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Sammanfattning
I den här uppsatsen undersöker jag elevers tankegångar runt negativa tal. Under teoridelen 
granskar jag hur de negativa talen uttrycks i styrdokument, nationella prov och skolböcker. Som 
grund till uppsatsen ligger en enkät om negativa tal som 94 gymnasieelever i Uppsala besvarat. 
Under resultatdelen redovisas elevernas svar klassvis. De tre frågeställningarna jag utgår ifrån är:
1) Finns det någon generell kontext som eleverna kopplar negativa tal till? 
2) Finns det generella drag i vilka uttryck, innehållande negativa tal, som eleverna föredrar? 
3) Om det finns generella drag i ovanstående frågor, kan dessa drag då återfinnas i styrdokument,
nationella prov eller skolböcker? 

De kontexter som elever kopplar negativa tal till är temperatur, skola och skuld, där temperatur 
är den populäraste. När det gäller uttryck finns en stor variation beroende på vilket sammanhang 
uttrycket förekommer i. Eleverna föredrar att omvandla subtraktion av negativa tal till addition 
av positiva tal. När det gäller kopplingar mellan elevernas preferenser och den teoretiska 
bakgrunden ser vi att styrdokument är brett formulerade och ej går att koppla samman med 
elevernas preferenser. 

Däremot kan kopplingen mellan ren beräkning i nationella prov och skolböcker påverka 
elevernas sammankoppling av negativa tal till skola. Elevernas koppling till temperatur kan 
kopplas till vissa nationella prov och skolböcker. Där är temperatur är en av de vanligaste 
kontexterna. Det finns även en koppling mellan skolböcker och elevers preferenser av uttryck 
med negativa tal. Samtidigt finns det även skillnader i hur skolböcker och elever formulerar 
andra uttryck.
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1. Inledning
Under min utbildning har jag fått möjlighet att arbeta med elever som lär sig om negativa tal och 
hur man handskas med beräkningar av dem. Jag har upplevt att elever ser negativa tal som något 
svårt och inte lika självklart som de positiva talen. Jag har också upplevt en tendens av elever att 
vilja omvandla uppställningar med negativa tal till uppställningar med positiva tal. Detta har 
väckt ett intresse hos mig för elevernas tankegång när de arbetar med negativa tal och om det 
finns något gemensamt mönster i deras tankesätt. Jag är även nyfiken på hur dessa tankegångar 
ser ut hos lärare och lärarstudenter.

De negativa talen har inte alltid varit en självklar del i matematiken. Det är inte heller en 
självklarhet vad negativa tal är för de elever som introduceras för dessa. Jag kommer i detta 
kapitel undersöka hur de negativa talen representeras i styrdokument, nationella prov och i 
läroböcker. 

En definition av negativa tal säger att det är tal i motsatt riktning till de positiva talen (James, 
1943). Det har inte alltid varit lika självklart vad de negativa talen är. Enligt Bourbaki började 
nollan och de negativa talen användas under högmedeltiden i hinduisk matematik. Vidare står det
att de negativa talen först inte uttrycks explicit utan de kunde förekomma som ett uttryck av ett 
större tal subtraherat från ett mindre tal (Bourbaki, 1999). I slutet av medeltiden började de 
negativa talen få egna representationer (Bourbaki, 1999). 

1.1 Styrdokument
I detta avsnitt behandlas de delar i styrdokumenten där man kan tolka in negativa tal. Om 
negativa tal är närvarande eller inte beror på hur man tolkar övriga begrepp. Jag kommer 
åskådliggöra denna problematik om när negativa tal kan tänkas tolkas in eller inte. Styrdokument
för både grundskolan och gymnasieskolan granskas. Styrdokumenten för grundskolan täcker 
flera årskurser där syftet är formulerat för att täcka matematikundervisning för hela grundskolan 
och det centrala innehållet för hela högstadiet (Grundskolan Ämne - Matematik, 2011). I 
styrdokumenten för gymnasieskolan är det som står under rubriken "Ämnets syfte" en gemensam
beskrivning för alla matematikkurser på gymnasiet, medan det som står under rubriken "Centralt 
innehåll" är unikt för varje kurs (Gymnasieskolan Ämne - Matematik, 2011). Det finns därför en 
mer allmän beskrivning i styrdokumenten för högstadiet eftersom de täcker en längre period.

1.1.1 Grundskolan

I Läroplan för grundskolan (Grundskolan Ämne - Matematik, 2011) benämns inte negativa tal 
uttryckligt. Det är inte säkert att de negativa talen alls innefattas i läroplanen innan högstadiet. 
De kan tolkas in som en del mer allmänna begrepp som matematiska strategier, modeller, 
uttrycksformer, metoder och begrepp. Dessa begrepp kan även tolkas att inte innehålla negativa 
tal. I syftet för matematik i grundskolan finns uttryck som följande uttryck:

 ...reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat...tolka vardagliga 
och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 
uttrycksformer...eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande 
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matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet...ges möjlighet att utveckla en 
förtrogenhet med matematikens uttrycksformer...
Delar ur ämnets syfte, Grundskolan Ämne - Matematik (2011).

Ett tydligare uttryck för de negativa talens delaktighet i läroplanen kommer in i högstadiet. I 
centralt innehåll årkurs 7-9 finns negativa tal med under begreppet reella tal och att eleverna ska 
känna till “deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer” 
(Grundskolan Ämne - Matematik, 2011). Det är en tydlig skillnad från det centrala innehållet för 
årskurs 4-6. I årskurs 4-6 finns inte begreppet reella tal med, där är istället de rationella och 
naturliga talen uttryckta (Grundskolan Ämne - Matematik, 2011). De negativa talen kan även 
ingå i de rationella talen. I fallet med årskurs 4-6 är frågan om man endast avser de positiva 
rationella talen eller om de negativa talen ingår. Det framgår inte tydligt vad Skolverket avser i 
detta fall, men läser man vidare i läroplanen kan man tolka det som att de negativa talen först 
introduceras på högstadiet. I årskurs 9 tydliggörs denna övergång ytterligare genom att en del i 
elevernas centrala innehåll är: “Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal” 
(Grundskolan Ämne - Matematik, 2011). Det visar på en tydlig markering att de negativa talen 
introduceras mer ingående under högstadiet. Men det är ingen självklarhet att de inte förekommit
under mellanstadiet också.

1.1.2 Gymnasiet

I Gymnasieskolan Ämne - Matematik (2011) är negativa tal också uttryck i en mer allmän 
beskrivning. Förändringen från grundskolan är att det på gymnasiet har blivit större fokus på att 
eleven själv ska utveckla olika strategier och metoder. Under rubriken matematik- ämnets syfte 
kan man läsa:

 Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika 
strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade 
situationer.
Citat hämtat från: Gymnasieskolan Ämne - Matematik (2011).

Negativa tal uttrycks inte ordagrant i gymnasieskolans kursplan heller. Däremot nämns de reella 
talen där negativa tal ingår. Under centralt innehåll för matematik 1a står det”Metoder för 
beräkningar med reella tal skrivna på olika former...” (Gymnasieskolan Ämne - Matematik, 
2011). Eleverna ska vara bekanta med olika metoder och sätt att använda reella tal på för att lösa 
matematiska problem. Negativa tal kan även vara en del i andra matematiska formuleringar. Det 
kan exempelvis ingå i algebraiska uttryck och koordinatsystem. Dessa begrepp hittar vi i det 
centrala innehållet. “hantering av algebraiska uttryck...” och “Egenskaper hos och 
representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar, praktiska konstruktioner och 
koordinatsystem” (Gymnasieskolan Ämne - Matematik, 2011).

I matematik 1b kvarstår begreppen reella tal och algebraiskt uttryck. Ordet koordinatsystem är 
inte längre uttryckt specifikt. Istället har den punkten omformulerats till “Representationer av 
geometriska objekt och symmetrier med ord, praktiska konstruktioner och estetiska uttryckssätt” 
(Gymnasieskolan Ämne - Matematik, 2011). Vi ser dock att den första delen av meningen är 
densamma som i matematik 1a men att istället för att exemplifiera innehållet har man 
exemplifierat förmågor. Därför borde koordinatsystem och således negativa tal fortfarande 
innefattas under detta mål. Fast det behöver inte innefattas heller. Formuleringen är lite vagare på
den punkten jämfört med i matematik 1a.
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Under matematik 1c återkommer begreppet koordinatsystem och det finns ett större fokus på 
detta mål. “Begreppet vektor och dess representationer såsom riktad sträcka och punkt i ett 
koordinatsystem” (Gymnasieskolan Ämne - Matematik, 2011).

1.2 Nationella prov
Detta avsnitt innehåller en granskning av nationella prov. De nationella proven består av 
ämnesprov på grundskolan och kursprov på gymnasiskolan. Det sker en granskning av prov 
anpassade efter de nya styrdokumenten från 2011 och efter de styrdokument som gällde innan 
dess, eftersom det just nu varit en övergångsperiod gällande styrdokument. Dessutom finns lite 
material kopplat till de styrdokument som inträdde 2011. Här diskuteras utformning av de 
uppgifter som jag kopplat till negativa tal. Avsnittet avslutas med en sammanfattande tabell om 
vilken utformning de olika uppgifterna som kopplats till negativa tal har haft. Tabellens 
indelning kom naturligt eftersom uppgifternas utformning var tydliga och de kunde lätt delas in i 
dessa rubriker.

1.2.1 Ämnesprov

För ämnesprov årskurs nio som är anpassade efter lgr11 finns endast ett bedömningsexempel 
tillgängligt (Bedömningsexempel-årskurs 9, 2013). Bland uppgifterna i detta 
bedömningsexempel finns ingen som går att koppla till negativa tal. Det finns en uppgift som går
ut på att lösa en ekvation (se bilaga 1) och där kan eleven lösa ekvationen genom att addera ett 
negativt tal. Detta tillvägagångssätt känns inte troligt att eleven använder eftersom eleven istället 
kan lösa uppgiften på enklare sätt som att subtrahera ett positivt tal. Därmed representeras 
beräkning med negativa tal inte på detta bedömningsexempel.

 Eftersom tillgången på ämnesprov anpassade efter lgr11 är begränsad, kommer ämnesprov 
avsedda för läroplanen lpo94 granskas istället. I lärarinformationen för ämnesprovet 2009 
framgår det att ämnesproven är ett hjälpmedel för att konkretisera innehållet i läroplanen för 
lärare. De ska ge vägledning i bedömning och betygsättning. Samtidigt är det ett mått på om mål 
i läroplaner och kursplaner uppnåtts, samt ett medel för att uppnå likvärdig bedömning i Sverige. 
Alla mål i ämnet är inte representerade i ämnesproven (Ämnesprov - Lärarinformation, 2009). 

År 2009 var det en fråga på ämnesprovet för årskurs nio som man starkt kunde koppla till 
negativa tal. Det var fråga två på del B1 (se bilaga 1). Den frågan var kopplad till att räkna med 
temperatur. I bedömningsanvisningarna står det att “endast svar beaktas” för detta delprov och 
rätt svar på frågan gav 1g-poäng (Ämnesprov - bedömningsanvisningar, 2009). I 
resultatredovisning för ämnesprovet framgår att eleverna uppmanades att använda huvudräkning 
vid lösning av uppgifter på del B1(Resultatredovisning - ämnesprov, 2009). I 
resultatredovisningen finner man i tabell 7 att 73 procent av eleverna löste uppgift 2 och fick 
korrekt svar (Resultatredovisning - ämnesprov, 2009).

Ämnesprovet för årskurs nio år 2008 innehöll fler frågor som kunde kopplas till negativa tal. Det
var fråga 14, 17 och 20 i del B1 (se bilaga 1). Fråga 14 handlade om temperatur, och fråga 17 
och 20 handlade om ekvationsberäkning (Ämnesprov-del B1, 2008). Endast korrekt svar 
beaktades på dessa frågorna och gav vardera 1vg-poäng (Ämnesprov-bedömningsanvisningar, 
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2008). I resultatredovisning för ämnesprovet framgår att eleverna uppmanades att använda 
huvudräkning vid lösning av uppgifter på del B1(Resultatredovisning-ämnesprov, 2008). Tabell 
över resultatet för uppgiftsnivån visar att på uppgift 14, 17 och 20 klarade 40, 42 respektive 39 
procent uppgiften.

Gemensamt för ämnesproven för årskurs nio år 2008 och 2009 är att de innehållit en uppgift med
negativa tal kopplat till temperatur och att i de uppgifter som varit kopplade till negativa tal har 
endast rätt svar bedömts och inte tillvägagångssättet eleven haft. 

1.2.2 Kursprov

Hittills finns ett kursprov för mattekurs 1a,1b och 1c för vilket sekretessen har gått ut. Det är 
proven från våren 2012 (Samuel Sollerman, 2013-04-09). 

I nationellt kursprov 1a är det i del 1 som det finns uppgifter kopplade till negativa tal. Totalt är 
det tre uppgifter (se bilaga1) och alla tre är konstruerade med utgångspunkt i ren 
ekvationslösning och beräkning. I den första av dessa uppgifter, uppgift 6, finns begreppet 
“negativa tal” uttryckt i texten (Nationellt kursprov 1a-del 1, 2012).  I nationellt kursprov 1b är 
det också i del 1 som uppgifter kopplade till negativa tal återfinns. Det är fyra uppgifter (se 
bilaga1) som alla är kopplade till ren ekvationslösning. Uppgift 12 i kursprov 1b del 1 är samma 
uppgift som i kursprov 1a del 1 uppgift 13. Det har skett en omformulering i texten till uppgiften.
Istället för “ringa in korrekt alternativ” står det i kurs 1b “ringa in det alternativ som gäller”. 
Formuleringarna säger egentligen samma sak. Samtliga uppgifter om negativa tal i kursprov 1b 
handlar om ekvationer. 

Det nationella kursprovet i 1c har fem uppgifter kopplade till negativa tal, samtliga av dessa 
finns i del 1. Fyra av dessa uppgifter är identiska med uppgifterna i 1b. Uppgift 1, 5, 9 och 12 i 
kursprov 1c del 1 motsvaras av uppgift 2, 10, 11 respektive 12 i kursprov 1b del 1. Den uppgift 
som endast finns i kurs 1c är kopplad till ett koordinatsystem. Det är den enda frågan hittills av 
de nationella proven 2012 som inte handlar om enbart ekvationer.

Om vi studerar det nationella provet för kurs A gymnasiet 2010 ser vi att det finns två frågor som
är starkt kopplade till negativa tal (se bilaga1): uppgift 2 och 3 (Nationellt kursprov-del I 
miniräknarfri, 2010). I dessa uppgifter efterfrågas en punkt på tallinjen respektive i 
koordinatsystemet. I båda uppgifterna innehåller dessa punkter negativa tal. (Nationellt kursprov 
A-del 1 miniräknarfri, 2010). 

Vi ser att det nationella kursprovet i kurs A skiljer sig en del från det nationella provet i kurs 1a, 
1b och 1c. I kurs 1 kopplas uppgifterna med negativa tal mer till ren ekvationsberäkning medan 
det i kurs A var mer exemplifierade uppgifter med tallinje, koordinatsystem och uttryck av längd.
Det finns också en skillnad från högstadiet till gymnasiet att uppgifter om temperatur försvinner 
på gymnasiet.

Tabell över format på frågor kopplade till negativa tal i ämnesprov/ nationella prov
Ämnesprov/ 
Kursprov (år)

Tallinje Temperatur Uttryck/ ekvation/ 
ren beräkning

Koordinatsystem Totalt antal 
uppgifter

Bedömnings 0
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anvisning 
åk9 (2013)
Ämnesprov 
åk9 (2009)

1 1

Ämnesprov 
åk9 (2008)

1 2 3

Nationellt 
prov kurs 1a 
(2012)

3 3

Nationellt 
prov kurs 1b 
(2012)

4 4

Nationellt 
prov kurs 1c 
(2012)

4 1 5

Nationellt 
prov kurs A 
(2010)

1 1 2

Vid närmare studie av de negativa talens uttryck i de nationella proven är det gemensamt för alla 
proven att eleverna själva oftast får jobba med uttrycken. Ett exempel på det är uppgift 2 i 
Nationellt kursprov 1b del 1 (2012). Där eleven får angivet att x=-2 och ska ränka 25-3x. Här är 
det eleven själv som ställer upp det uttryck den känner sig mest bekväm är. Om det är -3(-2) eller
om eleven går direkt till +6. De nationella proven uttrycker endast de negativa talen som heltal 
och utan parentes runt.

1.3 Läroböcker
Under detta avsnitt granskas läroböcker för grundskolan. Det är under högstadiet som 
undervisning om negativa tal får en central roll i undervisningen. De böcker som granskas är 
Matte Direkt 8 och 9, eftersom den läroboken är en av de vanligaste i Uppsala. Matte Direkt 7 
(Carlsson et al., 2009) har också studerats men innehöll ingen stark koppling till negativa tal och 
framför allt ingen del som är specifikt avsedd för undervisning om negativa tal. Jag har även 
granskat Uppdrag: Matte 8 för att få en viss jämförelse mellan olika förlags matteböcker. 
Slutligen sammanfattas kapitlet med en tabell över vilken utformning uppgifterna i böckerna 
haft. Kategorierna för utformningen kom naturligt då uppgifterna oftast var utformade på ett sätt 
som gjorde det självklart att dela in dem i en kategori. Det finns dock uppgifter där jag hade svårt
att sätta kategori. Mer om detta kan ni läsa nedan.

1.3.1 Matte Direkt 8

I Matte Direkt 8 finns tre mål med kapitel 1 som är starkt kopplade till negativa tal. Det är målen 
“förklara vad ett negativt tal är” samt att “addera och subtrahera negativa tal” (Carlsson et al., 
2010). Delkapitlet om negativa tal börjar på sidan 15 (Carlsson et al., 2010). Där finns en 
kortfattad informationsruta om vad negativa tal är. Det visas schematiskt med en bild av tallinjen 
där det markerats vilka de positiva respektive de negativa talen är. Det finns även en beskrivning:
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“Negativa tal är mindre än noll” samt “Positiva tal är större än noll” (Carlsson et al., 2010). 
Informationsrutan avslutas med en förklaring om att negativa tal representeras med ett 
minusstreck framför talet. 

Efter informationsrutan följer sju uppgifter där eleverna får bekanta sig med negativa tal. Dessa 
uppgifter är kopplade till tallinjen, storleksordning på tal och temperatur. De flesta uppgifter 
handlar om att förstå storleksordningen mellan de negativa och positiva talen. Eleven ska få en 
förståelse för att ett negativt tal har mindre värde än ett positivt tal samt att ett negativt tal med 
stort absolutbelopp har mindre värde än ett negativt tal med mindre absolutbelopp. I de sista två 
uppgifterna introduceras lite beräkning genom att eleverna får en negativ temperatur angiven och
sedan ska beräkna den nya temperaturen när det stigit ett visst antal grader.

Beräkning med negativa tal fortsätter i avsnittet “räkna med negativa tal” på sidan 16 (Carlsson 
et al., 2010). I informationsrutan för detta avsnitt förklaras räknereglerna för addition och 
subtraktion med negativa tal. Här introduceras reglerna genom att visa exemplen "-(-5) = +5" 
samt att "+(-5) = -5" på tre olika sätt: dels genom en bildförklaring med hjälp av tallinjen, dels 
med en skriftlig förklaring och dels med matematisk beräkning. Detta förenklas sedan med 
reglerna “två olika tecken efter varandra ersätts med subtraktion” samt “två lika tecken efter 
varandra ersätts med addition” (Carlsson et al., 2010). Sedan följer 17 uppgifter där eleverna får 
räkna med negativa tal. Av dessa 17 uppgifter är det endast två som är kopplade till något annat 
än ren beräkning. Uppgift 67 handlar om pengar och uppgift 68 handlar om höjd. De uppgifter 
som handlar om ren beräkning består av uttryck som innehåller positiva och negativa tal som 
heltal.

I kapitlet tydliggörs också skillnaden mellan en subtraktion och ett negativt tal. Det finns en 
uppgift där eleverna ska ange när tecknet "-" symboliserar ett negativt tal eller en subtraktion i ett
uttryck. Det finns också en informationsruta om hur man brukar skilja på tecknets betydelser:

När man räknar med ett negativt tal, behöver man ibland sätta ut parenteser runt talet. Det gör 
man för att visa att man menar det negativa talet, och inte räknesättet subtraktion.
Informationsruta hämtad ur: (Carlsson et al., 2010).

I diagnosen testas om eleven har förstått storleksordningen, samt beräkning med koppling till 
temperatur och ren beräkning med negativa tal. Konceptet med boken är att om diagnosen var för
svår får eleven repetera mer i Blå kurs, annars fortsätter eleven i Röd kurs (Carlsson et al., 2010).
I den Blå kursen är de uppgifter som handlar om ren beräkning kopplade till tallinjen på det viset
att eleven har tillgång till en tallinje i boken som eleven uppmanas använda sig av. Detta 
resulterar i att eleverna antingen kan jobba med tallinjen eller jobba med rena beräkningar. I 
tabellen anger jag detta som ren ekvationslösning, men jag visar vilka uppgifter det är och att de 
även kan tolkas som kopplade till tallinjen. Under Röd kurs introduceras multiplikation och 
division med negativa tal. I Röd kurs är alla uppgifter förutom uppgift 29 rena matematiska 
beräkningar av uttryck eller ekvationer. Uppgift 29 är kopplad till tallinjen. Under Röd kurs får 
eleverna även jobba med negativa decimaltal och negativa tal som baser i potenser samt bråk. 

1.3.2 Matte Direkt 9

I läroboken Matte Direkt 9 förekommer negativa tal främst i kapitel 1 som handlar om tal. Där är
ett av målen för kapitlet att “räkna med negativa tal” (Carlsson et al., 2011a). Det ges aldrig 
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någon skriftlig förklaring till vad negativa tal är i Matte Direkt 9. Däremot återkommer den 
förklarande bilden från Matte Direkt 8. I lärarhandledningen för Matte Direkt 9 finns en tabell på
sidan 16 som förklarar de matematiska orden för kapitel 1. Där förklaras orden både i vardagligt 
språkbruk och ett matematiskt korrekt språkbruk: “Tal som är mindre än 0” respektive “Reellt tal
som är mindre än 0” (Carlsson et al., 2011b). I boken används de negativa talen ibland som en 
del när andra matematiska begrepp förklaras så som “de hela talen”, “reella tal” samt “linjär 
funktioner” (Carlsson et al., 2011a). 

I lärarhandledningen kan man läsa att arbetet med de negativa talen är en repetition från åk 8. För
vissa elever kan dock multiplikation- och divisionsreglerna vara nya (Carlsson et al., 2011b). På 
sidan 12 finns en kort genomgång av hur man använder de fyra räknesätten när man räknar med 
negativa tal. I förklaringen av multiplikation visar man i boken att både a*(-b) samt (-a)*b kan 
förenklas till -ab (Carlsson et al., 2011a). Under förklaringen av division förenklas både (-a)/b 
och a/(-b) till -a/b. 

I det första kapitlet handlar det ofta om ren matematisk beräkning i uppgifterna som handlar om 
negativa tal. Det är få uppgifter där siffrorna är relaterade till ett verklighetsbaserat problem som 
ska lösas. De negativa talen representeras mest som heltal men även bråkform och decimalform 
förekommer i kapitel 1 (Carlsson et al., 2011a). I repetitionsdelen av kapitlet, den blå delen, finns
det två uppgifter där de negativa talen är relaterade till temperatur (Carlsson et al., 2011a). Till 
kapitel 1 finns ett aktivitetsblad där eleverna med hjälp av en tärning får spela ett spel med 
negativa tal (Carlsson et al., 2011b). I den uppgiften sker också ren matematisk beräkning. De 
negativa talen är närvarande i kapitel 2 "Funktioner och algebra”. I det kapitlet relateras 
uppgifterna i högre grad till verklighetsbaserade problem (Carlsson et al., 2011a). 

1.3.3 Uppdrag: Matte 8

I läroboken Uppdrag: Matte 8 möter man de negativa talen första gången i kapitel 1 "Nystart". 
Där finns på sidan 9 uppgifter om de negativa talen åskådliggjorda med termometer, tallinjen och
årtal och de negativa talen finns endast som heltal (Wedbjer Rambell & Hansson, 2011). Det 
kapitel där boken går igenom de negativa talen mer ingående är kapitel 2 “Tal del ett” (Wedbjer 
Rambell & Hansson, 2011). Där kommer först ett uppslag med endast teori. I teoridelen finns 
väldigt mycket information om negativa tal. Där förklaras vad ett negativt tal är, vad ett motsatt 
tal är, att minustecknet kan stå för både subtraktion och negativt tal samt de fyra räknesätten. 
Exempelvis ges räkneregeln: “multiplicera ett positivt tal med ett negativt tal: produkten är 
negativ” (Wedbjer Rambell & Hansson, 2011). Negativa tal exemplifieras under teoridelen med 
temperatur och tallinjen. 

Uppgifterna om negativa tal börjar sex sidor efter själva teoridelen. De flesta tal är rena 
beräkningar men en större del av talen är kopplade till saker som temperatur, ordning, tallinjen 
och annat. Vissa av talen platsar inte i någon av kategorierna som vi sett hittills i Matte Direkt 
utan dessa är utformade på ett helt annat sätt. Denna typ av frågor har jag tilldelat kategorin 
"Övrigt", som bland annat innehåller en fråga som handlar om golf, en fråga om tärningsspel, 
frågor där eleverna ska skapa egna formuleringar och frågor som handlar om att upptäcka 
mönster. Ett exempel på en fråga där eleven själv ska formulera sig om negativa tal är fråga 79: 

Sammanfatta reglerna som gäller vid räkning med negativa tal. Förklara likheter 
och skillnader mellan addition, subtraktion, multiplikation och division.
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Uppgift ur: (Wedbjer Rambell & Hansson, 2011).

Ett exempel på en fråga som handlar om att upptäcka mönster är fråga 75. Den ser ut som
följande:

a)Rita av tabellen och fyll i det som saknas.
3*4=12
3*3=
3*2=
3*1=
3*0=
3*(-1)=
3*(-2)=
3*(-3)=
3*(-4)=

b) Vad ser du för mönster? Vilken slutsats kan du dra?
Uppgift ur: (Wedbjer Rambell & Hansson, 2011).

De flesta uppgifter innehåller heltal. Uppgift 80 och uppgift 86 innehåller decimaltal (Wedbjer 
Rambell & Hansson, 2011). 

Tabell över format på frågor i kapitel kopplade till negativa tal i läroböckerna
Kurs 
årskurs

Ordning/ 
tallinje

Längd/ 
Höjd

Temperatur Uttryck/ 
ekvation/ 
ren 
beräkning

Pengar/ 
Skuld

Övrigt Totalt antal 
uppgifter

Matte 
Direkt 8 
Grön kurs

3 1 4 15 1 24

Matte 
Direkt 8 
Blå kurs 

2 4 7 * 13

Matte 
Direkt 8
Röd kurs 

1 21 22

Matte 
Direkt 9
Grön kurs 

5 5

Matte 
Direkt 9
Blå kurs 

1 2 7 10

Matte 
Direkt  9
Röd kurs 

10 10

Uppdrag: 
Matte 8

4 3 14 2 8** 31
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* Läs mer under 1.5.1.
**Läs mer under 1.5.3

1.4 Syfte och frågeställning
I denna undersökning ingår en studie av elevers sätt att se på negativa tal. Syftet med studien är 
att undersöka likheter och skillnader i elevers sätt att koppla negativa tal till vardagen och att se 
på beräkningar med negativa tal. Syftet är att undersöka om det finns några generella drag i hur 
elever tänker kring negativa tal samt vad dessa tankesätt kan ha sitt ursprung i. 

1) Finns det någon generell kontext som elever kopplar negativa tal till?
2) Finns det generella drag i vilka uttryck, innehållande negativa tal, som elever föredrar?
3) Om det finns generella drag i ovanstående frågor, kan dessa drag då återfinnas i styrdokument,
nationella prov eller skolböcker?

13



2. Metod
Uppsatsen består av tre delar, en teoridel, en enkät med svarsanalys och en diskussionsdel. 
Uppsatsen är en teorikonsumerande undersökning. Det innebär att undersökningen är den 
centrala delen och att man utifrån undersökningen försöker hitta faktorer som kan förklara 
resultatet (Esaiasson et al., 2010). I detta fall är resultatet de svar som eleverna ger på enkäten 
och detta jämförs sedan med faktorerna styrdokument, nationella prov och läroböcker. Den 
centrala delen i denna undersökning är att ta reda på om det finns generella drag i elevers 
interaktion med negativa tal. Den metod som används för att genomföra enkäten är en 
jämförande design - "mest lika designen". Enligt Esaiasson innebär det bland annat att 
undersökningsgruppen inte är lika stor som i statistisk design samt att den inte väljs ut 
slumpmässigt utan har många gemensamma faktorer. I detta fall är de gemensamma faktorerna 
att undersökningsgruppen består av elever som läser vid gymnasiskolor i Uppsala stad. Esaiasson
skriver vidare att denna metod innehåller samma logik som statistisk design (Esaiasson et al., 
2010). I statistisk design samlas information in från många fall och om två saker ofta inträffar 
samtidigt kan man dra teoretiskt grundade slutsatser (Esaiasson et al., 2010).

2.1 Urval
Undersökningsgruppen består av gymnasieelever i Uppsala stad. Denna grupp har valts av flera 
skäl. Eftersom undersökningen handlar om negativa tal, dess kontext och uttryck, behöver 
eleverna inneha en viss erfarenhet av negativa tal. Gymnasieelever borde vara bekanta med 
negativa tal redan från högstadietiden. Eftersom undersökningen ej blir omfattande har platsen 
för undersökningen begränsats till Uppsala då det blir en liten undersökning för ett specifikt 
område. 

Antalet elever som deltagit i undersökningen har framförallt begränsats av antalet lärare som 
ställt upp och tagit tid från sina matematiklektioner för att jag skulle få besöka deras klass och 
utföra min undersökning. Jag mailade ut en förfrågan om frivilliga klasser till min undersökning 
till totalt 43 matematiklärare vid gymnasieskolor i Uppsala. Endast tre av dessa 43 lärare 
svarade. Detta har begränsat undersökningen ytterligare. Totalt hade jag tillgång till sex klasser 
på gymnasiet: tre klasser med matematik 1a, en klass med matematik 1b och två klasser med 
matematik 2a.

2.2 Undersökningsmetod
Enligt Esaiasson brukar enkätundersökningar och intervjuundersökningar vara de 
frågeundersökningar som är vanligast (Esaiasson et al., 2010). När det är många personer som 
ska intervjuas menar Esaiasson att det inte är lämpligt med personliga intervjuer (Esaiasson et 
al., 2010). Eftersom denna undersökning innehåller 114 elever, om alla elever i varje klass är 
närvarande, vid undersökningstillfället använder jag mig av en enkätundersökning. Med den 
undersökningsmetoden går det dels fortare för mig att genomföra undersökningen jämfört med 
att intervjua 114 elever och dels fortare för eleverna då jag endast upptar en kort stund av deras 
lektionstid. 

2.3 Procedur
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Jag började med att presentera mig för eleverna och förklara vad syftet var med denna enkät och 
att den skulle ligga till grund för mitt självständiga arbete inom lärarprogrammet. Jag förklarade 
också för eleverna att det inte fanns något svar som var rätt eller fel, utan att frågorna gick ut på 
att de skulle svara spontant på vad de kopplade frågeställningarna till. Sedan delade jag ut 
enkäten och eleverna fick besvara den enskilt. De fick skriva utan tidsbegränsning och jag 
hämtade in enkäterna eftersom eleverna blev klara. Enkäten tog mellan 10-15 minuter för 
eleverna att besvara.

2.4 Bortfall
Enligt Esaiasson är bortfall inte något problem om det inte är många undersökningsobjekt som är
frånvarande samt om det är jämnt fördelat över de olika analysobjekten (Esaiasson et al., 2010). 
Vidare skriver han att problem uppstår om bortfallen orsakar att vissa grupper får en 
överrepresentation i undersökningen jämfört med andra (Esaiasson et al., 2010). I den här 
undersökningen var bortfallet litet i de flesta klasser. I klass 3 och klass 4 var bortfallet vardera 6 
elever vilket resulterar i att 25% respektive 30% av eleverna var frånvarande vid 
enkätundersökningen. Det innebär att resultatet från dessa klasser endast bestämts av ¾ 
respektive ⅔ av klassen, vilket måste tas i beaktande när man betraktar resultaten. Nedan följer 
en tabell över bortfall i de sex klasserna.

Totalt antal elever i 
klassen

Antal elever som var 
närvarande vid 
enkättillfället

Bortfall

Klass 1 21 elever 18 elever 3 elever
Klass 2 16 elever 14 elever 2 elever
Klass 3 24 elever 18 elever 6 elever
Klass 4 18 elever 12 elever 6 elever
Klass 5 16 elever 13 elever 3 elever
Klass 6 19 elever 17 elever 2 elever

2.5 Analysmetoder
Resultatet analyseras klassvis och de vanligaste svaren för varje klass redovisas i tabellform där 
det anges antalet elever som gett det svaret. Dessutom redovisas de vanligaste resultaten för hela 
undersökningsgruppen i textform. Då anges både antal elever och hur stor procent av 
elevgruppen som gett det svaret. Utifrån dessa resultat diskuteras om det finns några generella 
tendenser som kan besvara frågeställningarna i denna uppsats. Denna undersökning innefattar 
endast elever från tre olika gymnasieskolor i Uppsala stad. Därför går det inte att dra några 
generella slutsatser för alla elever i Uppsala stad från denna undersökning. Däremot kan denna 
undersökning bidra till vidare forskning inom området.

15



3. Resultat
I detta kapitel redovisas resultaten med en kort sammanfattning och en tabell över de tre 
vanligaste svarsalternativen, antalet blanka svar och övriga svar för varje fråga. Många elever har
gett flera svar på en och samma fråga. Eftersom denna undersökning syftar till att ta reda på vad 
eleven direkt kopplar frågan till och eftersom svarstiden var 10-15 minuter, känns alla svar som 
eleven gett lika relevanta. Därför har jag i resultatredovisningen valt att räkna antalet svar, 
eftersom de är elevens associationer som undersökningen är ute efter. Det är totalt 92 elever som 
svarat på enkäten. Resultaten redovisas klassvis och i första frågan går jag igenom mer noggrant 
hur tabellerna är konstruerade. Enkäten finns i Bilaga 2. Från början hade enkäten ingen 
numrering på uppgifterna utan detta har lagts till för att enklare kunna referera till frågorna under
resultat, diskussion och slutsats. 

Indelningarna av svaren har jag lagt stor tankeverksamhet bakom för att hitta generella drag i 
svaren och bedöma vilka svar som ska placeras i vilken kategori. Många av dessa svarsalternativ 
återkommer i flera av frågorna. Det är exempelvis svarsalternativ som "Skolan", "Skuld" och 
"Temperatur". I svaret "Temperatur" ingår exempelvis svar som "Termometer", "Minusgrader", 
"Kallt ute" medan de svar som skulle kunna betyda temperatur men som inte går att vara helt 
säker på är exempelvis "I frysen". Här har jag dragit gränsen där eleven nämner temperatur mer 
uttryckligen som "Kallt ute" jämfört med när det inte uttrycks explicit som "I frysen". En annan 
uppdelning jag gjort är att jag skiljer svarsalternativen "Pengar" och "Skuld" åt. Där jag anser att 
"Skuld" är mer direkt kopplat till negativa tal medan "Pengar" inte kopplas lika starkt till 
negativa tal. En annan uppdelning som är viktig att nämna är svaren "Minus", "Minustal" och 
"Subtraktion". Dessa tre svar kan syfta till samma sak, men samtidigt kan de också betyda olika 
saker. "Minustal" låter mer som ett negativt tal fast kan även åsyfta en subtraktion. "Minus" är 
ännu mer tvetydigt om det är ett negativt tal som åsyftas eller om det är räknesättet subtraktion.  

3.1 Fråga 1- Definiera vad “negativa tal” är.
I tabellen anges de tre vanligaste svarsalternativen, sedan de blanka och "Vet ej" svaren och även 
hur många "Övriga" svar eleverna gett. Efter det finns en sammanställning över det totala antalet 
svar och i denna tabell anges också hur många elever som svarat. Antalet elever som svarat är 
detsamma för varje fråga och därför kommer inte det att anges i övriga frågor utan det visas i 
denna fråga för att åskådliggöra skillnaden mellan totala antalet svar och totala antalet elever 
som svarat.

Kategorin "Mindre än noll" representerar svar som "Under noll", "Tal mindre än noll" och "Allt 
under noll". Dessa svar hamnar i samma kategori eftersom jag bedömer att de svaren alla åsyftar 
att negativa tal är midre än noll. Kategorin "Mindre än noll" har fått 48/106 svar alltså är det 45%
av svaren. Vi ser också att väldigt många elever svarade på denna fråga då endast 4/106 elever 
lämnade blankt eller svarade "Vet ej". 

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Totalt antal 
svar

Mindre än 
noll

12 svar 6 svar 14 svar 6 svar 6 svar 4 svar 48 svar 

Minustal 7 svar 1 svar 1 svar 2 svar 1 svar 2 svar 14 svar 
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Minus 2 svar 2 svar 2 svar 1 svar 4 svar 2 svar 13 svar 
Blankt/
Vet ej

1 svar 1 svar 2 svar 4 svar 

Övriga svar 2 svar 5 svar 4 svar 4 svar 3 svar 9 svar 27 svar 
Totalt antal 
svar

23 svar 15 svar 21 svar 13 svar 15 svar 19 svar 106 svar

Antalet 
elever

18 elever 14 elever 18 elever 12 elever 13 elever 17 elever 92 elever

Exempel på övriga svar: "Tal som ej går att dela", "Udda tal", "Det är ett tecken för att förminska
en summa med ett annat tal", "Svårt att räkna med" och "Mindre än 1". 

3.2 Fråga 2 - Vilken betydelse kan detta matematiska tecken ha: -
Det vanligaste alternativet var att eleverna svarade "Minus". Kategori två var lite svårare där fick
jag tolka om jag ansåg att eleverna menade räknesättet subtraktion i sin beskrivning. Under 
denna kategori finns svar som "Subtraktion", "Ett tal minus ett annat", "Tar bort värden från ett 
annat tal" och "Skillnad mellan två tal". Det tredje vanligaste svaret var "Negativt tal". Där har 
jag även tolkat in svaret "Tal mindre än noll" och om eleven svarat endast "Negativt". Jag tolkar 
det som att eleven i dessa fall avser negativa tal. Det var en stor spridning på svar på denna fråga,
där det populäraste svaret endast står för 37% av svaren.

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Totalt antal 
svar 

Minus 11 svar 8 svar 11 svar 5 svar 9 svar 10 svar 54 svar  
Subtrahera 9 svar 6 svar 9 svar 6 svar 1 svar 3 svar 34 svar 
Negativt tal 4 svar 3 svar 5 svar 3 svar 6 svar 4 svar 25 svar 
Blankt/   
Vet ej
Övriga svar 5 svar 6 svar 8 svar 3 svar 1 svar 11 svar 34 svar 
Totalt antal 
svar

29 svar 23 svar 33 svar 17 svar 17 svar 28 svar 147 svar

Exempel på övriga svar: "Delat", "Minustecken", "Minskar", "Lika med tecken" och 
"Bindestreck".

3.3 Fråga 3-I vilket sammanhang tror du att du kom i kontakt med negativa tal 
för första gången? Ge två exempel. 

I kategorin "Skolan" har jag inkluderat svar som kan kopplas till en skolmiljö. Det är svar som 
"Matteboken", "Matten", "Kemin", "Räkneregler" och "Grundskolan". Jag har även lagt in svar 
innehållande olika årskurser under svaret "Skolan". Det är dock en stor vidd på årskurserna 
eleverna har angett, från förskola till högstadiet. Frågan är om eleverna verkligen mötte negativa 
tal för första gången i dessa årskurser, men undersökningen utgår från att eleverna har uppfattat 
frågeställningen korrekt. Jag har valt bort svar som "Ekvationer" från kategorin "Skolan" då 
eleverna inte nödvändigtvis måste ha stött på ekvationer i en skolsituation. Den tredje kategorin 
"Skuld" innefattar svaren "Skuld", "Lånat pengar", "Skyldig pengar" och "Minus på kontot". 
Dessa svar anser jag handlar om att vara skyldig någon pengar och alltså ha en skuld. 
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Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Totalt antal 
svar 

Temperatur 9 svar 5 svar 12 svar 5 svar 5 svar 5 svar 41 svar 
Skolan 6 svar 4 svar 9 svar 3 svar 7 svar 8 svar 37 svar 
Skuld 3 svar 4 svar 3 svar 10 svar 

Blankt/
Vet ej

3 svar 7 svar 2 svar 1 svar 3 svar 2 svar 18 svar 

Övriga svar 3 svar 1 svar 3 svar 4 svar 4 svar 6 svar 21 svar 
Totalt antal 
svar

24 svar 17 svar 30 svar 16 svar 19 svar 21 svar 127 svar

Exempel på övriga svar: "När jag var liten", "Pengar", "Betalning", "Tv-spel" "Ekvationer" och 
"Källare/hissen".

3.4 Fråga 4 - Hur går ditt tankesätt när du räknar med negativa tal? Ex 5-(-2)=
Det populäraste alternativet var b) som med sina 60%. Det var mycket populärare än de andra 
alternativen som alla fick mycket färre röster. Det var många som lämnade blankt på den här 
frågan.  

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Totalt antal 
svar

a) 1 svar 1 svar 1 svar 3 svar
b) 8 svar 10 svar 11 svar 9 svar 8 svar 9 svar 55 svar 
c) 1 svar 1 svar 2 svar 
d) 2 svar 3 svar 3 svar 1 svar  1 svar 10 svar 
e) 1 svar 1 svar 2 svar 4 svar 
Blankt/ 
Vet ej

8 svar 1 svar 5 svar 2 svar 3 svar 5 svar 24 svar 

Totalt antal 
svar

19 svar 15 svar 21 svar 13 svar 13 svar 17 svar 98 svar

Svar på e): "Huvudräkning", "Då det står minustecken framför en parentes så förvandlas tecknet 
inuti, vilket i detta fall är till +", "5+8-3" och "Man tar bara minus eller?" 

3.5 Fråga 5 - vad kopplar du ordet negativa tal till?
Det vanligaste svaret var "Mindre än noll". Väldigt många elever har uttryckt en väldigt negativ 
association till negativa tal under den här frågan. En elev gav uttryck för att negativa tal var "Rätt
enkelt" medan många uttryckte motsatsen, se "Exempel på övriga svar" efter tabellen.

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Totalt antal 
svar

Mindre än 
noll

4 svar 2 svar 4 svar 2 svar 1 svar 2 svar 15 svar 

Minus 1 svar 2 svar 2 svar 1 svar 2 svar 3 svar 11 svar 
Skolan 2 svar 4 svar 1 svar 1 svar 1 svar 9 svar
Blank/ 2 svar 3 svar 4 svar 4 svar 3 svar 1 svar 17 svar
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Vet ej
Övriga svar 13 svar 12 svar 8 svar 6 svar 7 svar 13 svar 59 svar
Totalt antal 
svar

20 svar 21 svar 22 svar 14 svar 14 svar 20 svar 111 svar

Exempel på övriga svar: "Dåliga saker", "Tal med dålig inställning", "Ångest", "Svårt", "Ont i 
magen", "Matt", "Rätt enkelt", "Matte" och "Ett litet tal".

3.6 Fråga 6 - Vilken beskrivning av negativa tal har du hört mest?
Det vanligaste alternativet var a). Sedan var det ungefär lika vanligt med c) som d). De var få 
elever som lämnade blankt eller svarade "Vet ej".

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Totalt antal 
svar

a) 10 svar 10 svar 12 svar 7 svar 9 svar 6 svar 54 svar
b) 2 svar 1 svar 3 svar
c) 4 svar 3 svar 3 svar 3 svar 1 svar 6 svar 20 svar
d) 5 svar 4 svar 2 svar 1 svar 1 svar 6 svar 19 svar
Blankt 3 svar 1 svar 1 svar 1 svar 6 svar
Övriga svar 1 svar 1 svar
Totalt antal 
svar

21 svar 17 svar 20 svar 12 svar 13 svar 20 svar 103 svar

Övriga svar: "Wtf??".

3.7 Fråga 7 - Vilken av beskrivningarna i föregående fråga föredrar du?
Det vanligaste svaret var a) sedan kom c). Det var en relativt stor del 17% av eleverna som 
lämnade blankt eller svarade "Vet ej".

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Totalt antal 
svar

a) 7 svar 9 svar 12 svar 7 svar 7 svar 7 svar 49 svar
b) 1 svar 1 svar 2 svar 4 svar
c) 3 svar 3 svar 2 svar 3 svar 1 svar  3 svar 15 svar
d) 4 svar 2 svar 4 svar 10 svar
Blankt/
Vet ej

5 svar 4 svar 1 svar 4 svar 3 svar 17 svar

Övriga svar 1 svar 2 svar 1 svar 4 svar
totalt antal 
svar

19 svar 16 svar 19 svar 12 svar 14 svar 19 svar 99 svar

Övriga svar: "Ja", "Inget jag tänkt på", "Den rätta" och "Ingen".

3.8 Fråga 8- var möter du negativa tal i ditt vardagsliv?
I kategorin "Skolan" har jag inte tagit med svar som "Koordinatsystem" och "Funktioner" då jag 
anser att dessa kan eleven möta i sammanhang som inte nödvändigtvis är kopplat till en 
skolsituation. Det vanligaste svaret är "Temperatur" med 37% av svaren. svarsalternativen var 
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väldigt spridda och det finns många "Övriga svar" på den här frågan.
Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Totalt antal 

svar
Temperatur 11 svar 6 svar 12 svar 6 svar 9 svar 7 svar 51 svar
Skolan 4 svar 1 svar 3 svar 4 svar 2 svar 6 svar 20 svar
Skuld 1 svar 4 svar 7 svar 2 svar 2 svar 2 svar 18 svar
Blankt/
Vet ej

4 svar 3 svar 1 svar 1 svar 2 svar 11 svar

Övriga svar 5 svar 3 svar 4 svar 9 svar 8 svar 9 svar 38 svar
Totalt antal 
svar

25 svar 17 svar 26 svar 22 svar 22 svar 26 svar 138 svar

Exempel på övriga svar: "Internetbank", "Dator", "Spel", "Aldrig", "Lån", "Funktioner", 
"Koordinatsystem" och "Ekonomi".

3.9 Fråga 9 - förklara vad -x står för
Inom kategorin "Ett okänt negativt tal" finns svar som "Något negativt tal", "Okänt negativt tal", 
och "Ett negativt tal, vilket som helst". Det gemensamma med dessa svar är att eleverna anser att 
de är negativt och att det är ett tal som de inte vet vilket det är. Jag har skiljt det ifrån 
svarsalternativet "Ett negativt tal" där eleven inte har visat med samma tydlighet att x kan vara 
vilket tal som helst. I kategorin "Minus ett okänt tal" finns svar som "Minus okänt tal", "Minus 
något tal" och "- vad som helst". Här var det en väldigt stor spridning på svar och många elever 
lämnade blankt eller svarade "Vet ej". Det vanligaste svaret representerar endast 18% av svaren.

Klass 1
18 elever

Klass 2
14 elever

Klass 3
18 elever

Klass 4
12 elever

Klass 5
13 elever

Klass 6
17 elever

Totalt antal 
och procent

Ett okänt 
negativt tal

2 svar 1 svar 5 svar 4 svar 4 svar 3 svar 19 svar

Minus ett 
okänt tal

1 svar 1 svar 3 svar 4 svar 2 svar 2 svar 13 svar

Ett negativt
tal 

2 svar 3 svar 1 svar 6 svar

Blankt/ 
Vet ej

9 svar 3 svar 2 svar 2 svar 3 svar 4 svar 23 svar

Övriga svar 6 svar 7 svar 10 svar 5 svar 8 svar 11 svar 47 svar
Totalt antal 
svar

18 svar 14 svar 23 svar 16 svar 17 svar 20 svar 108 svar

Exempel på övriga svar: "Okänt tal", "Minus 7x", "Det mystiska talet", "En formel", "Ekvation" 
och "Negativt x".

3.10 Fråga 10 - Om x= -2, förklara vad -x betyder nu?
På den här frågan finns det två rätta svar som är -(-2) eller 2. De flesta har dock svarat -2 eller 
lämnat blankt/svarat "Vet ej". 

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Totalt antal 
svar

20



 -2 6 svar 4 svar 4 svar 3 svar 4 svar 2 svar 23 svar
 2 5 svar 2 svar 4 svar 5 svar 16 svar
 -(-2) 2 svar 2 svar 1 svar 3 svar 2 svar 10 svar
Blankt/
Vet ej

7 svar 7 svar 2 svar 2 svar 2 svar 6 svar 26 svar 

Övriga svar 3 svar 2 svar 6 svar 3 svar 1 svar 4 svar 19 svar
Totalt antal 
svar

18 svar 15 svar 18 svar 13 svar 13 svar 17 svar 94 svar

Exempel på övriga svar: "x=2", "-2=-x", "x är -4", "Någonting -2", "Att x är okänt tal" och "x:et 
är negativt".

3.11 Fråga 11- vilket uttryck föredrar du bäst av följande
Uttryck a) var det populäraste med 51% av svaren. Efter det var det väldigt jämnt mellan 
alternativ b), d) och att lämna blankt/svara "Vet ej".

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Totalt antal 
svar

a) 8 svar 8 svar 10 svar 6 svar 7 svar 8 svar 47 svar
b) 2 svar 1 svar 3 svar 3 svar 3 svar 2 svar 14 svar
c) 1 svar 2 svar 1 svar 4 svar
d) 5 svar 2 svar 3 svar 1 svar 2 svar 13 svar
Blankt/
Vet ej

2 svar 3 svar 2 svar 2 svar 4 svar 13 svar

Övriga svar 1 svar 1 svar 2 svar
Totalt antal 
svar

18 svar 14 svar 18 svar 12 svar 14 svar 17 svar 93 svar

Övriga svar: "Jag har inte sett ett sådant tal förut" och "Inget av dem".

3.12 Fråga 12 du ska med hjälp av termometer beräkna (-3)-(-5). Rita hur du 
tänker:

Totalt gavs 92 svar på denna fråga, av dessa svar var 22 blanka. Störst andel svar var alltså 
blanka. Annars var det vanligast att eleven endast markerat -5 och -3 på termometern: totalt hade 
21 svarat det. Totalt var det 25 elever som använde sig av termometern och av dessa var det 14 
elever som kom fram till rätt svar. Det var även 16 elever som inte använde termometern men 
som gav rätt svar på beräkningen. 

3.13 Fråga 13 - Du ska beräkna (-2)* 5/4, vilket är nästa steg för dig?
Alternativ b) var populärast med 45% av rösterna. Sedan var det fler som lämnade blankt/"Vet 
ej" än som svarade på det näst vanligaste alternativet a).

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Totalt antal 
svar

a) 2 svar 4 svar 5 svar 5 svar 3 svar 19 svar
b) 8 svar 6 svar 10 svar 9 svar 4 svar 4 svar 41 svar
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c) 2 svar 2 svar
d) 2 svar 3 svar 5 svar
Blankt/
Vet ej

6 svar 4 svar 1 svar 3 svar 4 svar 7 svar 25 svar

Totalt antal 
svar

18 svar 14 svar 18 svar 12 svar 13 svar 17 svar 92 svar

3.14 Fråga 14 - Hur skulle du skriva det matematiskt?
På den här frågan var alternativ a) populärast. Alternativ a) hade 48% av svaren medan alternativ
b) hade 42%.

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Totalt antal 
svar

a) 8 svar 7 svar 13 svar 5 svar 7 svar 5 svar 45 svar
b) 11 svar 4 svar 4 svar 7 svar 5 svar 8 svar 39 svar
Blankt/
Vet ej

3 svar 1 svar 1 svar 3 svar 8 svar

Övriga svar 1 svar 1 svar
Totalt antal 
svar

19 svar 14 svar 18 svar 12 svar 13 svar 17 svar 93 svar

Övriga svar: "Va?".

3.15 Fråga 15 - Hur skulle du skriva det matematiskt?
Det vanligaste svaret var b) med 71% av rösterna medan a) fick 20%.

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Totalt antal 
svar

a) 8 svar 1 svar 1 svar 3 svar 2 svar 3 svar 18 svar
b) 10 svar 10 svar 16 svar 9 svar 10 svar 10 svar 65 svar
Blankt/
Vet ej

3 svar 1 svar 1 svar 4 svar 9 svar

Totalt antal 
svar

18 svar 14 svar 18 svar 12 svar 13 svar 17 svar 92 svar
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4. Diskussion
Här utgår jag från de tre frågeställningar som är grunden i min undersökning. Som grund till de 
första frågeställningarna ligger elevernas svar från enkäten. Den tredje frågeställningen 
diskuteras med hjälp av informationen från teoridelen av uppsatsen.

4.1 Kunskap om negativa tal och diskussion om undersökning och framtida 
forskningsområden

Först undersöker jag med fråga 1, vad eleverna anser att negativa tal är. Där upptäcker jag att lite 
mindre än hälften av svaren är definitionen av negativa tal, som är "ett tal som är mindre än 
noll". De näst vanligaste svaret "Minustal" skulle också kunna syfta till ett negativt tal med tanke
på att negativa tal symboliseras med ett minustecken framför sig och därför skulle kunna kallas 
för ett minustal. Eleverna skulle dock lika gärna kunna avse att ett minustal är ett tal vilket man 
ska subtrahera från ett annat tal. Eftersom eleverna ofta svarar med endast ett ord, ger de ingen 
egen förklaring på vad de menar med att skriva "Minustal". Detsamma gäller för kategorin 
"Minus". Avser eleverna att räkna minus eller att talet har ett minustecken framför sig. Här 
framgår det inte vad eleven menar och jag kan därför inte avgöra om dessa elever verkligen vet 
vad ett negativt tal är eller om det blandar ihop det med räknesättet subtraktion. För att avgöra 
vilken kontext och vilka uttryckssätt som elever kopplar negativa tal till är det relevant att eleven
vet vad negativa tal är. 

Eleverna har liknande tankebana på fråga 5 där de besvarar frågan "Vad kopplar du ordet 
negativa tal till?". Där återkommer också svaren "Mindre än noll" och "Minus" samt kontexten 
"Skolan". De flesta svaren hamnade dock i kategorin "Övrigt". Det fanns en stor variation i vad 
eleverna kopplar negativa tal till och många svar hade en negativ betoning. Vad beror detta på? 
Har eleverna dåliga erfarenheter av negativa tal? Många elever lämnade också blankt. Beror det 
på att eleverna inte har tillräckligt mycket kunskap om negativa tal för att kunna besvara frågan? 
Väljer eleverna att lämna blankt för att de inte förstår frågeställningen? Hur kommer det påverka 
deras förmåga att svara på frågor om kontext och uttryckssätt gällande negativa tal? Dessa 
frågeställningar är viktiga att beakta när vi vidare diskuterar elevernas svar på olika frågor. 

Efter att analyserat elevernas svar och utformningen på själva enkäten finns det vissa delar som 
kan förbättras. Bland annat gäller det uppdelningen av frågor som handlar om kontext och 
uttryck. En del av frågorna gav svar som både innehöll kontext och uttryckssätt, exempelvis 
fråga fem. Där har man kunnat gjort en tydligare indelning. Vissa frågor har inte bidragit till 
diskussion av frågeställningarna i uppsatsen. Det beror till stor del på att det var bråttom att få ut 
enkätundersökningen till skolorna innan de nationella proven startade eftersom personalens tid 
då ofta är väldigt uppbokad. Det är till fördel om man hinner gå igenom teori och anpassa 
frågorna i enkäten efter de material och frågor som dyker upp i samband med teoristudien. En 
annan nackdel med denna undersökning är att det är få frågor som behandlar ett och samma 
område. Där skulle fler frågor kunna ge en mer nyanserad bild av elevernas uppfattning. 

Ett intressant forskningsområde skulle vara vilka steg eleverna väljer i en uträkning. Detta är 
något som behandlas kort i diskussionen gällande fråga 11 och 13. Detta är ett område som 
skulle kunna utvecklas mera. En annan intressant aspekt vore att forska om hur det ser ut på 
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andra skolnivåer, exempelvis inom vuxenutbildningen. Har de samma synsätt på kontexter där 
som gymnasieeleverna i denna undersökning har? En annan vinkel kan vara att undersöka 
lärarens roll i elevernas kontextskapande och val av uttryckssätt. Hur mycket påverkar läraren 
jämfört med skolböcker. Man skulle också kunna forska om hur skolböcker kan utformas. Borde 
de innehålla mer kontexter eller inte? Det finns alltså en mängd intressanta forskningsområden 
som man kan fortsätta med en undersökning av negativa tal inom.

4.2 Finns det någon generell kontext som elever kopplar negativa tal till?
De fem frågor på enkäten som kan kopplas till kontext är fråga 3, 5, 6, 7 och 8. Av dessa frågor 
är "Temperatur eller "Termometer" det vanligaste svaret på alla förutom på fråga fem. På fråga 5 
är de första svaren "Mindre än 0" och "Minus" inte kopplade till en kontext utan mer till vad 
negativa tal är. Alltså verkar eleverna först koppla negativa tal till deras utseende och eventuellt 
användning, medan kontexten inte är det första eleverna tänker på. Ändå var "Skolan" det tredje 
vanligaste svaret på den frågan. Precis som jag diskuterade i föregående delavsnitt är dessa svar 
trots att de var de populäraste inte vanliga eftersom svaren på denna fråga var väldigt olika och 
därför fanns det många unika svar under kategorin "Övriga svar". 

På fråga 6 och 7 var svarsalternativen givna och "Skolan" var inte ett av alternativen eleverna 
hade att välja på. Där var istället "Vänster om 0" det näst vanligaste svaret. Vilket skulle kunna 
tolkas som att eleven kopplar negativa tal till kontexten tallinjen. Samtidigt skulle "Vänster om 
0" också kunna symbolisera en definition av negativa tal och då kanske eleven inte kopplar det 
lika starkt till en kontext utan mer som en regel. På fråga 3 och 8 som är mer direkt kopplade till 
kontext, är de tre populäraste svaren: "Temperatur", "Skola" och "Skuld". I fråga 3 är frågan 
kopplad till elevens första minnen av negativa tal medan fråga 8 är mer kopplad till en 
uppfattning just nu. Svaret "Skolan" är betydligt mer populärt i fråga 3 (29%) än i fråga 8 (14%),
trots att det är det näst populäraste svaret i båda frågorna. Detta kan kanske bero på att de flesta 
elever inte ser på skolan som en del av deras vardagsliv. Det kan även bero på att skolan varit 
viktigare för det första mötet med negativa tal än vad det är för elevernas möten med negativa tal
nu.

4.3 Finns det generella drag i de uttryckssätt, innehållande negativa tal, som 
elever föredrar?

I fråga 4 är det 56% som tänker på räkneregel när de subtraherar negativa tal. Inget av de andra 
alternativen har fått många svar. Är räkneregeln det i särklass vanligaste som eleverna tänker på 
när de subtraherar med negativa tal? Var de andra alternativen dåliga och representerade inte 
elevernas tankesätt? Eleverna hade då möjlighet att skriva hur de tänkte under alternativ e), men 
väldigt få elever valde att göra detta.

I fråga 11 och 13 undersöktes elevers preferenser av olika uttryck. Det vanligaste svaret på fråga 
11 med ungefär hälften av rösterna var alternativ a), där minustecknet befinner sig framför 
bråket. På fråga 13 var det populäraste svaret alternativ b), där paranetsen multiplicerades in i 
täljaren. Här skiljer sig alltså elevernas preferenser från fråga 11 trots att det är väldigt likartade 
frågor. Om eleverna skulle svarat på samma sätt i fråga 13 som i fråga 11 borde de ha valt 
alternativ a) i fråga 13 också. Varför svarar de annorlunda i två likartade frågor? Kan denna 
skillnad i svar bero på att den ena frågan är en del i en uträkning, medan den andra frågan är en 
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färdig uppställning? 

Fråga 14 och 15 är också snarlika frågor. Fråga 14 handlar om addition av ett negativt tal, medan 
fråga 15 handlar om subtraktion av ett negativt tal. Eleverna har i frågorna möjlighet att välja 
mellan skrivsätten innehållande addition eller subtraktion av ett negativt tal eller skrivsätt 
innehållande addition eller subtraktion av ett positivt tal. I fråga 14 fick a) och b) många svar. 
Det verkar alltså inte finnas något generellt sätt bland eleverna att teckna uttryck med addition av
ett negativt tal eller subtraktion av ett positivt tal, utan båda representationerna är lika populära. 
När det kom till subtraktion av ett negativt tal i fråga 15 finns det en större tendens för hur elever
föredrar att teckna uttrycket. Där är alternativ b) populärast, där eleverna använder addition av ett
positivt tal i uttrycket istället för subtraktion av ett negativt tal. 

4.4 Om det finns generella drag i ovanstående frågor, kan dessa drag då 
återfinnas i styrdokument, nationella prov eller skolböcker?

I styrdokumenten står det inte uttryckligt om negativa tal. Men i det centrala innehållet för 
årskurs 7-9 skriver man om de reella talen och kopplar det till hur de används i vardagen. Det 
innebär att eleverna borde få lära sig om var negativa tal finns och hur de används i vardagen. 
Det finns väldigt få uppgifter som handlar om negativa tal i de nationella proven för årskurs nio. 
Därför är det svårt att dra några slutsatser om vilka kontexter de negativa talen kopplas samman 
med. I proven handlar uppgifterna kopplade till negativa tal om temperatur eller ren 
beräkning/uttryck/ekvation. I gymnasiet försvinner kontexten helt och de negativa talen handlar 
om ren beräkning/uttryck/ekvation och en uppgift om vektorer/koordinater. Det ska understrykas 
att de nationella proven inte ska testa elevernas relevansförmåga.

I skolböckerna för högstadiet handlar de flesta uppgifter om ren beräkning. Beroende på vilken 
årskurs och vilken del av inlärningen om negativa tal eleverna är i kopplas uppgifterna till 
kontext eller ren beräkning. Kontexter är vanligast vid elevernas första möte med negativa tal, 
som i Grön del i Matte Direkt 8 samt i Uppdrag: Matte 8. De olika kontexterna i Matte Direkt är:
längd/höjd, ordning/tallinje, pengar/skuld och temperatur, med störst fokus på temperatur och 
ordning/talföljd. Det är också de populäraste kontexterna i Uppdrag: Matte. Temperatur är också 
en vanlig kontext för eleverna att koppla negativa tal till. Här kan det alltså finnas en koppling 
mellan skolböckernas utformning och vilka kontexter eleverna kopplar negativa tal till. I Matte 
Direkt 9 verkar uppgifterna om negativa tal mest handla om ren 
beräkning/uttryck/ekvationslösningar. Kan den stora delen rena beräkningar vara en av orsakerna
till att eleverna kopplar negativa tal till skolan och lektionerna? Kanske kan fler uppgifter 
kopplade till vardagen leda till andra associationer för eleverna när de tänker på negativa tal.

I styrdokumenten för gymnasiet står det om att eleverna ska utveckla strategier för att lösa 
problem. Det visar på att eleverna ska få lära sig olika metoder i skolan och få möjlighet att 
själva utveckla sin egen strategi i hur de löser problem. Det finns inga genrella uttryck för hur 
man skriver tal innehållande negativa tal i de nationella proven. Detta kan kanske bero på att 
uttryck används vid beräkning av uppgiften och att de nationella proven oftast bara bedömer 
svaret på frågorna kopplade till negativa tal. Den uppfattning jag får är att man på det viset vill 
låta eleverna använda den metod som passar just dem för att lösa uppgifterna. Sedan finns 
uppgifter konstruerade för att eleverna ska stöta på uträkningarna som innebär en subtraktion av 

25



ett negativt tal (bland annat i uppgift 1 på prov i matematik 1c- Del 1 2012, se bilaga 1). Men hur
eleven väljer att uttrycka den beräkningen är upp till eleven själv.

Eleverna får i Matte Direkt 8 lära sig räkneregeln -(-x) = +x. Det är den regeln som många elever
tänker på när de ska lösa uppgifter med subtraktion av negativa tal. Det känns självklart att 
skolan och undervisningen påverkar elevernas sätt att se på denna beräkning, eftersom eleverna 
förmodligen lär sig lösa dessa typer av uppgifter i skolan enbart. Det kanske hade varit bra med 
mer förklaring om vad det egentligen innebär att subtrahera ett negativt tal. Har eleverna 
förståelse för vad de gör eller utför de beräkningen mer meknaiskt? 

Samtidigt som räknereglerna skulle kunna förklara varför många elever hellre skriver en addition
av ett positivt tal istället för en subtraktion av ett negativt tal, förklarar det inte varför inte alla 
elever föredrar det skrivsättet. Den räkneregeln lärs också ut, men där var det större diversitet i 
vilket sätt eleverna använde. Därför går det inte att säga att eleverna använder ett visst sätt bara 
för att det är angivet i skolböckerna. Däremot kan skolböckerna ha influerat eleverna till viss del.
Möjligtvis beror detta på att eleverna anser att en subtraktion av negativa tal är mer komplicerad 
än en addition av negativa tal och att skillnaderna beror på detta. 

I skolböckerna handlade problemen oftast om heltal och något enstaka decimaltal. Det kan 
förklara varför många elever lämnade blankt på frågorna där de negativa talen innehöll bråktal. 
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5 Slutsats
Temperatur/termometer verkar vara den vanligaste kontexten som eleverna kopplar negativa tal 
till. Skolan och skuld är också vanliga kontexter. Eleverna verkar även ha lättare att koppla 
negativa tal till hur de uttrycks än till i vilka kontexter negativa tal närvarar. I styrdokumenten 
poängteras det att eleverna ska lära sig hur reella tal används i vardagen, men den enda kontext 
som möjligtvis kan kopplas till styrdokument är koordinater på gymnasiet. De nationella proven 
ska inte testa elevers relevansförmåga och de flesta tal innehållande negativa tal är rena 
beräkningar. Den vanligaste kontexten är temperatur även om den inte förekommer ofta. I 
skolböcker är det också ren beräkning som uppträder mest och den vanligaste kontexten är 
temperatur. Kontextrelaterade uppgifter avtar ju längre fram i undervisningen om negativa tal 
som eleven kommer. Detta ser man en tendens till i både skolböcker och nationella prov. 

Vilka uttryck med negativa tal som är populärast förändras beroende på sammanhang. En 
tendens på skillnader uppträder om man betraktar ett färdigt uttryck eller om man betraktar 
beräkningsprocesser. I beräkningar multiplicerar eleverna hellre in de negativa talet i ett bråk, 
medan vid ett färdigt uttryck föredrog eleverna att ha minustecknet utanför bråket. Elever visar 
en tendens på att vilja omvandla subtraktion av negativa tal till addition av positiva tal i större 
utsträckning än vad de omvandlar addition av negativa tal till subtraktion av positiva tal. Vid en 
subtraktion av negativa tal använder de flesta elever räkneregeln "--=+" istället för andra 
tankesätt.

Styrdokumenten förordar inga specifika uttryck som ska läras ut. Istället framgår det tydligt att 
eleverna själva ska få möjlighet att utveckla sina egna strategier. I nationella prov får eleverna 
möjlighet att själv välja hur de ska ställa upp uttryck för att lösa de problem innehållande 
negativa tal som de får på provet. Det som bedöms är om eleven kommer fram till rätt svar eller 
inte. Eleverna möter uttryckssätt  och metoder i skolböcker. Det finns en del arbetssätt med 
negativa tal i skolböcker som eleverna föredrar. Samtidigt finns det även vissa arbetssätt som 
eleverna inte föredrar fast det finns i skolböckerna. Därför verkar uttryckssätt inte formas lika 
mycket av skolböcker som elevernas kontextskapande gör. 
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Uppgifter från Bedömningsexempel matematik årskurs 9 (2013).
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3. Lös ekvationen x/3 +2=5 Svar: x=                 (1/0/0)

Uppgifter från Ämnesprov matematik årskurs 9 - Delprov B - Del B1. (2009):
2. I tabellen anges temperaturen i °C för huvudstäderna i Norden en dag i mars.

Stad Temp.
Helsingfors –8
Köpenhamn 5
Oslo 0
Reykjavik 6
Stockholm –3

Hur många grader skiljer det mellan de städer där temperaturskillnaden är störst?
Svar:        °C (1/0)

Uppgifter från Ämnesprov matematik årskurs 9 - Delprov B - Del B1. (2008):
14. Under en vecka läste Markus av följande temperaturer kl 13.00.

Dag Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Temp °C –3 3 –2 4 –2 –3 –4

Beräkna medeltemperaturen. Svar:         °  (0/1)

17. a = 3 och b = –2
Bestäm värdet av a(a+ 2) + b Svar:             (0/1)

20. Vilket av talen är en lösning till följande ekvation?
x2 + x –12= 0
Ringa in ditt svar.
–4      –2      0        2        4                    (0/1)

Uppgifter från Nationellt kursprov matematik 1a - Del 1 (2012):
6. Summan av ett positivt och ett negativt tal är –2.
Vilka två tal kan det vara? Svar:         och          (0/1/0)

10. x+3=a och x–3=b
Skriv ett uttryck för a–b och förenkla uttrycket.
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Svar:_______________

(1/1/0)

13. Ringa in korrekt alternativ. Motivera ditt val i rutan nedan.

Värdet av 2x+3 är värdet av x+2

alltid mindre än alltid lika med alltid större än för vissa x-värden större än

(0/1/1)

Uppgifter från Nationellt kursprov matematik 1b – Del 1 (2012):
2. Bestäm värdet av 25 – 3x om x = –2 Svar:                   (1/0/0)

10. x+y=a och x–y=b
Skriv ett uttryck för a–b och förenkla uttrycket.

Svar:_______________

(1/1/0)

11. Om x ≥ 2 och y ≥ −3, vilket är då det minsta värde
som uttrycket 2x + y2 kan ha? Svar:                     (0/0/2)

12. Ringa in det alternativ som gäller. Motivera ditt val i rutan nedan.

Värdet av 2x+3 är värdet av x+2

alltid mindre än alltid lika med alltid större än för vissa x-värden större än
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(0/1/1)

Uppgifter från Nationellt kursprov matematik 1c – Del 1 (2012):
1. Bestäm värdet av 25 – 3x om x = –2 Svar:                (1/0/0)

5. x+y=a och x–y=b
Skriv ett uttryck för a–b och förenkla uttrycket.

Svar:_______________

(1/1/0)

8. Ange koordinaterna för vektorn P→Q då P=(2,2) och Q= (2,0).
Svar:                         (0/1/0)

9. Om x ≥ 2 och y ≥ −3, vilket är då det minsta värde
som uttrycket 2x + y2 kan ha? Svar:                         (0/0/2)

12. Ringa in det alternativ som gäller. Motivera ditt val i rutan nedan.

Värdet av 2x+3 är värdet av x+2

alltid mindre än alltid lika med alltid större än för vissa x-värden större än

(0/1/1)
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Uppgifter från Nationellt kursprov i matematik kurs A - Del 1-miniräknarfri. 
(2010):

2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? (se provet)

Svar: a=                (1/0)

3. Vilka koordinater har punkten P? (se provet)

Svar:                         (1/0)
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Bilaga 2- enkät
Enkät

    Årskurs och program:

1. Definiera vad "negativa tal" är:______________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Vilka betydelser kan detta matematiska tecken ha:      –
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. I vilka sammanhang tror du att du kom i kontakt med negativa tal för första gången? Ge två 

exempel.__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Hur går ditt tankesätt när du räknar med negativa tal? Ex 5– (–2)=
a) Att subtrahera ett negativt tal
b) På räkneregeln – – blir +
c) Tänker hur det fungerar på termometer eller annat redskap
d) Beräkna avståndet mellan 5 och –2
e) Annat tankesätt:_________________________________________________________

5. Vad kopplar du ordet negativa tal till?_________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. Vilken beskrivningar av negativa tal har du hört mest?

a) Termometer   b) Höjd   c) Till vänster om noll på tallinjen   d)  Skuld

7. Vilken av beskrivningarna i föregående fråga föredrar du?________________________________

8. Var möter du negativa tal i ditt vardagsliv?
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

9. Förklara vad –X står för:____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

10. Om X = –2, förklara vad –X betyder nu?_______________________________________________
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11. Vilket uttryck föredrar du bäst av följande:

12. Du ska med hjälp av en termometer beräkna (–3) – (–5), rita hur du tänker:

14. Kim sprang 7 trappsteg upp när mobilen ramlade ur fickan. Kim var tvungen att springa ner 4 

trappsteg för att hämta den. Hur skulle du skriva det matematiskt?

a) 7–4         b) 7+(–4)

15. Robin som stod på andra våningen hörde när Kim tappade mobilen och sprang därför 10 

trappsteg ner.  Han stannade och gick upp 5 trappsteg igen. Hur skulle du skriva det matematiskt?

a) –10–(–5)          b) –10+5
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Tack för att du deltog i enkäten!
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