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Sammanfattning 

 

Syftet med arbetet har varit att undersöka om eleverna är hjälpta av att använda tallinjen i 

arbetet med förståelsen för negativa tal. I undersökningen har en grupp elever från år 3 samt 

en grupp elever från år 5 deltagit.  

 

Arbetssättet i undersökningen är baserat på aktionsforskningens principer. För- och eftertest 

samt dagboksanteckningar från de genomförda lektionspassen ligger till grund för analysen 

där en kvalitativ metod har använts. 

   

Av resultaten går det att utläsa att elevernas rätta svar ökar på eftertestet samt att flera av 

eleverna använder tallinjen för att beskriva sina tankegångar vilket inte alls förekom på 

förtestet. 

 

I arbetet lyfts även några viktiga moment som beroende på framställningen kan förenkla men 

även försvåra förståelsen. Diskussionen visar också att det läromedel den undersökta skolan 

använder kräver att läraren undervisar eleverna om de negativa talen, annars riskerar eleverna 

att memorera minnesregler utan att få någon förståelse för operationerna då de räknar med 

negativa tal.  
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1 INLEDNING 
 

Då jag varit ute på skolor och vikarierat eller gjort vfu har jag lagt märke till att det sällan 

finns någon tallinje uppsatt i klassrummen. Om det finns, så är det med talen 0-10 eller 1-10 

och dessa hittar vi i klassrummen för de första åren. Däremot är alfabetet, vokaler och utvalda 

ord ett säkert inslag i de flesta klassrum. Av den anledningen har jag blivit intresserad av hur 

pedagoger kan ta hjälp av en tallinje i undervisningen. 

För att begränsa området tallinjen till en mindre omfattning valdes de negativa talen. Eftersom 

jag har fått uppfattningen att negativa tal ofta beskrivs som ett problematiskt område för 

eleverna att förstå, vill jag undersöka om eleverna är hjälpta av att jag använder mig av en 

tallinje för att åskådliggöra detta.   

1.1 Bakgrund 

 

I läroplanen Lpo 94 finns inte negativa tal nämnt som ett begrepp, det är därför inte omskrivet 

i ett eget kapitel eller som ett mål att uppnå, utan det ingår i andra begrepp och sammanhang 

som exempelvis kunskap och taluppfattning. 

 

Nedan följer en genomgång av vad som går att läsa i läroplanen och kursplanen för 

grundskolan, mål att uppnå i slutet av femte respektive nionde året, kommentarer till 

grundskolans kursplaner och betygskriterier samt mål att uppnå i gymnasiets matematik A. 

 
”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje 

individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatta utbildning”. (Lpo 94 s.9)  

 

I kursplanen för grundskolans matematik finns följande: 

 
Strävan skall också vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att förstå och 

använda  

- grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och procent, 

- grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, former, ekvationer och olikheter, 

- egenskaper hos några olika funktioner och motsvarande grafer, 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret:  

 
Eleven skall 

- ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform, 

- förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna upptäcka 

talmönster och bestämma obekanta tal i enkla former, 

- kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider samt kunna 

använda ritningar och kartor, 

 

Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

 
Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera 

situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle som behövs som grund för fortsatt 

utbildning. 

 

Inom denna ram skall eleven 

- ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. 
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I skolverkets kommentarer till Grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik (1997) 

står följande att läsa om taluppfattning: 
 

Med taluppfattning menas en persons övergripande förståelse för tal och operationer parat med förmåga att 

använda denna förståelse på olika sätt som underlag för beslut och för att utveckla användbara och effektiva 

strategier för att lösa problem.  

 

Alla elever som planerar att studera vidare på gymnasiet kommer att läsa matematik A då det 

är ett ämne som ingår i alla program. Då ett av målen för år nio är att ha kunskap för fortsatta 

studier har jag även valt att lyfta fram det som i kursplanen för gymnasiets matematik A berör 

negativa tal.    

 

I kursplanen för Matematik A på gymnasiet finns följande mål: 
 

Eleven skall 

- ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta reella tal skrivna på olika sätt 

- kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs för problemlösning i 

vardagslivet och i studieinriktningens övriga ämnen 

- kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer och enkla potensekvationer samt lösa dem med för 

problemsituationen lämplig metod och med lämpliga hjälpmedel 

- kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner och enkla exponentialfunktioner 

som modeller för verkliga förlopp inom privatekonomi och i samhälle 

 

Sammanfattningsvis betyder detta att eleverna behöver förstå och kunna använda sig av 

negativa tal för att kunna studera vidare på gymnasiet. 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

Jag har sökt efter litteratur som behandlar negativa tal, detta arbete visade sig vara svårt. I 

litteraturen finns sällan negativa tal som ett eget område, utan det är beskrivet på samma sätt 

som negativa tal är beskrivet i läro- och kursplaner, d.v.s. det ingår bl.a. i talbegrepp, 

talförståelse och algebra. 

Jag börjar avsnittet med att ge några förklaringar och definitioner av begrepp som kommer att 

behandlas i arbetet. Därefter följer en beskrivning av vad som skrivs i den utvalda litteraturen.  

 

1.2.1 Definition och begrepp 
 

Minustecknets olika betydelser. 

Det finns tre olika betydelser för minustecknet: 

 

- räknesättet subtraktion, ex. i uttrycket 9-3 anger tecknet operationen subtraktion. 

- negativa tal, ex. –5 eller (-3)  

- motsatt tal, ex. –a är beteckning för det motsatta talet till talet a. Vilket leder till att om 

a = (-4) är (–a) det positiva talet 4. 

 

”Tallinje, rät linje på vilken de hela talen markerats med jämna avstånd och på vilken alla 

reella tal kan placeras. Tallinjen kan utsträckas så långt som önskas i både negativ och positiv 

riktning”.   

Nationalencyklopedin [www dokument]. URL www.ne.se  (Hämtad 2009-11-15)  

 

”Negativt tal, tal som är mindre än noll (<0)”. 

Nationalencyklopedin [www dokument]. URL www.ne.se  (Hämtad 2009-11-15) 
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Dubblor, är de tal som adderas med sig själv t.ex. 2+2 eller 6+6. Detta kan utnyttjas till att 

räkna ut nästan dubblor, d.v.s. 6+7 = 6+6+1 vilket används framför allt för att underlätta 

automatiseringen av talkamraterna i talområdet 0-20. 

 

10-kamrater, är de tal som tillsammans ger summan 10, t.ex. 4+6 =10. Det går också att 

använda sig av uttrycket 9-kamrater eller 5-kamrater i inlärningen av summorna till dessa tal. 

 

Nedanstående beskrivning av det vida begreppet taluppfattning ger Reys, Emanuelsson & 

Holmquist m fl i Nämnaren (1995): 
 

Med taluppfattning menar vi en persons övergripande förståelse för tal och operationer parat med 

förmåga, färdigheter och lust att använda denna förståelse på olika sätt som underlag för beslut och 

för att utveckla användbara och effektiva strategier för att använda tal och operationer. 

 

1.2.2 Historik 
 

Att förstå negativa tal har visat sig vara svårt, detta är något som även visar sig historiskt. 

Trots att matematiker på 1500- till 1700-talet hade vetskapen om att de negativa talen ”fanns” 

så vägrade de erkänna dem. De blev benämnda som falska rötter, absurda tal eller uppdiktade 

tal eftersom matematikerna inte klarade av att handskas med dem. Det var även av samma 

anledning som dubbel bokföring kom att utarbetas så tidigt som på 1200-talet. Genom att 

använda debet och kredit som två positiva konton kunde man undvika att få negativa tal i sin 

bokföring. Det var först på 1800-talet som de negativa talen kom att accepteras. 

 

I Nystedt (1993) går följande att läsa om 1700-talets matematikers syn på negativa tal: 
 

Jean d’Alembert på 1700-talet förklarade att ”om ett problem har ett negativt tal till lösning, 

innebär det, att ett falskt antagande har accepterats som sant i problemformuleringen”.  

 

Francis Maséres skrev 1759, att ”negativa rötter endast krånglar till det som egentligen är enkelt”. 

Han önskar, att ”negativa tal aldrig hade tillåtits i algebran eller att det nu kunde förvisas därifrån.”  

(s.49) 

 

1.2.3 Vardagsmatematik, skolmatematik eller matematik för att delta i samhället 
 

Engström, Engvall, Samuelsson (2007) framhåller att skolmatematiken skiljer sig från 

matematiken i vetenskapssamhället. Och vardagsmatematiken, som många gånger efterlyses i 

undervisningen, är ofta inbäddad och osynliggjord. Det är därför av största vikt att lärare kan 

plocka ut och visa för eleverna vad matematiken har för funktion. Det är annars lätt att 

eleverna uppfattar matematik som ett ”jonglerande med siffror” utan betydelse (s.34). Genom 

att visa eleverna vilken matematik vi använder under en dag, det är mycket mer och i andra 

former än vad vi tror, kan de få en uppfattning om matematikens bredd. 

 

Behöver vi då negativa tal för att klara av att delta i vårt samhälle? Att delta i samhället är ett 

av målen med grundskolan men Löwing & Kilborn (2002) anser att vi i de flesta 

vardagssituationer klarar oss utan att använda subtraktion av negativa tal. De anser av denna 

anledning att detta inte är en baskunskap. Anderberg & Källgården (2007) menar att eleverna 

i grundskolan inte behöver kunna räkna med negativa tal för att behärska vardagsmatematik, 

däremot skall de känna till begreppet negativa tal. Persson (2007) tar det ytterligare ett steg då 

han beskriver det som följande: 
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”I vardagliga sammanhang klarar sig alla utan att behöva utföra beräkningar med negativa tal. Det 

går att hantera negativa tal med hjälp av kunskaper om positiva tal. (s.26) 

 

Persson (2007) poängterar dock att matematiken i skolan kräver att eleverna skall klara av att 

utföra beräkningar med negativa tal. Han menar därför att pedagogerna skall ha detta i åtanke 

då de skall visa, förklara och åskådliggöra momentet för eleverna. Han anser att idag klarar 

eleverna av att utföra beräkningar som ger rätt svar på uppgifterna genom att använda sig av 

räkneregler som de memorerat. De saknar dock grundförståelsen för vad reglerna beskriver 

och ”därmed har förståelsen reducerats till faktakunskap” (s.25). 

 

Att konkretisera de negativa talen samt räkning med negativa tal kräver stor 

abstraktionsförmåga. Att kunna förklara räknelagarna så att eleverna verkligen förstår hur det 

fungerar är en väldigt svår uppgift även enligt Anderberg & Källgården (2007). De talar också 

om att lärarna gör eleverna en björntjänst när de försöker förklara räknelagarna med 

förklaringar som: 

 

- att ta bort något negativt är positivt. 

- två negationer upphäver varandra. 

- om jag blir av med en skuld ökar tillgångarna. 

 

Att räkna tal som 5-7= __ d.v.s. subtraktion med positiva tal som ger ett negativt tal som 

resultat anser de att eleverna bör kunna komma i kontakt med i tidigare år. Här skall eleverna 

använda sig av parantes eller göra minus tecknet ”upphöjt” i svaret för att skilja det från ett 

subtraktionstecken. D.v.s. 5-7= (-2). 

Som flera författare framhåller vållar just ”minus tecknet” i sig ett problem. Eftersom tecknet 

har tre olika betydelser kan det förvirra eleverna då de ska lära sig använda och räkna med 

negativa tal. Persson (2007) ger exempel på att engelskan har olika ord för minustecknets 

betydelse, något som svenskan däremot saknar. I engelskan utläses 11- (-4) som eleven minus 

negative four vilket underlättar inlärningen och förståelsen för de negativa talen. 

Vidare gör Persson det gällande att läromedlen kan försvåra den fortsatta förståelsen för 

eleverna genom att de inte använder sig av ett korrekt matematiskt språk. Han ger ett exempel 

på en uppgift ur en lärobok från 2006 där ett negativt tal presenteras så här,  

 
-3 – 5 = - 8 

En utgift på 3 kr och en utgift på 5 kr betyder en utgift på totalt 8 kronor. 

(s.27) 

 

Persson menar att texten inte beskriver uppgiften utan den beskriver det matematiska 

uttrycket (-3) + (-5) = (-8) och att förståelsen för dessa beräkningar skulle underlättas om 

lärare och elever alltid använde parantes för att markera de negativa talen. 

 

”Utbildning i matematik sker ofta kumulativt” finns att läsa i Hög tid för matematik vilket där 

syftar till att det nya vi lär oss bygger på tidigare begrepp och kunskaper. I matematik kan det 

innebära att vi bör förstå ett moment för att kunna tillgodogöra oss nästa moment men att vi 

också får en djupare förståelse för det tidigare inlärda i och med det nya områdets kunskaper.  

Löwing & Kilborn (2002) poängterar att planeringen i ett längre perspektiv är ett måste. 

Lärarna behöver sätta sig ner och tillsammans se vilka kunskaper som krävs för att lättare 

kunna tillgodogöra sig nästa nivå i undervisningen.  

 

Negativa tal som är ett abstrakt område kräver att eleverna skall har en god taluppfattning. 

Malmer (2002) beskriver att en god taluppfattning och att kunna tillämpa räknelagarna, 
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förutom att ha en god tabellkunskap, är nödvändigt för att kunna utnyttja huvudräkning. 

Författaren använder fast differens som ett exempel för att kunna underlätta detta. Ett sätt att 

beskriva och lära sig att använda sig av en fast differens i sina uträkningar är att använda en 

tallinje och remsor av fasta mått d.v.s. en fast differens. Eleverna får placera remsan på 

tallinjen och läsa av och skriva upp talen i varje ände av remsan, börja med det högsta talet. 

Exempelvis lägga en 14-remsa mellan 38 och 52, skriva 52-38 men sedan flytta remsan några 

steg och undersöka om det finns andra och enklare sätt att räkna ut talet med, t.ex. 54-40 eller 

50-36. Arbetet görs enskilt, i mindre samt i större grupper så att eleverna får tillgång till 

varandras lösningar. Anderberg & Källgården (2007) använder också denna metod för att 

beskriva hur 5-(-3) kan vara lika med 5+3. Som tidigare påpekats, är detta något de flesta 

elever har svårt att få en djupare förståelse för, hur två minus kan bli ett plus, så detta är något 

som pedagogerna behöver ha bra och olika sätt att kunna förklara med.   

 

Engvall i Engström m.fl. (2007) ger flera olika exempel på undervisningsövningar, ett 

exempel om att hantera olika räkneverktyg berör tallinjen. De menar att en tom tallinje kan 

användas och på denna skriver eleverna själva in så minimalt med tal som de behöver för att 

göra hopp i sin uträkning. Tanken är att eleverna skall kunna arbeta bort den fysiska tallinjen 

och ersätta den med ett tankeverktyg så fort de har utvecklat strategierna för detta sätt att 

räkna 

Att införa tallinjen i den tidiga undervisningen är något Neuman (1993) ställer sig kritisk till. I 

sin undersökning och avhandling beskriver hon hur eleverna riskerar att hamna i 

matematiksvårigheter om de får tillgång till en tallinje uppsatt på väggen eller i form av en 

linjal. Hon menar att eleverna med tillgång till en tallinje inte behöver arbeta fram bilder av 

talen utan de kan istället använda tallinjen till att räkna upp eller ner ett tal i taget, något hon 

kallar pekräkning, på samma sätt som fingrarna ofta används. Neuman anser att eleverna 

istället behöver arbeta med uppgifter som ger god taluppfattning som bl.a. innebär att kunna 

använda sig av dubblor och 10-kamrater utan att det kräver någon större eftertanke    

 

1.2.4 Piaget, Vygotskij och Dewey 
 

Under 1970-talet började inlärningsforskningen att gå från ett beteendeorienterat till ett 

konstruktivistiskt synsätt, det vill säga från ”inlärning” till ”lärande” som Arfwedson & 

Arfwedson (2002) beskriver det. Forskning visade att elever valde olika stimuli beroende på 

social bakgrund samt individens egen tolkning av situationen. Individerna tolkade och 

bestämde fenomenet utifrån ”kända” sammanhang, vilket däremot kunde vara en helt felaktig 

tolkning. Arfwedson & Arfwedson nämner forskning gjord 1990 som visar att eleverna sällan 

får någon ny förståelse efter att deltagit i undervisningen. Författarna har tolkat det enligt 

följande ”Det är sådeles på sina egna vardagliga förföreställningars grund och med sitt eget 

vardagsspråk, som eleven väljer ut och tolkar vad som är relevant information och vad som 

inte är det” (s.28). De syftar på vikten av att veta vilken kunskap och vilka föreställningar 

eleverna har om ämnet eller begreppet som skall undervisas, eftersom det är dessa som styr 

vad eleverna kan ta till sig. 

 

Jean Piaget och L S Vygotskij lade grunden till kognitivismen och konstruktivismen men 

hade ändock olika syn på hur och när barn kan lära sig nya begrepp. ”Piaget som försökte 

besvara frågan om vad kunskap är genom att analysera hur kunskap utvecklas” Maltén (1995 

s.168) höll fast vid att tankeutvecklingen följer en specifik kurva som är kopplad till barnens 

ålder men Vygotskij framhöll i stället den sociala kontextens betydelse. Medan Piaget ansåg 

att inget barn skulle bli påtvingad något den inte var mogen för, enligt hans tre stadier i den 

kognitiva mognadsprocessen, ansåg Vygotskij att de vuxnas sätt att tala till barn och hur 
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mycket de kommunicerar med barnen var av stor vikt för deras inlärning. Båda forskarna 

bidrog till debatten genom att påstå att eleverna inte är passiva mottagare utan är aktiva i sin 

erövring av ny kunskap. 

Ytterligare en forskare som tidigare haft stor inverkan på den svenska skolans läroplaner är 

John Dewey. ”Learning by doing” blev hans pedagogiska slagord och han ansåg att 

människan börjar tänka först när de ställs inför ett problem. Han menade även att utbildningen 

skulle vara av praktisk nytta för eleverna och leda till ett problemlösande och kritiskt 

tänkande arbetssätt istället för att eleverna skulle memorera kunskap. 

 

1.2.5 Läroböckerna 
 

Läroböckerna ur serien Mattestegen används på skolan där undersökningen är genomförd, i 

serien förs de negativa talen in i boken Mattestegen A-VT, Steg 1-4. Boken är anpassad för att 

nå upp till målen för år 5. Uppgifterna i boken går ut på att eleverna skall läsa av termometrar 

och tala om vilken dag det var kallast,  respektive varmast och vilken temperaturskillnad det 

var mellan dessa dagar. Det är 11 stycken termometrar som alla visar plusgrader. 

Därefter följer 7 stycken termometrar med minusgrader och eleverna skall svara på vilken av 

dagarna som var varmast respektive kallast och hur mycket temperaturen sjönk eller steg 

mellan vissa dagar. Efter detta får eleverna en hemläxeuppgift, den består av 5 termometrar 

och 6 följdfrågor, därefter kommer en diagnos med 7 termometrar som visar plusgrader och 3 

följdfrågor till dessa, samt en uppgift med 3 termometrar varav 1 med minusgrader, till dessa 

finns det 3 följdfrågor. 

 

Nästa steg i samma lärobok som handlar om temperatur går ut på att göra stapel- och 

linjediagram och uppgifterna innehåller inga minusgrader så här behandlas inte några negativa 

tal. 

 

Nästa bok som behandlar negativa tal är Mattestegen C-HT, Steg 9-12 vilken är utformad för 

att eleverna skall vara på väg att nå målen för år 9. I denna bok tas negativa tal upp i ett eget 

avsnitt. Eleverna får fylla i tomma rutor på en tallinje, sätta ut < eller > mellan olika tal, samt 

skriva tal i storleksordning. Det är sammanlagt 25 uppgifter att lösa. 

Därefter följer ett avsnitt ”Att räkna med negativa tal”, i detta avsnitt illustreras tallinjen av en 

liggande termometer och eleverna ska i totalt 8 uppgifter räkna ut den nya temperaturen, efter 

att den stigit eller sjunkit 5 respektive 8 grader. 

Nästa del i boken innehåller 24 uppgifter av typen 4-10=___  och -15-14=___ 

Kapitlet avslutas med en hemläxa där eleverna ska räkna ut 4 uppgifter, rita 2 tallinjer och 

markera ut 7 olika tal samt beskriva vad tecknen < > och = betyder. 

 

Ytterligare en bok i serien tar upp negativa tal, det är den nya boken Mattestegen C Höst, Steg 

9-12 där avsnittet börjar med repetitionsuppgifter om temperatur sedan följer ett avsnitt med 

”Addition och subtraktion med negativa tal”. Redan i inledningen visar exemplen att två 

minustecken kan bytas mot ett plustecken, medan olika tecken blir ett minustecken. Efter 18 

stycken räkneuppgifter börjar eleverna med multiplikation och division med negativa tal. 

I slutet av kapitlet får eleverna minnesreglerna beskrivna på följande sätt, ”Då två tecken 

följer omedelbart efter varandra ersätts två olika tecken med ett minustecken” (s.32, 

Mattestegen C-höst steg 9-12). 
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1.3 Frågeställning 

 

Då jag valde ämne till uppsatsen hade jag tallinjen som utgångspunkt. För att kunna 

genomföra en undersökning där tallinjen var i fokus avgränsades området till att gälla de 

negativa talen. 

 

Eleverna i de klasser som skulle delta i undersökningen har inte fått någon undervisning om 

de negativa talen vilket gjorde att jag undrade om eleverna då skulle kunna få en större 

förståelse för negativa tal genom att pedagogerna använder tallinjen i undervisningen? 

Den frågeställning som sedan fastställdes för arbetet var: 

 

Är tallinjen ett bra hjälpmedel att använda vid arbetet med elevernas förståelse för negativa 

tal?  

 

2 METOD 
 

Arbetssättet är baserat på aktionsforskningens principer, vilket är att utveckla och förändra, 

men samtidigt skaffa sig kunskap om hur detta går till. Genom att utgå från att varje 

problemlösningssituation ger möjlighet till att inhämta ny kunskap, har vi möjlighet att 

utveckla alla deltagare. Johansson, Svedner (2004) beskriver att undervisningsförsök ofta 

skiljer sig från aktionsforskning på så sätt att eleverna inte är fullt delaktiga, d.v.s. de deltar 

inte i planering och analys av arbetet. I denna undersökning har jag valt ett område där jag 

fokuserar på ett moment och försöker införa ett arbetssätt, undervisningsförsök. I detta fall 

intar jag både lärarrollen och den forskande rollen samtidigt som eleverna inte är delaktiga i 

planering och analys. 

 

Rönnerman (2004) väljer att förklara aktionsforskning bl.a. genom att dela upp ordet i aktion 

och forskning. Aktion innebär att ”något ska iscensätts och prövas” och forskning beskrivs 

”som en process som genom systematiskt arbete och relation till teorier ger ny kunskap” 

(s.14f). De olika stegen i processen är följande: 

 

- ställa frågor 

- iscensätta en handling 

- följa processen 

- reflektera 

 

Detta leder till att den undersökande personen först måste fastställa hur det förhåller sig i 

praktiken och därefter genomföra en förändring samt analysera resultatet. Rönnerman 

poängterar att arbetet, resultatet eller förändringen, därför inte går att överföra på en annan 

praktik, utan de är framarbetade utifrån de förutsättningar som fanns i detta specifika fall. Hon 

menar dock att man ska ta tillvara på det som är möjligt från ett likvärdigt arbete genom att 

jämföra och se skillnader eller likheter. Framkommer det några punkter som kan anses vara 

generella eller är allt specifikt? 

 

Aktionsforskningen kritiseras ofta på den punkten att forskaren kan vara för involverad eller 

delaktig i projektet och därför förlora sin objektivitet. Detta är något jag får ta hänsyn till i 

detta fall där jag har intagit rollen som både lärare och forskare då jag vill undersöka om 
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eleverna är hjälpta av att delta i den undervisning jag genomför med tallinjen som hjälp för 

förståelsen vid arbete med negativa tal. 

  

2.1 Urval 

 

Jag har valt att genomföra försöket i två klasser, den ena är årskurs 3 och den andra är årskurs 

5. För eleverna i år 3 satte jag ett krav på att de skulle klara av att räkna ut fråga 5 eller 8a till 

8f på förtestet, se bilaga 2, för att delta i mina lektionstillfällen. Detta kriterium satte jag upp 

då jag anser att om eleverna har problem med ”vanliga” additions- och subtraktionsuppgifter, 

kommer de med största sannolikhet att få problem att tillgodogöra sig arbetet med negativa 

tal. Förutom detta samtalade jag även med klassföreståndaren om vilka elever som skulle 

delta i lektionstillfällena. 

Eleverna i år 5 var indelade i två grupper i den ordinarie undervisningen, vilket bidrog till att 

jag använde den ena gruppen i min undervisning, utan att ta hänsyn till deras förkunskaper. 

 

Av de tillfrågade eleverna i år 3 valde 16 av 22 elever att deltaga i undersökningen. Av dessa 

kom 8 elever att delta i den undervisningsgrupp där jag genomförde mina lektioner. 

I år 5 valde 28 av totalt 32 elever att delta i undersökningen. I den grupp som deltog i min 

undervisning fanns 13 av dessa elever. Det var 11 elever som slutligen gjorde både för- och 

eftertest och därför används i redovisningen. 

 

Inför undersökningen besökte jag de berörda klasserna och informerade om varför jag gör ett 

examensarbete/undersökning i deras klass. Jag berättade att elevernas deltagande är frivilligt 

och att de måste få tillåtelse av sina vårdnadshavare för att delta. Jag informerade också om 

att inga namn kommer att anges i arbetet, inte heller vilken skola det gäller. Den data som jag 

samlar in på tester och arbetsblad kommer endast jag och eventuellt min handledare att läsa. 

Samt att undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 

lärarutbildningen. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

I undersökningen har ett förtest samt ett eftertest genomförts. 

Svaren på frågorna har skrivits in i ett excel-ark för att enkelt kunna åskådliggöras och 

redovisas i diagramform.  

De öppna frågorna, 2 stycken, har jag först värderat om jag anser att eleverna har svarat 

tillfredställande och ”rätt”, vilket finns markerat i excel-arket. 

Arbetsblad har delats ut på lektionspassen, dessa har analyserats för att undersöka hur 

eleverna har arbetat med uppgifterna, detta framgår i diskussionsavsnittet. 

Efter lektionspassen har dagboksanteckningar förts, vilket redovisas i avsnittet planering och 

genomförande av lektionspassen och diskuteras i diskussionsavsnittet. 

  

2.3 Procedur 

 

Arbetet började med att jag tillfrågade rektorn på den berörda skolan om jag fick genomföra 

en undersökning i syfte att skriva ett examensarbete, rektorn godkände min förfrågan. 

Därefter talade jag med lärarna för de berörda klasserna och de var positivt inställda till 

arbetet. Jag valde att besöka klasserna och informera eleverna om vilken typ av 
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arbete/undersökning jag tänkte genomföra och att deras medverkan är frivillig. Eftersom 

eleverna är minderåriga måste även deras vårdnadshavare ge sin tillåtelse för deltagandet. Ett 

informationsbrev med svarstalong för godkännande, utformad efter anteckningar från 

Christina Gustafssons föreläsning om ”Etiska frågor knutna till examensarbetet”, skickades 

hem till alla elever, se bilaga 1. De elever som inte lämnat in svarstalongen eller valt att inte 

delta, har heller inte deltagit i någon del av undersökningen. Klassföreståndarna i respektive 

klass hjälpte till att samla in svarstalongerna allt eftersom de kom in. 

 

Ett förtest genomfördes i klasserna. Alla elever som hade tillåtelse att delta i undersökningen 

genomförde förtestet, som var lika för de båda klasserna, se bilaga 2. 

Jag var själv närvarande vid testtillfället och informerade eleverna om att jag även är 

intresserad av hur de tänker när de räknar ut uppgifterna.  Därför ville jag gärna att de skulle 

skriva ner detta och inte sudda ut eventuella streck och prickar de använt som hjälp. Jag såg 

det också som en fördel att vara närvarande för att kunna svara på eventuella frågor från 

eleverna. Många elever frågade vad som menades i frågorna. Jag berättade att jag inte kunde 

förklara hur man skulle lösa dem, men att de fick skriva det som de trodde var rätt och att det 

var bättre att skriva något som kanske var fel än att inte svara alls. Jag berättade även för 

samtliga elever att jag inte skulle visa deras test för någon annan person, t.ex. deras 

klassföreståndare, utan själv jämföra antalet rätt- och felsvar på frågorna och att jag 

naturligtvis inte kommer att ange några namn i den färdiga rapporten. 

 

Ett antal lektionstillfällen planerades och genomfördes sedan med utvalda grupper från de 

båda klasserna. Arbetsblad användes, se bilaga 4-6, tillsammans med de genomgångar som 

jag själv planerade och genomförde, se 2.3.1 Lektionspassen. 

 

Slutligen genomfördes ett eftertest, se bilaga 3. I år 5 deltog ”alla” elever i eftertestet, medan 

endast de elever som ingick i ”lektionsgruppen” deltog i år 3, detta pga. av omständigheter 

som jag ej kunde påverka. Då eftertestet skulle komma att göras i helklass-situation bestämde 

jag mig för att göra två olika test. Jag ändrade talen d.v.s. temperaturen en grad uppåt eller 

neråt på hälften av testen. I det test som finns i bilagan har det nya värdet satts inom parantes i 

varje fråga, se bilaga 3. I resultatdelen kommer stapeldiagram att visas och där redovisas 

endast rätt- eller felsvar vilket jag inte anser påverkas av de olika testerna, därav redovisas de 

i samma diagram trots skillnaderna. 

 

För att på individnivå kunna jämföra resultatet mellan för- och eftertest har eleverna fått 

skriva sitt namn på testerna. Dessa har sedan klippts bort och ersattas med elev 1, elev 2 o.s.v. 

Denna förändring har gjorts för att kunna uppfylla kriteriet med anonymitet i rapporten.  

 

Som en del av arbetet har jag även tillverkat en tallinje som sattes upp i år 3-s klassrum. 

 

2.3.1 Lektionspassen 
 
2.3.1.1 Planering och genomförande i år 5 

 

I den första planeringen av lektionerna avsåg jag att prata matematik med eleverna. Jag hade 

förberett några övningsuppgifter att lösa tillsammans och var för sig. Det jag planerade att tala 

med eleverna om såg ut enligt följande, 

 

- Vad är en tallinje? En linjal eller termometer. 

- Kan användas som tankeverktyg, göra hopp istället för mellanled. 
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- Vi ”brukar” starta vid 0 men finns det något till vänster? 

- På en tallinje har varje siffra eller tal sin bestämda plats. 

- Observera hur talen blir mindre och mindre åt vänster även på den negativa sidan. 

- Uppmärksamma minustecknets olika betydelser, negativa tal samt subtraktion. 

- Termometer- tänk att du står i en hiss. 

- I addition kan termerna byta plats. 7+5=12 och 5+7=12 men i subtraktion är detta ej 

möjligt. 7-5 och 5-7 är helt olika tal! 

- Fasta differenser. Vid subtraktion använda 37-18=39-20 för att få en lättare uträkning. 

Senare använda detta vid räkning med negativa tal. 

 

Efter att jag rättat förtestet för år 5 fick jag planera om, då det visade att den grupp av klassen 

jag skulle använda i försöken, 13 elever, hade problem att lösa flera av uppgifterna på testet. 

T.ex. fråga 2, som jag bl.a. använde för att se vilken strategi eleverna använde sig av.  

 

Fråga 2 var ställd på detta sätt.  

Du har 18 kr och vill köpa en bok som kostar 25 kr. Hur många kronor fattas det? (Visa hur 

du tänker). 

 

På frågan fanns följande svarsalternativ bland de 13 svarande eleverna som ingick i den grupp 

vilka skulle delta i mina lektionspass. 

18+7=25 eller 25-18=7 eller 18+ __ =25 svar 7 kr eller 7 kr, jag räknar upp från 18 vilket ger 

korrekta svar, men även följande varianter fanns 

25-6=18 

27 * 7=25 

18+8=25 

18-25=7 

18+7=27 

 

Vidare hade eleverna svårigheter att lösa uppgifterna 8b och 8e. 

Uppgiften 8b, 38+16=  

Resulterade i följande svarsalternativ: 

54 av 8 elever 

64 av 1 elev 

52 av 1 elev 

53 av 2 elever samt  

1 elev som inte löst uppgiften 

 

Uppgift 8e, 32-14= 

Resulterade i följande svarsalternativ. 

18 av 6 elever 

22 av 2 elever 

14 av 2 elever 

28 av 1 elev 

46 av 1 elev samt 

1 elev som inte löste uppgiften. 

 

Genom att eleverna visade svagheter med addition inom talområdet 0-54 och subtraktion med 

termer inom talområdet 0-32 anade jag att uppgifter där räkning över ”nollan”, vilket detta 

försök skulle handla om, kunde bli problematiskt. Jag fick därför planera om något och börja 

på en något lägre nivå än vad jag från början tänkt mig. 
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Det första passet. 

Jag hade förberett för en diskussionslektion, men eleverna gav inget gensvar. 

Det var svårt att få med eleverna och endast få elever svarade på frågorna jag ställde. 

Jag visade vad en tallinje är, i vilka sammanhang vi kan stöta på den. 

Visade att ett minustecken har olika betydelser, att de har använt det som räknesättet 

subtraktion men då vi talar om minusgrader använder vi det för att visa det som negativt tal.  

Efter den första lektionen var det en elev som frågade om de måste vara med alla gånger om 

de hade svarat att de ville delta i försöket eller om de fick hoppa av. Jag sa att eleven gärna 

fick prova att vara med en gång till för då skulle vi göra lite andra saker men om eleven 

fortfarande inte ville vara med efter det så accepterar jag beslutet för ingen är tvingad att vara 

med utan deltagandet är frivilligt.    

 

Det andra passet. 

Repeterade det vi talade om vid förra passet. 

Visade att tal som finns på den negativa sidan av noll, faktiskt minskar åt vänster trots att de 

kan tycka att ”talet” blir större. Detta är lika för både de positiva som negativa talen, ju längre 

till vänster desto mindre är talet.  

Visade att en termometer är en tallinje som är lodrät. Vi markerade olika temperatur på 

termometern och alla fick fundera vilken temperatur det blev efter att den stiger eller sjunker 

med ett antal grader, eleverna fick vara med och markera ut och skriva på tavlan. 

Eleverna fick ett papper med uppgifter att lösa samt ett papper med onumrerade tallinjer som 

de kunde gradera efter behov och använda som hjälpmedel vid uträkningarna, se bilaga 4-5.  

Avslutade med att spela 10-kamraterna med kortlek. 

 

Det tredje passet. 

Jag började läsa upp ett utdrag ur en kvällstidning för att visa hur ofta och på vilket sätt vi 

använder de negativa talen i vardagen. Artikeln handlade om gårdagens snöfall, där nämndes 

temperatur som minusgrader, plusgrader, krypa ner och som ishalka.  

Vi repeterade det vi talat om i tidigare pass. 

För att påvisa räknelagarna som gäller för addition och subtraktion användes tavlan 

tillsammans med att muntligt ge vardagliga exempel på detta. T.ex. jag har 5 kronor i fickan 

kan jag handla en boll för 7 kronor då? Hänvisade till förtestet där många skrivit att 5-7=2 

Repeterade att minustecknet har olika betydelser, subtraktion samt negativa tal. 

Avslutade med att spela 10-kamraterna med kortlek. 

 

Det fjärde passet. 

Jag ville att eleverna skulle se tallinjen som ett verktyg att använda på samma sätt som 

mellanled, eleverna fick berätta hur de tänker när de löser additions- och 

subtraktionsuppgifter. Vi började med tal inom talområdet 0-20 och ökade till tal inom 

talområdet 0-50. Jag ritade på tavlan vilka hopp eller steg de förklarade att de tog. 

Vi repeterade från tidigare pass, vad händer om temperaturen stiger/sjunker om det är plus- 

respektive minusgrader. Minustecknet har olika betydelser, subtraktion samt negativa tal. 

Eleverna fick ett papper med uppgifter/repetition som handlade om negativa och positiva tal, 

se bilaga 6, de löste detta och vi gick igenom det tillsammans, sedan fick de behålla det som 

repetition. 

 
2.3.1.2 Planering och genomförande i år 3 

 

Jag utgick från samma planering som för år 5, se 2.3.1.1  
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På grund av olika anledningar, blev endast 3 lektionspass genomförda med år 3. Dessa 

genomfördes enligt följande. 

 

Det första passet. 

Jag frågade eleverna om tallinjen och dess användningsområde, om det finns något till vänster 

om noll? Vi diskuterade detta och kom in på temperatur. Visade att en termometer är en 

tallinje som är lodrät. 

Eleverna fick komma fram och markera olika temperaturer på en termometer och så talade vi 

om vad som händer om det blir varmare eller kallare. 

Eleverna fick ett papper med uppgifter att lösa samt ett papper med onumrerade tallinjer som 

de kunde gradera efter behov och använda som hjälpmedel vid uträkningarna, se bilaga 4-5. 

 

Det andra passet. 

Vi repeterade temperatur och termometerns uppbyggnad. 

Förklarade att minustecknet har olika betydelser, subtraktion samt negativa tal. 

För att påvisa räknelagarna som gäller för addition och subtraktion användes tavlan 

tillsammans med att muntligt ge vardagliga exempel på detta. T.ex. jag har 5 kronor i fickan 

kan jag handla en boll för 7 kronor då? Hänvisade till förtestet där uppgiften 5-7=__ fanns 

med. Upprepade att minustecknet har olika betydelser, subtraktion samt negativa tal. 

 

Det tredje passet. 

Vi repeterade från tidigare pass. Vad händer om temperaturen stiger/sjunker om det är plus- 

respektive minusgrader. Minustecknet har olika betydelser, subtraktion samt negativa tal. 

Eleverna fick ett papper med uppgifter/repetition som handlade om negativa och positiva tal, 

de löste detta och vi gick igenom svaren och sedan fick de behålla det som repetition, se 

bilaga 6. 

Vi repeterade åter vad som händer med graderna om temperaturen sjunker respektive stiger. 

Avslutade med att spela 10-kamraterna med kortlek. 

2.4 Analysmetoder 

 

En kvalitativ metod har använts för att analysera den data som samlats in. Då undersökningen 

endast har genomförts i två klasser på en skola är underlaget för undersökningen för litet för 

att statistiskt kunna redovisa dem. En kvantitativ metod har därför inte varit aktuell att 

använda. De data som samlats in i form av för- och eftertest har jämförts. 

Dagboksanteckningarna som är förda efter lektionspassen har genomarbetats och redovisas i 

planering och genomförande under proceduravsnittet. I diskussionsavsnittet tolkar jag de 

anteckningar och resultat jag samlat in och ger min syn på dessa. 

3 RESULTAT 
 

För att eleverna inte skulle uppleva att testerna var ”för svåra” valde jag att använda några 

frågor som inte har någon direkt betydelse för undersökningen. Nedan redovisas de frågor och 

svar som jag anser är relevanta för frågeställningen, frågorna som redovisas är 1, 3, 5, 6, 7 och 

8g till 8l. Den som vill läsa hela testet hänvisar jag till bilaga 2-3 samt bilaga 7-9 där samtliga 

resultat finns att tillgå. 

 

Resultatet redovisas först från år 3 sedan följer resultat från år 5. 
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3.1 Resultat år 3 

 

Fråga 1. 

Vad är en tallinje och vad kan den användas till? 

Det var elev som skrev ”Att skriva ett tal på”. Övriga elever svarade på något sätt att de inte 

visste.  

På eftertestet har samtliga elever förklarat att det kan vara t.ex. en termometer eller en linjal 

och två elever har även ritat ett exempel på hur den kan se ut.  

Elevernas rätta svar ökade från 0 % till 100 % på denna fråga. 

 

Fråga 3. 

Om det är 5 grader varmt i din koja och 3 grader kallt utomhus. 

Hur mycket kallare är det ute än inne? 

 

 
 
Diagram 1. Fördelningen av svaren på fråga 3 av elever i år 3 

 

Resultatet har för eleverna förbättras från 12,5 % till 75 % rätta svar. 

Det vanligaste felet på förtestet vara att eleverna räknade 5-3=2 vilket i detta fall inte ger rätt 

svar på uppgiften. 

Det svar som var fel på eftertestet var en grad fel, eleven hade använt rätt metod för att räkna 

ut uppgiften men trots detta räknat fel. 
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Fråga 5. 

Det är 7 grader kallt när du går till skolan.  

Mitt på dagen sjunker temperaturen med 5 grader. Vilken temperatur är det då? 
 

 
 
Diagram 2. Fördelningen av svaren på fråga 5 av elever i år 3 

 

Resultatet har för eleverna förbättras från 12,5 % till 75 % rätta svar. 

Felen på förtestet bestod av att eleverna hade räknat 7-5=2 vilket ger ett felaktigt svar för 

frågan.  

På eftertestet består ett fel fortfarande av att eleven räknat 7-5=2 men också av att en elev 

svarat 1 grad fel, eleven hade ritat en termometer och markerat gradtalen på den, men trots 

detta svarat 1 grad fel. Detta var dessutom den enda elev som svarat rätt på frågan på förtestet. 

 

 

På fråga 6,  

Har du hört talas om negativa tal? Beskriv vad det betyder för dig! 

Svarade en elev att ”negativa tal är minus”. Övriga elever uttryckte på något sätt att de inte 

vet vad det är.  

Vid eftertestet har däremot 6 av 8 elever svarat att det är t.ex. –5 –10 osv., kallt, minus eller 

minusgrader, dessutom fanns en obesvarad samt ett felaktigt svar på eftertestet. 

Dessa svarsalternativ ger en förbättring från 12,5 % till 75 % rätta svar. 
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Fråga 7. 

Frågan innebar att eleverna skulle skriva tal i storleksordning och börja med det 

minsta. Talen var 5, -2, -3, 1, 4, -7, 6 

 

 
 
Diagram 3. Fördelningen av svaren på fråga 7 av elever i år 3 

 

Det vanligast felet var att eleverna skrev talen i storleksordning 1 till 7, vissa använde minus 

tecknet, andra tog bort det. En elev hade inte svarat på frågan på förtestet.  

På eftertestet hade samtliga elever svarat på frågan, de felaktiga svaren var att av samma typ 

som vid förtestet. Resultatet hade på eftertestet förbättrats från 50 % till 75 % rätta svar. 

 

Frågorna 8g till 8l har ett resultat som är ett negativt tal eller innehåller ett negativt tal som 

en term. P.g.a. av de olika svarsalternativen har jag valt att redovisa frågorna i samma 

stapeldiagram, för att se hur eleverna har svarat på varje fråga för sig hänvisar jag till bilaga 7. 

 

 
 
Diagram 4. Fördelningen av svaren på fråga 8g till 8l av elever i år 3 

 

På förtestet fanns 7 stycken rätta svar av sammanlagt 48 möjliga. De fanns också 13 

obesvarade frågor samt 1 elev som svarade ”går ej” och ”vet ej” på 5 av dessa 6 frågor.  
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På eftertestet fanns 14 rätta svar och endast 5 obesvarade av de 48 möjliga.  

Detta betyder en förbättring av rätt svar från 16,5% till 29%  

Och även om felsvaren ökade från 50 % till 60 % ser jag det som positivt att de flesta gjorde 

ett försök att räkna ut uppgifterna. 5 av eleverna har räknat ut uppgifterna som positiva tal, 

t.ex. 5-7=2. 

 

Sammanfattning av resultat år 3 

 

Resultaten visar att de rätta svaren ökar på samtliga frågor samt att de obesvarade frågorna 

minskar på eftertestet. På fråga 1, 3, 5, 6 och 7 är det 2 elever som, förutom 1 felaktigt svar, 

står för samtliga fel- och obesvarade frågor. Frågorna 1 till 7 är textuppgifter medan fråga 8g 

till 8l är uppställda tal. 

 

Flera av de felaktiga svaren på frågorna 8g till 8l visar att eleverna glömmer bort 

minustecknet eller att de inte är säkra på räknelagarna för subtraktion, d.v.s. att det inte är 

tillåtet att byta plats på termerna i en subtraktion. 

 

Nedan redovisas antalet rätt varje elev hade på för- respektive eftertestet gällande de 11 frågor 

som redovisas i resultatet. 

 
Tabell 1. Antal rätt varje elev hade på respektive test 

 

  Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 

Antal rätt på förtest 5 0 3 3 1 1 1 0 

Antal rätt på eftertest 10 5 11 5 5 1 6 2 

 

Det är 2 elever som inte svarar mer än 1 respektive 2 rätt på eftertestet.  

Om vi bortser från ett felaktigt svar på fråga 8g till 8l så är det 2 elever som klarar av att räkna 

ut alla dessa uppgifter. Dessa 2 elever är också de enda elever som har alla rätt, respektive ett 

fel på hela testet, även inräknat de frågor som inte redovisas i resultatet. 

Testerna innehåller totalt 19 uppgifter att svara på, positivt är att det endast finns 6 obesvarade 

frågor, av 152 möjliga, på hela eftertestet och dessa kommer från 2 elever som valt att inte 

svara på alla uppgifter. 
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3.2  Resultat år 5 

 

Fråga 1. 

Vad är en tallinje och vad kan den användas till? 

Det var en elev som skrev ”Bra till matte”, jag har inte räknat detta svar som rätt i detta fall, 

då det var en undersökning i ämnet matematik de skulle delta i. Övriga elever svarade på 

något sätt att de inte visste. 

På eftertestet har samma elev som vid förtestet skrev ”Bra till matte” svarat ”till matte”, vilket 

inte klassificeras som rätt, 1 elev har svarat ”vet ej” medan övriga elever har förklarat att det 

kan vara t.ex. en termometer eller en linjal. Tre elever har även ritat ett exempel på hur en 

tallinje kan se ut. 

Detta leder till en förbättring av resultatet från 0 % till 81 % rätta svar.  

 

 

Fråga 3. 

Om det är 5 grader varmt i din koja och 3 grader kallt utomhus. 

Hur mycket kallare är det ute än inne? 

 

 
 
Diagram 5. Fördelningen av svaren på fråga 3 av elever i år 5 

 

Resultatet har för de elever som deltog i båda testen försämrades från 45,5 % rätta svar till 36 

% rätta svar, det är en elev mindre som svarat rätt på eftertestet. 

Det vanligaste felet på både för- och eftertestet vara att eleverna räknade 5-3=2 vilket inte ger 

rätt svar på frågan. En elev som svarat ”fel” på de båda testerna har visat att det skiljer först 5 

grader ner till 0 och sedan ytterligare 3 grader, men inte svarat det sammanlagda värdet. Dock 

har alla elever svarat på eftertestet, vilket är positivt. 
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Fråga 5. 

Det är 7 grader kallt när du går till skolan.  

Mitt på dagen sjunker temperaturen med 5 grader. Vilken temperatur är det då? 

 

 

 
 
Diagram 6. Fördelningen av svaren på fråga 5 av elever i år 5 

 

Resultatet har för de elever som deltog i båda testen förbättras från 27 % till 73 % rätta svar. 

Samtliga fel på förtestet var att eleverna hade räknat 7-5=2 som leder till ett felaktigt svar på 

frågan. 

På eftertestet är 2 av felen av samma typ som på förtestet dvs. 7-5=2. 

På eftertestet har alla elever valt att svara på frågan. 

 

 

Fråga 6.  

Har du hört talas om negativa tal? Beskriv vad det betyder för dig! 

På förtestet fanns det ingen elev som svarat något annat än ”vet ej”. 

Vid eftertestet har däremot 8 elever svarat att det är t.ex. –2 –5, kallt, mindre än noll eller 

minusgrader, det var 2 elev som svarade fel och 1 elev svarade ”vet ej”. 

Dessa svarsalternativ ger en förbättring från 0 % till 73 % rätta svar. 
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Fråga 7. 

Eleverna skulle skriva tal i storleksordning och börja med det minsta talet, talen var 5, 

-2, -3, 1, 4, -7, 6. 

 

 
 
Diagram 7. Fördelningen av svaren på fråga 7 av elever i år 5 

 

På förtestet bestod alla utom ett felsvar av att eleverna hade sorterat talen i storleksordning 1 

till 7, några av eleverna hade använt minustecknet framför siffran andra inte. Det fel som 

fanns på eftertestet var av samma typ. 

Resultatet för uppgiften visar en förbättring från 27 % till 73 % rätta svar. 

 

Frågorna 8g till 8l har ett resultat som är ett negativt tal eller innehåller ett negativt tal som 

en term. P.g.a. variationen i svaren har jag valt att redovisa frågorna i samma stapeldiagram, 

för att se hur eleverna har svarat på varje enskild fråga, se bilaga 8-9. 
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Diagram 8. Fördelningen av svaren på fråga 8g till 8l av elever i år 5 

 

Testerna bestod av sammanlagt 66 möjliga svar på fråga 8g till 8l, på förtestet fanns 14 

stycken rätta svar, 37 felaktiga svar samt 15 obesvarade frågor.  

På eftertestet fanns 33 st. rätta svar och 27 felaktiga samt 6 obesvarade frågor.  

Detta betyder en förbättring av rätt svar från 21 % till 50 % rätta svar. Resultatet visar också 

att både felsvaren och antalet obesvarade frågor minskade. Flera av de felaktiga svaren är av 

typen 17-20=3. 

 

Sammanfattning av resultaten för år 5 

 

På alla frågor förutom på fråga 3 har resultaten på eftertestet ökat. Positivt på fråga 3 är att 

alla elever har valt att svara på den vilket inte var fallet på förtestet. 

Resultaten på frågorna om vad en tallinje och negativa tal är, fråga 1 och 6, har ökat avsevärt. 

Från att det inte fanns några rätta svar till att 8 elever svarat tillfredställande på dem ökar de 

rätta svaren från 0 % till 73 %, det är bara 1 elev som inte har skrivit något på frågorna. 

 

Flera av de felaktiga svaren på frågorna 8g till 8l visar att eleverna glömmer bort 

minustecknet eller att de inte är säkra på räknelagarna för subtraktion, d.v.s. att det inte är 

tillåtet att byta plats på termerna i en subtraktion.  

 

Nedan redovisas hur många rätt varje elev hade på för- respektive eftertestet gällande de 11 

frågor som redovisas i resultatet. 

 
Tabell 2. Antal rätt varje elev hade på respektive test 

 

  Elev 9 Elev 10 Elev 11 Elev 12 Elev 13 Elev 14 Elev 15 Elev 16 Elev 17 Elev 18 Elev 19 

Antal rätt på 
förtest 8 1 1 7 0 2 0 0 5 0 1 

Antal rätt på 
eftertest 10 8 3 10 2 9 3 0 8 7 10 

 

1 elev svarar fel på samtliga 11 frågor på de båda testerna. 

På eftertestet svarar 1 elev rätt på 2 av frågorna och ytterligare 2 elever svarar rätt på 3 av de 

11 frågorna. De övriga 7 eleverna har minst 7 rätt på eftertestet. 

Det är 3 elever som har 10 rätt men 2 av felen kan misstänkas vara slarvfel, vilket i så fall 

skulle betyda att 2 elever har alla 11 rätt på eftertestet. 

  

Hela testerna innehöll 19 uppgifter att besvara. Vid eftertestet har endast 15 av de 209 möjliga 

uppgifterna blivit obesvarade. 
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4 DISKUSSION 
 

Inför arbetet med år 3 beslutade jag att eleverna skulle svara rätt på vissa frågor för att delta i 

lektionspassen jag genomförde, detta kriterium sattes upp för att eleverna inte skulle stöta på 

alltför stora problem då vi började arbeta oss förbi nollan på tallinjen. För eleverna i år 5 tog 

jag inte hänsyn till detta kriterium då jag ansåg att eleverna skall uppfylla dessa krav för att 

uppnå målen för år 5. Kanske var detta något jag missbedömde, för några elever i år 5 hade 

oroväckande många fel på ”vanliga” additions- och subtraktionsuppgifter. Eftertestet visade 

ett bättre resultat men fortfarande fanns många fel på subtraktionsuppgifterna. Om jag i stället 

valt att använda elever ur år 5 som på förtestet visat ett bättre resultat, hade undersökningen 

troligtvis fått ett bättre slutresultat att redovisa. Men jag hade antagligen inte stött på de 

”problem” som en lärare ställs inför i sitt yrke, nämligen att alla elever inte befinner sig på 

samma nivå i sin kunskapsutveckling. Detta är något som vi läst, diskuterat och reflekterat 

över under vår utbildning men som jag ändå hade bortsett från i min planering. Hur skulle jag 

fortsätta med de elever som inte förstod vad jag talade om? Då tidspressen för 

undersökningen samt elevernas ordinarie schema gjorde att jag inte kunde sitta ner och hjälpa 

varje elev enskilt, har några elever inte kunnat tillgodogöra sig undervisningen på det sätt jag 

önskat, något som också resultaten vid eftertesten visar. Vidare har jag ännu en gång fått 

erfara att matematik är ett abstrakt och ett problemlösande ämne, även om eleverna kan svara 

på muntliga frågor om t.ex. temperaturförändringar är det en helt annan sak för dem att läsa 

sig till data i en text och sedan välja vilket räknesätt de skall använda för att lösa uppgiften. 

De ska dessutom kunna skriva ner sina tankar på ett matematiskt korrekt sätt. 

 

Tanken bakom frågornas utformning på testerna var att eleverna skulle visa och beskriva hur 

de tänker då de löser uppgifterna. Jag hade också lämnat utrymme på testpappret för att 

eleverna skulle kunna göra anteckningar och uträkningar på det, samt att jag vid flera tillfällen 

berättade att jag är en mattelärare som gärna vill se hur de tänker. Ett felsvar kan värderas om 

utifall det går att följa elevens uträkningar och av detta dra slutsatsen att det kan vara ett 

slarvfel. Därför ser jag gärna de kluddar på pappret eller i matteböckerna bara det har med 

matte och deras uträkningar att göra. De skulle alltså inte sudda de anteckningar de gjort. Jag 

kan vid eftertestet se en ökad användning av papperet till att göra anteckningar på från 

eleverna i år 5, de har ritat tallinjer, markerat ut graderna och räknat ut skillnaden eller gjort 

streck för varje grad de räknat. I år 3 kan jag inte se att eleverna utnyttjar papperet i lika hög 

utsträckning även om några elever ritat tallinjer, däremot var de på förtestet bättre än år 5 på 

att skriva ner hur de tänkte då de räknade ut svaren på frågorna. På förtestet nöjde sig många 

elever i år 5 med att bara ner svaret och inget mer. 

 

Från resultatet av testerna går det att se att eleverna har bättre kunskaper om de negativa talen 

efter att ha deltagit i den undervisning jag genomfört med tallinjen som hjälpmedel. Eleverna 

klarar av att lösa fler av de uppgifter som innehåller negativa tal. På eftertestet väljer de också 

i högre utsträckning att försöka besvara alla frågor istället för att hoppa över dem, vilket de i 

flera fall gjorde på förtestet. Detta resultat kan inte med säkerhet kopplas till användningen av 

tallinjen. Vi måste också ta i beaktande att eleverna fått undervisning i ämnet negativa tal, 

vilket i sig bör och skall ge en positiv effekt på resultaten. Resultaten har analyserats med en 

kvalitativ metod och antalet deltagande i undersökningen har inte varit så stort att det går att 

dra några generella slutsatser av detta. Dessutom har tallinjen i huvudsak använts i form av en 

termometer och vi har diskuterat och löst uppgifter om vad som händer med graderna då 

temperaturen sjunker eller stiger. Detta valdes för att eleverna oftast har en förförståelse om 

att minusgrader är kallare än noll grader och därför är något de kan relatera till och utgå från i 

arbetet med de negativa talen 
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 Frågeställningen i arbetet var: Är tallinjen ett bra hjälpmedel att använda vid arbetet med 

elevernas förståelse för negativa tal? Inga elever kunde förklara vad en tallinje är eller vad den 

kan användas till på förtestets första fråga. På förtestet har heller ingen elev på något sätt visat 

med en tallinje eller termometer hur de tänker i någon av uträkningarna. På eftertestet har 

däremot alla elever i år 3 samt 8 av 11 elever i år 5 kunnat ge ett tillfredsställande svar på den 

första frågan om tallinjen och vad den kan användas till. Vidare har flera av eleverna också 

använt sig av en tallinje för att visa hur de tänker när de räknar ut uppgifterna på eftertestet. 

Jag anser av den anledningen att det går att svara ja på frågeställningen, d.v.s. att tallinjen är 

ett bra hjälpmedel att använda vid arbetet med elevernas förståelse för negativa tal 

 

Testresultaten visar att de rätta svaren har ökat i båda klasserna på de totalt 11 frågor som 

redovisas per klass, förutom i ett tillfälle där det minskade. Eleverna i år 3 visar ett något 

bättre resultat än år 5 på frågorna 1, 3, 5, 6, och 7 medan år 3 på fråga 8g till 8l endast når upp 

till 30 % rätta svar, år 5 klarar hälften av frågorna 8g till 8l. Om vi räknar in alla frågor 1 till 7 

på eftertestet, så har år 3 endast 22 % fel- eller obesvarade frågor medan år 5 har 34 %. 

Frågorna 1 till 7 är textuppgifter vilket inte fråga 8a-8l är. Kan det finnas något samband 

mellan frågeställningarna och hur eleverna klarar av att lösa uppgifterna? Detta är något som 

en eventuell fortsatt undersökning skulle kunna visa. 

 

Det var stor skillnad på responsen på arbetssättet från eleverna i de olika klasserna. I år 5 gick 

det till en början inget vidare, jag förväntade mig att eleverna skulle delta i en diskussion men 

eleverna svarade inte alls på detta arbetssätt, de tittade frågande på mig och svarade knappt på 

frågor ställda direkt till dem. Eleverna hade dessutom svårt att muntligt förklara hur de tänker 

när de räknar ut uppgifter, jag började genast fundera på om det kunde finnas ett samband 

mellan avsaknaden av redovisningen av tankegångar på förtestet och bristen på förklaringar i 

de muntliga diskussionerna.  

I år 3 gick detta bättre, eleverna var med redan i det första passet och svarade, diskuterade och 

berättade hur de trodde eller tänkte, vilket gav ett helt annan resultat för fortsättningen. Jag 

har tidigare arbetat med eleverna i år 3 vilket jag inte har gjort med eleverna i år 5, detta kan 

ha bidragit till bemötandet jag fick från eleverna. 

 

Eftersom jag planerat att genomföra diskussionslektioner frågade jag om eleverna i år 5 tyckte 

att arbetssättet var tråkigt då de var så tysta, men eleverna svarade att de inte brukade prata 

matte utan jobba i boken på lektionerna. Detta gjorde att jag fick tänka om inför det andra 

passet med dem. Jag skrev ner några räkneuppgifter som eleverna kunde arbeta med och tog 

med mig kortlekar för att spela ett 10-kamrat spel. Jag ville på detta sätt avdramatisera 

lektionerna något och på ett roligt sätt öva 10-kamraterna vilket alltid är bra. Jag upplevde det 

som att eleverna tyckte det blev roligare efter detta. Jag hade tagit med onumrerade tallinjer, 

se bilaga 4, vilka eleverna kunde använda som hjälpmedel då de löste räkneuppgifterna på 

arbetsbladen. De onumrerade tallinjerna vållade lite svårigheter, det tog ganska lång tid för 

eleverna att förstå att de själv fick och kunde välja var de ville sätta nollan. Därefter fick det 

suddas flera gånger innan alla elever hade placerat ut talen på rätt ställe utifrån noll. Det fanns 

några elever som hade svårt att se mönstret i grupperingen om fem vilken tallinjen var indelad 

i. Men det fanns också de elever som direkt skrev ner fem- och tiotalen på rätt ställe och med 

rätt tecken framför.   

 

Under det sista lektionspasset i år 5 gav jag samtliga elever muntliga uppgifter med 

stigande/sjunkande temperatur, t.ex. ”Om det är 5 grader kallt och temperaturen sjunker med 

4 grader, vilken temperatur är det då?” Alla elever svarade rätt på dessa frågor men trots detta 
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har flera av dem räknat åt ”fel håll” på eftertestet. Deras felsvar på eftertestet skulle innebära 

att de svarat 1 grad på exemplet ovan istället för det korrekta svaret 9 grader kallt. Som jag 

nämnt tidigare hade eleverna i år 5 fler fel på textuppgifterna, fråga 1 till 7, än vad år 3 visade. 

Beror detta på att de saknar strategier för att lösa problem där de själva måste bestämma 

vilken information och vilket räknesätt de ska använda? Eleverna sa själva att de inte brukade 

prata matte utan räkna på i boken, detta arbetssätt kan också göra att eleverna inte får tillgång 

till andras sätt att tänka och lösa problem på, samt att de själva inte heller behöver formulera 

problem eller förklara strategier för någon annan. Malmer (2002) citerar Vygotskij enligt 

följande ”En tanke, som omsätts i ett språk, omstruktureras och förändras. Tanken uttrycks 

inte i ordet - det fortlöper i ordet” (s.52). Vidare skriver författaren att ”Det krävs ofta en 

djupare kunskap för att formulera en fråga än för att finna svar i en redan färdigformulerad!” 

(s.52). Hon menar att vi ofta kan börja med att ställa en fråga om något som vi inte riktigt 

förstår vid t.ex. en genomgång, för att avbryta oss mitt i frågeställningen då vi själva kommit 

på svaret. Vidare beskriver Malmer (2002) att arbete i mindre grupper ofta bidrar till att 

eleverna får tillgång till reflekterande samtal, vilket kan vara svårt för en lärare att genomföra 

med alla elever i klassen. 

Dessutom kan det tänkas att felsvaren på textfrågorna kan bero på att vi lägger in värderingar 

och eventuellt för svåra tolkningar i uppgifterna, är 5 grader varmt, plus- eller minusgrader? 5 

grader varmt är inte speciellt varmt utan snarare ganska kallt. I detta arbete valde jag att inte 

använda minustecknet för att ange minusgrader i uppgifterna, för att se om eleverna själva 

kunde välja rätt tecken. Om jag istället valt att skriva ”Det är –5 grader ute och temperaturen 

sjunker respektive ökar” eller ”det blir kallare respektive varmare” har jag kanske fått ett 

annat resultat att redovisa. Vi ska inte heller glömma bort att nämna läs- och skrivsvårigheter 

som en felfaktor, speciellt när det gäller textuppgifter, viket Malmer (2002) diskuterar och ger 

undervisningsförslag till i sin bok. Att eleverna kan känna sig obekväma i en provsituation 

kan också ha påverkat att de hade svårare att svara rätt på de skriftliga frågorna på testerna 

jämfört med de muntliga frågorna som jag gav dem.  

 

Eftersom de läroböcker, Mattestegen, som den undersökta skolan använder i sin undervisning 

utgår från tallinjen när de introducerar negativa tal, först som termometer sedan i form av en 

vågrät tallinje, anser jag att eleverna bör vara hjälpta av att de på flera sätt och tidigare än idag 

kan få tallinjen introducerad som ett räkneverktyg. Vad jag reflekterat över och som också 

ligger som grund för valet av ämne inför examensarbetet är att jag inte har sett en enda tallinje 

i något av skolans klassrum. En tallinje måste inte alltid vara numrerad med alla tal på samma 

sätt som en linjal är uppbyggd. Min bestämda uppfattning är att om eleverna har en tillgång 

till en uppsatt tallinje kommer de att utforska den och även omedvetet memorera hur den ser 

ut. till 100 eller från –50 till 50. En tallinje kan endast ha 10-talen utmarkerade vidare går det 

också att färglägga en tallinje olika beroende på vad den skall representera t.ex. 5-tal, 10-tal 

eller 100-tal o.s.v.  

 

Johansson (2007) ger i sin bok flera exempel på övningar att göra med eleverna, hela boken 

går ut på att arbeta med elevernas taluppfattning utifrån det han kallar talradsmetoden. 

Författaren ger förslag på enskilda-, par- och gruppövningar som passar från den tidiga 

matematikundervisningen. Även Malmer (2002) föreslår övningar för att eleverna ska få en 

bättre taluppfattning. Det är bl.a. att undersöka ett tal, låt säga talet ”arton”. Eleverna får 

berätta vad de vet om talet 18, vanliga förslag i början är enligt författaren 10 + 8, 9 + 9, 20 - 

2 men allt eftersom eleverna blir säkrare utökas deras svar till 3  6 och 36/2 och så vidare. 

 

Jag har också tidigare använt mig av en övning, där tiden, storleken på talen och ”hoppen” 

anpassas efter elevernas kunskapsnivå. Eleverna får börja med att välja ett tal mellan 0 och 
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200 och som slutar på en nolla. Sedan ska eleverna tyst för sig själv göra 10-hopp under en 

bestämd tid t.ex. 30- sekunder eller 1 minut och när tiden är ute ska eleverna tala om vilket tal 

de slutade på. På detta sätt behöver inte eleverna tala om hur många hopp de gjorde eller 

vilket de började på utan de tävlar mot sig själva. Vill man utmana eleverna med negativa tal 

kan de få välja ett tal mellan 0 och 30 och göra 5-hopp under 1 minut, kommer eleverna att 

sluta på noll eller finns det någon som hoppar vidare på de negativa talen?  

 

Vid granskningen av läroböckerna fann jag ingen förklaring till minustecknets olika 

betydelser, vilket är något som Anderberg & Källgården (2007) samt Persson (2007) menar är  

av yttersta vikt i försöket att förklara negativa tal för eleverna. Läroböckerna använder inte 

heller parenteser runt negativa tal förrän i det sista steget då uppgifterna är utformade som (–

8) – (–2) där två lika tecken är placerade efter varandra. Jag är av åsikten att då eleverna har 

kommit så här långt i arbetet med de negativa talen bör de redan ha detta arbetssätt att grunda 

sin fortsatta förståelse på. Om eleverna från början får lära sig skillnaden mellan 

minustecknets betydelse, samt i uppgifter som 5–7=__  konsekvent får använda parenteser om 

det negativa svaret och svara (–2), anser jag att de lättare kommer att få en förståelse för 

negativa tal och skillnaden mellan  5 – 8 och 8–5 samt 8 – (–5). Men detta kräver att lärarna 

undervisar i matematik och inte förlitar sig på att eleverna ska få förståelsen genom att lösa 

uppgifter i läroböckerna. 

 

Vad har arbetet för betydelse för mig i mitt fortsatta arbete som lärare? Och hur kan det 

användas i en fortsatt undersökning? 

Jag nämnde tidigare att jag i planeringen helt förbisåg det faktum att alla elever inte befinner 

sig på samma ställe i sin kunskapsutveckling. Detta är en dock en verklighet alla lärare 

befinner sig i. I det dagliga arbetet i en klass kan det finnas elever som tillsammans spänner 

över flera års kunskapsnivåer. Det går att se på resultaten från år 5 där en elev hade 5 rätt på 

förtestets totalt 19 frågor, medan en annan elev hade 16 rätt vilket betyder 3 fel, dessutom 

misstänker jag att ett av felen var ett slarvfel vilket skulle innebära 17 rätt och 2 fel. Vidare så 

fanns det också en elev i år 5 som undrade om man skulle räkna med ”strecket som man står 

på” när de i en uppgift skulle räkna ut hur många grader temperaturen hade sjunkit. Denna 

fråga ger en antydan av att eleven inte är säker på talraden utan behöver arbeta vidare med 

detta för att få en bättre taluppfattning att använda vid uträkningar. 

 

Det är en lärare som undervisar i de tidigare åren som en gång sa att ”det man planerar att 

hinna med under en lektion, går att halvera och sedan får man se hur mycket det slutligen 

blev” och det ligger en hel del i detta uttalande. Jag som inte har så stora erfarenheter av att 

själv leda undervisningen, framförallt inte i ett långsiktigt perspektiv, har inte dessa 

erfarenheter, men jag har blivit påmind om det i och med arbetet i denna undersökning. 

Jag har också fått erfara hur abstrakta de negativa talen är för eleverna. För att kunna ge 

undervisning i detta ämne krävs det att läraren är insatt i vilka problem som eleverna kan 

ställas inför. De bör också veta vilka förkunskaper som krävs av eleverna för att de skall ha en 

chans att förstå vad det innebär att ”två lika tecken blir ett positivt” på ett annat sätt än att just 

bara memorera denna regel. 

Vidare så har utformningen av hela arbetet med informationsbrev, litteraturstudie, 

testuppgifter och lektionsplaneringar givit en inblick i problematik som man i denna typ av 

arbete kan ställas inför. T.ex. som jag tidigare nämnt har jag använt fler och andra frågor än 

vad som är relevant ur frågeställningens perspektiv. Jag valde att göra på detta sätt för att 

eleverna skulle känna att de kunde svara på frågorna jag gav dem. Testresultatet visar att jag 

troligtvis tänkte rätt. Om jag enbart använt mig av uppgifter med negativa tal hade flera av 



 25 

eleverna inte heller kunnat svara på uppgifterna. Deras inställning till hela arbetet hade då 

kunnat bli ”negativ” genom att de ansett att det var ett för svårt område för dem. 

 

De två öppna frågorna som ingår i testerna lyder: 

- Vad är en tallinje och vad används den till? 

- Har du hört talas om negativa tal? Beskriv vad det betyder för dig. 

Frågorna är ställda på ett sådant sätt att en tolkning behövs för att avgöra om eleverna har 

svarat tillfredsställande på dem. Den andra frågan är besvarad genom att eleven svarar nej, 

men det är inte ett svar jag ansett vara tillfredställande eller ”rätt” i resultatet. 

På samma gång svarade en elev att en tallinje är ”bra till matte” vilket också är ett korrekt 

svar på frågan, men av mig ansett att det inte är ”rätt” eller tillfredsställande för 

undersökningen. Detta är något som skulle kunna omarbetas till en eventuell andra 

undersökning samt att jag fått en bättre förståelse för att prova frågorna på elever, som senare  

inte kommer att ingå i undersökningen, för att minimera denna typ av problem. 

Det går också att göra uppföljande intervjuer med eleverna för att se om vissa fel kan tolkas 

som slarvfel eller upptäcka om elever har problem med att läsa och förstå vad som efterfrågas 

i uppgifterna. Vidare har en intervju med eleverna kunnat belysa deras inställning till det 

arbetssätt som använts i undersökningen. Detta har dock inneburit att andra frågeställningar 

har blivit nödvändiga, men det kan vara ett ämne för fortsatta undersökningar. 

   

Då undersökningen innebar att jag skulle leda lektioner och utvärdera resultatet av detta 

arbete fick jag begränsa antalet klasser att arbeta med. Undersökningen hade kunnat göras i 

fler klasser och på fler skolor för att ge ett bättre underlag att analysera och grunda 

slutsatserna på. Eftersom lektionerna skulle genomföras under 3 veckors tid, då höstlovet är 

en av veckorna vi disponerar till arbetet, fanns inte möjlighet att passa in fler klasser och deras 

scheman i planeringen, detta hade annars varit önskvärt. Det går av den givna anledningen 

inte heller att dra några generella slutsatser utifrån resultaten, något jag varit medveten om 

under arbetes gång. 

 

Mitt arbete har gjort att eleverna inte har deltagit i den ordinarie matematikundervisningen 

under de pass jag fått tillåtelse att använda. För eleverna innebar det 3 respektive 4 

lektionspass vilket inte räcker till för att förstå negativa tal. Jag har tidigare fått lära mig att 

det som ställt till stora problem för mänskligheten att förstå även brukar visa sig vara ett 

problem för individen att förstå. Med tanke på det och vad 1700-talets matematiker sa om 

negativa tal så bör vi lärare verkligen fundera på hur vi ska presentera och motivera detta 

ämne för eleverna. Och för att få en bättre förståelse krävs långt fler pass än detta men 

förhoppningsvis har dessa elever fått en grund att stå på när de senare kommer att stöta på 

negativa tal under sin skolgång. 
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6 BILAGOR 

Bilaga 1 - Informationsbrev till föräldrar/vårdnadshavare 

 

Hej!      09-08-27 

 

Jag heter Helena Hännestrand och är en blivande tidigarelärare (årskurs 1-7) i matematik och 

naturvetenskap som studerar vid Högskolan i Gävle. Denna termin skall jag göra mitt examensarbete 

och planerar att utföra detta på X skolan. 

Då jag under arbetets gång har bytt frågeställning för mitt examensarbete innebar det att jag även fick 

byta åldersgrupp för undersökningen. Detta i sin tur gör att denna information kommer lite sent och 

hastigt till er, vilket jag hoppas ni har överseende med. 

 

Det jag vill undersöka är om och hur tallinjen kan utnyttjas mera inom matematikinlärningen och 

önskar därför genomföra detta i år 3 och 5. I examensarbetet kommer jag att planera och genomföra 

lektionstillfällen utifrån tallinjen samt utvärdera detta arbete med enkät och eventuellt kompletterande 

intervjuer med några elever. 

För att kunna genomföra arbetet med eleverna behöver jag tillåtelse från er föräldrar/vårdnadshavare. 

Genom att fylla i svarstalongen nedan och skicka tillbaka den till klassföreståndaren, snarast möjligt, 

godkänner ni ert barns eventuella deltagande i arbetet. 

 

I examensarbetet kommer inte skolans eller elevernas namn att redovisas och all insamlad data 

kommer att behandlas konfidentiellt. Det material jag samlar in kommer att arkiveras på Högskolan i 

Gävle i ett år innan det förstörs under ordnade former. Undersökningen kommer att avrapporteras som 

ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen. 

 

Naturligtvis får ni gärna ta kontakt med mig eller min handledare i Gävle om ni har några frågor 

angående examensarbetet. 

 

Mvh Helena Hännestrand 

 

 

  

Helena Hännestrand   Handledare vid Högskolan i Gävle 

Tel. XXXX-XXXXX   David Sundgren 

Mobil. XXX-XXXXXXX   Tel. XXX-XXXXXX 

xxxxxxxx@student.hig.se   xxx@hig.se 

   Klipp här 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Svarstalong 

 

Jag har läst informationsbrevet om Helena Hännestrands examensarbete och 

  

 godkänner att mitt barn deltar i arbetet  

 

 godkänner ej att mitt barn deltar i arbetet 

   

 

Barnets namn: .......................................................................................................................................  

 

 

Vårdnadshavarens underskrift: 
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Bilaga 2 - Förtest  

 

1. Vad är en tallinje och vad kan användas till? 
 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  

 

2. Du har 18 kr och vill köpa en bok som kostar 25 kr.  

 Hur många kronor fattas det? (Visa hur du tänker) 
 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  

 

3. Om det är 5 grader varmt i din koja och 3 grader kallt utomhus. 

 Hur mycket kallare är det ute än inne? (Visa hur du tänker) 
 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  

 

4. Om du lånar 5 kr av mamma och sedan lånar du ytterligare 9 kr av henne. 

 Hur mycket är du då skyldig din mamma? (Visa hur du tänker) 
 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  

 

5. Det är 7 grader kallt när du går till skolan. Mitt på dagen sjunker temperaturen med 

 5 grader. Vilken temperatur är det då? (Visa hur du tänker) 
 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  

 

6. Har du hört talas om negativa tal? 

 Beskriv vad det betyder för dig. 
 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  
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7. Skriv följande tal i storleksordning. Börja med det minsta talet. 

 

 

5 -2 -3 1 4 -7 6 

 

 

 ..................................................................................................................................................  

 

 

8. Lös följande uppgifter. Skriv gärna hur du tänker. 

 

 

5+7 =…… 38+16=…… 16+24=…… 

 

 

 

 

 

8-6=…… 32-14=…… 26-13=…… 

 

 

 

 

 

5-7=…… 17-20=…… 11-15=…… 

 

 

 

 

 

(-2)+3=…… (-5)-5=…… (-4)+(-2)=…… 
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Bilaga 3 - Eftertest 

 

Försök att på varje fråga visa hur du tänker (inte bara svaret). Så sudda inte dina anteckningar 

eller uträkningar för de är till stor hjälp för mig när jag tittar på dina svar! Använd ord, siffror 

eller rita dina tankar. 

 

 

1.  Vad är en tallinje och vad kan användas till? 
 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

2.  Du har 18 kr (17 kr) och vill köpa en bok som kostar 25 kr.  

  Hur många kronor fattas det? (Visa hur du tänker) 
 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

3.  Om det är 5 (6) grader varmt i din koja och 2 grader kallt utomhus. 

  Hur mycket kallare är det ute än inne? (Visa hur du tänker) 
 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

4.   På nyårsaftonen är det nitton grader kallt när du vaknar. 

  Vid lunchtid har temperaturen stigit sex (sju) grader. Vilken temperatur är det då?  
 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

5.   När du går till skolan är det åtta grader kallt. 

  Mitt på dagen sjunker temperaturen tre (fyra) grader. 

  Vilken temperatur är det då? 
 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  

 

6.   Har du hört talas om negativa tal? 

  Beskriv vad det betyder för dig. 
 

 ..............................................................................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................................................................  
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7.   Skriv följande tal i storleksordning. Börja med det minsta talet. 

 

  4         -2       6 1 5 -7 -3 

 

 

 ..................................................................................................................................................  

 

 

8.   Lös följande uppgifter.  

  Använd pappret till att göra dina uträkningar på om du behöver. 

 

 

5+7 =…… 38+16=…… 16+24=…… 

 

 

 

 

 

8-6=…… 32-14=…… 26-13=…… 

 

 

 

 

 

5-7=…… 17-20=…… 11-15=…… 

 

 

 

 

 

(-2)+3=…… (-5)-5=…… (-4)+(-2)=…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du ställt upp och hjälpt mig i detta arbete, utan Er hjälp har detta inte varit 

möjligt för mig att genomföra. 

 

Helena 
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Bilaga 4 - Tallinjer 
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Bilaga 5 - Arbetsblad om temperatur 

För att kunna ange vilken temperatur det är när den är under 0  använder vi negativa tal. 

Då det är fem grader kallt skriver vi – 5 .  

När det är varmare än 0  använder vi positiva tal. Här skriver vi +5  men ofta skrivs inte 

+ tecknet ut för positiva tal. 

 

 

Vad är temperaturskillnaden mellan följande temperaturer?  

 

1 a)   –3  och +2      2 a)   +4  och –5  

 

 

   b)   –2  och +4       b)   +7  och –1  

 

 

   c)   –6  och +9       c)   +2  och –2  

 

 

   d)   –10  och +1       d)   +5  och –4  

 

 

 

3) En sommardag är temperaturen +30 , på kvällen sjunker den med 20 . 

     Vilken temperatur är det på kvällen? 

 

 

 

 

 

4) En vinterdag är det nio grader kallt ute. 

    Hur skrivs det på termometern? 

 

 

 

 

 

5) På julafton mitt på dagen är det 12  kallt ute. 

    På kvällen har temperaturen sjunkit med 9 . 

    Vilken temperatur är det då? 

 

 

 

 

 

6) En morgon är det 6  kallt ute, mitt på dagen stiger temperaturen med 5 . 

    Vilken temperatur är det mitt på dagen? 
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Bilaga 6 - Arbetsblad med repetitionsuppgifter 

 

När temperaturen …………………….. blir det kallare. 

Det spelar ingen roll om det är plus eller minusgrader, den ……………………. 

Tänk att du står i en hiss! 

 

När temperaturen ……………………. blir det varmare.  

Det spelar ingen roll om det är plus eller minusgrader, den ……………………  

Tänk att du står i en hiss! 

 

 

För att visa att ett tal är negativt alltså mindre än 0,  

 

sätts ett …………… tecken ut ………….. siffran. Till exempel …………………… 

 

 

På en tallinje eller en termometer är det 0 som delar talen i positiva tal och negativa tal.  

En termometer är bara vriden så de positiva talen pekar uppåt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De positiva talen blir större och större ju högre talet blir. 

 

Men de negativa talen är tvärsom de blir mindre och mindre ju ”högre” tal det blir. 

Ju längre till vänster desto mindre tal. 

 

Till exempel är –7 ett …………….. tal än –5.  

 

 

Om du ska tala om skillnaden mellan två temperaturer bör du svara med grader. 

Ex. Vad är temperaturskillnaden mellan –2 och +4 grader? 

Svar: det är 6 grader. 

 

 

Om du ska tala om vad en temperatur blir efter den har stigit eller sjunkit bör du svara med 

minus grader eller plus grader. 

Ex. Om det är 7 grader varmt och temperaturen sjunker 4 grader, vilken temperatur är det då?  

Svar: 3 grader varmt eller +3 grader. 

 

 

 

 

   0    5  10   15  20  -5 -10 -15 

Negativa tal Positiva tal 
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Bilaga 7 - Testresultat år 3 

Förtest 

 
 

Eftertest 
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Bilaga 8 - Testresultat för år 5 

Förtest 
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Bilaga 9 - Testresultat för år 5 

Eftertest 

 

 


