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Vad testas egentligen i matematikuppgifter? 
hur uppgifters kompetenskrav inom addition med tiotalsövergångar i årskurs 1-3 visar 
sig vid elevlösningar 
 
What does mathematics tasks actually test? 
how competence requirements of tasks regarding addition including transition of tenths 
show in pupils’ solutions through grade 1-3  
 
Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka matematiska kompetenser och uppgifters 
kompetenskrav. Genom observationer och intervjuer med sex elever i årskurs 1-2 har 
det undersökts hur matematiska kompetenser yttrar sig när elever löser uppgifter. 
Uppgifterna behandlar addition med tiotalsövergångar. Även vilka kompetenskrav 
uppgifter har är undersökt. För att analysera resultatet har Boesens (2006) matematiska 
kompetenskrav för uppgifter använts. Resultatet visar att vid lösning av de sju valda 
uppgifterna krävs samtliga sex matematiska kompetenser, vissa krävs vid lösning av en 
uppgift och andra vid lösning av flera uppgifter. Hur många kompetenser eleverna visar 
beror på lösningsmetod, då eleverna kan visa fler kompetenser än uppgiften kräver. 
Vidare visar resultatet att de matematiska kompetenserna är beroende av varandra och 
kan hindra eller föra elevens lösningar framåt. Det framgår också att kompetensernas 
utvecklingsnivå har betydelse för hur de yttrar sig vid elevlösningarna. 
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Elevlösningar, Kompetenskrav, Matematikuppgifter, Matematiska kompetenser, 
Tiotalsövergångar 
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1 Inledning 
Under min tid ute i verksamheten har jag observerat en brist på analys av de uppgifter 
som används i matematikundervisningen, vilket väckt mitt intresse för området. Det 
finns stora skillnader mellan lärares uppfattning om vilka kompetenser elever övar 
under matematikundervisningen och vad de uppgifter elever ges faktiskt kräver av 
eleverna (Liljekvist, 2014). Det tydliggör vikten av att som lärare analysera uppgifter 
och öva på att se uppgifters kompetenskrav för att förstå dem på djupet. Det är inte bara 
viktigt för att kunna förstå uppgifterna, utan också för att kunna planera sin 
undervisning så att eleverna har de verktyg de behöver för att lösa de uppgifter som ges. 
Som lärarstudent är det därför givande att undersöka vad matematikuppgifter kräver av 
eleverna. 
 
För att bättre förstå matematikuppgifter, kompetenskraven som ställs på eleverna samt 
hur dessa krav visar sig i elevernas lösningsförsök kommer matematikuppgifter i 
läromedel undersökas. Genom observationer följt av elevintervjuer med elever i årskurs 
1-3, är syftet att analysera de olika kompetenser uppgifter kräver, samt hur de visar sig 
när eleverna gör lösningsförsök. För att begränsa det matematiska innehållet kommer 
fokus läggas på uppgifter gällande addition med tiotalsövergångar, då innehållet både är 
centralt för årskurserna och något jag sett att elever kan ha svårt för.  
 
För att underlätta kategoriseringen av kompetenserna kommer Boesens (2006) indelning 
att användas. Kategorierna innefattar; problemlösningskompetens, algoritmkompetens, 
kommunikationskompetens, resonemangskompetens, modelleringskompetens samt 
konceptkompetens (Boesen, 2006). Dessa kategorier kommer ligga till grund både för 
analys av uppgifter samt analys av observationer och elevintervjuer. 
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011), 
vidare i texten nämnd som Lgr 11, beskrivs i kursplanen för matematik fem förmågor 
som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla. Förmågorna som beskrivs 
är; problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, metodförmåga, resonemangsförmåga 
och kommunikationsförmåga (Skolverket, 2011). Eftersom förmågorna är centrala i 
elevernas matematikinlärning måste uppgifter vara utformade så att eleverna ges 
möjlighet att utveckla dem. Förmågorna innefattar de kompetenskrav som Boesen 
(2006) använder sig av, med skillnad i deras syfte. Boesens kompetenskrav är 
anpassade för att analysera uppgifter snarare än elevernas lärprocess, vilket är varför de 
kommer användas vid kategoriseringen i detta arbete (Boesen, 2006). 
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2 Syfte 
Syftet är att se hur olika typer av matematikuppgifters kompetenskrav yttrar sig inom 
addition med tiotalsövergångar i läromedel samt vid elevlösningar. 
 
2.1 Frågeställningar 
Vilka kompetenser krävs för att kunna lösa de valda uppgifterna? 
 
Hur visar sig kompetenskraven när eleverna löser uppgifterna? 
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3 Litteraturbakgrund 
Avsnittet behandlar den litteratur som ligger som grund i arbetet. Inledningsvis beskrivs 
uppgifters roll i matematikundervisningen, följt av uppgifters roll i läromedel. Kapitlet 
fortsätter med litteratur gällande elevers utveckling av matematiska kompetenser. 
Avsnittet avslutas med det matematiska innehåll som är relevant för arbetet. 
 
3.1 Uppgifters roll i matematikundervisningen 
Olika matematikuppgifter kräver olika resonemangssätt för att kunna lösas. Boesen 
(2006) kategoriserar upp dessa i två huvudkategorier: kreativt resonemang och imitativt 
resonemang. De uppgifter som kräver kreativa resonemangssätt är uppgifter där eleven 
behöver skapa något nytt eller inte vet hur uppgiften ska lösas. Då krävs att eleven 
resonerar kreativt och på så vis testar sig fram eller funderar ut en lösning. 
Elevlösningarna vid denna typ av uppgifter innebär tre steg. Det första är att det finns 
ett matematiskt objekt, det vill säga något matematiskt innehåll som en uppgift eller ett 
tal. Det andra steget är att det matematiska objektet behöver förändras för att kunna ge 
en lösning. Det går alltså inte bara att följa ett givet tillvägagångssätt utan man måste 
själv finna ett sätt att omvandla objektet. När objektet omvandlats infaller det tredje 
steget som innebär att ett nytt matematiskt objekt skapats, det vill säga ett svar på 
uppgiften. Denna typ av process beskriver författaren som något som kräver att eleven 
kreativt arbetar med matematiken. Vidare beskriver författaren de uppgifter som kräver 
ett imitativt resonemangssätt. Dessa uppgifter är vanligare och kräver olika typer av 
imitativa resonemang så som att följa en given matematisk modell eller upprepa givna 
lösningssätt. Författaren menar att bristen på uppgifter som kräver kreativa resonemang 
innebär att elevers förståelse för matematiken blir begränsad, då de inte själva blir 
tvungna att förstå för att kunna lösa uppgifter (Boesen, 2006). 
 
Även Liljekvist (2014) behandlar olika typer av uppgifter. Författaren har i sin 
doktorsavhandling sammanfört resultat från fyra sammanförda studier. I studierna har 
närmare 200 elever deltagit och 84 dokument analyserats med fokus på 
matematikuppgifter. Genom att observera elever vid arbete med olika typer av uppgifter 
har hon funnit att elever i för stor utsträckning arbetar med imitativa uppgifter. I sådana 
uppgifter ges elever en lösningsmetod som de sedan använder och övar in. Elever som 
arbetade med denna typ av uppgift presterade bättre under tillfället, men sämre när 
samma typ av uppgifter testades igen efter en tid. Elever som istället inte fått någon 
lösningsmetod utan blivit tvungna att själva finna en passande metod presterade inte 
lika bra under tillfället men bättre efter en tid. Författaren menar att imiterande och 
repetitionsuppgifter har ett syfte i undervisningen men att de är meningslösa innan 
eleverna har förståelse för de koncept uppgiften kräver. Som exempel kan en elev som 
saknar förståelse för positionssystemet som koncept inte utveckla sitt lärande genom att 
fortsätta öva samma metod, som endast fungerar i de situationer lösningsmetoder ges. 
Istället krävs att eleven utan dessa stöd tvingas reflektera och därefter förstå. Författaren 
fann också att många uppgifter inte kräver att eleven reflekterar, då lösningsmetoder 
som eleven kan använda utan förståelse ges i uppgiften. Det kan bero på att lärare är 
osäkra på vad elever klarar och inte, och därför inte väljer uppgifter som utmanar 
eleverna (Liljekvist, 2014). Inte alla matematikuppgifter kräver att eleven själv 
reflekterar över arbetet, utan att många uppgifter går att lösa genom att upprepa en 
inövad formel (Petterson & Wistedt, 2013). 
 
Vidare påverkar olika typer av matematikuppgifter elevers bild av matematikämnet. 
Helmane (2016) har genom enkäter och intervjuer med 124 elever i åldrarna 8-9 år 
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undersökt hur elever upplever olika typer av matematikuppgifter samt hur det påverkar 
deras bild av matematikämnet. Författaren fann att de uppgifter som upplevs som för 
svåra ger eleverna starka negativa känslor gentemot matematik som helhet då få elever 
ser misslyckanden som en möjlighet till utveckling. Studien visade även att monotona 
rutinuppgifter och räknesagor gav upphov till negativa känslor. Författaren menar att de 
negativa känslorna beror på brist på variation samt känslor av misslyckande då 
räknesagor ofta är svårtolkade i de tidiga åldrarna på grund av bristande läsförmåga. 
Uppgifter som övar olika matematiska kompetenser på olika sätt kan ge eleverna 
autonomitet vilket förhindrar framtida misslyckanden och därmed påverkar elevernas 
bild av matematikämnet i en positiv rikning (Helmane, 2016). 
 
3.2 Läromedelsuppgifters roll i matematikundervisningen  
Uppgifter i läromedel har stor betydelse för elevernas matematikutveckling. Löwing 
(2004) har genom sin avhandling funnit att elever till stor del arbetar i läromedel. Det är 
inte heller ovanligt att eleverna arbetar med läromedel som kräver genomgångar utan att 
få det, vilket innebär att de får problem att förstå innehållet samt tolka texten. För att 
eleverna ska nå förståelse menar hon att eleverna måste förstå vad målet är innan de 
arbetar (Löwing, 2004).  
 
Även Pettersson och Wistedt (2013) beskriver fördelar och nackdelar med det stora 
fokus läromedel har vid matematikundervisningen. De har i sin bok sammanställt två 
forskningsprojekt om barn med fallenhet för matematik. De menar att ett problem med 
läromedel i matematik är att de inte stimulerar elever med fallenhet för matematik, 
vilket gör att de lätt tråkas ut och tappar intresse för matematikämnet. Författarna menar 
att det krävs ett medvetet arbete med aktiviteter och uppgifter som fokuserar på olika 
aspekter av elevernas lärprocess, så som de olika förmågorna eleverna behöver utveckla 
för att hantera matematiken. Genom ett medvetet användande av läromedlet kan det 
vara en resurs för elevernas utveckling av matematiska förmågor (Pettersson & Wistedt, 
2013). Loewenberg och Ball (1996) har även de genom sina studier funnit nackdelar 
och fördelar med läromedel. Huruvida användningen av ett läromedel är lyckad eller 
inte har de funnit beror på flera olika faktorer. Avsaknaden av samarbete mellan lärare 
och de som utvecklar läromedel leder till att läromedels fulla potential inte utnyttjas. 
Författarna beskriver att lärarhandledningar sällan innehåller information om de 
pedagogiska för- och nackdelar olika uppgifter har vilket leder till att lärares tolkning av 
dem får stor avgörelse för hur väl läromedlet används. Ofta ligger stor noggrannhet och 
analys bakom framtagandet av uppgifter i läromedel, som riskerar gås till spillo om inte 
läraren också vet om dessa. Används läromedlet på rätt sätt kan de på grund av det stora 
arbetet som ligger bakom framtagandet av uppgifterna bidra med givande uppgifter. 
Lärare har inte möjlighet att lägga lika mycket tid och energi på val av uppgifter som 
framtagarna av läromedel, vilket gör läromedelsuppgifter till en unik resurs. Det krävs 
dock att läraren har förståelse för uppgifterna och deras syfte för att de ska kunna 
användas på bästa möjliga sätt (Loewenberg & Ball, 1996). 
 
3.3 Elevers utveckling av matematiska kompetenser 
Elever behöver öva flera matematiska kompetenser inom matematiska områden för att 
få en djupgående förståelse. Laine, Näveri, Ahtee och Pehkonen (2014) har gjort en 
studie där 704 elevers problemlösningsförmåga undersökts. Genom tester innehållandes 
uppgifter som testar olika matematiska kompetenser fann de att elevers förståelse för 
matematiskt innehåll är beroende av att flera kompetenser övas inom det innehållet. 
Författarna menar att arbete där olika kompetenser övas gör att elevernas förståelse blir 
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djupare, vilket i sin tur påverkar deras problemlösningsförmåga. I studien klarade de 
flesta elever att lösa uppgifterna, men det fanns skillnader i hur många olika 
lösningsförslag de kunde se. Vissa elever såg bara ett sätt att lösa uppgiften medan 
andra klarade av att se att det fanns ett obegränsat antal lösningar. Författarna menar att 
det beror på att elevernas konceptkompetens är begränsad av att elevernas övriga 
kompetenser inte övats inom det matematiska området som uppgifterna behandlade. 
Genom att öva sin resonemangskompetens och kommunikationskompetens hade 
eleverna tvingats motivera och bevisa sina matematiska val, vilket författarna menar 
hade utvecklat elevernas förståelse för konceptet. Bristande övning av samtliga 
kompetenser visade sig i studien genom att elever klarade av att ge ett korrekt svar men 
inte motivera eller förklara det (Laine et al., 2014).  
 
Elevers uppfattning av sina matematiska kompetenser har betydelse för deras 
matematikutveckling. Foster (2015) har genom att jämföra 345 elevers resultat på 
matematikuppgifter med elevernas upplevelse av hur väl de kunde lösa uppgifterna, 
funnit att elever vid mötet med uppgifter de klarar av att lösa har en relativt god 
uppfattning om deras matematiska kompetens. De elever som inte klarade av 
uppgifterna visade en något lägre korrelation mellan deras kompetens och 
självförtroende, men även de visade god uppfattning om deras matematiska 
kompetenser. Författaren menar att det är viktigt för elevernas utveckling att de är 
medvetna om, samt har en korrekt bild av sina matematiska kompetenser. Det kan 
uppnås genom bedömning och feedback från lärare (Foster, 2015).  
 
Även lärares bild av uppgifters kompetenskrav är av vikt. Wernberg (2009) skriver i sin 
doktorsavhandling om en learning study som utförts under mer än ett års tid. I årkurs tre 
och fyra har tre klasser och deras lärare fokuserat på lärandeobjekt för att ta reda på 
skillnader och likheter mellan vad lärare har för tro och avsikt att eleverna kan och ska 
lära sig och det som eleverna faktiskt lär sig genom de uppgifter de ges. Författaren har 
funnit bland annat att det finns stora skillnader mellan hur lärare upplever elevers 
kunskap och vad eleverna kan, något som förklaras med svårigheter för lärarna att inta 
elevers perspektiv. Vidare menar hon att lärare inte heller reflekterar kring hur 
lärandeobjekt framställs i tillräckligt stor utsträckning. Större fokus bör läggas på analys 
av lärandeobjektet för att eleverna ska nå förståelse (Wernberg, 2009). 
 
Det är också viktigt att lärare reflekterar kring användandet av ett korrekt matematiskt 
språk, då det har betydelse för elevernas matematikinlärning. Powell och Driver (2015) 
har genom en studie med 110 elever i matematiksvårigheter undersökt effekten av hur 
matematiskt språk påverkar inlärningen av addition. Genom tre olika grupper har de 
funnit skillnader i elevers resultat beroende på om de får fokuserad undervisning i 
addition med och utan användande av korrekt matematiskt språk, samt om 
undervisningen fortgår som vanligt. De fann att båda grupperna som fick fokuserad 
undervisning i addition visade liknande förbättringar av sina additionskunskaper, medan 
de som hade sin vanliga undervisning inte visade denna förbättring. De elever som 
ingick i gruppen som använde sig av korrekt matematiskt språk visade också 
förbättringar i sitt matematiska ordförråd, men också i sin förståelse för matematiska 
koncept. Författarna har genom sin studie dragit slutsatserna att det är viktigt att lärare 
förstår och konsekvent använder sig av ett korrekt matematiskt språk.  De har också 
funnit att undervisningen bör ge eleverna rikligt med tillfällen att genom 
kommunikationsuppgifter få utveckla sitt matematiska ordförråd, inte minst för att 
elever i matematiksvårigheter ska utveckla sina kunskaper (Powell & Driver, 2015). 
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3.4 Matematiskt innehåll 
Avsnittet inleds med att behandla addition och subtraktion följt av positionssystemet. 
 
3.4.1 Addition och subtraktion 
Att lära sig att se sambandet mellan addition och subtraktion är olika svårt för olika 
elever. McIntosh (2008) menar att det beror på bristande förståelse för någon eller några 
av de steg som krävs för att kunna se additioner och motsvarande subtraktion som en 
helhet. Exempel på detta är att automatiskt veta att ?=5 i 3+?=8 eftersom 8-5=3. Vidare 
beskriver författaren att det är avgörande att eleven får arbeta på flera olika sätt vid 
addition och subtraktion. Det beror på att olika uppgifter ställer olika krav på eleven, 
exempelvis kräver en textuppgift inte samma kunskaper som en uppgift i symbolform. 
Även de matematiska språket kan innebära svårigheter för eleverna om de inte fått 
arbeta på olika sätt. En risk ligger i att eleven inte läser uppgifter noggrant, utan istället 
letar efter signalord som till exempel fler eller färre och sedan väljer räknesätt efter det, 
utan att förstå vad det är som ska beräknas. Författaren menar att elever riskerar att följa 
inlärda lösningssätt istället för att kreativt analysera hur de kan lösa uppgifter om de inte 
får arbeta varierat eftersom de inte uppmuntras till ett flexibelt sätt att arbeta med 
matematik. Vidare krävs också att eleverna får lära sig flera sätt att beräkna addition och 
subtraktion för att inte riskera fastna i att endast ha uppåt- eller nedåträkning som metod 
för att lösa additioner och subtraktioner. För att uppnå effektiva sätt att beräkna addition 
och subtraktion menar författaren också att det är viktigt att färdighetsträna tabellerna 0-
20 för att automatisera dem (McIntosh, 2008). 
 
3.4.2 Positionssystemet 
Elevers förståelse av positionssystemet är av betydelse för deras möjlighet att kunna 
lösa matematiska uppgifter. McIntosh (2008) skriver om vårt talsystem som är hindu-
arabiskt och består av 10 symboler. Det innebär att symbolernas placering påverkar dess 
värde, vilket kallas positionssystemet. För att kunna utföra beräkningar krävs att 
eleverna har förståelse för positionssystemet. Det finns flera svårigheter elever kan ha 
med positionssystemet, redan vid tiotal kan det vara svårt att se tio ental som en enhet i 
ett tiotal. När eleverna väl förstått detta är det vanligaste misstaget att man istället byter 
plats på siffrorna, så 21 blir 12. När eleverna sedan ska lära sig hundratal är 
svårigheterna lika de som vid tiotal (McIntosh, 2008). 
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4 Teori 
Detta avsnitt innehåller det ramverk som använts vid analys av resultatet. Boesens 
(2006) indelning av de kompetenser uppgifter kräver har använts, vilka i detta avsnitt 
beskrivs mer ingående. Boesens (2006) kategorier är utformade för analys av uppgifter. 
Boesens (2006) beskrivning har kompletterats för att ge en bredare bild av de 
matematiska kompetenserna. 
 
4.1.1 Problemlösningskompetens 
Problemlösningskompetensen skriver Boesen (2006) krävs för att elever ska kunna lösa 
olika typer av matematiska problem. Vad som är ett matematiskt problem är 
individuellt, då det beror på elevens tidigare erfarenheter. För att en uppgift ska vara ett 
problem krävs att eleven måste skapa något nytt vid mötet med problemet, det vill säga 
använda sin kunskap i en situation de inte tidigare varit i. Uppgiften måste därför vara 
skapad på ett sätt att den inte leder eleven in i lösningsförslag eller tydligt går att lösa 
med en för eleven välkänd metod. Det gör att de uppgifter som vanligtvis är problem är 
ovanliga, utformade på ett annorlunda sätt än eleven är van vid eller komplexa uppgifter 
(Boesen, 2006). Även Wistedt och Pettersson (2013) beskriver problem som något som 
kräver något nytt av eleven, men betonar också att de bör utveckla elevens tankemönster 
så nya matematiska insikter kan nås.  
 
Det är av stor vikt att elever arbetar med problemlösningsuppgifter, eftersom det hjälper 
eleverna att se verkliga situationer i matematik, likväl som att matematik inte bara finns 
i matematikundervisningen. Ahlberg (2000) menar att det kan leda till att eleverna 
finner större mening i att lära sig matematik. För att det ska bli meningsfullt för eleven 
krävs också att problemlösningsuppgifterna engagerar eleven (Ahlberg, 2000). Olsson 
(2000) skriver att problemlösningskompetensen hör samman med flera andra 
kompetenser, samt att problemlösning kan utveckla även dessa, exempelvis 
kommunikationskompetensen och resonemangskompetensen (Olsson, 2000). 
  
4.1.2 Algoritmkompetens 
Det centrala i algoritmkompetensen är att i välkända uppgifter kunna känna igen och 
använda sig av välkända metoder (Boesen, 2006). Denna typ av uppgifter kräver därför 
inte att eleven skapar något nytt, utan istället känner igen vilken metod som ska 
användas och kan utföra den på ett riktigt sätt. Uppgifter som kräver algoritmkompetens 
är vanligtvis rutinuppgifter som eleven tidigare arbetat med, exempelvis algoritmer 
(Boesen, 2006).  
 
4.1.3 Kommunikationskompetens 
Kommunikationskompetensen beskriver Boesen (2006) innebär att man kan ta in, förstå 
och kommunicera matematiskt innehåll vidare både muntligt och skriftligt. 
Kompetensen innefattar även att man kan använda och förstå matematiska begrepp. De 
uppgifter som kräver kommunikationskompetens är ofta av sådan natur att man ska 
beskriva och förklara matematiskt innehåll genom till exempel att förklara matematiska 
regler eller lösningar. Gemensamt för uppgifter som kräver kommunikationskompetens 
är att de innefattar krav på elevens matematiska språk. Kompetensen krävs också när 
elever hjälper varandra genom att förklara hur man kan gå tillväga för att lösa en uppgift 
(Boesen, 2006). Även Ahlberg (2000) beskriver att elevers kommunikationskompetens 
behöver övas. Genom arbete med uppgifter som stimulerar 
kommunikationskompetensen ges eleven möjlighet att göra egna matematiska 
upptäckter. Utan att öva den riskerar eleven att tappa sin tilltro till sin egen förmåga och 
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vill istället bli tillsagd hur en uppgift ska lösas snarare än att försöka förstå och själv 
lösa den (Ahlberg, 2000). Även Löwing (2004) diskuterar 
kommunikationskompetensen. Hon beskriver att kompetensen tog mycket liten plats i 
undervisningen som hon observerat och att elevernas matematiska språk därför var 
bristfällig. Även hon framhäver vikten av att öva kompetensen (Löwing, 2004). 
 
4.1.4 Resonemangskompetens 
Resonemangskompetensen innebär att eleven kan följa och föra matematiska 
resonemang (Boesen, 2006). Resonemangen är av logisk och teoretisk natur och bygger 
på antaganden och matematiska regler. Det är också möjligt att föra resonemang med en 
grund av observationer av exempelvis mönster för att sedan komma fram till hur de ska 
fortsätta. På grund av de olika sätt man kan finna grund till matematiska resonemang 
kan uppgifter som kräver resonemangskompetens vara utformade så eleven undersöker 
och utforskar, dock kräver inte kompetensen att eleven skapar något nytt, som vid 
problemlösningskompetensen. Uppgifter som kräver resonemangskompetens är 
exempelvis uppgifter där eleven ska testa hypoteser, finna bevis eller motbevis, 
analysera lösningar eller uppgifter där eleven behöver förklara det matematiska 
innehållet (Boesen, 2006).  
 
Även Wistedt och Pettersson (2013) beskriver resonemangskompetensen och menar att 
genom att arbeta med uppgifter där elever argumenterar kring ett matematiskt innehåll, 
som exempelvis ett lösningsförslag, så lär sig eleven även att finna logiska bevis för 
sina resonemang vilket är ett av matematikämnets karaktärsdrag. Eleverna övar också 
genom denna typ av uppgifter att korta ned sina resonemang till det väsentliga vilket 
förenklar lösning av uppgifter (Wistedt & Pettersson, 2013). Också Ahlberg (2000) 
betonar vikten av uppgifter som övar elevers resonemangskompetens. Hon beskriver att 
de genom att resonera både lär sig själva och varandra. För att kompetensen ska 
utvecklas krävs rikligt med tillfällen att öva upp den, får inte eleverna det kan man inte 
heller kräva eller förvänta sig att de ska utveckla sin resonemangskompetens (Ahlberg, 
2000). 
 
4.1.5 Modelleringskompetens 
Modelleringskompetensen beskriver Boesen (2006) innebär att eleven kan utforma en 
matematisk modell för att förklara en situation som från början inte är matematisk. 
Kompetensen innefattar också att utvärdera om modellen fungerar samt vilka 
begränsningar som finns. Ofta är uppgifter som kräver modelleringskompetensen 
problemlösningsuppgifter, men det är inte ett krav att de ska vara det (Boesen, 2006).  
 
Även Ahlberg (2000) skriver om modelleringskompetensen och menar att matematiska 
modeller är olika sätt att förklara ett fenomen, exempelvis de naturliga talen. Barn 
använder sig av olika modeller och när de till exempel löser ett problem med hjälp av 
bild och ord så skapar de egna modeller (Ahlberg, 2000). Även Löwing (2004) 
diskuterar vikten av att eleverna med hjälp av erfarenhet utvecklas så att de själva kan 
forma matematiska modeller för att vid senare tillfällen applicera dem i nya situationer. 
 
4.1.6 Konceptkompetens 
Konceptkompetensen menar Boesen (2006) handlar om förståelse för matematiska 
koncept, exempelvis positionssystemet. Den innefattar förståelse för hur konceptet 
används, dess syfte och definition. Konceptkompetensen innehåller också att eleven kan 
förstå konceptet i olika situationer och representationer. För att ta reda på elevers 
konceptkompetens krävs ofta att man använder sig av uppgifter där eleven kommer i 



  
 

9 

kontakt med konceptet i nya situationer och i flera representationer. Därför är de 
uppgifter som kräver konceptkompetens ofta öppna, ovanliga eller innebär att eleverna 
ska förklara konceptet (Boesen, 2006). 
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5 Metod 
Inledningsvis beskrivs val av metod, följt av urval. Vidare beskrivs de etiska 
överväganden som gjorts följt av genomförande och databearbetning. Kapitlet avslutas 
med arbetets trovärdighet och äkthet samt beskrivning av val av uppgifter. 
 
5.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativa och kvantitativa studier skiljer sig åt. Kvalitativa studier har ett förklarande 
syfte, där man till exempel önskar förstå processer, personers erfarenheter, upplevelser 
eller åsikter (Starrin & Svensson 1994). I arbetet har en kvalitativ metod använts, 
eftersom syftet var att få djupare förståelse för uppgifter, dess kompetenskrav och hur 
de visar sig när elever löser dem. Denscombe (2009) beskriver att ett kvalitativt 
utgångsläge är önskvärt när man önskar förklara och förstå fenomen. Metoder som 
intervjuer, observationer och dokumentanalyser är därför passande, då de ger djupa 
förklaringar till det man önskar undersöka, exempelvis interaktioner mellan människor 
(Denscombe, 2009). Fokus i denna undersökning har legat på interaktion elever 
emellan, elevers möte med olika uppgiftstyper och deras upplevelser och tankar kring 
det, vilket en kvalitativ metod kan ge svar på.  
 
5.1.1 Observation 
Det finns två olika typer av observationer med skilda syften; systematisk och deltagande 
observation (Denscombe 2009). Den senare menar Denscombe (2009) är anpassad för 
att få fram kvalitativa data. Därför har den använts i detta arbete, dock användes ett 
observationsschema som vanligtvis hör samman med systematiska observationer. 
Denscombe (2009) förklarar att systematiska observationer genom 
observationsscheman ämnar minimera brister vid observationen, så som att 
observatören inte minns eller hinner föra in data i sina anteckningar. Därför används 
ofta observationsscheman med redan införda kategorier där observatören snabbt kan 
föra in data utan att missa annat som sker (Denscombe, 2009). För att undvika dessa 
felkällor har en deltagande observation med observationsschema använts. 
Förhoppningen var att ta del av de fördelar som en deltagande observation medför 
samtidigt som felkällor undviks. Den deltagande observationen skriver Denscombe 
(2009) har flera fördelar. Eftersom de observerades miljö inte förändras behåller 
observationen sin naturlighet och risk för konstlade situationer minskar. Genom att 
observera skeendet i sin kontext är de också lättare att tolka rätt, vilket även det minskar 
risk för felkällor (Denscombe, 2009). Observationerna som utförts i detta arbete har 
utförts som en deltagande observation med ett observationsschema och eleverna har 
vetat om att de observerats. 
 
5.1.2 Intervju 
Intervjuers största potential ligger i att undersöka komplicerade frågor. För att ta reda på 
hur människor känner eller uppfattar något krävs en större djupdykning än exempelvis 
ett frågeformulär kan ge (Denscombe 2009). Vidare är det lättare för intervjuaren att få 
mer utförliga svar eftersom det vid tillfället går att ställa förtydligande följdfrågor. 
Intervjuer är också lämpliga vid känsligare frågor (Denscombe, 2009). I detta arbete har 
intervjuer gjorts med elever i årskurs 1-3, vilket kan ha medfört att intervjuerna uppletvs 
som känsligare än om de genomförts med vuxna. Denscombe (2009) beskriver 
intervjuareffekten, vilken innebär att respondentens svar påverkas av vem intervjuen 
utförs av. Det som ökar risken för påverkan av intervjuareffekten är bland annat 
åldersskillnad mellan intervjuaren och respondenten samt status eller profession 
(Denscombe, 2009). I detta fall har åldersskillnaden varit stor, samtidigt som relationen 
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mellan intervjuaren och respondenterna inte varit jämn statusmässigt, då en vuxen lärare 
intervjuat elever. En förhoppning är att eleverna känt sig mer bekväma vid intervjuerna 
eftersom de känt mig sedan tidigare. 
 
Av både bekvämlighetsskäl och för att göra intervjun mindre känslig för respondenterna 
har de personliga intervjuerna tagit plats i elevernas vanliga skolmiljö under skoltid. 
Denscombe (2009) menar att personliga intervjuer inte bara har fördelen att de är lätta 
att arrangera, utan att de även ger en unik möjlighet för respondenten att få fram sin 
åsikt. Vilken data man får ut av intervjun beror också på hur pass strukturerad man valt 
att ha den. Intervjuer kan vara så pass strukturerade att de närmast liknar ett 
frågeformulär där samtliga frågor och dess ordning står i intervjuguiden. Intervjuer kan 
också vara ostrukturerade utan intervjuguide (Denscombe, 2009). I detta arbete har 
semistrukturerade intervjuer använts för att ge tydliga svar på samtliga frågor i 
intervjuguiden, samtidigt som respondenterna gavs frihet att fokusera på det de ansåg 
mest centralt under intervjun.  
 
5.2 Urval 
I arbetet har observationer och intervjuer gjorts med 6 antal elever i årskurs ett och två. 
Eleverna går i fyra olika klasser och har olika lärare. Skolan eleverna går på har ca 90% 
elever med annat modersmål än svenska. Denscombe (2009) förklarar att den kvalitativa 
naturen i personliga intervjuer och observationer gör att respondenterna oftast väljs ut 
snarare än slumpas. Valet kan bero på praktiska skäl som exempelvis vid ett 
bekvämlighetsurval, vilket innebär att man valt respondenter utifrån vilka som funnits 
tillgängliga. Urvalet kan också baseras på personers kunskaper eller situation, vilket gör 
dem till nyckelpersoner eftersom de bidrar med något inte alla kan bidra med 
(Denscombe, 2009). I detta arbete har ett bekvämlighetsurval gjorts då respondenter 
från en skola jag besökt tidigare valts. Vidare har eleverna också valts ut baserat på 
deras nuvarande årskurser eftersom de i det avseendet är nyckelpersoner.  
 
5.3 Etiska överväganden 
Under hela arbetet har etiska överväganden gjorts. Dessa har sin grund i de etiska krav 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver. Dessa krav innebär att eleverna och deras 
vårdnadshavare i förväg har fått välja om eleven ska delta eller inte och att de blivit 
informerade om sina rättigheter. Eleverna har när som helst kunnat dra sig ur utan 
konsekvenser eller frågor. Datan som samlats in har hanterats anonymt och endast jag 
som författare har vetat vilka som deltagit. Datan har också presenterats på ett sådant 
sätt i arbetet att det inte går att spåra den till individer. För att vara säker på att eleven 
vill delta har deras rättigheter upprepats även vid observation- och intervjutillfället och 
de har blivit tillfrågade om de velat delta eller inte. 
 
5.4 Val av uppgifter 
Innan eleverna fått lösa uppgifter eller svara på intervjufrågor analyserades en mängd 
olika uppgifter ur åtta olika läromedel. Ur dessa valdes sju uppgifter ut (se bilaga D) 
inom det matematiska området addition med tiotalsövergångar. De utvalda uppgifternas 
syfte var att på olika sätt belysa de matematiska kompetenserna så att en observation av 
hur de visar sig vid elevlösningar gjordes möjlig. För att kunna observera hur de olika 
kompetenserna visar sig valdes så olika uppgifter som möjligt samt uppgifter som 
kräver olika kombinationer av kompetenser, eftersom de flesta uppgifter kräver flera 
kompetenser. När uppgifterna valts sattes de ihop till ett häfte som eleverna vid 
observationerna fick lösa. Denscombe (2009) skriver att dokument har fördelen att de är 
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objektiva och faktabaserade, dock innebär analys av dokumenten alltid en subjektiv 
process då de behöver tolkas. Vidare innebär de val av fokus vid analysen också en 
subjektivitet, då visst innehåll belyses och annat exluderas (Denscombe, 2009). I detta 
arbete innebär valet av uppgifter en subjektiv bedömning, då uppgifter valts ut baserat 
på deras kompetenskrav. 
 
5.5 Genomförande 
Inledningsvis informerades fyra klasser med sammanlagt 67 elever om arbetet. Samtliga 
elever fick med sig en kopia av missivbrevet hem och blev informerade om att det var 
frivilligt att delta, samt att de om de valt att delta måste få samtycke från 
vårdnadshavare. Utav dessa 67 elever observerades och intervjuades sex elever parvis. 
Eleverna fick under lektionstid lösa uppgifter i par och ombads att samarbeta, följt av att 
de fick svara på frågor om de lösta uppgifterna, även då i par. Paren har valts ut så att 
eleverna känner varandra och förhoppningsvis känner sig bekväma med varandra. Innan 
observationen påmindes eleverna om deras rättigheter, samt blev tillfrågade om det är 
okej att tillfället spelades in. Samtliga observationer och intervjuer spelades in med ljud. 
 
Observationen inleddes med att eleverna fick en varsin kopia av de sju uppgifter de 
skulle lösa. De ombads att lösa uppgifterna tillsammans. Samtliga uppgifter gick vi 
tillsammans igenom innan, för att undvika språkliga missförstånd. Eleverna löste sedan 
uppgifterna tillsammans och de observerades med hjälp av observationsschemat. När 
eleverna löst uppgifterna ställdes frågorna ur intervjuguiden direkt. Eleverna fick 
tillsammans svara på frågorna. För att undvika att någon elev inte skulle svara på 
frågorna, alternativt att någon skulle ta för mycket plats, tillfrågades båda eleverna på 
samtliga frågor. Eleverna tillfrågades först på varannan fråga, för att bådas åsikter skulle 
komma fram. 
 
5.6 Databearbetning 
Bearbetningen av den insamlade datan från observationerna och intervjuerna inleddes 
samma dag som de genomförts. Eleverna döptes vid databearbetningen till E1-E6. 
 
Inledningsvis transkriberades inspelningen av observationen. Den nedförda datan i 
observationsschemat renskrevs och lades till i samma dokument som transkriberingen. 
Fortsättningsvis färgmarkerades nyckelord för att förenkla analysen. Sedan analyserades 
uppgift för uppgift med hjälp av nyckelorden, för att staka ut vilka kompetenser som 
visat sig vid lösningarna av de olika uppgifterna. Detta gjordes för varje 
observationstillfälle. Även intervjuerna transkriberades och nyckelord färgmarkerades. 
Databearbetningen av intervjuerna analyserades på samma sätt som observationerna, det 
vill säga uppgift för uppgift. Datan från intervjuerna sammanfördes sedan med datan 
från observationerna. Slutligen sammanfattades resultaten för samtliga observationer 
och intervjuer, för att hitta likheter och skillnader mellan de olika observations- och 
intervjutillfällen som genomförts. 
 
5.7 Trovärdighet och äkthet 
För att skapa så hög kvalitet i arbetet som möjligt har kvalitetskriterierna varit i åtanke 
under hela arbetets gång. Bryman och Nilsson (2011) menar att det vid kvalitativa 
arbeten är mer passande att använda sig av Lincoln & Gubas (1985,1994) 
kvalitetsbegrepp. Dessa liknar kvalitatetsbegrepp som används vid kvantitativa arbeten, 
men är anpassade att användas vid kvalitativa arbeten. Begreppen som används är 
trovärdighet och äkthet. Trovärdighet kan i sin tur delas upp i: tillförlitlighet, 
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överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman & Nilsson, 
2011). 
 
För att få så hög tillförlitlighet i arbetet som möjligt har triangulering utförts och 
uppgifterna har lösts i så naturliga miljöer som möjligt för eleverna. Bryman och 
Nilsson (2011) beskriver att triangulering är att man med hjälp av flera metoder 
försöker säkerställa att datan som samlats in är korrekt. I detta arbete användes både 
observationer och intervjuer vilket innebar att datan som samlats in med en metod har 
kunnat jämföras med datan som samlats in av den andra metoden. Elevernas svar vid 
intervjuerna har kunnat bekräfta, komplettera eller motsäga observationerna och 
tvärtom.  
 
Ett kvalitativt arbetes överförbarhet är komplext eftersom det ofta innebär studier av 
specifika situationer. Bryman och Nilsson (2011) menar att man vid kvalitativa arbeten 
ska beskriva kontexten så pass väl att de som läser arbetet har möjlighet att förstå miljön 
arbetet ingått i och kunnat avgöra hur pass överförbara resultaten är. I detta arbete har 
överförbarheten ökats genom en så noggrann beskrivning som möjligt. Eftersom det är 
ett litet arbete med sex stycken respondenter blir överförbarheten lägre. Hade möjlighet 
funnits hade fler elever kunnat delta vilket hade ökat överförbarheten.  
 
Pålitligheten i ett arbete påverkas av hur pass väl arbetets process beskrivits (Bryman & 
Nilsson, 2011) För att skapa så hög pålitlighet i arbetet som möjligt har samtliga faser i 
arbetet redovisats. Detta för att skapa så hög insyn som  möjligt i arbetets 
tillvägagångssätt och resultat. Intervjuguide, observationsschema och de uppgifter som 
använts i arbetet har alla lagts som bilagor för att öka pålitligheten ytterligare. 
 
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär till vilken grad man låtit det subjektiva 
påverka arbetet (Bryman & Nilsson, 2011). Genom arbetets gång har subjektiviteten 
varit i åtanke, eftersom det är omöjligt att frånkomma. Vid intervjuer, observationer och 
val av uppgifter påverkas resultaten av vem som utför dem, vilket försökts motverkas 
genom ständig medvetenhet av subjektiviteten.  
 
Till sist påverkar även äktheten arbetets kvalitet. Bryman och Nilsson (2011) beskriver 
att ett arbetes äkthet beror på hur pass rättvis bild den ger av det som studerats. I arbetet 
har triangulering använts för att ge en så rättvis bild som möjligt. Eleverna har också 
fått lösa uppgifterna i deras vanliga skolmiljö för att situationen ska vara så naturlig som 
möjligt. Genom dessa åtgärder samt noggrann analys av resultatet är förhoppningen att 
arbetet ska ha givit en så rättvis bild som möjligt då en helt rättvis bild inte är möjlig att 
ge. 
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6 Resultat och Analys 
Inledningsvis beskrivs resultat och analys gällande de kompetenser som krävs för att 
lösa de valda uppgifterna. Vidare redogörs för resultat och analys för hur elevernas 
kompetenser yttrar sig vid elevlösningarna. 
 
6.1 Vilka kompetenser krävs för att kunna lösa de valda uppgifterna? 
Vid föranalysen av uppgifter framgår att de valda uppgifterna kräver följande 
kompetenser: 
 
Uppgift # Kompetenskrav: 
1 Algoritmkompetens 
2 Konceptkompetens 
3 Modelleringskompetens 

Algoritmkompetens 
4 Kommunikationskompetens 

Algoritmkompetens 
5 Modelleringskompetens 

Algoritmkompetens 
6 Resonemangskompetens 

Algoritmkompetens 
7 Problemlösningskompetens 

Kommunikationskompetens 
Konceptkompetens 
Modelleringskompetens 
Resonemangskompetens 

 
6.1.1 Uppgift 1 

 
Publiceras med tillstånd av Gleerups förlag (Brorsson, 2014:80) 
 
Vid föranalysen framkommer att den bärande kompetensen för uppgiften är 
algoritmkompetens. Det bekräftas vid observationerna och intervjuerna men även 
konceptkompetensen visar sig vid observationerna kunna avgöra om eleverna klarar att 
lösa uppgiften eller inte. Likhetstecknets placering gör att de elever med svag 
konceptkompetens för likhetstecknets betydelse inte klarar av att lösa spalterna åt höger 
och i mitten, trots att deras algoritmkompetens är tillräcklig för att klara additionerna.  
 
Som Boesen (2006) skriver är uppgifter som kräver algoritmkompetens ofta 
rutinuppgifter, där det centrala är att använda kända metoder och därmed inte producera 
något nytt. Vid första spalten i uppgift 1 blir algoritmkompetensen tydlig, då denna typ 
av uppgift är vanligt förekommande och inte innebär någon nyhet för eleverna. Spalt två 
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och tre är inte lika vanligt förekommande och utmanar därför elevernas 
konceptkompetens för likhetstecknets betydelse. Boesens (2006) beskrivning av 
konceptkompetensen, det vill säga att man har förståelse för hur konceptet används, 
definition och syfte visar därför tydligt att konceptkompetensen krävs för att lösa 
uppgifterna i spalt två och tre. På grund av bristande konceptkompetens vet inte vissa 
elever hur de ska gå tillväga för att lösa uppgiften, vilket tydliggör kompetensens 
bärande roll i uppgiften.  
 
6.1.2 Uppgift 2 

 
Publiceras med tillstånd av Gleerups förlag (Brorsson, 2014:86) 
 
Denna uppgifts mest framträdande kompetenskrav visar sig vid föranalysen vara 
konceptkompetens, då förståelsen för koncepten hälften och dubbelt är avgörande för 
om uppgiften går att lösa eller inte. Vid observationerna och intervjuerna visar sig även 
algoritmkompetensen vara avgörande för huruvida eleverna får rätt svar eller inte, trots 
tillräcklig konceptkompetens för att förstå hur uppgiften går att lösa. 
 
Som Boesen (2006) skriver innebär konceptkompetensen förståelse för matematiska 
koncept, i denna uppgift koncepten dubbelt och hälften. Utan förståelse för dubbelt och 
hälften kan inga steg i uppgiften göras. Även algoritmkompetensen visar sig vara 
avgörande, då det krävs att eleverna klarar av att beräkna talen.   
 
6.1.3 Uppgift 3 

 
Publiceras med tillstånd av Gleerups förlag (Brorsson, 2014:87) 
 
Denna uppgifts största kompetenskrav är modelleringskompetens och 
algoritmkompetens, vilket framgår vid uppgiftsanalysen. Vid observationerna och 
intervjuerna bekräftas modelleringskompetenskravet då eleverna på olika sätt skapar 
modeller för att lösa uppgiften genom att rita talen. Uppgiftens algoritmkompetenskrav 
tydliggörs också vid observationerna och intervjuerna. Uppgiftens krav på 
algoritmkompetens visar sig vara för höga för E3 som istället för addition använder 
subtraktion på båda talen. Hon ritar tre högar för varje uppgift, en för varje term samt 
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”summan”, vilket samtidigt visar att hennes modelleringskompetens är tillräcklig för att 
lösa uppgiften. 
 
Modelleringskompetensens roll i denna uppgift är att med hjälp av informationen skapa 
en matematisk modell för att lösa uppgiften. Modellen kan vara att rita eller skriva 
(Ahlberg, 2000). Boesen (2006) menar att modellen måste skapas ur en situation som 
från början inte är matematisk. Det innebär att denna uppgift inte anses kräva 
modelleringskompetensen, då eleverna från början fått talen modellen ska innehålla. 
Ahlberg (2000) och Löwing (2004) beskriver inte något sådant krav. 
Algoritmkompetenskravet framgår eftersom talen som uppgiften innehåller liknar de 
rutinuppgifter elever vanligtvis kommer i kontakt med (Boesen, 2006). Att 
kompetensen krävs framgår då E3 inte klarar av att lösa uppgiften på grund av bristande 
algoritmkompetens. 
 
6.1.4 Uppgift 4 

   
Publiceras med tillstånd av Gleerups förlag (Öreberg, 2013:55) 
 
Vid föranalysen visar sig kommunikationskompetensen och algoritmkompetensen vara 
mest framträdande i uppgiften, vilket bekräftas vid observationerna och intervjuerna. 
Elevernas kommunikationskompetens visar sig vara tillräcklig för att lösa uppgiften då 
eleverna tillsammans löser uppgiften på varierande nivå. E1 och E2 ger exempel på väl 
utvecklade kommunikationskompetenser och diskuterade uppgiften. E3 och E4 har 
svårare att kommunicera med varandra och klarar inte att lösa uppgiften då E3 blir 
begränsad av sin algoritmkompetens. Även konceptkompetensen visar sig vara 
avgörande då E3 inte ser att uppgiften innebär addition, utan får hjälp av E4 att skriva 
rätt tal.  
 
Kommunikationskompetenskravet framgår tydligt då elevernas matematiska språk 
utmanas i uppgiften (Boesen, 2006). Uppgiften innebär också att eleverna behöver 
förklara matematiken och hjälpa varandra, vilket även det är en del av 
kommunikationskravet. Även algoritmkompetenskravet framgår då målet är att eleverna 
skriver och beräknar additioner (Boesen, 2006). 
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6.1.5 Uppgift 5 

 

  
Publiceras med tillstånd av Gleerups förlag (Öreberg, 2013:71) 
 
I uppgift 5 visar sig modelleringskompetensen och algoritmkompetensen vara de mest 
framträdande kompetenserna vid föranalysen.  Modelleringskompetenskravet  bekräftas 
vid observationerna då eleverna skapar en modell för uppgiften genom att rita och 
skriva tal utifrån deras val av fika. Att algoritmkompetensen är avgörande för huruvida 
uppgiften går att lösa eller inte framgår tydligt vid intervjuerna och observationerna då 
E3 och E5 trots att de skapar en modell för uppgiften inte klarar av att beräkna 
additionen och därför får fel svar.  
 
Även vid denna uppgift framgår modelleringskompetensen genom att eleverna skapar  
matematiska modeller genom att rita (Boesen, 2006). Denna uppgift kräver 
modelleringskompetens enligt alla Boesens (2006) kriterier eftersom situationen inte är 
matematisk från början, till skillnad från i uppgift 3.  Även algoritmkompetensen krävs, 
eftersom elever trots att de med hjälp av sin modelleringskompetens skapar en 
matematisk modell ändå inte klarar av att lösa uppgiften då additionen är för svår för 
dem att bekräkna (Boesen, 2006).  
 
6.1.6 Uppgift 6 

  
Publiceras med tillstånd av Gleerups förlag (Häggblom & Hartikainen, 2014:19) 
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Uppgiftens största kompetenskrav är resonemangskompetensen och 
algoritmkompetensen. Kompetenskraven visar sig vid uppgiftsanalysen och stärks vid 
observationerna och intervjuerna. Kraven blir tydliga då E5 och E6 har tillräcklig 
algoritmkompetens för att kunna beräkna uppgiften, men saknar tillräcklig 
resonemangskompetens för att förklara eller visa hur de löser den, vilket leder till att de 
inte kan svara på uppgiften. Att algoritmkompetenskravet också är avgörande visar sig 
vid observationen, då E3 inte kan utföra additionen. 
 
Algoritmkompetenskravet framgår vid uppgiften då en del av uppgiften är en 
rutinuppgift (Boesen, 2006). Resonemangskompetenskravet visar sig då eleverna 
förväntas föra matematiska resonemang kring hur de tänker när de löser en rutinuppgift 
som 8+4, i detta fall ska det matematiska innehållet förklaras (Boesen, 2006).   
 
6.1.7 Uppgift 7 

  
Publiceras med tillstånd av Gleerups förlag (Brorsson, 2014:78f) 
 
Vid uppgiftsanalysen framgår att uppgift sju kräver problemlösningskompetens, 
kommunikationskompetens, konceptkompetens, modelleringskompetens och 
resonemangskompetens. Problemlösningskompetenskravet framgår vid observationerna 
och intervjuerna då E3 och E6 inte klarar av att ta sig an matematiken i uppgiften, utan 
istället gissar eller bara använder sig av bilden för att få ett svar. 
Kommunikationskompetensen är också avgörande för om eleverna klarar av att lösa 
uppgiften enligt instruktionen. Det visar sig vid observationen att det är möjligt att lösa 
uppgiften ensam och inte kommunicera matematiken varken muntligt eller skriftligt, 
men då blir inte uppgiften löst enligt instruktionerna.  
 
Problemlösningskompetenskravet blir vid denna uppgift tydlig då det krävs att eleven 
skapar något nytt, vilket är ett av kriterierna för att en uppgift ska vara ett problem 
(Boesen, 2006). Alla elever gör inte detta och kan därför inte hitta en lösning på 
uppgiften. Det är också tydligt att uppgiften inte är utformad på något sätt eleverna är 
vana vid då de elever som tar sig an matematiken behöver läsa uppgiften flera gånger 
och resonera sig fram. Kommunikationskravet är centralt i uppgiften då instruktionerna 
tydligt framhäver att eleverna tillsammans ska kommunicera och lösa uppgiften 
tillsammans (Boesen, 2006). 
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Även konceptkompetenskravet blir tydligt vid observationerna då de elever som inte har 
tillräcklig konceptkompetens i området dubbelt inte klarar av att få ett korrekt svar på 
uppgiften. Vid intervjun bekräftar E4 att hon blir begränsad av sin konceptkompetens 
och uttrycker att hon inte är säker på vad hon ska göra när det ska vara dubbelt så 
många. Modelleringskompetensen är även den avgörande för om eleverna klarar att 
finna en lösning för uppgiften. Samtliga elever klarar av att skapa en modell för 
uppgiften, det vill säga att på något vis komma fram till att Inas stenar adderat med 
Arvids stenar ger summan för hur många de har tillsammans.  
 
Konceptkompetenskravet innebär i denna uppgift att eleven förstår vad ”dubbelt så 
många” innebär samt hur den informationen går att använda för att lösa uppgiften 
(Boesen, 2006). Modelleringskompetenskravet krävs i denna uppgift då eleven behöver 
skapa en matematisk modell för att lösa uppgiften. Denna uppgift utgår precis som 
uppgift 5 från en situation som inte ursprunglingen är matematisk. Det innebär att 
eleven själv behöver identifiera matematiken och skapa en modell utifrån det (Boesen, 
2006). 
 
Resonemangskompetenskravet framgår vid uppgiftsanalysen, men inte lika tydligt vid 
alla observationer. Kravet blir tydligt när E1 och E2 löser uppgiften, då de tillsammans 
löser uppgiften och behöver kunna föra och följa resonemang. Vid övriga observationer 
görs inte detta, och kravet blir därför inte lika tydligt. Dock utför eleverna inte uppgiften 
enligt instruktionerna och löser uppgiften tillsammans, vilket är orsaken till att kravet 
inte framgår vid dessa observationer. 
 
De elever som löser uppgiften tillsammans visar tydligt varför 
resonemangskompetenskravet är en stor del i uppgift 7. För att uppgiften ska gå att lösa 
krävs enligt instruktionerna krävs att eleven både för och följer matematiska 
resonemang (Boesen, 2006). För att lösa uppgiften krävs att eleverna undersöker och 
testar hypoteser, vilket tydligt visar sig när E1 och E2 löser uppgiften (Boesen, 2006). 
 
6.2 Hur visar sig kompetenskraven när eleverna löser uppgifterna? 
 
6.2.1 Uppgift 1 
Samtliga elever visar vid observationen att de besitter den algoritmkompetens som 
krävs för att kunna lösa uppgiften. Hur pass välutvecklad denna kompetens är varierar 
hos eleverna, vilket visar sig vid deras strategival. E1 och E2 visar en mer utvecklad 
algoritmkompetens, då det vid intervjun framkommer att de istället för att använda 
uppåträkning från nio istället beräknar additionen via tio eftersom nio bara är en färre än 
tio. Övriga elever använder uppåträkning från nio för att lösa uppgifterna och det 
framgår vid intervjuerna att de har svårt att reflektera över andra sätt att tänka. Istället 
för andra strategier ger de konkreta exempel på andra metoder att beräkna talen så som 
på fingrar, samtliga exempel med uppåträkning. 
 

E1: 9+4 är 13 för att om man tar en siffra från fyran och lägger det till 
nian, då blir det 10+4, nej 3 och det är 13. 

 
Observationernas upplägg gör att E1 och E2 även visar kommunikations- och 
resonemangskompetens, då de tillsammans resonerar kring uppgiften. Även övriga 
elever visar viss kommunikationskompetens då de vid intervjuerna ger förslag på 
metoder att lösa uppgiften, deras kompetenser framkommer dock inte vid lösningen av 
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uppgiften. Vid observationen framgår att E5 och E6 visar viss brist på 
konceptkompetens gällande likhetstecknets betydelse, vilket gör det svårt för dem att 
lösa additionerna i andra och tredje spalten på grund av likhetstecknets placering. Att 
detta orsakar svårigheter för dem bekräftas även vid intervjun. Beroende på hur väl 
elevernas kompetenser är utvecklade och hur de väljer att lösa uppgiften visar sig även 
resonemangs- och kommunikationskompetensen vid elevlösningarna. 
 
Algoritmkompetenskravet yttrar sig på olika sätt när eleverna löser uppgiften. Samtliga 
väljer en för dem välkänd metod och löser således uppgiften (Boesen, 2006). Precis som 
Boesen (2006) beskriver algoritmkompetensen krävs inte att eleverna skapar något nytt, 
utan de använder sig av metoder de känner till för att lösa uppgifter de är vana vid. 
Skillnaden vid elevlösningarna ligger i vilken metod de väljer att lösa uppgiften med. 
De elever som har en mer utvecklad algoritmkompetens väljer mer hållbara metoder, 
som att beräkna additionen via tio. De elever med en mindre utvecklad 
algoritmkompetens använder sig istället av uppåträkning, vilket gör att de kan lösa 
uppgiften trots att det inte är en metod som är hållbar i längden.  
 
Även konceptkompetenskravet visar sig vara avgörande för delar av uppgift 1. Eftersom 
konceptkompetensen innebär förståelse för ett koncept och inte alla elever hade 
tillräcklig förståelse för likhetstecknets betydelse för att kunna lösa uppgiften visar sig 
även denna kompetens vid uppgift 1 (Boesen, 2006). Kompetensen visar sig vid 
uppgiften då de elever som inte har tillräcklig konceptkompetens inte klarar av att lösa 
hela uppgiften, trots att deras algoritmkompetens visar sig vara tillräckligt utvecklad vid 
lösningarna av uppgiften i första spalten.  
 
Kommunikationskompetensen och resonemangskompetensen visar sig också vid en del 
av elevernas lösningar, trots att kompetenserna inte är krav för att kunna lösa uppgiften. 
Det beror på observationens upplägg då eleverna löser uppgifter i par, i kombination 
med att vissa av eleverna väljer att samarbeta med varandra. Det framgår att elevernas 
resonemangskompetens gör att de lär av varandra, då deras lösningar och resonemang 
blir mer utvecklade av den andres inslag (Ahlberg, 2000). 
Kommunikationskompetensen krävs också när eleverna använder sitt matematiska 
språk och hjälper varandra, vilket framgår tydligt vid uppgift 1 (Boesen, 2006). 
 
6.2.2 Uppgift 2 
E1, E2 och E4 har tillräckligt utvecklad konceptkompetens gällande hälften och dubbelt 
för att klara av att lösa uppgiften vid observationstillfället. E1 och E2 visar vid intervjun 
att kompetensen är så pass utvecklad att de kan se att dubbelt går att beräkna med tvåans 
multiplikationstabell, ett räknesätt de själva ännu inte lärt sig. E3, E5 och E6 visar brist 
på konceptkompetens gällande dubbelt och hälften, vilket vid observationerna yttrar sig 
genom att de istället väljer att lösa uppgiften genom att fylla i ett talmönster, något som 
deras konceptkompetens är mer utvecklad inom. På så vis framkommer deras 
konceptkompetens gällande talmönster, trots att uppgiften inte är menad att behandla 
området. Eleverna fyller då i uppgiften så svaret blir 2,4,6,8,10,12,14.  
 

E5: Jag tycker det var lätt. Jag fattade massor. 2,4,6,8,10,12,14. 
 
Samtliga elevers algoritmkompetens framgår vid lösningarna av uppgiften. E3,E5 och 
E6 visar den genom att använda sig av två-hopp i talmönstret, E1, E2 och E4 visar den 
genom att korrekt kunna utföra beräkningarna för dubbelt och hälften. Vid 
observationen blir det tydligt att E4 begränsas av sin algoritmkompetens då hon har 
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svårt att beräkna dubbelt av 8, vilket hon även bekräftar vid intervjun då hon beskriver 
höga tal som svåra att beräkna. 
 
E1 och E2 visar vid intervjun både resonemangs- och kommunikationskompetens då de 
för en diskussion kring uppgiften och sätt att beräkna dubbelt och hälften. Även vid 
denna uppgift visar eleverna varierande kompetenser, både i deras utvecklingsnivå men 
även vilka kompetenser som visar sig. 
 
Konceptkompetensen visar sig i denna uppgift genom att eleverna antingen besitter den 
förståelse för dubbelt och hälften som krävs för att kunna utföra uppgiften korrekt eller 
ej (Boesen, 2006). E1 och E2 har så pass välutvecklad konceptkompetens att deras 
förståelse för dubbelt är större än deras algoritmkompetens. Det gör att de trots att de 
saknar kompetensen att kunna utföra multiplikation kan se att uppgiften både går att 
lösa med addition och multiplikation. Eftersom de har tillräcklig algoritmkompetens att 
kunna utföra uppgiften med addition löser de uppgiften på det sättet. De elever som inte 
klarar att utföra uppgiften så som den är menad, det vill säga de som saknar tillräcklig 
konceptkompetens gällande dubbelt och hälften löser istället uppgiften som talmönster. 
Det innebär att även de visar konceptkompetens, men istället för dubbelt och hälften  
visar de konceptkompetens för talmönster (Boesen, 2006).  
 
Även elevernas algoritmkompetens framgår i uppgiften. Den yttrar sig genom att 
eleverna antingen klarar av att lösa uppgiften på sitt valda sätt, eller begränsas av 
algoritmkompetensen och därför får fel svar trots att de förstått uppgiften och valt en 
metod (Boesen, 2006). Elevernas skillnader i de kompetenser som visas kan som 
Ahlberg (2000) beskriver, bero på vad eleverna är vana vid. E1 och E2 visar även vid 
denna uppgift resonemangs- och kommunikationskompetens, något som kräver övning 
(Ahlberg, 2000). 
 
6.2.3 Uppgift 3 
Samtliga elever visar modelleringskompetens då de med hjälp av talen skapar modeller 
i form av andra representationer för att visa talen. Alla ritar något som representerar 
talen, bland annat godis och streck. E3 har svårt att lösa uppgiften då hon istället utför 
subtraktion, vilket tyder på en bristande algoritmkompetens. Hennes bristande 
kommunikationskompetens gör det svårt för henne att förklara hur hon tänkt när hon 
löst uppgiften, dock blir hennes ”summa” på båda uppgifterna det svar som skulle stämt 
om det vore subtraktion vilket tyder på att hon använder subtraktion för att få svaren. 
Övriga elevers algoritmkompetens är tillräcklig för att kunna lösa uppgiften.  
 

E3: Denna blir 3. Det bara vet jag. För 7+4 blir 3. Så jag är färdig. 
 
Även vid denna uppgift visar vissa elever fler kompetenser än de uppgiften krävde. E1, 
E2, E5 och E6 visar varierad nivå av resonemangskompetens när de tillsammans 
kommer fram till olika sätt att lösa uppgiften. För E5 och E6 är 
resonemangskompetensen till viss del bristfällig då de inte kan ge exempel på hur man 
kan tänka, utan bara vilka metoder man kan använda för att konkret lösa uppgiften, 
exempelvis att använda en tallinje eller fingrar. E1 och E2 visar en mer utvecklad 
resonemangskompetens och ger exempel på sätt att tänka, exempelvis att använda sig av 
subtraktion om man tycker det är lättare än addition. Även deras algoritmkompetens blir 
tydlig vid intervjun då de beskriver att man kan tänka likadant på talen i uppgift 1 som 
vid de i uppgift 3, eftersom det bara är olika tal, men att uppgift 3 kan vara lättare 
eftersom man får rita om man vill. Genom intervjuerna blir 
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kommunikationskompetensen tydlig. Bristen på kommunikationskompetens visar sig 
för E4 genom att hon har svårt att berätta hur hon löser uppgiften och menar att hon 
bara räknar. 
Vid uppgift 3 använder eleverna modelleringskompetensen så som Ahlberg (2000) 
beskriver att kompetensen ofta används, det vill säga för att förklara tal. Samtliga elever 
klarar av att skapa en modell, men E3 blir hindrad av sin algoritmkompetens och löser 
uppgiften med subtraktion istället för med addition. Hennes svårighet ligger i att känna 
igen vilket räknesätt som ska användas, vilket är en del av algoritmkompetensen 
(Boesen, 2006). Övriga elevers algoritmkompetens visar sig genom de additioner de 
utför. Även vid denna uppgift skiljer sig elevernas metoder åt och vissa använder sig av 
uppåträkning medan andra beräknar talet via tio, vilket tyder på skillnader i deras 
algoritmkompetens (Boesen, 2006).  
 
De kompetenser som framgår vid elevlösningarna som uppgiften inte kräver är i detta 
fall resonemangskompetensen, då eleverna på olika sätt och nivåer resonerar kring sätt 
att lösa uppgiften. Skillnader i resonemangen gäller hur pass fokuserade eleverna är på 
matematikinnehållet istället för praktiska metoder, vilket tyder på att elevernas 
resonemangskompetenser är olika utvecklade. Kommunikationskompetensen framgår 
också, när vissa elever diskuterar matematiken medan andra har svårt att kommunicera 
hur de löst uppgiften (Boesen, 2006). 
 
6.2.4 Uppgift 4 
Samtliga elever visar vid observationerna tillräcklig kommunikationskompetens för att 
lösa uppgiften då de löser den tillsammans. E3 och E5 har bristande algoritmkompetens 
vilket visar sig när de gissar hur många föremål deras kompis tar bort. E5 har nytta av 
sin resonemangskompetens och kan till viss del ta till sig de resonemang E6 för och på 
så vis rätta sig och kompensera för den bristande algoritmkompetensen. E4 visar viss 
brist i sin kommunikationskompetens då hon ger E3 de rätta svaren, men blir hindrad av 
sin resonemangskompetens då hon inte kan föra några matematiska resonemang. E3 kan 
inte lösa uppgiften utan skriver de svar E4 ger henne.  
 
Elevernas konceptkompetens för addition blir tydlig då de i uppgiften behöver använda 
modellen att gömma ett antal och sedan omvandla situationen till addition med 
symboler. Det gör också att deras modelleringskompetens framgick. E3 visar också 
modelleringskompetens och konceptkompetens då hon förstår hur hon ska göra för att 
lösa uppgiften, men blir hindrad av sin bristande algoritmkompetens i förhållande till 
uppgiftens krav. Även E5 visar viss begränsning av sin konceptkompetens, då han kan 
utföra additionen i uppgiften men har svårt att omvandla situationen till en addition med 
symboler. Han skriver istället ett tal per spelomgång, vilket resulterar i att hans addition 
inte stämmer. E6 rättar honom och förklarar varför det inte stämmer, vilket gör att E5 
kan ändra sin addition.  
 

(E5 skriver 5 på första additionen så det blir 7+5) 
E6: Det ska inte stå 5 där.  
E5: Men jag skriver så här. 
E6: Men 7+5 blir 12.  
(E6 utför uppåträkning högt) 
E5: Jaha, oj.  
(E5 ändrar 5 till 4) 

 
Elevernas kommunikationskompetens framkommer då eleverna löser uppgiften 
tillsammans och därför pratar med varandra om matematiken (Boesen, 2006). Att 
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eleverna var olika vana att prata om matematik framgick tydligt, eftersom det för E1 
och E2 gick naturligt, medan E3 och E4 fick anstränga sig mer och tänka efter. Det 
indikerar det Löwing (2004) beskriver, att kommunikationskompetensen precis som 
mycket annat behöver övas fram. Elevernas algoritmkompetens yttrar sig genom att 
eleverna antingen klarar av att utföra additionerna eller inte (Boesen, 2006). De elever 
som hade svårt att utföra additionen är de som endast använde sig av uppåträkning, 
vilket tyder på att deras algoritmkompetens behöver utvecklas mer så de klarar av att 
använda olika metoder beroende på de tal som ska beräknas. Konceptkompetensen visar 
sig kunna hindra eleverna vid lösningen av denna uppgift, då E5 hade svårt att 
omvandla situationen till en addition, vilket indikerar att hans konceptkompetens för 
addition är bristande i förhållande till uppgiften (Boesen, 2006). 
 
6.2.5 Uppgift 5 
Samtliga elevers modelleringskompetens framgår då de alla använder modellen att välja 
två saker till fikat och beräkna vad kostnaden blir. Även algoritmkompetensen 
framkommer när eleverna löser uppgiften. E3 och E5 visar bristande algoritmkompetens 
då de har svårt att beräkna uppgiften. Bägge eleverna klarar av att skriva additionen och 
bägge använder sig av uppåträkning men ingen av dem får fram rätt svar. Att det är 
svårt att beräkna så höga tal bekräftas vid intervjuerna. Andra skillnader i elevernas 
algoritmkompetens som framkommer är att E3, E4 och E5 löser uppgiften med hjälp av 
uppåträkning, medan E1, E2 och E6 väljer mer lämpliga strategier som att utföra 
additionen via tiotalet. 
 

E2: Nåt att äta… och kanske nåt att dricka. Den här kanelbullen och ett 
glas vatten. Typ… 9+4 blir 10+3 blir 13. 

 
Även elevernas konceptkompetens gällande addition framkommer. Genom att skriva 
det valda fikats pris som en addition visar de att de vet att priset av två varors totala 
kostnad beräknas med addition. E3 har svårt att förklara hur hon löser uppgiften vilket 
tyder på en bristande kommunikationskompetens. Övriga elever kan förklara hur de gör, 
vilket visar att deras kommunikationskompetens är tillräckligt utvecklad i förhållande 
till uppgiften. 
 
Modelleringskompetensen yttrar sig vid denna uppgift genom de modeller eleverna 
skapar när de väljer fika, ritar den och beräknar kostnaden (Boesen, 2006). 
Modelleringskompetensen verkar vara väl utvecklad hos samtliga elever då den inte 
skapar något problem för någon av dem. Samtliga elever sätter direkt igång att välja fika 
och sedan att beräkna additionen de skapar. Algoritmkompetensen skapar större 
problem för vissa elever, då deras metodval uppåträkning leder till att de har svårt att nå 
fram till en korrekt summa. Hälften av eleverna väljer i denna uppgift att räkna 
uppåträkning medan andra hälften räknar via tio. Två av de som valt uppåträkning når 
inte en korrekt summa men samtliga av de som räknar via tio får ett korrekt svar. Det 
belyser algoritmkompetensens betydelse för elevernas chanser att lyckas beräkna tal där 
summan är över tio. Konceptkompetensen visar sig genom att eleverna behöver känna 
igen att situationen kräver att addition används, vilket samtliga elever lyckas med. 
Kommunikationskompetensen blir tydlig då elevernas olika utveckling av kompetensen 
gör att de har olika möjligheter att förklara sina strategival (Boesen, 2006). 
 
6.2.6 Uppgift 6 
E3, E5 och E6 klarar inte att utföra uppgiften då deras resonemangskompetens inte är 
tillräckligt utvecklad i förhållande till uppgiften. Det  leder till att de matematiska 
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resonemang de behöver föra för att förklara hur de tänker inte framgår varken vid 
observationer eller intervjuer. E5 och E6 har tillräcklig algoritmkompetens för att lösa 
additionen vilket gör att de klarar att ge en summa. E3 begränsas av sin 
algoritmkompetens vilket gör att hon även vid denna uppgift använder sig av 
uppåträkning. Även E4 använder sig av uppåträkning med skillnaden att hon klarar av 
att nå rätt svar. E1 och E2 visar vid observationen och intervjun både välutvecklad 
resonemangskompetens och algoritmkompetens. Kompetenserna framgår då de 
diskuterar olika sätt att tänka kring uppgiften. De ger flera exempel på strategier samt 
förklarar vilken av strategi de väljer att använda.  
 

E4: Jag räknar 8 och så fortsätter jag med 4. 9, 10, 11, 12… det blir 12. 
 
När E1 och E2 diskuterar uppgiften visar de också att deras kommunikationskompetens 
är välutvecklad. Även E4 visar viss kommunikationskompetens då hon vid intervjun 
kan berätta hur hon beräknar uppgiften. Kommunikationskompetensen framgår även vid 
intervjun med E5 och E6, som har svårt att föra matematiska resonemang, men kan ge 
praktiska förslag på hur man kan lösa uppgiften, exempelvis att använda tiostavar. 
 
Då uppgift 6 till stor del innebär att man behöver förklara och bevisa sina matematiska 
resonemang visar sig elevernas resonemangskompetens tydligt (Boesen, 2006). Det är 
vid denna uppgift stor kontrast mellan elevernas resultat, vilket tyder på att deras 
resonemangskompetens är på olika nivåer. Dock krävs det riktligt med tillfällen att öva 
upp sin resonemangskompetens, något som kan påverka hur elevernas 
resonemangskompetens yttrar sig (Ahlberg, 2000). Elevernas algoritmkompetens yttrar 
sig även vid denna uppgift på olika sätt vid observationerna och intervjuerna. De elever 
som har så pass utvecklad algoritmkompetens att de kan använda olika metoder till 
samma uppgift har även vid denna uppgift en fördel som leder till att de har lättare att 
nå rätt summa (Boesen, 2006). Även kommunikationskompetensen framgår vid 
observaitoner och intervjuer. Den framgår på olika sätt, vissa elever diskuterar 
uppgiften tillsammans och visar kompetensen på det sättet, medan andra förklarar sina 
resonemang vid intervjun. E3 har svårt att vid intervjun eller observationen 
kommunicera hur hon löst uppgiften, trots att hon visar att hon använder en fungerande 
metod för uppgiften, vilket tyder på att hon hindras av sin kommunikationskompetens. 
Vilken nivå kommunikationskompetensen yttrar sig på skiljer sig också åt mellan 
eleverna, då vissa diskuterar matematiska resonemang medan andra diskuterar praktiska 
sätt att ta sig an uppgiften (Boesen, 2006). 
 
6.2.7 Uppgift 7 
Problemlösningskompetensens betydelse blir tydlig då eleverna på varierade sätt tar sig 
an uppgiften. Vid observationen och intervjun visar E6 bristfällig 
problemlösningskompetens i förhållande till uppgiften. Det yttrar sig genom att hon inte 
försöker lösa uppgiften utan istället gissar ett svar. Även E3 visar bristande 
problemlösningskompetens och hon tar sig därför inte an matematiken i uppgiften, utan 
använder endast bilden som stöd för att lösa uppgiften. E1 och E2 visar vid 
observationen och intervjun en mer utvecklad problemlösningskompetens. Det första de 
gör under observationen är att prata om informationen uppgiften ger. De uttrycker att 
Arvids antal måste vara jämnt eftersom det är dubbelt så många som Idas. Eftersom de 
fått instruktioner av mig att svaret måste vara över 11 diskuterar de möjliga tal att 
använda sig av. Eftersom de inser att det finns fler än ett rätt svar väljer de att använda 
ett tal som är lätt att dubblera.  
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E2: Det kan vara hur många stenar som helst! 
E1:Ja… vad ska vi ta för något? 

 
E1s och E2s sätt att ta sig an uppgiften visar inte bara problemlösningskompetens, utan 
även resonemangskompetens och kommunikationskompetens. Genom sin diskussion 
för och följer de matematiska resonemang kring hur de ska lösa uppgiften och vilka tal 
de ska välja. E3, E4, E5 och E6 visar vid uppgiften inte sin kommunikationskompetens, 
då de inte väljer att lösa uppgiften tillsammans. Istället blir eleverna tysta och 
koncentrerade var för sig. Eftersom de inte löste uppgiften tillsammans framgår inte 
heller deras resonemangskompetens. 
 
Konceptkompetenskravet yttrar sig genom att de elever som inte har tillräckligt 
utvecklad konceptkompetens  i området dubbelt inte klarar av ett steg av uppgiften och 
därför inte får ett korrekt svar. Både E4 och E6 visar bristande konceptkompetens men 
tillräcklig algoritmkompetens. Båda eleverna utför en addition som passar till uppgiften 
och med korrekt summa, men där andra termen inte är dubbelt så hög som första. Även 
de övriga eleverna visar tillräcklig algoritmkompetens och klarar därför av att skapa en 
addition till uppgiften och utföra den korrekt, med undantag för E3. E3 skapar en 
addition utifrån antalet stenar på bilderna, men använder sig av uppåträkning och lyckas 
inte komma fram till rätt summa. 
 
Modelleringskompetensen visar sig vid observationerna genom att eleverna skapar egna 
modeller för Inas och Arvids sammanlagda antal stenar. E3 och E4 ritar också antalet 
stenar.  
 
Problemlösningskompetensen yttrar sig vid denna uppgift på olika sätt för eleverna. 
Vissa elever tar sig an matematiken och visar då varierad nivå av 
problemlösningskompetens (Boesen, 2006). Andra försöker inte lösa uppgiften 
matematiskt, vilket visar bristande problemlösningsförmåga. Det är olika för olika 
elever vad som gör en uppgift till en problemlösningsuppgift. Det blir tydligt vid 
observationerna att uppgiften är ett problem för samtliga elever, eftersom lösningssätt 
inte är självklart för någon av dem oavsett om de tar sig an uppgiften eller ej (Boesen, 
2006). Att problemlösningskompetensen hör samman med andra kompetenser blir 
tydligt vid observationerna. Eleverna använder sig av resonemangskompetensen och 
kommunikationskompetensen när de tar sig an problemet med hjälp av sin 
problemlösningskompetens. Det blir tydligt att eleverna inte klarar att lösa uppgiften 
utan även dessa kompetenser, då de krävs för att problemlösningskompetensen ska 
kunna föra elevernas resonemang framåt vid lösningarna. De elever som vid 
observationerna inte visar sin resonemangs- eller kommunikationskompetens är samma 
elever som har svårt att lösa uppgiften, något som också kan tyda på kompetensernas 
samarbete (Olsson, 2000). 
 
Vid denna uppgift visar samtliga elever modelleringskompetens, om än på olika vis. 
Vissa elever ritar och skapar en modell för att lösa uppgiften andra skriver istället. 
Eftersom eleverna valt olika sätt att lösa uppgiften ser deras modeller olika ut. Deras 
modeller passar dock till det sätt de valt att lösa uppgiften på, vilket visar att deras 
modelleringskompetens är tillräcklig för att kunna lösa uppgiften (Boesen, 2006). Även 
elevernas konceptkompetens yttrar sig vid uppgiften, då eleverna antingen har tillräcklig 
konceptkompetens om dubbelt för att kunna lösa uppgiften eller inte. De elever som har 
tillräcklig konceptkompetens på uppgiften klarar av att lösa den, medan övriga elever 
antingen skippar steget med att dubblera helt, eller blandar ihop det med hälften 
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(Boesen, 2006). Algoritmkompetensen visar sig genom att eleverna på olika vis 
beräknar uppgiften. Även vid denna uppgift påverkar algoritmkompetensen elevernas 
möjlighet att nå ett korrekt svar, vilket yttrar sig genom att inte alla elever når rätt svar 
utifrån deras valda lösningsmetod. De elever som endast använder uppåträkning stöter 
på svårigheter vid denna uppgift också (Boesen, 2006). 
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7 Diskussion 
Avsnittet inleds med metoddiskussion. Fortsättningsvis diskuteras resultatet. 
Avslutningsvis beskrivs slutsatser och förslag till fortsatt forskning ges. 
 
7.1 Metoddiskussion 
En kvalitativ inriktning i arbetet har varit givande. Som Starrin och Svensson (1994) 
skriver har kvalitativa undersökningar fördelen att kunna fördjupa sig i processer och på 
så vis kunna förklara dem. I detta arbete hade en kvantitativ metod inte varit lämplig, 
eftersom elevlösningar var i fokus. Möjligtvis skulle frågeställningen gällande vilka 
kompetenskrav uppgifter innefattar kunnat undersökas med en kvantitativ inriktning och 
på så vis ge ett bredare och mer pålitligt svar. Andra frågeställningen kräver dock att 
man undersöker elevlösningar på djupet, vilket inte hade gynnats av en kvantitativ 
ansats. Det är också möjligt att resultatet hade blivit ett annat med en annan metod. Som 
exempel är det möjligt att kommunikationskompetensen skulle visa sig annorlunda eller 
att eleverna skulle ha svårare att lösa uppgifterna om intervjuerna och observationerna 
hade utförts enskilt istället för i par. Vid flera tillfällen fördes elevernas tankar framåt av 
den andres resonemang och hjälp, vilket har kunnat påverka resultatet. Att ha genomfört 
intervjuerna och observationerna i par har troligtvis fört med sig fler fördelar än 
nackdelar då eleverna även vid intervjuerna fördes framåt av sin kompis svar. 
Intervjuerna blev därför mer av diskussioner eleverna emellan snarare än endast svar på 
de frågor som ställts. 
 
Observationsschemat och intervjuguiden visade sig fungera väl i arbetet. 
Observationerna upplevdes som naturliga situationer för eleverna, men är något endast 
eleverna med säkerhet kan svara på om de var. Deltagande observationer har fördelen 
att de upplevs som naturliga situationer (Denscombe, 2009). Att ha använt en 
deltagande observation innebar att situationen närmast blev som ett vanligt inslag i 
skolan, då små grupper tillsammans med en vuxen arbetar i ett grupprum istället för i 
helklass. Även intervjuguiden fungerade väl, men för att undvika upprepningar och på 
så vis minska elevernas engagemang ställdes inte samtliga frågor till varje uppgift. 
Istället fick elevernas tankar till stor del styra intervjuernas upplägg. Att respondenterna 
får styra intervjuns struktur är ett typiskt inslag i en semistrukturerad intervju 
(Denscombe, 2009). Att eleverna på grund av situationen skulle känna sig obekväma 
eller få svårt att svara på grund av den ojämna relationen mellan dem och intervjuaren 
visade sig inte ha så stor påverkan. Snarare upplevdes eleverna stolta över att få delta i 
arbetet, något som kan bero på att jag känner eleverna sedan tidigare samt presenterade 
situationen för eleverna som något de kunde hjälpa mig med snarare än att deras 
prestationer observeras.  
 
Det begränsade urvalet i arbetet har sannolikt påverkat vilka kompetenser eleverna 
visat. Endast sex elever har deltagit i arbetet och det visade sig att elevernas val av 
lösningsmetoder påverkade vilka kompetenser som framgick, eftersom de i vissa fall 
visade fler kompetenser än uppgiften kräver. I detta arbete begränsades urvalet av 
tidsresursen. De kompetenser eleverna visat i arbetet är pålitliga, men möjligt är att fler 
kompetenser hade visat sig vid varje uppgift om fler elever deltagit och därmed fler 
lösningsmetoder framkommit vid observationerna. 
 
Ljudinspelning av observationerna och intervjuerna var givande. Trots noggranna 
anteckningar i observationsscheman gav det mycket att kunna lyssna på situationen 
flera gånger och dessutom komplettera det med anteckningarna i observationsschemat. 
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På så vis upptäcktes fler saker än vid observationstillfället, samtidigt som elevernas 
ordagranna uttalanden underlättade analysen av datan då en helhetsbild gick att få. 
 
En mängd etiska överväganden har gjorts under arbetet. Att i förväg få godkännande 
från vårdnadshavare visade sig vara svårare än vad jag trott. I de klasser som deltagit 
har ca 90% av eleverna svenska som andraspråk, vilket troligtvis försvårat att få in 
godkännande i tid. Många av vårdnadshavarna talar lite eller ingen svenska och därför 
ombads eleverna att hjälpa sin vårdnadshavare att tolka missivbrevet samt påminna om 
att de gärna får kontakta mig. Hade mer tid funnits hade missivbrevet kunnat översättas 
till de vanligaste modersmålen på skolan, vilket hade kunnat göra att fler elever lämnat 
vårdnadshavares godkännande i tid. 
 
Arbetets trovärdighet och äkthet har under arbetets gång varit i åtanke för att skapa så 
hög kvalitet som möjligt. Trianguleringen, det vill säga att använda flera metoder i syfte 
att öka chansen att nå korrekta resultat, har givit ett mer trovärdigt resultat än om endast 
en metod hade använts (Bryman & Nilsson, 2011). Det blev tydligt eftersom 
intervjuerna bekräftade och förtydligade det som observerats och tvärtom. Genom 
observationerna kunde elevernas svar lättare tolkas, eftersom deras svar fick ett 
sammanhang, vilket är viktigt i kvalitativa arbeten (Bryman & Nilsson, 2011). För att 
ytterligare öka trovärdigheten har arbetet beskrivits så noga som möjligt, för att skapa 
insyn i arbetet. Subjektiviteten är ett problem i små kvalitativa arbeten som till viss del 
baserar sig på observationer. Det går inte helt att bortse från att det är möjligt att annat 
resultat hade nåtts om någon annan utfört arbetet, dock har detta motverkats genom hela 
arbetets gång, genom att minskning av subjektiviteten varit i åtanke. Även äktheten i 
arbetet har varit i åtanke och därför gjorts så hög som möjligt genom att på beskrivna 
sätt skapa en så rättvis bild av kompetenskraven som möjligt. 
 
De uppgifter som valts ut har legat till grund för arbetet då det är dessa som analyserats 
för att sedan ha lösts vid observationerna. Uppgifterna har noga valts ut för att skapa en 
så bred bild av kompetenskraven inom området addition med tiotalsövergångar. Det 
innebär att eleverna sannolikt hade visat olika kompetenser på olika vis vid lösning av 
andra uppgifter, vilket är varför uppgifter som på olika sätt belyser de olika 
kompetenskraven har använts. Förhoppningen är att genom detta val ha kunnat ge en så 
bred och hel bild av kompetenserna som är möjligt vid ett litet arbete som detta. 
 
7.2 Resultatdiskussion 
Under arbetets gång blev det tydligt att eleverna använde sig av fler kompetenser än 
uppgifterna krävde. Som exempel användes kommunikation- och 
resonemangskompetensen vid flera tillfällen, trots att uppgiften gick att lösa utan att 
eleverna använde dessa kompetenser. Det tyder på att uppgifterna, även exempelvis 
uppgift 1 som kan ses som en rutinuppgift, gick att använda så att eleverna använde sin 
matematiska kreativitet. Uppgifter kan antingen ha ett imitativt resonemangssätt eller ett 
kreativt resonemangssätt (Boesen, 2006). Det blev dock tydligt att beroende på 
elevernas sätt att ta sig an uppgiften kunde resonemangssättet skifta. Uppgift 1 är ett 
tydligt exempel på detta då E1 och E2 använde uppgiften som ett diskussionsunderlag 
och resonerade kring olika sätt att tänka och beräkna additioner på, eleverna resonerade 
alltså kreativt. I mötet med övriga elever hade uppgiften ett imitiativt resonemangssätt, 
det vill säga att eleverna inte arbetade kreativt med uppgiften utan löste den med en 
sedan tidigare inlärd metod (Boesen, 2006). Vilket resonemangssätt en uppgift kräver 
framgår vara beroende av elevers sätt att ta sig an den, sannolikt är att samtliga elever 



  
 

29 

hade använt ett imititativt resonemangssätt om de löst uppgiften enskilt, och således inte 
resonerat med någon annan. 
 
När eleverna löste uppgifterna framgick också att de olika kompetenserna är beroende 
av och samspelar med varandra. Exempelvis förde E1s och E2s 
problemlösningskompetens framåt av deras resonemangs- och 
kommunikationskompetens, vilket hjälpte dem att finna olika sätt att ta sig an uppgift 7. 
Kompetensernas samspel blev också tydligt när någon kompetens inte räckte till. Som 
exempel hade flera elever bristande konceptkompetens för dubbelt och hälften, vilket 
gjorde att de inte kunde lösa uppgift 2 på det sätt som uppgiften är tänkt att lösas. Att 
elevernas konceptkompetens inte var tillräckligt utvecklad för att kunna lösa uppgiften 
hindrade dem, trots att det är möjligt att deras övriga kompetenser var tillräckligt 
utvecklade för att kunna lösa uppgiften.  
 
E4 hade tillräcklig konceptkompetens för att lösa uppgiften med dubbelt i uppgift 2, 
men klarade inte av att räkna dubbelt i uppgift 7. Orsaken till detta kan vara många 
olika saker, men en förklaring är att eleven inte arbetat tillräckligt med uppgifter som 
kräver kreativa resonemang kring dubbelt. Som Liljekvist (2014) beskriver är det 
meningslöst för elever att traggla liknande uppgifter utan någon förståelse, utan eleverna 
behöver utmanas. E4 saknar tillräcklig förståelse för dubbelt men klarar ändå av att 
utföra uppgift 2, något som kan bero på att hon tidigare löst liknande uppgifter utan att 
ha förstått konceptet dubbelt. Elever som inte övat flera kompetenser inom ett 
matematiskt område får inte lika djup förståelse för området (Laine et al., 2014). Det är 
möjligt att E4 inte hunnit öva flera kompetenser inom området dubbelt och hälften, och 
därför inte har tillräcklig förståelse för konceptet. Författarnas resultat visar liknande 
konsekvenser som för E4, det vill säga att eleven har bristande förståelse för konceptet 
samt kan svara korrekt men inte motivera sitt svar (Laine et al., 2014). 
 
Elevernas begränsade algoritmkompetens ledde till att vissa elever endast löste 
uppgifterna med hjälp av uppåträkning, och saknade en mer hållbar metod att beräkna 
högre tal. Det resulterade i att de eleverna hade svårare än de med fler metoder att 
beräkna uppgifterna korrekt, trots att övriga kompetenser var tillräckligt utvecklade för 
att uppgiften skulle gå att lösas. Hade eleverna haft en mer utvecklad konceptkompetens 
för addition och sambandet mellan addition och subtraktion hade de kunnat se fler 
metoder att beräkna uppgifterna (McIntosh, 2008).  
 
Kompetensens utvecklingsnivå påverkar alltså hur pass väl eleven klarar av att utföra 
uppgiften. Det är möjligt att eleven klarar uppgiften med en relativt låg kompetens i 
förhållande till uppgiften, men det kan försvåra för eleven. Som exempel blev det 
tydligt att de elever med en mer utvecklad algoritmkompetens hade lättare att lösa flera 
uppgifter då de kunde välja en lämplig metod, som att räkna via tio. De elever som hade 
en mindre utvecklad algoritmkompetens löste samtliga uppgifter med hjälp av 
uppåträkning, något som gjorde att eleverna hade svårt att nå korrekt summa, inte minst 
vid höga tal. Det blir tydligt att eleverna ligger i den riskzon som McIntosh (2008) 
beskriver, eftersom de endast använder sig av en inlärd metod istället för att kreativt 
försöka lösa uppgiften. För att undvika att eleverna fastnar i detta beteende kan ett 
varierat sätt att arbeta i kombination med att öva additions- och subtraktionstabellerna 
0-10 hjälpa. Undantag för detta är E1 och E2 som redan har ett flexibelt arbetssätt samt 
arbetar med flera metoder för att lösa addition (McIntosh, 2008). 
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Elevernas förståelse för matematiska koncept är också beroende av hur lärare använder 
sig av matematiska språk. Det är också viktigt att eleverna får arbeta med rikligt med 
uppgifter som övar deras kommunikationskompetens (Powell & Driver, 2015). Att 
eleverna visar stor skillnad i hur väl utvecklat deras matematiska språk var kan vara 
individuella skillnader, men kan också bero på att de går i olika klasser med olika lärare. 
Lärarens bild av uppgifters kompetenskrav påverkar vad eleverna lär sig, vilket kan 
förklara exempelvis dessa skillnader (Wernberg, 2009). Det Löwing (2004) beskriver 
kan också ha inverkan, det vill säga att lärares användning av läromedel är av betydelse. 
Trots att lärarna arbetar med samma läromedel är det möjligt att de arbetar på olika sätt, 
vilket gör att eleverna lär sig olika (Löwing, 2004). Även lärarens uppfattning av 
uppgifters syfte har betydelse för hur väl ett läromedel används (Loewenberg & Ball 
1996; Pettersson & Wistedt, 2013). Samtliga elevpar går i olika klasser med olika 
lärare, vilket sannolikt påverkar deras sätt att arbeta och därmed också att deras 
matematiska kompetenser yttrar sig olika. 
 
Även elevens bild av sina kompetenser påverkade hur deras kompetenser yttrade sig. E3 
hade svårt att lösa vissa uppgifter, men visade trots det stark tilltro till dem. Det kan 
bero på att elever med mindre utvecklade kompetenser har en sämre bild av sina 
kompetenser (Foster, 2015). Det är också möjligt att hennes bristande kompetenser 
ledde till att hon inte ville ta sig an uppgiften och att hennes reaktion var ett försvar. 
Dock uttryckte hon negativitet mot andra uppgifter som hon fann svåra, vilket tyder på 
att det Foster (2015) funnit kan vara en förklaring. E3s reaktioner går också att förklara 
med det Helmane (2016) beskriver, det vill säga att de uppgifter hon uttryckte 
negativitet emot är de uppgifter som hon upplevde var svåra.  
 
För att kunna lösa uppgifter inom addition med tiotalsövergångar krävs att elevernas 
konceptkompetens för positionssystemet är tillräckligt utvecklad. Det är av betydelse 
för att exempelvis förstå skillnaden mellan om svaret blir 12 eller 21. Positionssystemet 
är en vanlig svårighet för elever och var därför en av de möjliga hinder eleverna kunde 
stöta på vid lösning av de utvalda uppgifterna (McIntosh, 2008). Det visade sig dock att 
samtliga elever hade väl utvecklad konceptkompetens för positionssystemet och därför 
klarade av att lösa samtliga uppgifter utan problem, i det avseendet. 
 
7.3 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
Det har framkommit flera kompetenser som uppgifter kräver. Samtliga av Boesens 
(2006) kompetenser har krävts vid de utvalda uppgifterna. Vissa kompetenskrav har 
visat sig krävas vid fler uppgifter än andra. Som exempel har 
problemlösningskompetenskravet endast krävts vid en uppgift, medan 
algoritmkompetensen krävts vid flera.  
 
Kompetenserna har yttrat sig på många sätt beroende på flera faktorer. Elever kan 
använda fler kompetenser för att lösa uppgifter än uppgiften kräver, beroende på deras 
val av lösningsmetoder. Elevernas sätt att ta sig an uppgiften påverkar också om 
uppgiften kräver ett imitativt resonemangssätt eller ett kreativt resonemangssätt.  
 
Ytterligare ett sätt som kompetenserna visar sig på är att de samspelar och är beroende 
av varandra. Andra kompetenser kan föra en kompetens framåt eller hindra att eleven 
kan lösa uppgiften, trots andra välutvecklade kompetenser. Exempelvis kan elevernas 
kommunikations- och resonemangskompetens föra deras problemlösningskompetens 
framåt när de arbetar med problemlösning. 
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Det har även framkommit att kompetensernas utvecklingsnivå påverkar hur pass väl en 
elev klarar av att lösa uppgifter. Är en kompetens lågt utvecklad kan övriga 
kompetenser ibland väga upp för den bristande kompetensen och hjälpa eleven framåt i 
lösningen av uppgiften, men ofta hindrar en lågt utvecklad kompetens eleven från att 
klara av att lösa uppgiften, trots att övriga kompetenser är tillräckligt utvecklade. Som 
exempel hindrades eleverna av sin bristande algoritmkompetens, eftersom de saknade 
flera metoder att beräkna additioner vilket ledde till att deras svar inte blev korrekt. 
 
Elevernas kompetenser yttrar sig på olika sätt beroende på hur pass väl utvecklade de är. 
Bristande kompetens kan yttra sig genom att eleven väljer att lösa uppgiften på ett annat 
sätt än uppgiften är tänkt. Eleverna väljer då att lösa den på ett sätt som de har tillräcklig 
kompetens för, exempelvis att använda sin konceptkompetens för talmönster vid en 
uppgift som egentligen är tänkt att behandla dubbelt och hälften. Väl utvecklade  
kompetenser kan yttra sig genom att eleven använder sig av kompetenserna på ett 
kreativt sätt och på olika sätt söker lösningar på uppgifter. 
 
Även elevernas upplevelse av uppgifterna påverkade hur kompetenserna yttrade sig, då 
elevernas sätt att ta sig an uppgiften påverkades. De uppgifter som upplevdes som för 
svåra tog sig eleverna inte an matematiken i, utan hittade andra sätt att lösa dem. 
Exempel på andra sätt är att endast titta på uppgiftsbilderna utan att beräkna uppgiften. 
 
Resultatet är givande för alla som undervisar i matematik. Genom resultatet skapas en 
bild av elevers matematiska kompetenser samt huruvida uppgifters kompetenskrav är 
passande för elevens kunskapsnivå. Som lärare kan man efter att ha läst arbetet 
observera sina egna elever och förstå hur kompetenserna yttrar sig. Det skapar inte bara 
möjligheter att anpassa undervisningen till elevens nivå, utan också en  förstålse för 
elevens lärprocess.  
 
Det hade varit intressant att se hur elevernas kompetenser yttrar sig under deras 
utveckling. Kompetensers olika utvecklingsnivåer har visat sig påverka hur de yttrar sig, 
men att se hur de förändras under elevens utveckling hade varit givande att undersöka 
och kunnat ge förståelse för hur elevers matematiska kompetenser utvecklas över tid. En 
annan fråga som väcks är hur arbete med de olika kompetenserna påverkar elevers 
matematikutveckling. Som exempel hade det varit spännande att undersöka skillnader 
mellan elevgrupper som arbetar med flera kompetenser integrerat med varandra, jämfört 
med elevgrupper där någon kompetens tar större utrymme än övriga.  
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8 Populärvetenskaplig sammanfattning 
Vad kräver egentligen uppgifter av elever? 
 
När elever löser uppgifter behöver de olika kunskaper. Olika uppgifter har olika krav på 
den som ska lösa dem. De olika kraven uppgifterna har går att dela in i kompetenser, 
olika uppgifter har alltså olika kompetenskrav. Kompetenserna påverkar hur eleverna 
löser uppgifterna och visar sig därför på olika sätt. Hur de visar sig är intressant 
eftersom det inte bara visar vad eleven klarar av att lösa och inte, utan även vad 
matematikuppgifter faktiskt kräver av eleverna. Hur kan vi begära att elever ska lösa 
uppgifter utan att själva veta vad som faktiskt krävs för att göra det? 
 
För att förstå hur elever lär sig matematik måste man förstå vad matematiken kräver av 
dem. Man måste också förstå hur elevers kunskaper visar sig. Det innebär att lärare 
behöver veta vad uppgifter kräver av elever. Ger man elever uppgifter måste man förstå 
vad de uppgifterna kräver för kompetenser hos eleven, men också hur elevers kunskaper 
visar sig. Det krävs för att man ska kunna veta om eleverna har tillräckliga kompetenser 
för att kunna lösa uppgifterna eller inte. Det är avgörande för att kunna ge eleverna 
uppgifter som passar deras kunskapsnivå. Som lärarstudent har jag därför valt att ta reda 
på mer om detta. 
 
Jag har undersökt hur de matematiska kompetenserna visar sig när elever löser 
uppgifter. Det har visat sig i undersökningen att elevers kompetenser visar sig på olika 
sätt när de löser olika uppgifter. Det har också visat sig att beroende på hur utvecklade 
kompetenserna är visar de sig på olika sätt. Det är också avgörande hur elever väljer att 
lösa uppgifterna. Vissa elever har mer utvecklade kompetenser och använder dem mer 
effektivt. De eleverna visar fler kompetenser än uppgifter kräver.  
 
För att ta reda på detta har elever fått lösa uppgifter och de matematiska kompetenser de 
visat observerats. Det har kompletterats med intervjuer med eleverna om de uppgifter de 
löst. 
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Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 
Hej! 
 
Jag heter Jennifer Hernborg och studerar grundlärarprogrammet med inriktning åk F-3 
vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag läser nu min sista termin och gör mitt andra 
självständiga arbete i matematik. I detta arbete kommer jag undersöka vilka krav olika 
uppgifter ställer på elever, och hur dessa krav visar sig när eleverna löser uppgifter. 
Därför kommer jag genomföra intervjuer med elever samt observera när de löser 
uppgifter. Detta kommer göras under ett tillfälle under tiden eleven är i skolan. Eleverna 
kommer i par eller i små grupper få lösa matematikuppgifter jag valt ut och sedan svara 
på frågor om uppgifterna, fokus ligger på uppgifterna och inte eleverna. Syftet med 
arbetet är att jag ska utvecklas som lärare och lära mig, det är alltså inte någon 
bedömning eller test. 
 
Informationen jag samlar in kommer bara att användas till mitt självständiga arbete. 
Alla deltagare är helt anonyma och man kommer inte kunna spåra vilka elever som 
deltagit, eller vilken skola de går på. Det är helt frivilligt att delta och man får när som 
helst under arbetet dra sig ur om man ändrar sig utan att behöva förklara varför, hör bara 
av er till mig då. 
 
Om ditt barn vill delta, fyll bara i denna lapp och lämna till skolan. Har ni frågor är ni 
välkomna att ställa dem! Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jennifer Hernborg 
07X-XXX XX XX 
jh222rc@student.lnu.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevens förnamn och efternamn 
 
 

Vårdnadshavares underskrift 
 
 
 
Namnförtydligande 

 
 



  
 

II 

Bilaga B Observationsschema 
 
Eleverna löser uppgifterna i par och skeenden förs ner i observationsschemat. 
 
Uppgift 
# 

Modelleringskomp.: Algoritmkomp.: Resonemangskomp.:  

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
 
 
Uppgift 
# 

Problemlösningskomp.: Konceptkomp.: Kommunikationskomp.:  

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
 
Uppgift 
# 

Svårigheter: Kommentarer:  

1    
2    
3    
4    
5   
6   
7    
 
  



  
 

III 

Bilaga C Intervjuguide 
 
Uppgift 
# 

 

1 a. Vad säger uppgiften att man ska göra? 
b. Hur tycker du man kan lösa uppgiften? 
c. Hur valde ni att lösa uppgiften? 
d. Hur gjorde ni när ni löste den? 
e. Vad tyckte du om uppgiften? Svår/lätt, vad var bra eller dåligt osv.? 

2 a. Vad säger uppgiften att man ska göra? 
b. Hur tycker du man kan lösa uppgiften? 
c. Hur valde ni att lösa uppgiften? 
d. Hur gjorde ni när ni löste den? 
e. Vad tyckte du om uppgiften? Svår/lätt, vad var bra eller dåligt osv.? 

3 a. Vad säger uppgiften att man ska göra? 
b. Hur tycker du man kan lösa uppgiften? 
c. Hur valde ni att lösa uppgiften? 
d. Hur gjorde ni när ni löste den? 
e. Vad tyckte du om uppgiften? Svår/lätt, vad var bra eller dåligt osv.? 

 
 

a. Vad säger uppgiften att man ska göra? 
b. Hur tycker du man kan lösa uppgiften? 
c. Hur valde ni att lösa uppgiften? 
d. Hur gjorde ni när ni löste den? 
e. Vad tyckte du om uppgiften? Svår/lätt, vad var bra eller dåligt osv.? 

5 a. Vad säger uppgiften att man ska göra? 
b. Hur tycker du man kan lösa uppgiften? 
c. Hur valde ni att lösa uppgiften? 
d. Hur gjorde ni när ni löste den? 
e. Vad tyckte du om uppgiften? Svår/lätt, vad var bra eller dåligt osv.? 

6 a. Vad säger uppgiften att man ska göra? 
b. Hur tycker du man kan lösa uppgiften? 
c. Hur valde ni att lösa uppgiften? 
d. Hur gjorde ni när ni löste den? 
e. Vad tyckte du om uppgiften? Svår/lätt, vad var bra eller dåligt osv.? 

7 a. Vad säger uppgiften att man ska göra? 
b. Hur tycker du man kan lösa uppgiften? 
c. Hur valde ni att lösa uppgiften? 
d. Hur gjorde ni när ni löste den? 
e. Vad tyckte du om uppgiften? Svår/lätt, vad var bra eller dåligt osv.? 

  



  
 

IV 

Bilaga D Uppgifter 
Uppgift 1 

 
(Brorsson, 2014:80) 
 
Uppgift 2 

 
(Brorsson, 2014:86) 
 
Uppgift 3 

 
(Brorsson, 2014:87) 
 
Uppgift 4  

 (Öreberg, 2013:55) 



  
 

V 

Uppgift 5 

 

 (Öreberg, 2013:71) 
 
Uppgift 6 

 (Häggblom & Hartikainen, 2014:19) 
 
Uppgift 7 

  
(Brorsson, 2014:78f) 


