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SAMMANFATTNING 

___________________________________________________________________________ 

Johan Pettersson 

Historiska talsystem i matematikböcker – En läromedelsanalys av utmaningar och möjligheter 

med uppgifter om historiska talsystem. 

Historical number systems in educational mathematical books – An analysis of challenges and 

possibilities with tasks about historical number systems. 

     Antal sidor: 32 

___________________________________________________________________________ 

Historiska talsystem är sedan den nya läroplanen trädde i kraft 2011 en del av kursplanen i 

matematik. Det betyder i sin tur att läromedel som har för avsikt att spegla kursplanen i 

matematik säkerligen kommer ha uppgifter relaterade till exempelvis det babyloniska talsystemet 

eller det egyptiska talsystemet för att nämna ett par. Den här läromedelsanalysen har för avsikt att 

utforska just den här typen av uppgifter. Vad är utmaningen i uppgifterna? Hur kan dessa 

uppgifter utveckla elevers matematiska förmågor? Dessa två frågor är utgångspunkten för den här 

studien. Genom att kvalitativt undersöka fyra läromedel för årskurs 4 till 6 presenteras olika typer 

av uppgifter och vad de kan erbjuda elever gällande just utmaningar och matematiska förmågor. 

   

Läromedlen som analyseras är fyra böcker som förekommer i svenska skolor; Pixel 5a, Eldorado 

6b, Koll på matematik 6b samt Mera favoritmatematik 6a. Ett brett spann av uppgifter analyseras 

utifrån ett teoretiskt ramverk om konceptuella och kreativa utmaningar (Jäder, 2019; Lithner, 

2008). I läromedlen finns det många liknande uppgifter men också många som skiljer sig åt vilket 

öppnar upp för olika typer av både konceptuella och kreativa utmaningar. Olika typer av 

uppgifter gör också att olika förmågor kan utvecklas. Vissa uppgifter har både potentialen att 

utmana elever konceptuellt och/eller kreativt, men också potentialen att utveckla de matematiska 

förmågorna. Den avgörande faktorn för huruvida de olika matematiska förmågorna kan utvecklas 

är oftast mängden information eller instruktioner som eleven ges av läromedlet.  

 

Historical number systems are since 2011, when the new curriculum was introduced, part of the 

mathematical subject. That means that educational mathematical workbooks that intend to 

contain what is in the course plan surely will include tasks related to the Babylonian or the 

Egyptian number systems, for instance. The purpose of this analysis is to explore tasks of this 

subject. What is the challenge of these tasks? How can these tasks develop the mathematical 

skills of pupils? These are the two questions this study seeks to answer. Through a qualitative 



 
 

analysis of four different workbooks for year 4 to 6, various tasks are presented in terms of 

challenges and possibilities.  

 

The four analysed workbooks are all used in Swedish schools; Pixel 5a, Eldorado 6b, Koll på 

matematik 6b (Understanding mathematics) and Mera favoritmatematik 6a (More favorite 

mathematics). A wide range of tasks are analysed with a theoretical framework concerning 

conceptual and creative challenges (Jäder, 2019; Lithner, 2008). There are many similar tasks 

but also many different and unique ones which allows for different kinds of challenges and 

possibilities to develop mathematical skills. Some tasks have the potential to both challenge 

students conceptually and/or creatively but also develop their mathematical skills. The deciding 

factor whether a task has the potential to develop students’ mathematical skills is usually the 

amount of information or instructions provided by the workbook. 
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1 Inledning 

Studien har sin grund i Pettersson och Sidenvik (2018) där forskning om effekterna av 

undervisning av olika talsystem sammanställdes. Den här studien är en fortsättning på samma 

tema, denna gång med inriktning mot läromedel som används i Sverige. Forskning har visat att 

undervisning om historiska talsystem kan ha positiva effekter på elevers förståelse av det 

hinduarabiska talsystemet vi traditionellt använder idag (Nataraj & Thomas, 2007; Cooper & 

Tomayko, 2011). Historiska talsystem är sedan 2011 också en del av kursplanen i matematik 

(Skolverket, 2018). Det betyder att läroböcker utformade efter den nya läroplanen kommer 

inkludera uppgifter om historiska talsystem. Därför behövs forskning och studier på hur uppgifter 

om historiska talsystem kan utmana och utveckla elevers matematiska förmågor. Läroböcker är 

också en central del i matematikundervisningen (Jäder, 2015). Det finns med andra ord ett behov 

av att kartlägga läroboksuppgifter på det här temat.  

Den här studien har för avsikt att bidra med ny kunskap om hur läroboksuppgifter om historiska 

talsystem kan utmana och utveckla elever. Genom att kvalitativt analysera läroboksuppgifter om 

historiska talsystem är syftet att visa på vad det är som gör att en uppgift utmanar eleven antingen 

konceptuellt eller kreativt, enligt Jäders (2019) och Lithners (2008) teoretiska ramverk, samt hur 

uppgifterna kan utveckla elevens problemlösning-, begrepp- och resonemangsförmåga.  

Syftet med undervisning om historiska talsystem är delvis att öka förståelsen för fenomen i det 

hinduarabiska talsystemet, såsom positionssystemet (Skolverket, 2017). Därför är det intressant 

ur en matematiklärares perspektiv att veta vilka typer av utmaningar som erbjuds och möjligheter 

det finns att utveckla matematiska förmågor, med hjälp av läroboksuppgifter om historiska 

talsystem.  

 

I denna studie har definitionen av läromedel avgränsats till tryckta matematikböcker, det vill säga 

böcker med matematiska uppgifter som eleverna arbetar med under lektionerna, för det mesta 

individuellt. I dagens samhälle finns det givetvis andra resurser att tillgå, till exempel digitala 

läromedel, men jag har gjort valet att avgränsa mig till läromedel i bokform för att 

matematikboken fortfarande är en bestående, ofta central del i matematikundervisningen i 

grundskolan (Jäder, 2015).  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att bidra med kunskap till hur läroboksuppgifter om historiska 

talsystem kan utmana elever samt hur de kan utveckla elevers matematiska förmågor. 

Syftet uppfylls genom att besvara följande frågor:  

 

- Vilka konceptuella respektive kreativa utmaningar erbjuds i läroboksuppgifter om historiska 

talsystem? 

- Vilka matematiska förmågor erbjuder läroboksuppgifter att utveckla vid arbete med historiska 

talsystem? 
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3 Bakgrund 

I bakgrundsdelen av studien ges en bild av tidigare forskning av området talsystemsundervisning, 

vad styrdokumenten avser med undervisning om historiska talsystem, samt definition och 

förklaring av relevanta företeelser. 

 

I denna studie har definitionen av läromedel avgränsats till tryckta matteböcker, det vill säga 

böcker med matematiska uppgifter som eleverna arbetar med under lektionerna, för det mesta 

individuellt. I dagens samhälle finns det givetvis andra resurser att tillgå, till exempel digitala 

läromedel, men jag har gjort valet att avgränsa mig till läromedel i bokform för att matteboken 

fortfarande är en bestående, ofta central del i matematikundervisningen i grundskolan (Jäder, 

2015).  

I styrdokumenten och kommentarmaterialet nämns läromedel enbart under segmentet ’Rektorns 

ansvar’ (Skolverket, 2018), där det framgår att elever ska ges förutsättningar att använda 

läromedel av god kvalitet.  

3.1 LGR11 

Under centralt innehåll för årskurs 4-6 i kursplanen för matematik nämns det babyloniska 

talsystemet som exempel på historiska talsystem som ska behandlas i undervisningen. Ett av 

syftena med matematikundervisningen är att eleverna genom undervisning ska få förutsättningar 

att lära sig om matematik ur ett historiskt perspektiv (Skolverket, 2018). I kommentarmaterialet 

(Skolverket, 2017) förklaras matematikens relevans för dels den vetenskapliga utvecklingen 

gällande naturvetenskap, dels praktiska sammanhang som till exempel konstruktioner av 

byggnader. Matematiken har alltså legat till grund för och varit direkt avgörande för mänskliga 

vetenskapliga framgångar och kommer också fortsättningsvis vara det. Genom att undervisa om 

matematikens historia (exempelvis historiska talsystem) får eleverna se den praktiska relevansen 

av matematikundervisning och syftet blir således också att få en djupare förståelse av 

matematikens nytta även i dagens och framtidens värld (Skolverket, 2017).  

Det finns ytterligare ett syfte med att undervisa om historiska talsystem. I det centrala innehållet i 

matematik för årskurs 4-6 är positionssystemet ett område som undervisningen ska behandla 

(Skolverket, 2018). I kommentarmaterialet för kursplanen i matematik (Skolverket, 2017) nämns 

historiska talsystem i samband med positionssystemet. Genom undervisning om historiska 

talsystem får elever möjlighet att få en djupare förståelse för positionssystemets (det 

hinduarabiska talsystemet vi traditionellt använder idag åsyftas) historia, struktur och 

användning. Att undervisning om historiska talsystem skulle kunna ha en sådan positiv effekt är 
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enligt mig dock ingen självklarhet. Därför presenteras forskning om effekter av undervisning om 

historiska talsystem i nästa avsnitt.  

3.2 Undervisning om historiska talsystem 

Förutom det första syftet som hänvisas till i styrdokumenten, det vill säga att det finns ett 

historiskt värde i att undervisa om historiska talsystem, finns det också belägg för att sådan 

undervisning kan skapa andra positiva effekter för elevers matematiska utveckling vilket också 

nämns i kommentarmaterialet för kursplanen i matematik (Skolverket, 2017). Att arbeta med 

andra talsystem än det hindu-arabiska talsystemet kan alltså ha flera positiva effekter. Till 

exempel kan undervisning om historiska talsystem öka förståelsen för det hindu-arabiska 

talsystem vi använder idag, vilket i sin tur kan ha god påverkan på en elevs aritmetiska 

utveckling (Nataraj & Thomas, 2009; Lengnink & Schlimm, 2010; Zaslaysky, 2001; Cooper & 

Tomayko, 2011; Laski & Schiffman & Chen & Vasilyeva 2016; Geary & Hoard & Nugent & 

Bailey 2013; Göbel & Watson & Lervåg & Hulme, 2014). 

Ett exempel på en positiv effekt av undervisning om egyptiska, maja-folkets och romerska 

talsystemen (vilka båda saknar tecken för talet 0) är att elever inser vikten av nollan i det 

hinduarabiska talsystemet. Detta indikerar att undervisning om historiska talsystem kan öka 

elevers förståelse för det decimala positionssystem vi traditionellt använder än idag, specifikt 

nollans betydelse och värde i ett positionssystem (Nataraj & Thomas, 2007; Cooper & Tomayko, 

2011).   

Undervisning om det romerska talsystemet specifikt, som är ett additivt talsystem (vilket betyder 

att platsvärde saknas) kan tjäna som hjälp vid undervisning om addition hävdar Lengnink och 

Schlimm (2010). Eftersom platsvärde saknas, blir reglerna för addition av ett enklare slag, och 

lärare kan på så vis koncentrera undervisningen till att handla om den faktiska matematiska 

operationen. Exempelvis I + I = II, eller X + I = XI. Eleven kan fokusera på att lägga ihop 

(addera) talen och kan ignorera platsvärde och kolumner som krävs att ha i beaktning vid 

uppställning med det hinduarabiska talsystemet.  

Zaslaysky (2001) och Mack (2011) hävdar också att det finns positiva effekter av undervisning 

om historiska talsystem. Genom att bekanta sig med tal, utvecklar elever en förtrogenhet att 

använda dem och en mer utvecklad känsla för talens värde, förbättrad taluppfattning med andra 

ord, och genom undervisning med historiska talsystem kan elever få ökad förståelse för 

platsvärde, talsystemets betydelse och elevers resonemangsförmåga kan också förbättras visar 

Zaslayskys (2001) observationer. 
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Förståelse för platsvärde, positionssystemet och talsystem kan i sin tur ha vidare positiva effekter.  

Forskning visar att en grundläggande kompetens för god matematisk utveckling är kunskap och 

förståelse för det hinduarabiska talsystemet. Om eleven förstår platsvärde och strukturen i det 

hinduarabiska talsystemet är chanserna goda att eleven kommer att förstå matematiska 

operationer och vara förtrogen med att använda algoritmer (Lengnink & Schlimm, 2010; Nataraj 

& Thomas, 2009; Göbel et. al, 2014).  

3.3 Centrala begrepp  

I detta avsnitt definieras centrala och återkommande begrepp i studien, samt de matematiska 

förmågorna som studien behandlar. Förmågorna är hämtade från syftestexten i kursplanen i 

matematik (Skolverket, 2018).  

3.3.1 Concept image 

Concept image är ett begrepp som förekommer när konceptuella utmaningar diskuteras hos 

matematiska uppgifter. Concept image definieras som en enskild persons kognitiva struktur 

relaterat till ett koncept. Det är alltså den mentala bilden en person har av ett koncepts 

egenskaper; med andra ord, förståelse och kunskap av ett koncept. En persons concept image 

baseras på, ändras och förbättras beroende av en persons erfarenheter (Tall & Vinner, 1981). Om 

en elev exponeras för ny kunskap, till exempel att det finns olika talsystem, vidgas elevens 

concept image om dels talsystem, dels matematik i stort eftersom talsystem är en del av 

matematik.  

3.3.1 Problemlösningsförmåga 

Enligt skolverket är problemlösning en central del i matematikämnet i skolan, eftersom det både 

är en del av syftet med matematikämnet och en av förmågorna som bedöms i kunskapskraven 

(Skolverket, 2017; Skolverket 2018).   

Anledningen till att det är en del av syftet med matematikämnet är att det är en central del i 

matematikämnet; Eftersom det omfattar användande av begrepp och metoder, matematiskt 

resonemang och rimlighetsbedömning, och att på ett kreativt sätt kunna hitta lösningar till 

problem (Skolverket, 2017). Enligt skolverket är skillnaden mellan matematiska problem och 

rutinuppgifter att lösningen till problem inte från början är given eller vedertagen (likt uppgifter 

med kreativa utmaningar). Ett matematiskt problem kan antingen vara förankrat i en verklig 

kontext, eller vara rent teoretisk och frånkopplad från verkliga sammanhang (Skolverket, 2017).  
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Pólya (1957) beskriver problemlösning som en process som kan delas in i fyra delar.  

Den första delen i processen är att förstå problemet/uppgiften. Det betyder att dessa frågor är 

centrala; Vad är det egentliga problemet? Vad krävs för att lösa problemet?  

Andra delen är att analysera de olika komponenterna och faktorerna i problemet; Vad vet jag? 

Vad vet jag inte? Hur ska jag använda den information jag har för att lösa problemet? 

Tredje delen är att eleven genomför lösningen som den kom fram till i andra delen. 

Fjärde och sista delen är att eleven utvärderar och reflekterar över det den kom fram till; Är mitt 

svar rimligt? Alla fyra steg är viktiga när en elev löser ett matematiskt problem, och 

utelämnandet av en fas kan vara avgörande för om eleven lyckas med uppgiften eller inte. För att 

utveckla en elevs problemlösningsförmåga behöver eleven stöta på problem där eleven får 

möjlighet att använda sig utav dessa steg.  

3.3.2 Begreppsförmåga 

 

Begreppsförmåga beskrivs i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2017) 

som en viktig del för elevers matematiska utveckling. Eleven ska få möjlighet att utveckla sin 

förmåga att både använda och analysera matematiska begrepp. Det innebär att eleven dels ska ha 

god förståelse för betydelsen av olika matematiska begrepp, dels kunna praktiskt använda 

begreppen i matematiska sammanhang, dels att kunna jämföra begrepp och se samband, likheter 

och skillnader dem emellan (Skolverket, 2017).  

Att utveckla elevers begreppsförmåga kan ske på en rad sätt. En studie av Mulwa (2015) hänvisar 

till ett antal faktorer som kan hjälpa elever att förstå och använda matematiska begrepp; att 

utveckla förtrogenhet med dem. En viktig del är att elever ofta behöver exponeras för 

matematiska begrepp i sammanhang där de kan appliceras. Här finns det också en poäng med att 

det finns en progression i begreppen, det vill säga att eleven i introduktionen av ett matematiskt 

koncept exponeras för mer vardagliga begrepp för att sedan gradvis introduceras för mer 

adekvata matematiska begrepp (Mulwa, 2015). En sådan form av progression går att analysera i 

läromedel, det vill säga om begreppen som används i läromedlen går från mer vardagliga till mer 

matematiska allt eftersom eleven tar sig framåt i läromedlet.  

En ytterligare viktig faktor för att utveckla begreppsförmågan är att elever själva, praktiskt och 

aktivt får använda matematiska begrepp (Mulwa, 2015). Detta är i linje med Skolverkets syn på 

hur begreppsförmågan dels kan utvecklas, dels en del av definitionen av begreppsförmåga; att 

eleven kan använda matematiska begrepp (Skolverket, 2017). Det går att argumentera för att 

eleven genom att blott arbeta i sitt läromedel är aktivt och därmed använder begreppen och bör 

därmed utveckla sin begreppsförmåga. Dock finns utrymme för att analysera till vilken grad 

eleven aktiv använder de olika matematiska begreppen, det vill säga om eleven enbart exponeras 
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för begreppen i läromedlet, eller om eleven behöver använda begreppen på ett eller annat sätt för 

att lösa uppgifterna.  

3.3.3 Resonemangsförmåga 

 

Enligt kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2017) innebär 

resonemangsförmåga att eleven genom argument och ord kan visa sin förståelse för matematik. 

Det betyder att eleven kan komma fram till lösningar och i vissa fall, framför allt i de högre 

årskurserna, kan bevisa och motivera sitt val av metod med hjälp av argument, eller med just 

resonemang. Det handlar alltså om att eleven ska visa sin förståelse av matematiska koncept eller 

samband genom att på matematiska grunder motivera sitt val av metod. Därför görs en 

distinktion mellan resonemangsuppgifter och andra uppgifter i den här studien. 

Resonemangsuppgifter är alltså uppgifter där eleven med enbart ord, eller med både ord och 

siffror ska motivera sitt svar.  

Jäder (2015) har analyserat resonemangsförmågan i relation till läromedel. Två olika former av 

resonemang som uppgifter kan kräva beskrivs i studien; imitativt resonemang samt kreativt 

resonemang (Jäder 2015; Lithner, 2008). Att föra ett imitativt resonemang betyder att eleven med 

stöd från läromedlet i form av informationsrutor och exempel kan lösa resonemangsuppgiften, i 

vilket fall det kan ifrågasättas ifall eleven behöver föra ett resonemang överhuvudtaget. Kreativa 

resonemang är nödvändiga när läromedlet inte ger tillräckligt stöd för att eleven ska kunna lösa 

resonemangsuppgiften med ett imitativt resonemang. Det betyder inte att distinktionen mellan 

kravet för imitativa och kreativa resonemang avgörs av elevens förmåga att använda information 

som finns tillgänglig i läromedlet, utan skillnaden kan utläsas huruvida tillräcklig information är 

tillgänglig eller inte i läromedlet. Med andra ord, finns tillräcklig information och stöd i 

läromedlet krävs enbart ett imitativt resonemang. Är tillräcklig information och stöd ej 

tillgängligt behöver eleven resonera kreativt (Jäder, 2008; Lithner, 2008). Det betyder i sin tur att 

kontexten snarare än den individuella uppgiften är vad som avgör om en uppgift kräver ett 

kreativt resonemang för att lösas. Beroende av hur pass omfattande och informativt läromedlet är 

kan alltså samma uppgift i vissa läromedel enbart kräva imitativt resonemang (läromedlet ger 

extensiv och tillräcklig information) och i andra läromedel kräva ett kreativt resonemang 

(läromedlet ger ej tillräcklig information).   
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4 Metod 

Studien är en läromedelsanalys. Att analysera läromedel kvalitativt, specifikt läroböcker, är en 

adekvat forskningsdesign eftersom syftet är att analysera utmaningar och möjligheter med 

uppgifter om historiska talsystem. Eftersom syftet är att djupgående analysera uppgifter är en 

kvalitativ design mer lämplig än kvantitativ design.  

4.1 Materialinsamling 

Första steget i studien är att samla in läromedel som har uppgifter relaterade till talsystem. I detta 

fall samlades läromedel in genom kontakter med de olika läromedlens respektive bokförlag, och 

skolor i Skövde kommun. Genom dessa kontakter införskaffades sju olika läromedel för 

mellanstadiet. Det betyder alltså att de läromedel jag har analyserat har begränsats till de vars 

förlag jag har haft korrespondens med. Vissa läromedel är från samma förlag och även samma 

serie men för olika årskurser. Samtliga läromedel är avsedda för årskurs 4-6 för att avgränsa 

materialet till en viss åldersgrupp så att uppgifterna är jämförbara. Följande läromedel blev 

införskaffade och aktuella för vidare analys. Dessa läromedel samlades in innan syftet var helt 

avgränsat till att behandla specifikt historiska talsystem. Anledningen till att just dessa sju 

läromedel blev aktuella för analys är således för att de innehåller uppgifter relaterade till 

talsystem generellt. När syftet hade avgränsats till att behandla historiska talsystem var därmed 

en sållning av dessa sju läromedel nödvändig eftersom vissa av dessa läromedel ej behandlar 

historiska talsystem.   

 

Pixel 4a 

Eldorado 4b 

Pixel 5a 

Mera Favoritmatematik 6a 

Matteborgen 6b  

Eldorado 6b 

Koll på matematik 6b 

4.2 Urvalskriterier 

För att ett läromedel ska bedömas relevant för analys behöver följande kriterier vara uppfyllda: 

 

- Läromedlet är menat för årskurs 4-6 

- Läromedlet har uppgifter relaterade till historiska talsystem 

Efter en första analys av de sju tidigare nämnda läromedlen återstår följande fyra läromedel; 

Pixel 5a, Mera Favoritmatematik 6a, Eldorado 6b samt Koll på matematik 6b. De resterande tre 

läromedlen bedöms inaktuella för analys eftersom de inte innehåller uppgifter om historiska 

talsystem.  
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4.3 Materialanalys 

Varje uppgift om historiska talsystem i respektive läromedel analyseras enskilt för att generera 

information om uppgifterna i läromedlen utifrån förutbestämda kvalitéer gällande typ av 

utmaning eller matematisk förmåga som varje uppgift erbjöd elever utveckla. Resultatet av 

analysen presenteras i en heltäckande sammanfattning i resultatavsnittet.   

4.3.1 Teoretiskt ramverk; Konceptuella och kreativa utmaningar 

Det teoretiska ramverket som användes för den här studien behandlar matematiska uppgifter 

specifikt. Teorin bygger på att det finns olika typer av matematiska uppgifter och att de erbjuder 

olika utmaningar, likt resonemangsuppgifter kan kräva ett imitativt eller kreativt resonemang, 

och utifrån dessa kan uppgifter identifieras och analyseras, i detta fall utifrån konceptuella och 

kreativa utmaningar  

Konceptuella utmaningar innebär att det finns en diskrepans mellan en elevs Concept image och 

den concept image som är nödvändig för den specifika uppgiften. Det innebär att uppgiften ska 

vara utformad så att eleven med hjälp av information och instruktioner från läromedlet kan vidga 

sin concept image och därmed hitta rätt lösning (Jäder, 2019). 

För att en uppgift ska innehålla kreativa utmaningar behöver en del av utmaningen ligga i att 

skapa, modifiera eller hitta rätt metod för att lösa uppgiften. Det innebär att det skall finnas en 

diskrepans mellan elevens tidigare erfarenheter och den nödvändiga metoden för att lösa 

uppgiften (Jäder, 2019).  

Nyckelskillnaden mellan konceptuella utmaningar och kreativa utmaningar är alltså att uppgifter 

med konceptuella utmaningar bygger på att elevens tidigare förståelse och kunskap av matematik 

utmanas, och uppgifter med kreativa utmaningar bygger på att elevens tidigare erfarenheter av 

olika metoder utmanas. En uppgift kan således ha både konceptuella och kreativa utmaningar. 

Eftersom teorin bygger på en enskild elevs tidigare förståelse och erfarenheter kan en uppgift 

vara både konceptuellt och kreativt utmanande för en elev, men enbart kreativt utmanande för en 

annan. Eftersom inga elever är involverade i studien bedöms därmed potentialen i uppgifterna; 

Det vill säga om en uppgift har potential att utmana konceptuellt eller kreativt.  
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                                          A                                                               B

 

Räkna ut arean av de geometriska figurerna.  

 

 

Ovan (figur 1) visas ett exempel på en geometrisk uppgift med syfte att belysa skillnader och 

innebörden av konceptuella och kreativa utmaningar. För att kunna identifiera konceptuella och 

kreativa utmaningar i en uppgift behövs det identifieras vad som är utmaningen i uppgiften. I 

både uppgift A och B behöver eleven ha en grundläggande förståelse för begreppet area, vilket är 

en konceptuell utmaning eftersom eleven behöver använda sin concept image om geometriska 

figurer. Om eleven inte vet vad begreppet area innebär, har eleven stött på en konceptuell 

utmaning och för att kunna lösa uppgiften behöver eleven således vidga sin kunskap, eller 

Concept image. 

  

I uppgift A behöver eleven veta hur den ska räkna ut arean av en rektangel och en triangel, det 

vill säga att eleven behöver känna till formeln ”basen multiplicerat med höjden” respektive 

”basen multiplicerat med höjden dividerat med 2”. Detta är alltså en konceptuell utmaning, 

eftersom eleven behöver använda sin förståelse av hur matematiska algoritmer används i 

uppgifter.  

Däremot behöver eleven från början identifiera att uppgift A är en figur som består av både en 

rektangel och en triangel, och att eleven behöver räkna ut arean av varje geometrisk figur och 

sedan addera de två produkterna, vilket potentiellt är en kreativ utmaning eftersom eleven 

behöver identifiera lösningen genom att se mönster och samband. Uppgift B har inte samma 

kreativa utmaningar eftersom eleven enbart behöver räkna ut arean av en rektangel med givna 

mått. Alla mått är inte heller givna i uppgift A, vilket blir ytterligare en kreativ utmaning i uppgift 

A eftersom eleven behöver kunna hitta en lösning för att identifiera alla nödvändiga mått.  

Figur 1. Exempel på matematisk uppgift  
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4.3.2 Analys av konceptuella och kreativa utmaningar 

Utifrån det presenterade ramverket analyseras varje enskild uppgift i de fyra läromedlen 

relaterade till historiska talsystem, för att besvara första forskningsfrågan. En analys av en 

uppgift kan delas in i 2 steg; 

Steg 1: Identifiera potentiella konceptuella utmaningar. Genom att identifiera vilken förståelse 

och kunskap som är nödvändig för att lösa uppgiften identifieras konceptuella utmaningar. Ofta 

kan informationsrutor och tabeller indikera vilken matematisk förståelse och kunskap som är 

nödvändig. Det kan handla om vilka begrepp som eleven behöver förstå, vilken matematisk 

operation som behöver användas eller förståelse för en matematisk företeelse som presenteras, till 

exempel ett mönster eller talföljd.  

Steg 2: Identifiera potentiella kreativa utmaningar. Genom att undersöka vilken metod som 

behövs appliceras för att lösa uppgiften kan kreativa utmaningar identifieras. Det vill säga att 

följande fråga ställs; vilken information ger läromedlet om vilken metod eleven ska använda för 

att lösa uppgiften? Om en uppgift bedöms kräva en metod som inte explicit framgår, har 

uppgiften en kreativ utmaning; Uppgiften utmanar eleven kreativt.  

4.3.3 Analys av matematiska förmågor 

 

Konceptuella och kreativa utmaningar har en stark koppling till problemlösning-, begrepp- och 

resonemangsförmågan. Begreppsförmågan och konceptuella utmaningar har liknande egenskaper 

eftersom de båda handlar om förståelse för ett begrepp eller matematiskt fenomen. 

Problemlösningsförmågan och kreativa utmaningar har gemensamt att de båda kretsar kring att 

eleven på egen hand ska finna rätt eller funktionell metod för att lösa uppgifter. 

Resonemangsförmågan går att koppla till både konceptuella och kreativa utmaningar eftersom 

resonemangsförmågan dels handlar om att följa eller föra imitativa resonemang (förstå 

resonemang; konceptuell utmaning), dels föra egna kreativa resonemang (kreativ utmaning). 

För att en uppgift ska bedömas utveckla problemlösningsförmågan behöver uppgiften vara av en 

sådan karaktär att den nödvändiga metoden för att lösa uppgiften inte direkt presenteras i 

läromedlet, likt kreativa utmaningar. Textuppgifter är ett exempel på uppgifter där 

problemlösningsförmågan kan utvecklas eftersom eleven ofta själv behöver hitta rätt metod för 

att lösa uppgiften. Det betyder dock inte att alla textuppgifter per automatik utvecklar 

problemlösningsförmågan. Till exempel kan textuppgifter vara av stängd karaktär där ’Ja/Nej’- 

eller ’Sant/Falskt’-svar efterfrågas. Ett exempel på en sådan uppgift skulle kunna vara; ’För att 

räkna ut arean av en rektangel ska kortsidans längd multipliceras med långsidans längd. Sant eller 

falskt?”. En sådan uppgift är av textuppgiftskaraktär men testar elevens concept image snarare än 
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förmåga att hitta rätt metod. Nedan följer ett exempel på en textuppgift som kan utveckla 

problemlösningsförmågan.  

Calle betalar 16 kronor för 20 godisbitar. Hur mycket kostar 30 godisbitar? 

Enligt Pólyas (1957) beskrivning av problemlösning är den inledande delen att förstå problemet. 

För att en uppgift ska kunna ha element av problemlösning behöver således uppgiften bestå av ett 

problem som en elev ska göra anspråk på att förstå, i detta fall hur mycket 30 godisbitar kostar 

med premissen att 20 stycken kostar 16 kronor. Om en uppgift innefattar ett problem vars metod 

för lösning ej är given, bedöms uppgiften således kunna förbättra elevens 

problemlösningsförmåga, i detta fall eftersom det inte explicit framgår vilket eller vilka räknesätt 

som skall användas för att lösa uppgiften.        

För att analysera en uppgift utifrån begreppsförmågan tas dels hänsyn till vilka begrepp som 

läromedlet använder sig utav, dels vilken roll det spelar för uppgiften, dels hur läromedlet 

introducerar begreppen samt dels om det finns någon form av progression vad gäller begreppens 

svårighetsgrad. Enligt Mulwa (2015) är progression av begrepp en metod att utveckla 

begreppsförmågan, varför också området i läromedlet behöver analyseras i sin helhet. Mulwa 

(2015) hävdar också att praktisk användning av begrepp bidrar till att utveckla 

begreppsförmågan. Med detta i åtanke analyseras läromedlen utifrån två kriterier; Finns det 

någon progression i läromedlets sätt att använda begrepp? Samt, behöver eleven på den enskilda 

uppgiften använda begreppet vid lösandet av uppgiften? 

Resonemangsförmågan analyseras efter de två olika typerna av resonemang som beskrivs i Jäder 

(2015) och Lithner (2008); Imitativa och kreativa resonemang. Om en resonemangsuppgift vars 

lösning eller svar går att finna med stöd av läromedlet bedöms endast imitativa resonemang 

krävas; eleven behöver således inte uppfinna ett eget resonemang och därmed utvecklas inte 

förmågan att föra resonemang lika mycket som vid kreativa resonemang. Däremot utvecklas 

möjligen förmågan att följa resonemang eftersom eleven behöver förstå och repetera ett givet 

resonemang. Att följa resonemang är också en del av resonemangsförmågan (Skolverket, 2017). 

Om en uppgift kräver av eleven att hitta en egen metod eller reflektera över matematiska 

samband (exempelvis nollans betydelse i det hinduarabiska talsystemet) bedöms uppgiften 

utveckla den kreativa delen av elevens resonemangsförmåga.  

4.4 Validitet, reliabilitet och forskningsprinciper 

För att studien ska ha så hög validitet som möjligt har fokus legat på att besvara de 

frågeställningar som studien avser besvara. Eftersom syftet är att analysera uppgifter om 

historiska talsystem i läromedel för årskurs 4-6 och vilka möjligheter det finns till att utmana och 

utveckla elever analyserades läromedel för årskurs 4-6, specifikt uppgifter om historiska 
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talsystem. På detta vis säkerställs att studien undersöker vad som avses vilket bidrar till 

validiteten. För att mätningsvaliditeten (Bryman, 2011) ska vara hög gällande vilka utmaningar 

som uppgifterna erbjuder, undersöks de utefter teorin om konceptuella och kreativa utmaningar 

(Jäder, 2019). För att undersöka hur de matematiska förmågorna kan utvecklas har varje uppgift 

vissa kriterier. Kriterierna är grundade i forskning och vetenskaplig litteratur (Pólya, 1957; 

Mulwa, 2015; Jäder, 2015; Lithner, 2008) och är direkt relaterade till respektive förmåga.  

För att denna studie ska kunna återupprepas med samma resultat behöver dels det aktuella 

teoretiska ramverket, dels de analyserade läromedlen presenteras. För att stärka studiens 

reliabilitet har metoden och analysmodellen för studien presenterats så noggrant som möjligt för 

att studien ska kunna återupprepas och få samma resultat. Kriterier för bedömning av utmaningar 

och utvecklande av förmågor är presenterade, samt vilka läromedel och specifika uppgifter som 

analyserats har tillkännagivits.  

Forskningsprinciper som har följts under studiens gång är att ställa sig neutral inför läromedlen 

och inte lägga några personliga värderingar i analysen. Det som framkommer av analysen ska 

presenteras och inget annat. Undanhållande av information eller någon form av mörkläggning är 

inte önskvärt. Att behandla alla läromedel så objektivt som möjligt och ge en så rättvis bild som 

möjligt har eftersträvats. För att säkerställa detta har varje uppgift analyserats två till tre gånger 

och i samråd med medstuderande vid behov.  

Bilder från läroböckerna har använts enligt överenskommelse med respektive förlag. Därför 

skiljer sig användandet av bilder beroende på förlag. Ett förlag önskade att endast utdrag ur 

sidorna är representerade och ett annat förlag önskade att endast hela sidor skulle vara med.  
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5 Resultat 

Resultatet är uppdelat i tre delar. De två frågorna besvaras separat. Sedan sammanfattas resultatet 

för att ge en helhetsbild av analysen.  

5.1 Vilka konceptuella respektive kreativa utmaningar erbjuds i 

uppgifter om historiska talsystem? 

5.1.1 Konceptuella utmaningar 

 

Överlag är uppgifterna väldigt lika i samtliga läromedel. Introduktionsuppgifterna är i samtliga 

fall att översätta symboler från ett historiskt talsystem till det hinduarabiska talsystemet och vice 

versa. Något som skiljer läromedlen åt är informationen med vilken elever kan lösa uppgifterna. 

Både Pixel 5a och Mera Favoritmatematik 6a innehåller kompletta tabeller som visar samtliga 

symboler 1-71 respektive 1-59 (se figur 2 och 3) medan Koll på matematik 6b har en 

informationsruta som lämnar mer utrymme för eleven att själv bygga sin förståelse för hur 

talsystemet är uppbyggt (se figur 4). Därför är utmaningen i många fall (i framför allt 

introduktionsuppgifterna i Pixel 5a och Mera Favoritmatematik 6a) att kunna läsa av en tabell, 

snarare än någon form av matematisk utmaning. Koll på matematik 6b lyckas dock, på grund av 

sin informationsruta om det babyloniska talsystemet, utmana eleven konceptuellt matematiskt 

eftersom eleven själv behöver identifiera mönstret redan efter talet 20. Skillnaden är att mönstrets 

upprepning inte representeras i Koll på matematik 6b, vilket är varför eleven själv behöver 

identifiera mönstret.  

           

Figur 2 Pixel 5a (s. 34)                                               Figur 3 Mera favoritmatematik 6a (s. 182)                      

Illustration: Anne Tryti, Börre Holth                            
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Figur 4 Koll på matematik 6b (s. 14) 

Förutom förmågan att läsa av tabellerna är den konceptuella utmaningen i dessa typer av 

uppgifter att förstå symbolernas översättning, men de kräver också att eleven förstår konceptet 

talsystem; det vill säga att tal kan representeras på mer än ett sätt. Det är fundamentalt att en elev 

förstår att siffran 5 exempelvis, står för något; att det representerar ett värde eller ett visst antal av 

någonting, till exempel fem kronor eller fem fingrar. Siffran 5 är bara en representation av talet 

fem och eleven behöver således förstå att det finns andra sätt att representera tal. Med andra ord 

behöver elever som aldrig stött på andra talsystem vid mötet med dessa uppgifter vidga sitt 

concept image om vad tal, siffror och symboler egentligen är. En elev behöver alltså potentiellt 

gå från att tro att ”5” är det enda sättet att representera talet fem till att förstå att det finns andra 

matematiska språk med vilka tal kan uttryckas. Dessutom ska en elev också förstå talsystemets (i 

detta fall det babyloniska) struktur. Framförallt de elever som arbetar i Koll på matematik 6b 

eftersom de redan från tredje uppgiften (22c, se figur 5) behöver förstå att den första delen av 

symbolen står för talet 20 och den andra delen för talet 4 och utifrån den givna informationen i 

rutan förstå att 20 ska adderas med 4 för att få svaret 24.  

 

Figur 5 Koll på matematik 6b (s. 14) 

Liknande krav ställs på elever som arbetar i Pixel 5a från och med uppgift 105d till och med 105f 

(se figur 2). Det finns dock en relativt stor skillnad vilken är att talen som representeras i 

uppgifterna 105d-105f i Pixel 5a (se figur 2) överstiger 60 vilket betyder att platsvärde spelar en 

signifikant roll. Till exempel 105d; En elev behöver identifiera att symbolens första del 

representerar 60 och att den andra delen representerar 12, samt att 60 och 12 sedan ska adderas. I 

praktiken blir uträkningen väldigt lik uppgift 22c i Koll på matematik 6b men med skillnaden att 

platsvärde spelar en avgörande roll. Eftersom symbolen för talet ett och sextio är samma är det 
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avgörande att platsvärde är en del av elevens concept image; beroende på symbolens position i 

talet representerar den antingen talet ett eller sextio. 

De konceptuella utmaningarna om att symbolens olika delar representerar olika tal som sedan ska 

adderas, samt förståelse för platsvärde är inte påtaglig i Mera favoritmatematik 6a. Samtliga 

uppgifter (1a-1d, 2a-2d, se figur 3) går att lösa utan att varken identifiera talsystemets struktur 

eller att genomföra någon form av uträkning, eftersom samtliga tal som efterfrågas finns 

representerade i tabellen. Därmed behöver en elev enbart i uppgift 1 identifiera symbolen för det 

givna talet i tabellen och måla av symbolen; och i uppgift 2 identifiera den givna symbolen i 

tabellen och skriva siffran.   

Eldorado 6b’s introduktionsuppgift (se figur 6) är samma som i resterande läromedel med 

skillnaden att det babyloniska talsystemet har bytts ut mot det egyptiska talsystemet. De 

gemensamma konceptuella utmaningarna för alla läromedel är därmed förståelsen för att det 

finns olika sätt att representera tal; olika talsystem, samt att med hjälp av given information förstå 

symbolernas betydelse. På grund av väldigt liten given information om det egyptiska talsystemets 

struktur övergår utmaningen i Eldorado 6b’s introduktionsuppgift från konceptuella till kreativa 

utmaningar eftersom en elev själv behöver utforska talsystemets struktur (se figur 6).  

 

Figur 6 Eldorado 6b (s. 77) 
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Uppgifterna som följer introduktionsuppgifterna skiljer sig dock i de olika läromedlen. Pixel 5a 

har fortsatt uppgifter där symboler ska översättas med fokus på platsvärde samt 

problemlösningsuppgifter. Mera favoritmatematik 6a introducerar addition och subtraktion i det 

babyloniska systemet, samt problemlösningsuppgifter. Koll på matematik 6b delar uppgifterna 

efter förmåga som avses behandlas och Eldorado 6b fokuserar på att låta eleven resonera kring 

det egyptiska talsystemet.  

 

Figur 7 Pixel 5a (s. 35) Illustration: Anne Tryti, Börre Holth                            

De konceptuella utmaningarna i Pixel 5a fortsätter att handla om platsvärde. Uppgift 106 (se 

figur 7) visar med hjälp av ett slags tabellformat hur platsvärde fungerar i det babyloniska 

systemet. För att lösa dessa uppgifter behövs förståelse för platsvärdets funktion; det vill säga att 

positionen en symbol eller siffra har i ett tal, avgör symbolens eller siffrans värde. Den 

förståelsen behövs även för uppgifterna 105d-105f (se figur 2) med skillnaden att i uppgift 106 är 

det mer uttalat och påtagligt. Eleven ska alltså konceptuellt förstå att symbolen i vänstra 

kolumnen ska multipliceras med 60 och sedan adderas med talet i mellersta kolumnen 

multiplicerat med 1. Den konceptuella utmaningen är således att utöka sin concept image 

gällande platsvärde; 10 är inte den enda möjliga faktorn att använda i ett positionssystem.  
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Figur 8 Mera favoritmatematik 6a (s. 183) 

Mera favoritmatematik 6a introducerar addition och subtraktion med det babyloniska talsystemet. 

Konceptuellt krävs grundläggande kunskaper i addition och subtraktion. Likt 

introduktionsuppgifterna är samtliga förekommande tal i uppgift 3a-3d (se figur 8) representerade 

i tabellen på sidan innan (se figur 3) vilket reducerar utmaningen till avläsning av tabell och 

addition med hinduarabiska siffror. Eftersom samtliga tal är representerade i tabellen (även 

summorna och skillnaderna) kan eleven identifiera symbolerna i tabellen, därmed hitta den 

hinduarabiska motsvarigheten och genomföra additionen eller subtraktionen med dessa ”vanliga 

siffror” och till sist hitta svaret representerat i tabellen och rita av symbolen. Samma gäller 

uppgift 4a-4c (se figur 8). Uppgifterna 4a-4c är mycket lika uppgifterna 108 och 109 i Pixel 5a 

(se figur 7). Skillnaden är att i Pixel 5a ska de babyloniska symbolerna översättas till 

hinduarabiska siffror och vice versa i Mera favoritmatematik 6a.  

Den konceptuella utmaningen i Mera favoritmatematik 6a’s fall (uppgift 4a-4c) är likt den 

tidigare uppgiften att med hjälp av tabellen översätta de hinduarabiska siffrorna, medan tabellen i 

Pixel 5a (se figur 2) ej är tillräcklig för att översätta de babyloniska symbolerna. För att lösa 

uppgift 108 och 109 i Pixel 5a behövs förståelsen för platsvärde från uppgift 106 användas. Den 

konceptuella utmaningen är således att förstå att första delen av symbolerna ska multipliceras 

med 60 (exkluderat antalet lamm på uppgift 108 eftersom det är symbolen för talet fyrtiosju). 

Den konceptuella utmaningen gällande samtliga uppgifter om det egyptiska talsystemet i 

Eldorado 6b (se figur 6) är att förstå skillnaden mellan ett additionssystem och positionssystem, 

det vill säga att platsvärde inte existerar som fenomen i ett additionssystem. Värdet av ett tal är 

oförändrat oavsett i vilken ordning symbolerna står i eftersom symbolernas värde enbart ska 

adderas. Denna konceptuella förståelse är nödvändig för att kunna lösa de olika deluppgifterna.   

5.1.2 Kreativa utmaningar 

 

Introduktionsuppgifterna kan även utmana kreativt. Uppgift 105d-105f i Pixel 5a (se figur 2) 

samt 22c-23d i Koll på matematik 6b (se figur 5) utmanar kreativt eftersom läromedlen inte 

explicit uttalar metod eller räknesätt för att lösa uppgifterna. En elev behöver själv identifiera att 
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talet som ska översättas kan delas upp i olika delar vilka sedan skall adderas för att få fram rätt 

svar.  

Exempelvis uppgift 105e i Pixel 5a; Eleven behöver identifiera talets olika delar på rätt sätt, det 

vill säga att eleven identifierar symbolen för 1 samt 39. Eleven ska därefter konceptuellt förstå att 

symbolen för 1 skall multipliceras med 60 (1 x 60) på grund av dess position, och att symbolen 

för 39 skall multipliceras med 1 (39 x 1). Att eleven sedan skall addera 60 med 39 framgår inte 

vilket således utmanar eleven kreativt. På ett mycket liknande sätt utmanar uppgift 22c-23d i Koll 

på matematik 6b kreativt. Eleven behöver dels på egen hand dela upp talet korrekt, dels hitta rätt 

metod; addera de olika delarna av talet.  

Introduktionsuppgiften i Eldorado 6b (se figur 6) utmanar kreativt på ett liknande sätt som 

ovannämnda men skiljer sig något på grund av att det är två olika typer av talsystem. Det framgår 

inte att de olika symbolerna ska adderas – inte heller framgår att platsvärde inte existerar. Eleven 

behöver alltså själv identifiera att de olika symbolerna ska adderas, men också att platsvärde skall 

ignoreras. Första deluppgiften c består av två hårlockar och en lotusblomma, i den ordningen. 

Eleven ska med hjälp av informationen identifiera att talet således består av 100 + 100 + 1000. 

Om eleven utgår ifrån att platsvärde existerar i detta talsystem begår eleven således ett misstag.  

En annan typ av kreativ utmaning som förekommer i både Pixel 5a och Mera favoritmatematik 

6a är att hitta rätt metod i problemlösningsuppgifter. Uppgifterna 108-109 i Pixel 5a och 4a-4c 

Mera favoritmatematik 6a är näst intill identiska i sin karaktär. Den kreativa utmaningen är att 

utifrån den givna informationen hitta rätt metod, i samtliga fall antingen addition eller 

subtraktion. Eftersom det inte explicit står att eleven skall räkna ut 34 + 17 utmanar uppgiften 

kreativt.  

En annan uppgift som utmanar eleven kreativt är den femte deluppgiften i Eldorado 6b (se figur 

6) då eleven skall besvara hur många symboler som krävs för att skriva talet 9999 med egyptiska 

symboler. Eleven behöver här identifiera att talet 9999 består av 9 x 1000 + 9 x 100 + 9 x 10 + 9 

x 1 (vilket varken är vedertaget för en elev i årskurs 4-6, eller framkommer i läromedlet). Om 

eleven har identifierat det är nästa steg att förstå att det behövs 9 symboler av varje sort, och 

eftersom det är 4 olika symboler blir svaret således 9 x 4 = 36. Den kreativa utmaningen är alltså 

att identifiera dessa olika komponenter; dels hur talet bör delas upp i det egyptiska talsystemet 

(vilket är likt det hinduarabiska), dels att identifiera att det behövs 9 symboler av varje sorts 

symbol (9 lotusblommor, 9 hårlockar och så vidare), det vill säga att skapa en funktionell metod. 

I och med talsystemets natur finns det fler sätt att lösa uppgiften. Till exempel den mycket 

ineffektiva lösningen bestående av 99 hårlockar, 9 åsnehovar och 9 fingrar, vilket också 

visserligen skulle ge 9999 (möjligen icke-konventionell lösning men ändå korrekt). En annan 

möjlig lösning en elev skulle kunna finna är genom användning av operationstecken. Till 
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exempel 10 lotusblommor subtraherat med 1 finger, vilket skulle ge svaret 11 symboler; också 

icke-konventionell men än dock korrekt lösning. 

Uppgift 4d (se figur 8) i Mera favoritmatematik 6a kan utmana elever kreativt eftersom svaret på 

uppgiften är 92, vilket är det första talet som inte representeras i tabellen. Det finns inte heller 

någon information som hjälper eleven hitta rätt metod eller lösning. Den enda ledtråd eleven får 

är att ett positionssystem börjar efter talet 60 (se figur 3). Utifrån den informationen ska eleven 

lista ut att talet 92 består av 1 x 60 + 1 x 32. Eleven behöver på egen hand lista ut vad symbolen 

för 60 är och egentligen finns inte tillräcklig information i texten för att eleven ska kunna vara 

säker på att den har gjort rätt. Har eleven dock identifierat att 92 består av 1 x 60 + 1 x 32 och 

därefter hittat på egen symbol för talet 60 har eleven ändå hittat rätt metod för att lösa uppgiften.  

5.2 Vilka möjligheter finns det att utveckla matematiska 

förmågor vid arbete med historiska talsystem? 

5.2.1 Problemlösningsförmåga 

 

Uppgifter som har potential att utveckla elevers problemlösningsförmåga är likt uppgifter med 

kreativa utmaningar sådana där metoden ej är given av läromedlet. Uppgifterna 108 och 109 i 

Pixel 5a (se figur 7) samt 4a-4d i Mera favoritmatematik 6a (se figur 8) är en typ av uppgifter där 

utmaningen ligger i att eleven ska finna rätt räknesätt, det vill säga rätt matematisk operation – i 

samtliga fall addition eller subtraktion. Dessa textuppgifter ger alltså elever möjlighet att utveckla 

sin problemlösningsförmåga; det vill säga att genom information i textuppgifter hitta rätt 

räknesätt eller metod.  

Ytterligare exempel på uppgifter som kan utveckla problemlösningsförmågan är uppgift 1 och 2 i 

Koll på matematik 6b (se figur 9) vars uttalade syfte är att behandla problemlösningsförmågan. 

Uppgiften är relativt fri och det finns inte en korrekt lösning eftersom eleven själv ska skapa ett 

talsystem. I och med uppgiftens fria karaktär är det därmed svårt att bedöma ifall eleven har 

klarat av uppgiften och/eller hittat en lösning. Vad läraren kan kräva av eleven är möjligen att 

talsystemet ska vara någorlunda konsekvent och användbart. Den kreativa utmaningen är således 

att utforma ett talsystem som går att använda och som för varje slumpmässigt givet tal kan 

identifiera eller utforma en symbol. Hur det åstadkoms det här är inte givet och eleven behöver 

på egen hand, med inspiration från andra talsystem (sin concept image om talsystem), strukturera 

ett eget talsystem. Denna uppgift kan behandla flera av de steg som beskrivs i Pólya (1957) som 

problemlösningsprocessen. Eleven behöver förstå problemet/uppgiften (steg 1); Uppgiften är i 

detta fall att skapa ett eget talsystem. Eleven behöver använda sin kunskap om problemet för att 

hitta en lösning (steg 2); I detta fall utifrån sin concept image rörande talsystem, det vill säga sin 

kunskap om vad ett talsystem är och utifrån det förstå tabellens funktion i uppgiften (se figur 9). 
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Genom att eleven fyller i tabellen eller på annat sätt konstruerar sitt talsystem behandlas steg 3 

vilket är steget då lösningen genomförs. Genom att dubbelkolla och testa sitt talsystem inkluderas 

även steg 4 vars syfte är att kontrollera lösningens rimlighet.    

  

 

Figur 9 Koll på matematik (s. 19) Foto: T-STUDIO/iStock/Thinkstock 

5.2.2 Begreppsförmåga 

 

Det finns ett antal vanliga förekommande begrepp i läromedlen som är centrala för det här 

området. Det mest grundläggande är givetvis talsystem. Att förstå begreppet talsystem är 

fundamentalt för att förstå området per definition. Däremot kan det ifrågasättas begreppets roll 

för huruvida eleven ska kunna lösa vissa uppgifter, speciellt gällande introduktionsuppgifterna i 

samtliga läromedel. Det är möjligt att med hjälp av tabeller och informationsrutor översätta 

symboler och siffror och se motsvarigheterna i de olika talsystemen utan att egentligen ha en 

förståelse för vad ett talsystem faktiskt är. Däremot kan eleven just igenom dessa 

introduktionsuppgifter få en grundläggande förståelse för vad ett talsystem är (vilket kanske 

också är syftet med dessa uppgifter). Detta är delvis i linje med Mulwa’s (2015) teori om att 

eleven behöver exponeras för begreppen och stegvis utveckla förståelse för matematiska begrepp. 

Koll på matematik 6b ger eleven goda möjligheter att utveckla begreppsförmågan utifrån 

Mulwa’s (2015) progressionsteori. Ett konkret exempel är uppgift 1 och 2 (se figur 9) som alltså 

är bland de sista uppgifterna i läromedlet relaterade till historiska talsystem. Här spelar begreppet 

en stor roll; eleven behöver vid det här laget ha en förståelse för begreppet talsystem för att kunna 

lösa uppgiften. Ett argument kan också göras för att eleven aktivt använder begreppet vilket 

också lyfts fram av Mulwa (2015) som en faktor för begreppsinlärning. Beroende på hur 

uppgiften genomförs kan eleven aktivt använda begreppet, till exempel om eleven skriver om sitt 

talsystem i ett skrivhäfte, eller presenterar det muntligt för en lärare eller kamrat.   
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Även Eldorado 6b har uppgifter där aktivt begreppsanvändande från eleven är centralt. Ett 

exempel är den andra deluppgiften (se figur 6) där eleven ska resonera kring platsvärde. Frågan 

är formulerad; 

Hur kan du tolka talen trots att symbolerna står i oordning? Varför kan inte våra siffror skrivas i 

oordning? 

Flera begrepp i denna formulering har inte helt uppenbara betydelser. Vad menas med oordning? 

I förhållande till vad? Varför görs det skillnad på symboler och siffror? Eleven behöver ha dessa 

olika begrepp i sin concept image och förstå vad de betyder i just detta fall. Eleven behöver också 

använda begrepp för att besvara frågan. Frågan är vilka begrepp som behöver användas för att på 

ett effektivt sätt besvara frågorna. Platsvärde, positionssystem och additionssystem skulle vara 

användbara begrepp, dock är inga av dessa nämnda i läromedlet. Samma gäller deluppgift 4 och 

6 (se figur 6). Även dessa kräver aktivt begreppsanvändande från eleven, vilket är positivt för 

utvecklande av begreppsförmågan. Det kan dock ifrågasättas om eleven exponeras för 

användbara begrepp så att eleven därefter kan anamma begreppen.  

5.2.3 Resonemangsförmåga 

 

Det läromedel som är mest utmärkande gällande resonemangsförmågan är Eldorado 6b där tre av 

sex uppgifter kräver ett imitativt eller kreativt resonemang. De resterande tre läromedlen har ej 

resonemangsuppgifter. Eleven skall på dessa tre resonemangsuppgifter föra resonemang med ord 

och begrepp istället för uträkningar. Två av dessa tre uppgifter (andra och fjärde, se figur 6) har 

kreativa utmaningar och bör således också kräva ett kreativt resonemang för att besvaras. 

Informationen från läromedlet är inte tillräcklig för att eleven ska repetera eller återberätta ett 

redan presenterat resonemang, det vill säga ett imitativt resonemang, utan eleven behöver på egen 

hand resonera och mer eller mindre gissa sig till ett rimligt resonemang.  

Till exempel den fjärde deluppgiften (se figur 6); Eleven skall resonera kring varför ingen nolla 

är nödvändig i det egyptiska talsystemet. Det finns ingen informationsruta med text som eleven 

kan använda sig av för att på eller mellan raderna finna ett resonemang. Eleven behöver alltså 

genom egen analys av det egyptiska talsystemet finna ett rimligt resonemang för att besvara 

frågan. Genom den här typen av uppgifter får eleven chans att utveckla sin kreativa 

resonemangsförmåga. 

Den sjätte deluppgiften kräver någon form av resonemang. Det kan dock diskuteras huruvida det 

är ett imitativt resonemang eller kreativt resonemang. Eleven skall här identifiera likheter och 

skillnader mellan det hinduarabiska och det egyptiska talsystemet. Den mest uppenbara 

skillnaden som också presenteras är att de två talsystemen har olika tecken. Om eleven enbart ger 

detta som svar hävdar jag att det är ett imitativt resonemang eftersom det av läromedlet redan är 
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givet. En inte lika uppenbar likhet är att tiopotenser spelar stor roll. Om eleven återger det som 

svar har eleven möjligen nått lite längre i sitt resonemang och närmar sig ett kreativt resonemang. 

Det står inte uttalat att det egyptiska talsystemet är baserat på tiopotenser men däremot indikeras 

det av informationsrutan (se figur 6) vilket gör det till ett gränsfall. Eleven behöver dock inte 

använda begreppet tiopotenser specifikt för att med sitt resonemang visa att eleven identifierat 

likheten; Eleven kan exempelvis resonera att varje symbol är tio gånger större än den förra, eller 

att det läggs till en nolla för varje symbol. Det finns andra likheter och skillnader som går att 

diskutera huruvida de kräver ett imitativt eller kreativt resonemang för att hitta. Exempelvis det 

faktum att det egyptiska talsystemet är ett additionssystem. Det framgår inte explicit eftersom 

begreppet inte är representerat, men eleven kan däremot utifrån den första deluppgiften (se figur 

6) identifiera detta på grund av att talen står i oordning. Det förutsätter dock att begreppet 

additionssystem är en del av elevens concept image, eller att eleven använder andra begrepp för 

att föra resonemanget. Resonemangsuppgifter som behandlar likheter och skillnader mellan 

talsystem kan alltså utveckla både den imitativa och den kreativa delen av resonemangsförmågan 

beroende på läromedlets sätt att informera om talsystem.  

5.3 Resultatsammanfattning 

Utifrån analysen kan vissa tendenser urskiljas. De uppgifter som har potential att utveckla 

problemlösningsförmågan har alla potentialen att utmana eleven kreativt. Uppgifterna 108 och 

109 i Pixel 5a (se figur 7), samt 4a-4d i Mera favoritmatematik 6a (se figur 8) är exempel på 

sådana uppgifter. Eleven ställs inför ett matematiskt problem där eleven utifrån information ska 

hitta en metod för att lösa uppgiften, vilket således ger uppgiften potential att utveckla 

problemlösningsförmågan. Metoden (i dessa fall att antingen addera eller subtrahera termerna) är 

inte given av läromedlen vilket därmed ger uppgiften potential att utmana eleven kreativt.  

Uppgifter som kan utmana kreativt har också i vissa fall potentialen att utveckla elevers 

resonemangsförmåga. Eldorado 6b har tre resonemangsuppgifter som alla har potentialen att 

utmana kreativt. Eftersom mängden information läromedlet ger eleven är begränsad behöver 

eleven föra egna resonemang, vilket både är en kreativ utmaning och ett sätt att utveckla den 

kreativa delen av elevens resonemangsförmåga. Resonemangsuppgifter som enbart kräver 

imitativa resonemang, vilket är tillräckligt för den sjätte deluppgiften i Eldorado 6b (se figur 6), 

har potential att utmana eleven konceptuellt eftersom eleven behöver vidga sin concept image. 

Det vill säga att eleven behöver ha kunskap eller förståelse för ett fenomen, i detta fall det 

egyptiska talsystemets symboler exempelvis, och jämföra den kunskapen med sin kunskap om 

hinduarabiska siffror, därmed föra ett imitativt resonemang. Det som gör ett sådant resonemang 

till ett imitativt resonemang är att läromedlet explicit informerar om just de egyptiska 
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symbolerna; till skillnad från nollans betydelse (vilket ej informeras om) som eleven ska resonera 

om i den fjärde deluppgiften (se figur 6) vilket gör att ett kreativt resonemang krävs. Dessa 

resonemangsuppgifter har också potential att utveckla elevers begreppsförmåga eftersom eleven 

behöver använda begrepp för att föra resonemangen.   

Uppgifter som enbart har potentiella konceptuella utmaningar har generellt mindre potential att 

utveckla de tre förmågorna. Vissa undantag finns, till exempel uppgift 1 och 2 i Koll på 

matematik (se figur 9), där en potentiell konceptuell utmaning är att använda sin concept image 

av talsystem för att lösa uppgiften, vilket betyder att begreppet talsystem är centralt och spelar en 

stor roll i uppgiften. Annars visar analysen att det finns mer potential att utveckla förmågorna om 

uppgiften också har potential att utmana kreativt.      
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Något som är värt att diskutera gällande de konceptuella utmaningarna är det faktum att den 

konceptuella utmaningen i flertalet uppgifter, i synnerhet introduktionsuppgifterna, är förmågan 

att kunna tolka en tabell. Att kunna tolka tabeller är visserligen en del av det centrala innehållet i 

kursplanen i matematik (Skolverket, 2018), men det går att ifrågasätta huruvida det är en 

matematisk utmaning i avseende att eleven behöver utföra någon form av uträkning. Det är dock 

en del av kursplanen vilket legitimerar det som innehåll. Det kan också ifrågasättas huruvida det 

är läromedelsförfattarnas intention att den egentliga utmaningen ska vara att tolka tabeller. Det 

läromedel vars introduktionsuppgifters utmaningar förblir att tolka en tabell är Mera 

favoritmatematik 6a. Samtliga introduktionsuppgifter, 1a-1d samt 2a-2d (se figur 3), utmanar 

elevens förmåga att tolka tabell, vilket givetvis inte behöver vara något negativt men det är 

intressant att notera att de resterande läromedlen har ytterligare utmaningar i sina 

introduktionsuppgifter. I Pixel 5a’s introduktionsuppgifter är platsvärde en viktig faktor vilket 

kan utgöra både en konceptuell och kreativ utmaning eftersom eleven behöver ha en förståelse 

för fenomenet platsvärde (konceptuell utmaning), men eleven behöver på egen hand utforska hur 

det fungerar i det babyloniska talsystemet (kreativ utmaning). Koll på matematik 6b utmanar 

också kreativt i sina introduktionsuppgifter så till vida att eleven på egen hand behöver utforska 

och förstå det babyloniska talsystemets struktur. Även Eldorado 6b kan utmana eleven på 

ytterligare sätt med dess introduktionsuppgifter eftersom eleven behöver utforska hur ett 

additionssystem fungerar, utan att veta att det är additionssystem det egentligen handlar om. 

Utifrån det kan det antas att författarna till Eldorado 6b, Koll på matematik 6b och Pixel 5a har 

en intention att utmana eleven på mer än ett sätt. Möjligen finner de ett värde i att utmana eleven 

på dessa ytterligare sätt eftersom de därmed också introducerar matematiska fenomen som 

platsvärde, struktur och mönster samt additionssystem, vilket enligt forskning är centrala begrepp 

som eleven kan utveckla förståelse för med hjälp av undervisning om historiska talsystem 

(Zaslaysky, 2001; Mack 2011).  

En tanke som väcktes under analysen av de kreativa utmaningarna är huruvida 

läromedelsförfattarna medvetet eller omedvetet konstruerade dessa utmaningar. Flera uppgifter 

som utmanar kreativt gör det just för att information saknas. Ett exempel är 

introduktionsuppgiften i Eldorado 6b (se figur 6) där eleven ska översätta egyptiska symboler till 

hinduarabiska siffror. Uppgiften är till synes lätt, men den kräver att eleven ska förstå att varje 

enskild symbol ska översättas och sedan adderas, med andra ord ett mindre komplext talsystem 

än vårt hinduarabiska positionssystem, men ingen information avslöjar att detta är fallet. 

Antingen har författarna varit fullt medvetna om vilken potentiell kreativ utmaning uppgiften kan 
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utgöra för en elev, eller så har författarna räknat med att det egyptiska talsystemets till synes 

okomplicerade struktur är tillräckligt för att eleven ska lösa utmaningen utan ytterligare 

information. Det finns dock forskning som visar att minimala instruktioner i uppgifter, vilket här 

är fallet, inte är effektivt för maximalt lärande (Kirschner & Sweller & Clark, 2006). Att ge 

elever, även med goda förkunskaper, tydliga instruktioner och information är ett lika effektivt sätt 

att undervisa elever. Att inte ge tydliga instruktioner och information kan till och med stjälpa 

inlärning (Kirschner & Sweller & Clark, 2006). Mycket riktigt är dock ett kriterium för att en 

uppgift ska utmana kreativt att information om uppgiftens metod för lösning saknas, vilket den 

här uppgiften lyckas med. Det går dock att problematisera kreativa utmaningar utifrån Kirschner, 

Sweller och Clarks studie som visar på att tydliga instruktioner är att föredra för maximal 

inlärning. En nyckel till att utmana kreativt med uppgifter om historiska talsystem är alltså att 

utelämna information och låta eleven på egen hand utforska och hitta lösningar och samband, 

vilket stämmer överens med Jäders (2019) definition av kreativa utmaningar, men det går att 

ifrågasätta ifall det är ett effektivt sätt att undervisa. Utifrån Kirschner, Sweller och Clarks studie 

(2006) kan därefter slutsatsen dras att det kan vara en god idé att som lärare komplettera 

läroboken ifall instruktionen och informationen i läroboken är otillräcklig för att eleven 

självständigt ska kunna hitta en lösning.    

Genom ett antal uppgifter har eleven möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga. Något 

som är värt att notera är svårighetsgraden hos flera av dessa uppgifter. De uppgifter jag åsyftar är 

108 och 109 i Pixel 5a (se figur 7) samt 4a-4d i Mera favoritmatematik 6a (se figur 8). Om det 

faktum att det är historiska talsystem som används i uppgifterna ignoreras, reduceras uppgifterna 

till addition- eller subtraktionsuppgifter, vilket inte nödvändigtvis är negativt. Eleven får 

möjlighet att utveckla sin förmåga att hantera information och utifrån den bestämma metod, 

vilket korrelerar väl med steg ett, två och tre i Pólya’s (1957) beskrivning av problemlösning. Att 

låta problemlösningsuppgifterna vara av denna karaktär är förmodligen ett medvetet val av 

författarna eftersom huvuddelen av uppgifterna således blir att översätta tal från ett talsystem till 

ett annat, vilket förmodligen är menat att vara det egentliga syftet med uppgifterna. Detta sätt att 

tänka går att koppla till Lengnink och Schlimms (2010) analys av hur undervisning om det 

romerska talsystemet kan hjälpa elever med additionssvårigheter. Genom att använda ett mindre 

komplext talsystem kan eleven lättare fokusera på själva additionen; Liksom här kan eleven 

fokusera på att översätta talen eftersom själva problemet är av ett enklare slag. Det vill säga att 

genom att låta en del av uppgiften vara lättare kan eleven fokusera på det som är viktigt.  

Möjligheten att utveckla begreppsförmågan skiljer sig relativt mycket läromedlen emellan. För 

att eleven ska ha bästa möjlighet att utveckla sin begreppsförmåga behöver läromedlet dels 

exponera eleven för begreppen i ett adekvat sammanhang, dels låta eleven aktivt använda 
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begreppen, enligt Mulwa’s (2015) teori om begreppsinlärning. Samtliga läromedel exponerar 

eleven för begrepp som eleven behöver förstå för att lösa uppgifterna. Pixel 5a använder 

begreppet värde och tiobassystem i samband med informationsrutor om platsvärde, men varken 

platsvärde eller positionssystem nämns, vilket är värt att notera. Eftersom Pixel 5a’s uppgifter till 

stor del handlar om att förstå platsvärde hade det enligt Mulwa’s (2015) teori om att stegvis 

introducera begrepp varit en god idé att använda begrepp som just platsvärde, eller 

positionssystem för att optimera möjligheten att utveckla begreppsförmågan.  Mera 

favoritmatematik 6a nämner begreppet positionssystem, dock utan att förklara dess innebörd, 

eller att begreppet spelar en tydlig roll i uppgifterna. Koll på matematik 6b och Eldorado 6b har 

uppgifter där begreppen spelar en central roll för att lösa uppgiften vilket är positivt enligt Mulwa 

(2015). Det som gör begreppens betydelse viktig för att lösa uppgiften skiljer sig något mellan 

läromedlen. I Koll på matematik 6b, uppgift 1 och 2 (se figur 9), är förståelsen för begreppet 

talsystem viktig eftersom eleven utan den förståelsen inte kommer förstå vad uppgiften går ut på, 

eftersom eleven ombeds skapa ett eget talsystem. I Eldorado 6b spelar begrepp en stor roll också 

eftersom flera av uppgifterna är resonemangsuppgifter. Eleven behöver då använda matematiska 

begrepp för att uttrycka sina resonemang. Det som är intressant att notera i Eldorado 6b är att 

läromedlet inte exponerar eleven för särskilt många användbara begrepp. Begrepp som 

additionssystem, positionssystem och platsvärde hade varit till nytta för eleven för att besvara 

andra, fjärde och sjätte deluppgiften. Dessa begrepp nämns också av forskning som viktiga för att 

eleven ska ha god concept image gällande talsystem (Lengnink & Schlimm, 2010; Nataraj & 

Thomas, 2009; Göbel et. al, 2014). Därför kan det vara en god idé att introducera dessa begrepp i 

läroböcker för att både utveckla elevers begreppsförmåga och concept image om talsystem.   

Gällande resonemangsförmågan är något utav det mest utmärkande att Eldorado 6b är det enda 

läromedlet som har resonemangsuppgifter, det vill säga uppgifter där eleven behöver använda ord 

för att besvara uppgifterna. Uppgifter om historiska talsystem visar sig dock vara ett område med 

mycket potential att utveckla resonemangsförmågan vilket också nämns av Zaslaysky (2001). Ett 

sätt att utveckla elevers resonemangsförmåga är att låta eleven resonera kring likheter och 

skillnader mellan talsystem, likt den sjätte deluppgiften i Eldorado 6b (se figur 6). Genom en 

sådan uppgift kan eleven utveckla både den imitativa och den kreativa delen av 

resonemangsförmågan. Eleven kan dels resonera kring sådant som av läromedlet är givet, till 

exempel skillnader mellan olika talsystems symboler vilket kan utveckla den imitativa delen, dels 

kan eleven hitta likheter och skillnader som av läromedlet inte är givet vilket kan utveckla den 

kreativa delen av resonemangsförmågan. Betyder det att alla resonemangsuppgifter utvecklar 

resonemangsförmågan hos alla elever? Givetvis inte. Däremot har alla resonemangsuppgifter 

potentialen att göra det. Resonemangsuppgifter som potentiellt kan utveckla den kreativa delen 

av resonemangsförmågan är något mer krävande än uppgifter som enbart kräver imitativa 
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resonemang per definition eftersom eleven behöver utveckla sitt eget resonemang. Den andra och 

fjärde deluppgiften i Eldorado 6b (se figur 6) är exempel på resonemangsuppgifter som kan 

utveckla den kreativa delen av resonemangsförmågan. I dessa uppgifter ska eleven resonera kring 

platsvärde, positionssystem och nollans funktion. Tillräcklig information för ett imitativt 

resonemang är ej tillgängligt. Ett sätt att utveckla den kreativa delen av resonemangsförmågan är 

alltså att låta eleven resonera kring olika fenomen i ett talsystem genom att inte ge eleven för 

mycket information.  

Att analysera uppgifter i läroböcker har givit mig insikten om komplexiteten i att författa bra 

läromedel. Uppgifterna behöver dels vara tillräckligt utmanande för att eleven stimuleras, dels 

ska uppgifterna också ha potential att utveckla de olika matematiska förmågorna. Många 

uppgifter har varit inspirerande för mitt kommande yrkesliv och erbjuder idéer till aktiviteter och 

uppgifter inom området. Jag har också insett vikten av instruktioner och information som 

läromedel ger eleven. Ibland är den tillgängliga instruktionen eller informationen inte tillräcklig 

för att eleven självständigt ska kunna lösa uppgiften, utan en lärare är oftast nödvändig för att 

komplettera läromedlet. Den insikten tror jag är viktig att ha med sig som lärare oavsett vilket 

ämne läraren undervisar i.  

6.2 Metoddiskussion 

Valet att analysera läromedlen kvalitativt upplever jag i efterhand ha varit det korrekta valet 

eftersom det har tjänat mitt syfte väl. Eftersom syftet var att analysera den enskilda uppgiftens 

möjligheter och utmaningar lämpade sig en kvalitativ analys av varje enskild uppgift. På detta vis 

kunde jag analysera detaljerna i uppgifterna och uppnå en tillräckligt djupgående representation 

av varje uppgift och därmed skapa förutsättningar för att uppnå syftet. Det går dock att ifrågasätta 

huruvida analysen kunde koncentrerats på ett färre antal uppgifter istället för att behandla 

samtliga uppgifter om historiska talsystem. Genom att analysera ett färre antal uppgifter hade 

analysen möjligtvis blivit av högre kvalitet, men ett sådant val hade riskerat att försämra 

objektiviteten vilket därmed hade kunnat leda till en tendentiös text och icke-motiverade 

val. Genom att analysera varje uppgift har samtliga uppgifter behandlats lika vilket också 

säkerställer att inget av värde går förlorat. Det stärker studiens reliabilitet eftersom det är lättare 

att repetera studien eftersom inga uppgifter kommer exkluderas (Bryman, 2011). Vid en eventuell 

upprepning vet personen som analyserar vilka uppgifter som ska analyseras, det vill säga 

samtliga som handlar om historiska talsystem.  Det stärker också validiteten eftersom syftet 

endast uppfylls om samtliga uppgifter analyseras. Hade vissa uppgifter blivit bortsållade hade 

omotiverade val gjorts som inte är i linje med syftet, vilket hade sänkt studiens validitet (Bryman, 

2011).   
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Varje enskild uppgift förekommer dock ej i resultatdelen. Detta är främst på grund av två 

anledningar. För det första hade resultatdelen riskerat att bli spretig och det hade varit svårt som 

läsare att avgöra vilka uppgifter som är av största analytiskt värde för studiens syfte. Med andra 

ord, vissa uppgifter hade inte mycket att tillföra till resultatet; Andra uppgifter erbjöd en mer 

nyanserad analys eller att en uppgift var lik en annan redan analyserad uppgift, vilket för mig in 

på den andra anledningen. Många uppgifter är väldigt lika varandra, både i det enskilda 

läromedlet, men också läromedlen emellan. För att undvika onödig upprepning gjordes därmed 

valet att nämna en typ av uppgifter (till exempel introduktionsuppgifterna) och sedan nämna 

eventuella detaljer som skiljer som skiljer läromedlen åt.   

 

Det teoretiska ramverket har varit effektivt sätt att besvara samtliga frågeställningar. Konceptet 

med konceptuella och kreativa utmaningar har genomsyrat inte bara frågan om vilka utmaningar 

uppgifter erbjuder utan också frågan om de matematiska förmågorna eftersom förmågorna är 

starkt kopplade till konceptuella och kreativa utmaningar (Jäder 2015; Jäder 2019; Lithner, 

2008). Det har varit ett stort stöd i studien och bidragit till att göra studien tydligare i vad den 

avser undersöka. För mig som författare har det underlättat i själva analysprocessen eftersom jag 

enklare har kunnat urskilja samband mellan vilka utmaningar uppgifterna erbjuder och förmågor 

som kan utvecklas. Givetvis finns dock en risk att analysen blir för snäv och att andra eventuella 

aspekter i uppgifterna går förlorade. Eventuellt finns andra kategorier av utmaningar än 

konceptuella och kreativa som är intressanta att analysera. Med det sagt upplever jag att det här 

teoretiska ramverket har varit adekvat och studiens syfte har uppnåtts vilket är vad som är av 

vikt. Enligt Bryman (2011) är en del av kvalitativ forskning att den aktuella teorin prövas under 

forskningens gång och att teorin kan modifieras under tiden vilket till viss del har skett i den här 

studien. Ramverket av Jäder (2019) om konceptuella och kreativa utmaningar utgår till stor del 

från en elevs förståelse eller erfarenheter, men eftersom den här studien är en läromedelsanalys 

har ramverket modifierats något till att istället handla om potentiella utmaningar i uppgifter vilket 

har tjänat den här studiens syfte bättre.  

 

Valet av läromedel är också givetvis diskutabelt. Med största sannolikhet finns andra läromedel 

med uppgifter inom det här området som skulle tillföra nya aspekter till den här studien, vilket är 

en svaghet. De läromedel som analyserades är dock förekommande i svenska skolor och ger 

därmed en realistisk bild av de uppgifter inom det här området som elever arbetar med under sin 

skolgång. De fyra läroböckerna kommer från tre olika förlag och ger en bred bild av 

läroboksuppgifter om historiska talsystem. Olika talsystem förekommer och olika typer av 

uppgifter som kan utveckla olika matematiska förmågor och erbjuda olika utmaningar är 

representerade vilket gör studien tillräckligt täckande för att uppfylla syftet.  
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6.3 Idéer om fortsatt forskning 

Valet att enbart analysera läroböcker öppnar upp för andra forskningsmöjligheter. I dagens 

samhälle finns givetvis andra medel att tillgå. Digitala läromedel och matematiska spel och 

liknande hade gett ett ytterligare perspektiv som hade kunnat vara av värde. Konkret material är 

också en form av läromedel som går att analysera.  

En annan idé till fortsatt forskning är att undersöka hur lärare använder sig av läroböckerna, 

specifikt uppgifter relaterade till historiska talsystem i sina klassrum. Utgår de ifrån läroböckerna 

när de håller genomgångar, eller adderar de ytterligare information för att uppgifterna ska vara 

lättare att lösa för eleverna?  

Vilket syfte upplever lärare att det finns med undervisning om historiska talsystem? Utgår de 

ifrån kommentarmaterialets syfte eller vad fokuserar läraren på vid undervisning om det här 

området? En kvalitativ studie om lärares bild av området hade varit intressant för att undersöka 

till vilken nivå lärare är medveten om de olika positiva effekterna av undervisning om historiska 

talsystem.  

6.4 Konsekvenser för lärare i praktiken 

Den här studien kan ses som ett stöd för lärare som använder dessa läromedel i sin undervisning. 

De får genom den här studien veta mer om de olika uppgifterna, dels vad som är utmaningen med 

uppgifterna, dels vilka möjligheter uppgifterna har att utveckla elevers matematiska förmågor. 

Lärare kan därmed också veta vad som är viktigt att undervisa om gällande historiska talsystem, 

till exempel vilka begrepp och fenomen som är viktiga för eleverna att förstå, som till exempel 

platsvärde, positionssystem eller additionssystem. Lärare kan också få tips om hur de kan 

utforma egna uppgifter genom inspiration från uppgifter som förekommer i studien.  
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