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Abstrakt 

Det här är en systematisk litteraturstudie som undersökt hur tidigare forskning 

beskriver de problem som kan uppstå när elever försöker ta sig från en konkret 

förståelse till en abstrakt förståelse av negativa tal. I studien analyseras flertalet 

forskningskällor från 2010 till 2019. Studien fokuserar på hur problem uppstår på 

vägen mot en abstrakt förståelse samt hur tallinjen och minustecknets olika 

funktioner beskrivs i relation till dessa problem. Dessutom undersöks de 

forskningsgrundade förslag på undervisning som är kopplade till dessa svårigheter. 

Resultatet visar att svårigheterna är mest benägna att uppstå på en semiabstrakt och 

abstrakt nivå snarare än en konkret eller semikonkret nivå. Vidares beskrivs 

svårigheter kopplade till elevers förmåga att knyta de negativa talen till sin vardag, 

svårigheter kopplade till förståelse för och användning av tallinjen samt svårigheter 

som berör minustecknets funktioner. Resultatet utmynnar även i vad som kan vara 

effektiva lösningar på dessa problem. Sådana lösningar innefattar undervisning som 

gör kopplingar mellan de negativa talen och elevers vardag, samt undervisning där 

grundläggande förståelse för tallinjen och minustecknets funktioner fokuseras. 

Nyckelord 

Abstrakt, konkret, minustecknets funktioner, negativa tal, semiabstrakt, 

semikonkret, svårigheter, tallinjen, the gap  
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1 Inledning 

Vid mötet med de negativa talen kan det abstrakta och annorlunda framstå som 

onormalt och svårrelaterat. Enligt McIntosh (2008) är negativa tal inte något som 

fyller ett behov i vårt vardagliga samtalsspråk. McIntosh förklarar att vårt språk ger 

oss möjligheten att beskriva vardagliga fenomen som exempelvis minusgrader eller 

ett negativt banksaldo genom att reflektera kring dessa med språkligt positiva 

formuleringar som kallgrader och underskott. Trots att det går att hantera en vardag 

genom att kringgå användningen av den abstrakta delen av de negativa talen är 

förståelsen viktig inom matematiken. McIntosh (2008) förklarar att det är 

nödvändigt att ha en abstrakt förståelse av negativa tal för att längre fram kunna 

förstå algebra. 

Enligt den svenska skolans läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet ska negativa tal beröras i undervisningen för årskurs 4-6 (Skolverket, 

2019). Detta går att utläsa i kursplanen för matematik, där det centrala innehållet 

omfattar de rationella talen och deras egenskaper, till skillnad från årskurs 1-3 där 

de naturliga talen och deras egenskaper i stället är det som fokuseras (Skolverket, 

2019). Vidare framgår det av Skollagen (SFS 2010:800) att undervisningen i den 

svenska grundskolan ska vila både på en vetenskaplig grund och på beprövad 

erfarenhet. Detta indikerar att även erfarna lärare har ett behov av ett vetenskapligt 

kunnande. 

De negativa talen har av olika lärare, under min tid som lärarstudent, förenklat 

beskrivits som ”det är som minusgrader på termometern”, ”det är talen till vänster” 

eller ”det är som vanliga tal fast med minus framför”. Oavsett vad man anser om 

sådana beskrivningar tycks negativa tal vara något helt nytt för många elever i 

årskurs 6. Mina erfarenheter har dessutom varit att taluppfattningen av de negativa 

talen är väldigt svår att greppa för den stora majoriteten av eleverna. Området 

framstår som en stor utmaning. 

Motiveringen till den här systematiska litteraturstudiens genomförande kan därför 

beskrivas som elevers, och indirekt lärares, behov. Dels elevers behov att kunna 

förstå det matematiska innehållet för vidare matematiska studier, men även lärares 

behov av en vetenskaplig översikt, kring rådande forskning, för att bättre kunna 

styra och genomföra sin undervisning utifrån de krav som åligger dem i 

styrdokument och lagstiftning. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den systematiska litteraturstudien är att kartlägga hur existerande 

forskning beskriver svårigheter och pedagogiska lösningar vid lärandet av negativa 

tal, med fokus på elever i årskurs 4-6. 

Frågeställningar: 

1. Hur beskriver tidigare forskning svårigheter elever kan möta på vägen mot 

abstrakt förståelse av negativa tal, samt eventuella pedagogiska lösningar 

av dessa svårigheter? 

2. Var på vägen mot abstrakt förståelse uppstår eventuella svårigheter? 

3. Hur beskrivs eventuella svårigheter i relation till minustecknets funktioner 

och tallinjen? 

3 Begreppsdefinition 

Nedan introduceras begreppen vägen mot abstrakt förståelse, minustecknets 

funktioner samt tallinjen. Begreppen kommer beskrivas under varsin underrubrik 

och sammanfattas avslutningsvis för att förtydliga deras användning i den här 

studien. 

3.1 Vägen mot abstrakt förståelse 
För att överkomma vad Heddens (1986) beskriver som elevers svårighet att se 

sambandet mellan vår fysiska verklighet och matematikens abstrakta värld har 

Heddens tagit fram en stegvis teoretisk modell, av undervisning, i fyra delar. 

Modellen är uppdelad utifrån vilken typ av representationsform som används i 

undervisningen. Heddens beskriver vägen från det konkreta till det abstrakta som 

bestående av fyra nivåer. Dessa nivåer är den konkreta nivån, den semikonkreta 

nivån, den semiabstrakta nivån och den abstrakta nivån. Heddens ger i sin 

beskrivning de två mittersta stegen en särställning då dessa, enligt Heddens, för 

många elever är omöjliga att ta sig förbi utan hjälp från lärare. Dessa två mittersta 

steg benämns tillsammans the gap. Definition av Heddens fyra nivåer samt the gap 

beskrivs nedan. 

3.1.1 Konkret nivå 

Konkret nivå, den nivå där heltalsförståelse påbörjas, eleven behöver själv använda 

konkreta objekt, till exempel klossar, för att modellera talens användning (Heddens, 

1986). 

3.1.2 Semikonkret nivå 

Semikonkret nivå, bilder av konkreta objekt som exempelvis klossar används nu 

istället för fysiska objekt (Heddens, 1986). 
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3.1.3 Semiabstrakt nivå 

Semiabstrakt nivå, ritade markörer används för att representera fysiska objekt utan 

att se ut som de fysiska objekt som representeras. Ritade streck kan exempelvis 

användas på tavlan (Heddens, 1986). 

3.1.4 Abstrakt nivå 

Abstrakt nivå, siffror som symboliserar en matematisk betydelse används (Heddens, 

1986). 

3.1.5 The gap 

The gap är benämningen på de två mittersta stegen, det semikonkreta och det 

semiabstrakta, som tillsammans bildar en svåröverkomlig plats där elever riskerar 

att fastna om de inte får stöd och hjälp (Heddens, 1986). 

3.2 Minustecknets funktioner 
Vlassis (2004) förklarar att det finns tre olika sätt som minustecknet kan användas 

på. Dessa användningar benämnas av Vlassis som funktioner. Definition av 

minustecknets tre olika funktioner är som följer: 

 Minustecknet kan ha syftet att beskriva ett tal som negativt.  

 Det kan fungera som en operation, då ett tal tas bort ifrån ett annat.  

 Det kan även vara en operator som inte är kopplad till ett tal utan istället 

opererar på flera för att skapa motsatser, exempelvis framför parentes i ett 

uttryck (Vlassis, 2004). 

I följande studie kommer de två opererande användningsområdena att beskrivas som 

en operation. 

3.3 Tallinjen 
Heeffer (2011) definierar tallinjen som en representation av tal längs en rak linje, 

där positiva tal oftast räknas åt höger och negativa tal räknas åt vänster. Längs 

tallinjen finns punkter vars avstånd ifrån varandra stämmer överens med den 

räknebara skillnaden mellan punkternas motsvarande tal. Tallinjen kan utökas i 

oändlighet både i riktning höger och riktning vänster. 

3.4 Sammanfattning 
Vägen mot abstrakt förståelse definieras i denna studie som en kontinuerlig sträcka 

längst Heddens (1986) fyra nivåer. Den konkreta nivån, den semikonkreta nivån, 

den semiabstrakta nivån och den abstrakta nivån. Den semikonkreta och 

semiabstrakta nivån beskrivs även gemensamt the gap då deras gemensamma 

svåröverkomlighet beskrivs. 

Minustecknets funktioner definieras som tre delar. Dessa utgörs av den beskrivande 

delen samt två typer av operation. I den här studien definieras minustecknets 

funktion endast tvådelat som beskrivande och opererande. 



                                                                                                                     

4 

 

Tallinjen definieras som en linje där tal representeras med punkter. Punkternas 

avstånd stämmer överens med talens räknebara skillnad. Linjen representerar 

positiva tal i oändlig riktning höger och negativa tal i oändlig riktning vänster. 

4 Metod 

I det här arbetet genomförs en systematisk litteraturstudie. En systematisk 

litteraturstudie innebär enligt Barajas, Forsberg och Wengström (2013) en 

systematisk genomsökning av litteratur utifrån ett förutbestämt intresseområde. 

Litteraturen ska under litteraturstudien granskas kritiskt och sammanställas. 

Barajas et al. (2013) skriver att metoddelen i en systematisk litteraturstudie ska 

innehålla följande delar: urval, metod för insamling av data, insamlingens 

genomförande och metodbeskrivning av analys. Dessa delar beskrivs nedan. 

4.1 Insamlingsmetod 
Insamling av litteratur har gjorts genom litteratursökning av refereegranskad 

forskning i databaserna ERIC, SwePub och Libris. De sökord som har fokuserats är 

”negative”, ”numbers”, ”integer”, ”difficulties” och ”teaching” i olika 

kombinationer och ibland med trunkering. För att studien ska vara systematisk 

presenteras alla sökningar i ett sökschema (se bilaga A). 

4.1.1 Databassökning och manuellt urval 

Vid databassökning har vetenskapligt granskad litteratur eftersökts, det här för att 

försäkra forskningens legitimitet. Databasen ERIC har använts då litteraturstudien 

fokuserar ett pedagogiskt innehåll. För att bredda databasvalets variation har även 

SwePub och Libris använts, dessa databaser har även underlättat sökningen vad 

gäller svensk forskning. 

De sökord som användes vid sökningar var difficulties, negative, numbers, integer 

samt teaching. Dessa sökord användes i olika kombinationer och presenteras 

tydligare i sökschema (se Bilaga A). En första avgränsning som gjordes var att 

sökning endast gjordes av refereegranskad litteratur. Elementary education 

användes även som avgränsning för att försäkra att endast forskning kopplad till 

undervisning i grundskolan träffades. Sökningen av forskning avgränsades till åren 

2010-2019 då nyare forskning ansågs mer vetenskapligt relevant. Anledningen till 

att forskning från ett helt årtionde söktes var för att forskningsområdet pedagogik av 

negativa tal är väldigt litet. Denna forskningsbrist har tidigare observerats och 

diskuterats av Kilhamn (2011). På grund av svårigheten att hitta litteratur för endast 

årskurs 4-6 valdes forskning med elever från grundskolan, främst i de åldrar som 

motsvarar den svenska skolans årskurs 4-6, men även till viss del årskurs 1-8. Även 

två forskningskällor som berörde lärarstudenter och negativa tal valdes ut då de 

ansågs kunna innehålla beskrivningar av negativa tal som var relevanta för studien. 
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Sökningen resulterade i att totalt 19 källor kunde väljas ut. Dessa valdes ut då det 

initialt framstod som vetenskapligt relevanta för forskningsfrågan utifrån rubrik och 

abstrakt. Vid närmare undersökning av forskningen fick fyra av dessa källor plockas 

bort då de visade sig vara vetenskapligt irrelevanta för studiens syfte. Det manuella 

urvalet resulterade i att totalt 15 refereegranskade artiklar som berörde svårigheter 

vid inlärning av negativa tal i grundskolan valdes ut för djupläsning. 

4.1.2 Nominerat urval 

Vid sökning av relevanta källor har annan litteratur valts ut utifrån referenser i redan 

sökt litteratur. Det är vad Barajas et al. (2013) beskriver som nominerat urval, eller 

snöbollsurval. De källor som här har valts ut är Heeffer (2011) samt Vlassis (2004). 

Dessa källor har endast använts för begreppsdefinition. 

4.2 Analysmetodsbeskrivning 
Den utvalda litteraturen har analyserats utifrån Heddens (1986) teoretiska modell av 

vägen från konkret till abstrakt förståelse. Detta för att identifiera vad litteraturen 

skriver om svårigheter och eventuella lösningar som elever kan möta på vägen mot 

abstrakt förståelse av negativa tal. Det som framkommit i artiklarna har sorterats 

under Heddens fyra nivåer. Den konkreta nivån, den semikonkreta nivån, den 

semiabstrakta nivån och den abstrakta nivån. Eventuella pedagogiska lösningar har 

sorterats i relation till problembeskrivningen, vilket innebär att en pedagogisk 

lösning som beskrivits för ett problem som uppstått på en av Heddens nivåer också 

har placerats på den nivån. I de fall svårigheter relaterade till minustecknets 

funktioner eller tallinjen hittats har dessa sorterats under den av Heddens fyra nivåer 

som framstått som mest relevant. 

Som del av läsning och datainsamling har anteckningar gjorts i ett 

anteckningsschema. Dessa anteckningar beskriver den information som plockats 

från litteraturen för användning i resultatskrivning (se bilaga B). Då tallinje och 

minustecken till stor del överlappar med Heddens (1986) semiabstrakta samt 

abstrakta nivå har anteckningar gjorts under de kategorier som setts som mest 

relevanta för användningen. 

4.3 Etik 
Etiska överväganden som har gjorts vid genomförandet av denna studie är ärlighet 

vad gäller dokumentation och referenser. Den forskning som hittats vid sökning, 

och har varit relevant, är den forskning som har använts i studien. Denna sökning 

och forskning är tydligt dokumenterad både i sökschema (se bilaga A) och 

referenslista. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är både dokumentation och arkivering 

en del av god forskningssed. 

Vid sökning av litteratur har vetenskapliga databaser använts och den litteratur som 

valts är relativt ny, 2010-2019, samt vetenskapligt granskad. Detta för att ge studien 

ett starkt underlag och minimera brister. 
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5 Resultat och analys 

Nedan presenteras de svårigheter som elever möter på vägen mot abstrakt förståelse 

av negativa tal. Dessa svårigheter presenteras under Heddens (1986) fyra nivåer, 

konkret nivå, semikonkret nivå, semiabstrakt nivå samt abstrakt nivå. Då den 

semikonkreta nivån och den semiabstrakta nivån tillsammans utgör the gap har 

dessa skrivits under en gemensam underrubrik. Svårigheterna presenteras utifrån 

denna uppdelning för att besvara frågeställningen om hur tidigare forskning 

beskriver svårigheter på vägen mot abstrakt förståelse av negativa tal samt var på 

vägen som dessa svårigheter uppstår. Eventuella pedagogiska lösningar på 

problemen har skrivits i relation till den specifika svårigheten, detta för att svara på 

frågan hur tidigare forskning beskriver eventuella pedagogiska lösningar på 

svårigheterna. 

Svårigheter som beskrivs i relation till minustecknets funktioner eller tallinjen 

beskrivs under den av Heddens (1986) nivåer som är relevant, dock med egen 

underrubrik. Detta för att besvara frågan om hur eventuella svårigheter beskrivs i 

relation till minustecknets funktioner och tallinjen. 

5.1 Svårigheter som elever möter på vägen mot abstrakt förståelse 
Vid introducering av negativa tal måste eleverna hantera en förändring av djupt 

rotade matematiska koncept som de har lärt sig under de tidigare skolåren. Detta 

innefattar en ny konceptuell förståelse av existensen av tal mindre än noll (Fuadiah, 

Suryadi & Turmudi, 2017). Under en elevintervju om negativa tal framkommer att 

eleven Anna i årskurs 6 ännu inte anser att det existerar tal som är mindre än 1. På 

frågan ”Can you write a number that is smaller than 1?” svarar Anna: “...there is 0 

but eh…maybe it doesn’t count…”. När intervjuaren pressar Anna om vilket det 

minsta talet som finns är bestämmer sig Anna for att 1 är det minsta talet (Kilhamn, 

2011). 

Bishop et al. (2014) identifierar, utifrån en studie där intervjuer gjordes med 

amerikanska elever utan tidigare erfarenhet av negativa tal, fyra generella 

svårigheter att acceptera de negativa talen. Eleverna som intervjuades var i åldrarna 

6-10 för att försäkra att de inte hade någon tidigare erfarenhet av negativa talen. De 

fyra generella svårigheter eller oviljor att acceptera de negativa talen som 

identifierades hos eleverna var: 

1. Att en del elever endast ser tal i storleksordning, då de endast används för att 

räkna saker. Detta magnitudperspektiv kan orsaka svårigheter, även om vissa av 

eleverna i studien kunde se negativa tal som räknebara objekt. 

2. Negativa tal är inte konkreta. Eleverna som intervjuades i studien hade svårt att 

acceptera tal som något annat än en konkret representation. Det går inte enligt detta 

synsätt att ha -7 leksaker. 

3. Uppfattningen att det inte går att ta bort något stort från något mindre. 
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4. Behovet av ett nytt tänkande kring tidigare kunskap om operationer, eleven 

behöver nu acceptera att addition inte alltid innebär större och subtraktion inte alltid 

innebär mindre (Bishop et al., 2014). 

5.2 Konkret nivå 
En del av det som är svårt vid mötet med de negativa talen har att göra med hur de 

skiljer sig ifrån de naturliga talen. De negativa talen är svårare för många elever att 

lära in då dessa, till skillnad från de naturliga talen, inte beskriver den typ av 

mängder som eleverna möter i sin vardag (Tsang, Blair, Bofferding & Schwartz, 

2015). Detta ligger i linje med hur Heddens (1986) beskriver svårigheten att koppla 

samman det abstrakta med vår fysiska värld, som det som gör att många elever har 

svårt att förstå matematik. 

Innan elever kan börja arbetet med att ta sig över the gap behöver de börja på det 

konkreta stadiet, där de manipulerar konkreta fysiska objekt för beräkningar 

(Heddens, 1986). Ett konkret material för räkneoperationer som beskrivs i 

litteraturen är en så kallad chipmodell. 

5.2.1 Chipmodellen 

Chipmodellen är en jämviktsmodell där chips med olika färg representerar positiva 

och negativa tal. Om svarta chips är negativa och vita chips är positiva innebär det 

att -1 kan beskrivas med olika mängder av chips så länge antalet svarta chips är en 

mer än antalet vita chips (Almeida & Bruno, 2014). Denna typ av modell beskrivs 

dock kunna innebära svårigheter för elever. Nurnberger-Haag (2015) beskriver hur 

beräkningar som 2-5 kan vara svåra att genomföra med hjälp av en chipmodell. 

Detta eftersom eleven för att kunna representera noll måste lägga till flertalet chips 

för att 5 ska kunna subtraheras från 2. Författaren skriver att chipmodellen inte 

räcker till som matematisk metafor vid beräkning då två negativa tal subtraheras 

från varandra. Detta då chipmodellen i den typen av beräkningar representerar noll 

på ett visuellt inkonsekvent vis. Chipmodellen beskrivs dock, enligt författarnas 

forskning, ha viss inlärningsfördel för de beräkningar som inte berör två negativa. 

Detta då den i det fallet istället visar en visuell konsekvent beskrivning av noll. 

Denna fördel förklaras dock vara kortsiktig och fort försvinnande. 

5.3 Semikonkret och semiabstrakt nivå 
Enligt Altiparmak och Ozdogan (2010) förstår elever i årskurs 6 generellt sett hur 

mycket +5 är, men de kan få problem vid förståelsen av det negativa talet -5 

eftersom de inte använder sådana tal medvetet i sin vardag. Altiparmak och 

Ozdogan jämför i sin forskning lärarledd turkisk undervisning med en undervisning 

där datoranimeringar används för att föra in, för eleverna relaterbara, sammanhang 

för negativa koncept i klassrummet. Dessa animeringar innehöll exempelvis fåglar 

och deras höjd över havet. Det visade sig att de elever som arbetade med de 

relaterbara datormodellerna fick en betydligt bättre förmåga att förstå och använda 
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negativa tal. Altiparmak och Ozdogan tolkar resultaten som att de relaterbara 

datoranimeringarna möjliggjorde att eleverna själva kunde konstruera ny kunskap 

utifrån den egna tidigare kunskapen. Då datoranimeringar med bilder av riktiga 

vardagliga saker används är detta ett exempel på hur elever arbetar vid Heddens 

(1986) semikonkreta steg. Det är enligt Heddens med hjälp av bilder och 

illustrationer som eleven kan skapa sig konkreta erfarenheter för att röra sig mot en 

mer abstrakt förståelse. 

När elever rör sig genom the gap, från det semikonkreta till det semiabstrakta, 

upphör användningen av bilder av riktiga saker och det material som används är 

istället matematiska representationer av verkliga saker som inte ser ut som det de 

representerar, men som ännu inte nått det abstrakta stadiet med matematiska 

symboler (Heddens, 1986). 

En svårighet som framkommer i litteraturen är kopplad till elevers ålder. Brez, 

Miller och Ramirez (2016) skriver att mängden tal elever kan se linjärt längst en 

tallinje, det vill säga med samma avstånd mellan varje tal och inte med ett 

varierande avstånd, ökar kraftigt med åldern. Brez et al. (2016) förklarar vidare att 

elevers förmåga att uppskatta tal längs en linje korrelerar med hur väl de klarar 

matematiken längre fram. Brez et al. (2016) skriver utifrån deras forskningsresultat, 

som även innefattar negativa tal, att övergången från en varierande uppfattning av 

talens placering längs en tallinje till en linjär uppfattning, samt placering på 

tallinjen, är liknande för både positiva och negativa tal. Brez et al. (2016) förklarar 

vidare att yngre elever har större svårigheter än äldre elever att placera ut tal på 

tallinjen då få referenspunkter används. Det kan därför, enligt författarna, vara 

fördelaktigt för lärare att använda referenspunkter längs tallinjen för att hjälpa yngre 

elever att få en bättre känsla för talens placeringar. Detta ligger i linje med hur 

Heddens (1986) beskriver vikten av att lärare hjälper elever att ta sig över den 

semikonkreta och semiabstrakta nivån då många elever har svårt att klara detta utan 

hjälp. 

I en studie som undersöker elever i årskurs 2 och årskurs 4 och deras svårigheter att 

göra jämförelser med heltal, beroende på om orden som användes var vanligast 

använda ord som ”varmast” och ”minst varmt” eller ovanligare ord som ”kallast” 

och ”minst kallt”, framkom att båda elevgrupperna hade svårare vid jämförelser av 

”kallast” än de hade av jämförelser med ”varmast”.  Det framkom även att eleverna 

hade lättare att jämföra tre negativa tal utifrån kategorin kallast än utifrån kategorin 

varmast (Bofferding & Farmer, 2019). Bofferding och Farmer (2019) tolkade detta 

resultat som att de tre negativa talens naturliga placering i en gemensam kategori 

tycks ha gjort att eleverna kunde överkomma svårigheten med de mer ovanliga 

adjektiven, alternativt att de negativa talen upphör att vara ovanliga då de är i 

samma kategori. Då båda årskurser hade större svårighet att jämföra tal som inte 

fanns i samma kategori anser Bofferding och Farmer att denna svårighet kan 

avhjälpas med undervisning som börjar med att göra kategorispecifika jämförelser 
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om vad som är varmast eller kallast inom de negativa talen innan jämförelser med 

både positiva och negativa tal berörs. 

Bofferding och Farmer (2019) lyfter även fram en, enligt dem, viktig slutsats av 

ovan nämnda studie. Nämligen att vissa elever, på grund av sitt kategoriska 

tänkande, delar upp tallinjen i två delar. Det resulterar i att eleverna ser båda sidor 

av nollpunkten som enskilda kategorier och därför tenderar att placera tal i mitten då 

de tänker att ett tal är det minsta av de kalla alternativen, snarare än minst kallt. 

Bofferding och Farmer anser därför att en undervisning där elever leds bort ifrån ett 

kategoriskt tänkande och istället uppmuntras att tänka relativt, att exempelvis kallt 

är kallt i relation till något annat, är att föredra vid undervisning av negativa tal. 

5.3.1 Tallinjen 

Elever har idag lättare att lära sig negativa tal, än människor förr i tiden, detta 

eftersom de har tillgång till olika representationsformer som tallinjen och 

chipmodellen (Bishop et al., 2014). Enligt Almeida och Bruno (2014) finns det dock 

inte någon accepterad bästa representationsmodell för undervisning av negativa tal. 

Widjaja, Stacey och Steinle (2011) beskriver dock tallinjen som användbar då den 

inte endast är effektiv för undervisning utan även fortsätter att vara användbar även 

inom de mest avancerade matematiska områdena. 

Den semiabstrakta nivån är den nivå där användningen av konkreta objekt och 

bilder av dessa har upphört, men matematiska symboler som siffror ännu inte har 

börjat används (Heddens, 1986). Tallinjen är varken ett konkret material, bilder eller 

en beskrivning av matematik med hjälp av symboler. Den kan därför placeras på 

den semiabstrakta nivån, som är den andra halvan av the gap. 

Enligt Heddens (1986) kan många elever inte ta sig igenom the gap utan hjälp av 

lärare. Om en lärare fortsätter att undervisa och ge mer och mer information, utan att 

ta hänsyn till de elever som ännu inte tagit till sig den nya kunskapen, finns risk att 

dessa elever fastnar i the gap. 

Ett problem som beskrivs är vissa elevers okunskap om tallinjen. Kilhamn (2011) 

återger hur en del elever i en svensk årskurs 6, när de ombads att rita en tallinje, inte 

visste vad en tallinje var för något. Detta trots att tallinjen både användes under 

elevernas lektioner och fanns i de matematikböcker eleverna använde. Elevsvaren 

visade på ett missförstånd, av det svenska ordet tal, och några av eleverna ritade 

istället talstreck, en vågig linje som representerar ljudvolym samt en linje med en 

man som håller ett tal. Några elever ritade en linje med blandade tal på och några 

elever tolkade tallinje som linjen mellan termerna och summan i en vanlig 

additionsalgoritm. 

Kilhamn (2011) skriver angående resultaten i sin forskning att många elever inte ser 

tallinjen som en representation av tal utan istället uppfattar den som endast en bild 

från matematikboken. Kilhamn anser att eftersom många elever dock redan samtalar 
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kring matematik med hjälp av den typ av metafor som beskriver vandring längs en 

väg, kan det vara fördelaktigt om eleverna får bättre kunskap om tallinjen som en 

passande representation för talsystemet. Detta kräver enligt Kilhamn upprepad 

användning av tallinjen i klassrummet. Bofferding (2012) håller med om att tallinjen 

bör användas mycket i klassrum. Författaren anser utifrån sin forskning att en 

tallinje som innefattar både positiva och negativa tal bör finnas i alla klassrum och 

inte endast för äldre elever utan även i yngre elevers klassrum för att underlätta 

visualiseringen av de abstrakta negativa talen. 

Ett annat problem som beskrivs vid elevernas användning av tallinjen är svårigheten 

att koppla matematiken till vardagen. Fuadiah et al. (2017) skriver att att hela 60,4% 

av eleverna i deras studie hade problem med uppgifter som innehöll sammanhang 

som representerades av negativa tal. Författarna beskriver, från sin undersökning av 

elever i åldrarna 11-13, hur eleven Santi försöker lösa en textuppgift som frågar 

efter en hiss nuvarande våning om den börjar på våning fyra, förflyttas sex våningar 

nedåt och källaren är noll. Santi besvarar uppgiften genom att rita en tallinje och 

räkna sex steg i positiv riktning och får därför ett inkorrekt svar. Enligt författarna 

misslyckades de flesta eleverna med att lösa uppgiftens beräkning i detta 

sammanhang. 

Fuadiah et al. (2017) anser att då elever i elvaårsåldern dels har en mental 

utveckling med ökad abstrakt förmåga samt att skolans matematik förflyttar sig 

ifrån det vardagliga till det mer formella underlättar det om elever får möjlighet att 

knyta ihop det vardagligt matematiska med det formellt matematiska. Författarna 

skriver att det är viktigt att matematiklärare har en god förståelse för elevernas 

svårigheter och anser att identifiering av hinder är av yttersta vikt vid planering av 

undervisning. 

Heddens (1986) skriver att aktiviteter kan användas för att hjälpa elever att röra sig 

från det konkreta till det abstrakta. Detta sker då eleven genom konkreta 

erfarenheter bildar sig en förståelse för matematiska koncept. 

Beswick (2011) beskriver hur de tillsammans med elever, under en studie, skapar 

riktiga erfarenheter för att överkomma svårigheten att förstå matematiska 

beräkningar av negativa tal på tallinjen. Beswick återger hur de tillsammans med 

elever representerar beräkningar med både positiva och negativa tal på tallinjen 

genom att se positiva och negativa tal som avstånd till höger respektive vänster, 

samt att de vid addition rör sig framåt och vid subtraktion rör sig bakåt. Resultatet 

av sådana beräkningar beskrivs av Beswick som avståndet av det första och andra 

talet och den riktning de har förflyttat sig i avgör om förflyttning är positiv eller 

negativ. Författaren förklarar vidare hur de istället för att endast skriva detta på 

papper lät eleverna stå framför en tallinje vid tavlan och vandra sina lösningar. Detta 

gjorde eleverna mer motiverade under arbetet. Eleverna slutade efter en kortare tid 

att gå fram till tavlan då de hade lärt sig att föreställa sig vandringen längst tallinjen. 
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Detta sätt att arbeta resulterade även i att eleverna självmant insåg regeln att två 

olika tecken blir – och två lika blir +. Beswick skriver att detta innebär att eleverna 

nu fick en riktig erfarenhet som dessa matematiska regler kunde kopplas till. 

En annan, framåtsyftande, svårighet som elever möter vid arbetet med tallinjen är 

tallinjens begräsningar. Tillema, Gatza och Ulrich (2017) kritiserar tallinjen som 

representationsmetod och menar att den är alldeles för konkret för att förbereda 

eleverna inför den framtida algebran. Författarna pekar på betydelsen av att förstå 

att skillnaden mellan två tal kan beskrivas med både positivt och negativt tecken 

som viktig för de framtida studierna. Som förslag på alternativ representationsform 

har författarna därför tagit fram en modell som möjliggör generaliseringar kring en 

skillnad mellan ett oändligt antal heltal. Arbetsmaterialet består av ett kortspel där 

två elever först drar varsitt kort och sedan beskriver skillnaden mellan dessa kort 

beroende på vilket kort som är deras, exempelvis en skillnad på +3 för den som har 

det kort med den större termen och -3 för den med den mindre termen. Tillema et al. 

förklarar att syftet med detta är att skapa negativa heltal med hjälp av de naturliga 

talen som de redan känner till. Detta kortspel möjliggör för eleverna att göra en 

generalisering kring den identiska skillnaden mellan ett oändligt antal par av tal, 

exempelvis skillnaden mellan 1 och -4 samt mellan 2 och -5 etc. 

5.4 Abstrakt nivå 
På andra sidan av den semikonkreta och den semiabstrakta nivån, som tillsammans 

utgör the gap, finns de abstrakta matematiska symbolerna. Det är nu eleverna 

beskriver matematiken med tal och operationstecken (Heddens, 1986). De negativa 

talen kan vara svåra att förstå för elever då tal nu kan förflytta sig på ett nytt vis. 

Bofferding, Aqazade och Farmer (2017) skriver att elever vid mötet med de 

negativa talen måste lära sig att addition med dessa tal innebär en förflyttning till 

vänster, till skillnad ifrån de naturliga talen där talens magnitud ökar vid 

förflyttning. Dessutom innebär magnituden utifrån noll att addition nu inte längre 

behöver resultera i en större magnitud vad gäller summan. 

5.4.1 Minustecknet, funktioner och svårigheter 

En grundläggande svårighet som beskrivs kunna uppstå då elever arbetar med 

negativa tal, på den abstrakta nivån, är en osäkerhet på minustecknets 

grundläggande användning. Lövström (2015) beskriver utifrån en learning study och 

dess resultat, att elever som inte förstår minuenden och subtraendens betydelse vid 

subtraktion väljer att subtrahera det mindre talet från det större. Detta sker även när 

det mindre talet står först. Dessutom förstår vissa elever inte att en 

subtraktionsoperation, till skillnad ifrån en additionsoperation, inte är kommutativ. 

Lövström beskriver, utifrån det som framkom i studien, både oförståelse för 

kommutativitet samt osäkerhet på om det är den första eller andra termen som 

subtraheras som kritiska aspekter för elevernas möjlighet att förstå ett innehåll med 

negativa tal. Kilhamn (2011) skriver om hur Olle i årskurs 6 misslyckas med 

beräkning av 3-7 och förklarar att han tolkar 3-7 som att äta 3 äpplen av 7 vilket 
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enligt författaren innebär att han ser 3-7 som samma sak som 7-3. Lövström (2015) 

lyfter även fram svårigheten att förstå skillnaden på minustecknets betydelse som 

operator och som del av ett negativt tal som viktig att överkomma. 

I litteraturen problematiseras elevers ensamarbete som en svårighet då det möjliggör 

ett undvikande av användningen av negativa tal. Beswick (2011) presenterar ett 

exempel på hur elever, under en 11 veckors studie av elever i blandade åldrar, 

initialt undvek att använda negativa tal och istället löste problemen med positiva 

heltal. Författaren skriver att de under senare lektioner fick fokusera specifikt på 

användning av negativa tal för att förändra detta.  

I en undersökning av elever i andra klass, som valts ut då de specifikt tenderade att 

ignorera minustecknet som del av negativa tal och istället utförde beräkningar med 

talens absoluta värde, framkom att jämförelser mellan operationer med positiva och 

negativa tal kunde vara fördelaktigt för inlärningen. Effekten varierade dock 

beroende på vilka exempel som jämfördes. De elever, i en av tre grupper, som vid 

jämförelsen av olika operationer av heltal fick ut mest av jämförelserna var den 

grupp där samma operator användes men där termerna varierade i om de var 

negativa eller positiva. Den grupp som jämförde 3 + 5 med 3 + (-5) fick bättre 

förståelse än de grupper som jämförde 3 + 5 och -3 + (-5) respektive -3 + (-5) och -4 

+ (-4) (Bofferding et al., 2017). Bofferding et al. argumenterar för, utifrån deras 

forskningsresultat, att operatorfokuserade jämförelser ger störst fördel vid inlärning, 

främst för de elever som tenderar att ignorera minustecknet som symbol för negativa 

tal. 

Svårigheten som uppstår vid användning av minustecknets olika funktioner beskrivs 

i forskningen inte endast som funktionerna i sig. Kilhamn (2011) beskriver hur 

svårigheter kan uppstå beroende på hur dessa funktioner fokuseras. Kilhamn 

förklarar att det faktiskt kan vara positivt att samma tecken används för subtraktion 

och beskrivning av negativa tal, eftersom det möjliggör en tolkning av ett problem. 

Kilhamn förklarar att en beräkning av 31-12-2 exempelvis kan bli enklare för elever 

när 12 och 2 först tillåts adderas som negativa tal för att sedan gemensamt 

subtraheras från 31. Författaren drar, utifrån resultaten i sin studie, slutsatsen att 

elevers misstolkningar av minustecknets olika funktioner uppstår eftersom fokus 

endast läggs på tecknets skilda funktioner vilket gör elevernas sätt att tänka kring 

beräkningar meningslösa. Författaren förespråkar därför att minustecknets 

funktioner bör ses som skilda, men samtidigt utbytbara. 

Enligt Almeida och Bruno (2014) är det inom forskningen accepterat att just 

subtraktion av negativa tal är en av de största svårigheterna vid användningen av 

den negativa delen av heltalen. Fuadiah, Suryadi och Turmudi (2019) beskriver hur 

svårigheter uppstår om elever kopierar lärares förklaringar och procedurer utan att 

verkligen förstå dessa. Detta kan enligt författarna orsaka missförstånd i stil med att 

minustecknet alltid innebär vänsterriktning och additionstecknet alltid innebär 
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högerriktning. Författarna pekar på att användning av snabba operationsregler för 

addition och subtraktion kan försvåra för eleven om denne inte har fått tillräckligt 

med träning för att själv förstå det bakomliggande konceptet. Författarna visar 

utifrån sin forskning en svårighet som uppstår, vid inlärning av negativa tal, då 

elever alltid tolkar två negativa som positivt. Författarna skriver att det är 

problematiskt om elever tolkar båda minustecknen i -(-3) som identiska istället för 

som en operation och en symbol för negativitet. 

Fuadiah et al. (2019, s. 417) lyfter fram två exempel som visar elevers svårighet att 

operera med negativa tal. Felet den indonesiska eleven Anita gör i sitt elevsvar ”19 

+ (-6) = -25, because + plus – = –” förklaras av Fuadiah et al. uppstå som ett resultat 

av att Anita tror att addition av ett negativt och ett positivt tal alltid innebär ett 

resultat innehållande ett negativt tal. Författarna lyfter även fram eleven Luthfis 

felaktiga slutsats att ”Because negative + negative = negative, so that -31 + -8 = -

23”, som ett exempel på ett liknande missförstånd. Författarna drar slutsatsen att 

eleverna har missförstått lärarens förklaring av regeln -(-a) = +a vilket har resulterat 

i att de har utvecklat ett felaktigt sätt att tänka kring denna typ av beräkningar. 

Författarna skriver att om matematiska koncept endast presenteras i ett enda 

sammanhang förhindras eleverna från att tänka med matematiken i mer krävande 

situationer. Fuadiah et al. lyfter därför fram fokus på grundläggande förståelse för 

räkneoperationer som mer fördelaktigt än användningen av förenklade praktiska 

räkneregler, som endast kopieras. 

Fuadiah et al. (2019) förespråkar utifrån sina resultat en undervisning med mer 

diskussion mellan lärare och elever, detta då den allt för lärarledda undervisningen i 

studien tycks ha resulterat i att eleverna missförstått. Författarna stöder en 

undervisning där elever får ökad möjlighet att lära sig genom diskussion med både 

läraren och med andra elever. Författarna anser vidare att undervisning som ger 

eleverna möjlighet att koppla negativa tal till sin egen vardag kan vara positivt för 

heltalsinlärningen. Detta underlättas enligt författarna om eleverna får feedback när 

de använder matematiska strategier. 

5.5 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis framgår i resultatet att forskningen beskriver flertalet problem 

som kan uppstå på vägen mot abstrakt förståelse. Bland dessa problem beskrivs 

bland annat en ovilja att acceptera existensen av tal mindre än noll då dessa skiljer 

sig ifrån hur elever använder tal i sin vardag. Även representationsformen 

chipmodellen problematiseras i litteraturen då dess användning inte är visuellt 

konsekvent vid subtraktion av negativa tal. Vidare beskrivs svårigheter som uppstår 

vid användning av tallinjen och minustecknets funktioner. Dessa beskrivs som 

kopplade till elevers förförståelse. Det framkommer exempel hur elever trots 

användning av tallinjen inte är säkra på vad den faktiskt är för något. Det visar sig 

också att problem kan uppstå då elever saknar en grundläggande förståelse för 

minustecknets funktioner och exempelvis tolkar subtraktion som kommutativt eller 
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kopierar det lärare gör utan att själva förstå. I flera fall ger forskningen förslag på 

lösningar för att överkomma problem. Dessa lösningar är exempelvis att fokusera 

specifikt och upprepat på det matematiska innehållet och ge eleverna möjlighet att 

skapa riktiga erfarenheter kopplade till vardagen för att på så vis kunna underlätta 

elevernas tänkande kring det matematiska innehållet. 

Av de svårigheter som beskrivs på vägen mot abstrakt förståelse uppstår exempel på 

alla av Heddens (1986) fyra nivåer. De flesta problem återfinns dock i den senare 

delen av the gap, den semiabstrakta nivån, samt efter the gap på den abstrakta 

nivån. Majoriteten av problemen beskrivs även som kopplade till användningen av 

tallinjen och minustecknets funktioner, tallinjen återfinns som del av den 

semiabstrakta nivån och minustecknets funktioner återfinns som del av den 

abstrakta nivån. 

6 Diskussion 

I följande kapitel presenteras först en diskussion av de resultat som framkommit. 

Dessutom ges utifrån resultat och diskussion förslag till lärare på utformning av 

undervisning av negativa tal. Därefter diskuteras metoden och avslutningsvis ges 

förslag på framtida forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Utifrån det som framkommit i resultatet har frågeställningarna kunnat besvaras. Det 

visar sig att flertalet svårigheter beskrivs och att svårigheter finns inom alla fyra av 

Heddens (1986) nivåer.  Dessa svårigheter återfinns dock i betydligt större 

utsträckning inom den semiabstrakta och den abstrakta nivån, där tallinjen och 

minustecknet återfinns. Av de svårighetsbeskrivningar som hittats återfinns väldigt 

få inom den konkreta och den semikonkreta nivån. En tänkbar förklaring till detta är 

att de negativa talen är väldigt abstrakta, innehåller minustecknets symbol som del 

av dess beskrivning samt generellt sett är kopplade till tallinjen som pedagogiskt 

verktyg. 

6.1.1 Svårigheter att koppla matematiken till vardagen 

Ett återkommande tema, i den lästa litteraturen, som framstår i flera av de fyra 

stegen är svårigheten att koppla de abstrakta negativa talen till elevernas fysiska 

verklighet. Detta går i linje med vad McIntosh (2008) anser om de negativa talen 

som icke relevanta för vårt vardagliga samtalsspråk. Det här kan illustreras med det 

i resultatet beskrivna exemplet av barn som inte anser sig kunna ha ett negativt antal 

leksaker. Denna svårighet stämmer väl överens med Heddens (1986) generella 

beskrivning av elevers svårighet att förstå matematik som deras oförmåga att göra 

kopplingen mellan det matematiska innehållet och den fysiska verklighet eleverna 

lever i. En möjlig anledning till denna svårighet i relation till de negativa talen 

skulle kunna vara att de negativa talen är mer abstrakta än de tal elevernas mött 

tidigare. Detta problem beskrivs i litteraturen både direkt relaterat till elevernas 
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förståelse men även indirekt i koppling till representationsmodellen chipmodell. Ett 

exempel på en sådan direkt beskrivning är det tidigare beskrivna exemplet på hur 

eleven Anita försöker använda lärarens räkneregler vid operation med negativa tal, 

men då Anita inte kan koppla innehållet till något verkligt och konkret så saknas en 

förståelse över vad räknereglerna faktiskt innebär (Fuadiah et al., (2019). En mer 

indirekt beskrivning av svårigheten att koppla det negativa till den fysiska 

verkligheten är vid användningen av chipmodellen. Nurnberger-Haag (2015) 

beskrev ovan hur modellen inte räcker för att beskriva de negativa talen på ett 

visuellt konsekvent sett. I det fallet tycks problemet istället uppstå som del av ett 

nytt användningsområde av en tidigare enkelt använd modell. De negativa talen 

tycks alltså komplicera modellen och göra den ineffektiv. 

6.1.2 Svårigheter att använda tallinjen 
Det finns exempel i litteraturen på problem kopplade till förförståelse. Ett sådant 

exempel är vissa elevers oförståelse över vad tallinjen är för något. Ett exempel på 

det är vad som skrivits i resultatet angående de svenska elever som trodde att 

tallinjen var samma sak som ett talstreck eller en linje som beskriver förändring i 

ljudstyrka. Det tycks utifrån vad som beskrivits i resultat som att detta problem 

kopplat till tallinjen uppstår då elever endast har fått se tallinjen och sett den 

användas av andra, vilket alltså inte tyckts ha varit tillräckligt för att skapa en 

förståelse över vad tallinjen faktiskt är för något. En sådan brist på förförståelse 

orsakar onekligen problem då tallinjen används, i stor utsträckning, för beräkningar 

som görs med negativa tal. Då tallinjen även har beskrivits som användbar vid högre 

matematiska studier så kan slutsatsen dras att en brist på användning av tallinjen kan 

riskera att orsaka svårigheter även längre fram. 

Även ålder och mental utveckling beskrivs kunna orsaka svårigheter vid 

användningen av tallinjen med negativa tal. Den successiva utökningen av antal tal 

som en elev kan se linjärt beskrivs nämligen, i resultatet, som relevant både för de 

naturliga talen och för de negativa heltalen. Tallinjer som saknar tydliga 

referenspunkter kan därför antas svårförstådda för främst yngre elever. Det bör 

därför finnas en möjlighet att dessa svårigheter även kan uppstå för de elever som 

inte är unga men som är sena i utvecklingen. 

Som ett problem på vägen mot abstrakt förståelse beskrivs svårigheten att utveckla 

en abstrakt förståelse som är tillräcklig för att förstå den framtida algebran. Det 

finns exempel på idén om tallinjen som för konkret för att förbereda elever för deras 

framtida matematikstudier. Det bör innebära att den begränsade förväntningen av 

abstrakt förståelse av de negativa talen i grundskolans tidigare delar kan få resultatet 

att fler svårigheter uppstår längre fram. Ur ett framåtsyftande perspektiv kan det 

därför tolkas som problematiskt om lärare har för låga förväntningar på eleverna.  
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6.1.3 Svårigheter att använda minustecknet 

I litteraturen beskrivs en grundläggande svårighet när elever möter subtraktioner 

som resulterar i negativa tal. Denna svårighet är kopplad till förförståelsen av 

minustecknets mest grundläggande egenskaper. Detta framgår av det tidigare 

beskrivna exemplet där den svenska eleven Olle uppfattade 3-7 och 7-3 som samma 

sak. Olle förstår alltså inte att subtraktion till skillnad från exempelvis multiplikation 

inte är kommutativt. En elevs möjlighet att bilda sig förståelse för operationer som 

resulterar i tal mindre än noll tycks därför begränsas kraftigt om minustecknet tros 

vara kommutativt. Ett minustecken som används kommutativt tycks ge eleven 

möjligheten att välja om svaret ska vara positivt eller negativt. Detta är åter ett 

exempel på förförståelse som skapar svårigheter för elever. 

Minustecknets nya funktion som beskrivning av det negativa talet anses också enligt 

litteraturen skapa svårighet för elever. Detta eftersom minustecknet nu inte längre 

endast används för att subtrahera. Kilhamn (2011) anser dock att denna svårighet 

uppstår som ett resultat av att för stor fokus läggs på minustecknets olikheter istället 

för hur de olika funktionerna kan fungera tillsammans. 

Operationer med negativa tal anses också av litteraturen vara en stor svårighet. 

Dessa svårigheter beskrivs som orsakade av en avsaknad av erfarenheter som gör 

det möjligt för eleven att tänka kring operationerna. Även elevers kopiering av enkla 

räkneregler som har varit för låsta till ett specifikt lärarlett sammanhang anses kunna 

orsaka svårigheter vid beräkningar med negativa tal. Den här typen av svårighet 

sågs bland annat i det ovan nämnda exemplet på eleven Anita som hade gjort en för 

bred tolkning av sin lärares förklaring av regeln att + och – blir – och tolkat detta 

som att svaret alltid behöver bli negativt (Fuadiah et al., 2019). Trots att Heddens 

(1986) beskriver nivåerna semikonkret och semiabstrakt som de svåraste att ta sig 

förbi så framstår vägen efter the gap, på den abstrakta nivån, som problematisk vid 

elevers arbete med de negativa talen. 

6.1.4 Pedagogiska lösningar 
I litteraturen beskrivs förslag på pedagogiska lösningar för att stärka elevers 

förmåga att koppla det matematiska innehållet till vardagen. En sådan lösning, 

kopplade till Heddens (1986) andra steg, med ett semikonkret arbetsmaterial är 

användningen av datoranimeringar för att föra in relaterbara exempel i klassrummet. 

I det exempel som genomfördes av Altiparmak och Ozdogan (2010) användes bilder 

av fåglar flygandes på olika nivåer över havet. Den studien genomfördes 2010 och 

möjligheten att föra in animeringar i klassrum bör inte vara mindre idag. 

Ett annat förslag för att koppla matematiken till elevernas fysiska verklighet är 

metoden att låta elever vandra sina operationer framför en tallinje på tavlan. Denna 

metod beskrevs av Beswick (2011) hjälpa eleverna att skapa en riktig erfarenhet 

som hjälper eleverna att tänka kring matematiken. Detta framstår också som en 

enkelt genomförd lösning, förutsatt att utrymme och tavla finns i klassrummet. 
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En upprepad användning av tallinjen lyfts fram som pedagogisk lösning för att 

underlätta elevers tänkande kring heltalen samt deras visualisering av de negativa 

talen. Bofferding (2012) förespråkar placering av en tallinje med positiva och 

negativa tal i alla klassrum, även hos yngre elever. Placeringen av en tallinje i varje 

klassrum framstår som en simpel sak. Kilhamn (2011) pekar dock på vikten av just 

en upprepad användning av tallinjen. En logisk slutsats är därför att införandet av 

tallinjen i klassrummet och elevernas medvetande kräver både den fysiska tallinjen 

men också lärarens aktiva fokuserande på den. De flesta elever har som tidigare 

beskrivits av Heddens (1986) själva inte förmåga att ta till sig det matematiska 

innehållet och ta sig förbi the gap. 

För att överkomma svårigheter att förstå och använda minustecknet och dess olika 

funktioner förespråkas i litteraturen specifik fokus på användning av de negativa 

talen. Detta för att förhindra att elever underviker beräkningar med negativa tal. 

Beswick (2011) beskrev exempelvis hur de var tvungna att specifikt fokusera på att 

få eleverna att använda negativa tal. Ensamarbete problematiseras därför, som 

tidigare nämnts, i litteraturen då det ger möjligheten att undvika negativa tal. 

Ensamarbete kan därför tolkas som ofördelaktigt för de elever som är ovana att 

operera med negativa tal. Minustecknets funktioner behöver även enligt Kilhamn 

(2011) belysas både i mån av olikheter men också utbytbarhet. Fuadiah et al. (2019) 

lyfter även fram ett fokuserande på grundläggande förståelse för minustecknets 

räkneoperationer som fördelaktigt i undervisningen och anser detta vara bättre än att 

memorera snabba räkneregler. Fuadiah et al. anser även att elever och lärare 

behöver diskutera det matematiska innehållet med varandra för att undervisningen 

ska vara effektiv. Det bör dock poängteras att Fuadiah et al. beskriver resultaten från 

indonesisk skola med tydligt lärarledda lektioner. De indonesiska forskarnas resultat 

kan därför behöva ses i relation till den typ av undervisning de observerat. 

6.1.5 Förslag till lärare vid utformning av undervisning 

För att stödja elever i undervisningen av de negativa talen, i linje med Skolverkets 

(2019) förväntningar i läroplanen samt utifrån kravet att undervisning enligt 

Skollagen (SFS 2010:800) ska baseras på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet, ges här förslag som rör undervisningen av negativa tal. 

I relation till de svårigheter som beskrivits och de pedagogiska lösningar som lyfts 

fram tycks arbetet med negativa tal kräva en upprepning av den grundläggande 

förståelsen av både tallinjen och minustecknet. Dels då både minustecknet och 

tallinjen tycks konstant närvarande vid arbetet med negativa tal men även då de 

negativa talen i sig omvandlar dessa tidigare rätt simpla koncept till något betydligt 

mer komplicerat. Användningen av tallinje och minustecken behöver användas 

upprepat och tydligt fokuserat. En tallinje, med negativa tal, bör finnas konstant 

synlig i klassrummet. Då de negativa talen är svåra att relatera till vardagen behöver 

läraren även stödja eleverna i att bilda sammanhang och erfarenheter till dessa med 
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hjälp av exempelvis bilder och fysisk vandring längs tallinjen. Läraren bör dessutom 

tydligt leda eleverna i deras studier, både för att försäkra att de negativa talen 

används samt för att under diskussion ge eleverna möjlighet att byta idéer och 

tankar med läraren och andra elever. 

6.2 Metoddiskussion 
Eftersom undervisning ska baseras på vetenskaplig grund var valet att göra en 

litteraturstudie tänkt att fungera som ett hjälpmedel för lärare vid planering och 

genomförande av undervisning. Valet att utföra en systematisk litteraturstudie kring 

negativa tal var ett resultat av att de negativa talen uppfattades som otydliga för 

både elever och lärare. Dels vad gäller de negativa talens användning klassrummet, 

men även på grund av det otydliga sätt med vilket deras del i undervisningen 

beskrivs i läroplanen. Fokusering av abstrakt förståelse, minustecknets funktioner 

och tallinjen grundade sig i att dessa initialt framstod som väldigt specifika för 

arbetet med de negativa talen i skolan. Detta tycks ha stämt väl överens med det 

som framkommit i litteraturen. 

De databaser som har använts är ERIC, Libris och SwePub. Dessa tre databaser har 

använts efter tips från bibliotekarie. ERIC är den databas varifrån flest källor har 

tagits, detta framstår som naturligt då ERIC är en databas som fokuserar på 

pedagogisk forskning. Libris och SwePub användes för att få ett bredare utbud samt 

för att göra sökningar av svensk forskning. Det bör påpekas att det kan finnas annan 

relevant forskning som inte har kunnat hittas med endast dessa tre databaser vilket 

innebär att denna studies urval inte kan ses som uttömmande. Den forskning som 

hittats har visserligen varit ifrån olika länder men den har uteslutande skrivits på 

engelska. Det är möjligt att det finns relevant pedagogisk forskning av negativa tal 

beskriven på andra språk som hade gett denna studie ett annat resultat.  

Enligt Kilhamn (2011) fanns vid skrivandet av författarens arbete ett litet utbud av 

pedagogisk forskning kring negativa tal. Utan att dra för stora slutsatser av det kan 

dock poängteras att utbudet av relevant forskning som hittats som del av denna 

studie inte framstår som stort. Detta har resulterat i att de avgränsningar som gjorts 

har varit rätt vida. Forskning har dels sökts utifrån ett helt årtionde och de 

avgränsande sökorden har varit breda. Det smala utbudet av relevant forskning kan 

även i viss mån ha begränsat möjligheten till ett kritiskt förhållningssätt vid urval. 

Dessutom har studierna varit väldigt olika från varandra vilket innebär att 

jämförelser mellan studier med stora likheter inte har varit möjlig. Detta kan tänkas 

ha haft en försvagande effekt på resultatet i den här litteraturstudien. 

6.3 Vidare forskning 
Den här litteraturstudien har undersökt vad forskningen säger om elevers svårigheter 

samt vilka förslag på pedagogiska lösningar som beskrivits för att hantera dessa 

svårigheter. Forskningen härrör från många olika länder. Forskningen innefattar 
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både intervjuer och experiment med elever samt observationer av lektioner och 

lärares undervisning. Detta innebär att forskningsresultatet innefattar både vad 

elever gör och vad elever tycker vid undervisning samt vad forskare anser om 

utformningen av undervisning av negativa tal. Det som dock saknas är tydliga 

elevexempel på lösningar av uppgifter kopplade till svenska elever. En empirisk 

undersökning där svenska elever i årskurs 6 får lösa uppgifter som valts ut i relation 

till de svårigheter som beskrivs i den tidigare forskningen vad gäller elevers 

svårigheter i relation till abstrakt förståelse, tallinjen och minustecknets funktioner 

vore därför fördelaktigt. Dels för att jämföra om det litteraturen skriver angående 

elevers svårigheter stämmer överens med de svårigheter som finns i nutida svenska 

klassrum, men även för att se om svårigheter och undervisning i den svenska skolan 

skiljer sig ifrån de forskningsstudier som genomförts i andra länder. 
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beskrivs som 

en svårighet. 

 

Enligt 

forskning som 

undersökt 

elever, som 
tenderar att 

ignorera 

minustecknet i 

negativa tal, 

är det 

fördelaktigt 

att använda 

samma 

operator men 

blanda 

positiva och 
negativa tal. 

Nurnberger-Haag, J. (2015). How 

students' integer arithmetic 

learning depends on whether they 

walk a path or collect chips. 

Proceedings of the 37th annual 
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Chapter of the International Group 
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Resultatet 

talar för att 

användningen 

av 

chipmodellen 

vid 

beräkningar 

av negativa tal 

kan orsaka 

svårighet då 

chipmodellen 

representerar 
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talet noll på 
ett 

inkonsekvent 

vis då en 

större term 

subtraheras 

från ett 

mindre. 
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Fyra 

svårigheter 

beskrivs. 

Tal används 

endast för att 

räkna saker. 
Negativa tal är 

inte konkreta 

då det inte går 

att ha -7 

leksaker. 

Uppfattningen 

att det inte går 

att ta bort 

något stort 

från något 

mindre. 
Addition 

behöver inte 

längre alltid 

innebära 

större och 

subtraktion 

behöver inte 

betyda 

mindre. 
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Ramirez, E. M. (2016). Numerical 

estimation in children for both 

positive and negative numbers. 
Journal of Cognition and 

Development, 17(2), 341-358. 

 

  Forskning som 

stödjer behovet av 

tydliga 

referenspunkter 
längs en tallinje, 

för yngre barn, då 

dessa ännu inte 

har en utvecklad 

logaritmisk 

taluppfattning. 

mängden tal 

elever kan se 

linjärt längst en 

tallinje, det vill 

säga med samma 
avstånd mellan 

varje tal och inte 

med ett varierande 

avstånd, ökar 
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 En 

undervisnings 

modell med 

animerade 

fåglar över 

havet används 

för att hjälpa 

eleverna att 

skapa egna 

sammanhang 

vid inlärningen 

av negativa tal. 

  

Fuadiah, N. F., Suryadi, D., & 
Turmudi. (2017). Some difficulties 

in understanding negative numbers 
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Svårigheten 
att koppla de 

negativa talen 

till den 

konkreta 

vardagen 

beskrivs. 

 Eleven Santi har 
svårt att använda 

tallinjen då hon 

inte förstår 

tallinjen i det 

sammanhanget. 

Forskningen talar 

för behovet av att 

knyta ihop det 

matematiska 

innehållet med 

elevernas vardag. 

 

Bofferding, L., & Farmer, S. 
(2019). Most and least: Differences 

in integer comparisons based on 

temperature comparison language. 

International Journal of Science 

and Mathematics Education, 17(3), 

545-563. 

 

  Vissa elever 
beskrivs dela upp 

tallinjen i två 

delar, på grund av 

sitt kategoriska 

tänkande.  

Elevers 

svårigheter att 

placera ut tal 

längs en tallinje 

beroende på vilka 

adjektiv som 

används i 
undervisningen 

beskrivs. Mindre 

vanligt använda 

adjektiv som 

kallast, i stället för 

varmast, orsakade 

större problem. 

Kategorispecifika 

jämförelser av 

kallast och 

varmast inom de 
negativa talen bör 

göras innan 

jämförerlser av 

. 
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   Vissa elever 

förstår inte att 

subtraktion 

inte är 

kommutativt.  
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författarna 
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en förståelse 
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minustecknets 

funktion som 
operator och 

beskrivning 

av ett negativt 

tal. 
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misunderstanding: A case study on 

negative integers. International 

Journal of Instruction, 12(1), 407-

424. 
 

   Svårigheter 

vid 

beräkningar 

med negativa 

tal uppstår om 

elever 

kopierar enkla 

räkneregler 
utan att förstå 

dess 

betydelse. 

Grundläggand

e förståelse 

för 

räkneoperatio

ner samt 

diskussion 

mellan lärare 

och elever 

lyfts fram som 
pedagogisk 

lösning. 

Kilhamn, C. (2011). Making Sense 
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thesis, Gothenburg Studies in 

Educational Sciences, 304). 

Göteborg: Acta universitatis 

Gothoburgensis. Hämta från 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077
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Resultaten 

pekar på att 

vissa elever 

har svårt att 

acceptera 

existensen av 

tal mindre än 

noll. 

 Resultaten pekar 

på att vissa elever 

inte vet vad 

tallinjen är, trots 

att de både sett 

och använt den 

tidigare. 

Författaren 

förespråkar därför 

upprepad 
användning av 

tallinjen i 

klassrummet. 

Resultaten 

pekar på att 

vissa elever 

inte förstår att 

subtraktion 

inte är 

kommutativt. 

Dessutom 

beskrivs 

minustecknets 
skilda 

funktioner 

som svåra att 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/24151
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/24151


                                                                                                                     

VII 

 

förstå på 
grund av att 

fokus läggs på 

skillnaden 

istället för den 

gemensamma 

användningen. 

Författaren 

förespråkar att 

minustecknet 

ska belysas 

utifrån dess 

funktions 
utbytbarhet. 

Beswick, K. (2011). Positive 

experiences with negative 

numbers: Building on students in 

and out of school experiences. 

Australian Mathematics Teacher, 

67(2), 31-40. 

 

  I studien framkom 

att elever har svårt 

att använda 

tallinjen utan 

praktiskt 

erfarenhet. 

I studien 

förespråkas att 

låta eleverna 

vandra sina 

räkneoperationer 
framför en tavla 

med en tallinje. 

Detta hjälper 

elever att tänka 

kring operationer 

med negativa tal. 

I studien 

framkommer 

svårigheten att 

vissa elever 

undviker 

minustecknet 

vid 

ensamarbete. 

Studien talar 

för att 

användningen 
av negativa tal 

behöver 

fokuseras för 

att elever inte 

ska undvika 

dessa. 
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school teachers for solving 

addition problems with negative 
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Science and Technology, 45(5), 
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Chipmodellen 

beskrivs som 

svår att 

använda för 

elever 

eftersom 

operationer 
där större 

termer tas bort 

från mindre 

innebär att fler 

chips måste 

placeras för 

att kunna 

genomgöras. 

Detta beskrivs 

som att 

chipmodellen 
representerar 

noll på ett 

inkonsekvent 

vis. 

  Subtraktion av 

negativa tal 

beskrivs som 

en av de 

största 

svårigheterna 

vid 
användningen 

av negativa 

tal. 
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  Resultatet av 
forskning talar för 

att tallinjer med 

både positiva och 

negativa tal bör 

finnas i alla 

klassrum, även för 

yngre elever. 
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V. (2011). Locating negative 
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Insights into the thinking of pre-
service primary teachers. Journal 

of Mathematical Behavior, 30(1), 

80-91. 

 

  Tallinjen beskrivs 

som användbar i 

undervisningen då 

den fortsätter att 
vara användbar på 

högre 

matematiska 

nivåer. 
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  Användningen av 

tallinjen beskrivs 

som en 

framåtsyftande 

svårighet då 

tallinjen inte 

förbereder 

eleverna för en 
djupare abstrakt 

förståelse som 

krävs för den 

framtida algebran. 

Författarna 

förespråkar en 

annan 

representationsme

tod, nämligen ett 

kortspel som 

möjliggör 

generaliseringar 
kring hur 

skillnaden mellan 

två tal kan 

beskrivas med ett 

oändligt antal 

talpar. 
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