 
 
a)    6 – ( - 2) = __________________________________________________________ 
 
 
b) – 2 – (- 3) =  __________________________________________________________ 
 
 
a)   4 – ( -12) =  __________________________________________________________ 
 
 
b)  –5 – ( - 7) = ___________________________________________________________ 

Ser du ett mönster?  

Att subtrahera ett negativt tal 
är detsamma som att addera 
det motsatta talet ! 
   t.ex.     4 – (-2) = 6 
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F. Enkät  
 
 
Fråga 1:  Jag förstår negativa tal som tal mindre än noll                 ja   /   nej 
 
 
 
Fråga 2: Jag vet vad en tallinje är och kan visa talet –5 på tallinjen        ja /   nej   / osäker  
 
 
 
Fråga 3: Jag vet vilket tal som är motsatta talet till –3             ja  / nej 
 
 
 
Fråga 4: Undervisningen var       tråkig   /  vet inte   / rolig. 
  
 
Fråga 5: Undervisningen        tog för lång tid / var lagom. 
 
 


