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Sammanfattning 
 

Vi har skapat en hemsida med matematikuppgifter som grundar sig på den danske forskaren Mogens 

Niss åtta matematiska kompetenser. Vi har omtolkat Niss kompetenser för att anpassa dem till 

årskurs 3. Vi har inspirerats av ”En läsande klass” (ett projekt om läsförståelse där varje del av 

läsförståelsen är sammankopplad till en karaktär) och har på ett liknande sätt kopplat ihop Niss olika 

kompetenser med en karaktär. Till varje karaktär finns ett antal inspirerande uppgifter som ska 

fungera som ett komplement till de ursprungliga läroböckerna. Syftet med uppgifterna är att de ska 

vara annorlunda, kreativa och lustfyllda för elever och lärare. Till varje uppgift kan man även finna 

tillhörande kursmål från LGR11. Syftet med produkten är att introducera matematiska kompetenser 

redan i lågstadiet, vilket är viktigt då kompetenserna lägger grunden för vad matematiskt kunnande 

är. För att lärare ska förstå tanken bakom produkten har vi gjort en länk på hemsidan där man kan gå 

in och läsa mer om vår idé och om de ursprungliga kompetenserna.  

Vi har låtit två verksamma lärare utvärdera hemsidan genom att besvara ett antal frågor. De var 

positivt inställda till hemsidan och ville gärna använda den i sin egen undervisning.  

Nyckelord: Niss, matematiska kompetenser, digitalt lärande, hemsida, samarbete. 
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1. Inledning 
 

Genom tidigare erfarenheter av bland annat verksamhetsförlagd utbildning har vi fått uppfattningen 

av att de flesta lärare föredrar att arbeta utifrån läroböckerna då böckerna för det mesta behandlar 

målen som eleverna ska uppnå. Vi har även märkt att eleverna uppskattar när de får lära genom 

varierande, nytänkande och kreativa arbetssätt under lektionerna. För att stimulera både elevernas 

behov och intressen valde vi därför att skapa en hemsida eftersom denna är lättillgänglig samtidigt 

som materialet inte är tidskrävande för läraren att sätta sig in i. Efter att ha inspirerats av en läsande 

klass (Widmark, 2014), där olika karaktärer symboliserar olika lässtrategier, ville vi göra något 

liknande till matematikämnet. Vi valde därför att låta olika figurer symbolisera olika matematiska 

kompetenser. Detta för att göra materialet mer attraktivt men även för att eleverna ska kunna 

koppla ihop figurerna med dess kompetens och därmed minnas på ett enklare sätt.  

Den danske professorn Mogens Alan Niss har tagit fram åtta matematiska kompetenser som alla är 

centrala i elevers matematiska lärande. Då vi anser att kompetenserna är viktiga och centrala i alla 

elevers lärande ville vi skapa ett läromedel i form av en hemsida med ett material där 

kompetenserna introduceras även för de yngre barnen. Genom att konkretisera och förenkla 

kompetenserna kunde vi ta fram en produkt som är mer lämpad för elever i de tidigare skolåren. Vi 

ville skapa ett material med varierande uppgifter som skiljer sig från elevernas vanliga 

matematikarbete i klassrummet. Materialet ska på ett enkelt och lustfyllt sätt introducera de åtta 

kompetenserna för barn i lågstadiet. Förutom att materialet ska vara motiverande för elever ska det 

vara okomplicerat för läraren att sätta sig in i och introducera för sin klass.  

 

1.1 Syfte med produkten 

 

Syftet med produkten är att skapa ett material som stödjer elevernas matematiska utveckling med 

hjälp av Niss åtta matematiska kompetenser. Materialet ska vara i form av en hemsida med 

information till läraren och uppgifter som hör till samtliga kompetenser. Uppgifterna ska väcka 

elevernas lust att lära på ett lekfullt sätt. Samtidigt ska materialet vara lättillgängligt och enkelt för 

lärare att använda i klassrummet. 

Genom att göra en hemsida med uppgifter som är kopplade till de åtta kompetenserna kan lärare på 

ett enkelt sätt få in dessa i sin undervisning utan att själva behöva ta fram något material. På 

hemsidan finns det en speciell länk med information till läraren där dem kan läsa om kompetenserna 
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och även se kopplingen till kursmålen. Vi har sedan tidigare erfarenhet även märkt att elever 

uppskattar när de får arbeta med datorer under lektionerna och inte endast arbeta med böckerna. 

Genom att ta fram ett nytt material hoppas vi kunna inspirera både lärare och elever till att använda 

hemsidan i sin undervisning.  

1.2 Befintligt material 
 

I dagsläget finns en del material liknande vårt material som ska stödja elevers matematiska inlärning. 

Vi har med olika sökord (matematik, kompetenser) på sökmotorn Google hittat annat material i form 

av hemsidor. Nedan presenteras ”en läsande klass” och ”mattebron” som är två exempel på 

hemsidor som kan användas i undervisningen.    

En läsande klass 

Det som låg till grund för vår idé ”en räknande klass” är Widmarks projekt om läsförståelse. Widmark 

menar att läsning är en förutsättning till att kunna delta i dagens samhälle. Han startade därför upp 

projektet ”en läsande klass” som en femårig satsning i hopp om att öka svenska barn och ungdomars 

läsförmåga. Widmarks vision är att hans projekt har gett en mätbar effekt när nästa internationella 

undersökning om barn och ungdomars läsförmåga görs. ”Nästa internationella undersökning” görs 

2018 (Widmark, 2014).  

Widmarks idé om att koppla ihop olika karaktärer med olika delar av läsförståelsen inspirerade oss 

till att göra något liknande, men till matematik istället. Genom att koppla ihop olika figurer till olika 

matematiska kompetenser ville vi underlätta för eleverna att minnas dessa. 

Mattebron  

Mattebron är en hemsida som fungerar som en mötesplats för gymnasie- och högskolelärare. På 

hemsidan står sex matematiska kompetenser beskrivna: algoritm-, begrepps-, resonemangs-, 

kommunikations-, problemlösnings- och modelleringskompetens. Till varje kompetens kan man även 

finna tillhörande uppgifter. De matematiska kompetenserna som finns beskrivna på hemsidan är 

inspirerade av två rapporter "Adding it up: helping children learn mathematics" och "Kompetencer 

och Matematiklæring" (Nationellt centrum för matematikutbildning, 2016).  
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2. Tidigare forskning 

I denna del presenteras tidigare forskning om kunskapsutveckling. Vi har valt att fördjupa oss i några 

olika forskares arbeten och den syn på inlärning som framkommer där. Genom att börja med 

Benjamin Blooms klassificeringssystem från 50-talet kan man se hur utvecklingen har gått framåt och 

hur olika forskare arbetar för att på bästa sätt uppnå goda resultat i skolan. Bloom m.fl. (1956) och 

Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) ger en beskrivning av hur man kan klassificera olika kunskaper. 

Sist presenteras Mogens Niss åtta matematiska kompetenser som ligger till grund för vår hemsida.  

 

2.1 Bloom 
 

Att försöka skildra kunskap i form av olika matematiska kompetenser är något som blivit en 

internationell trend (Helenius, 2006). Redan på 50-talet lanserade Bloom m.fl. (1956) likartade 

tankegångar men på ett mer generellt plan där inte ett specifikt ämne stod i fokus. Ett 

klassificeringssystem av lärandemål skapades. Klassificeringssystemet, Blooms taxonomi för 

lärandemål, ska fungera som hjälp för lärare, administratörer, professionella specialister och forskare 

som arbetar med läroplans-och utvärderingsproblem. Idén bakom detta klassificeringssystem 

uppkom vid ett möte där examinatorer från amerikanska college deltog. Intresset låg i att hitta en 

teoretisk ram som kunde användas för att underlätta kommunikationen mellan examinatorer. Ramen 

skulle även kunna stimulera forskningsarbete om relationen mellan examination och utbildning. 

Utefter dessa önskemål kom de fram till att en sådan teoretisk ram bäst kunde uppnås genom ett 

system för klassificering av målen för utbildningsprocessen, då utbildningsmålen är grunden när man 

skall bygga en läroplan.  

Med hjälp av modellen kan man analysera utbildningsresultat sett till de kognitiva områdena: minne, 

tänkande och problemlösning (Bloom m.fl, 1956). Ett exempel när taxonomin kan komma till 

användning är när man behöver utveckla en exakt definition och klassificering av vaga termer, så som 

tänkande och problemlösning. Taxonomin innehåller sex stora klasser: kunskap, förståelse, 

tillämpning, analys, syntes och utvärdering. Klasserna är sorterade från konkret till abstrakt där 

lärandenivån ökar för varje steg.  

Anderson och Krathwohl (2001) har sedan vidareutvecklat och reviderat Blooms idé. Vill man veta 

mer om deras version av taxonomin kan man läsa boken “A taxonomy for learning, teaching, and 



7 
 

assessing: a revision of Bloom´s taxonomy of educational objectives”.  

 

2.2 Kilpatrick, Swafford & Findell 

 

I rapporten "Adding it up; helping children learn mathematics" presenteras fem matematiska 

kompetenser som identifierats av Mathematics Learning Committee (Kilpatrick m.fl, 2001). Analyser 

av matematikinlärning, forskning i kognitiv psykologi och matematikutbildning, kunskap kring vad 

människor behöver för matematikkunskap i dagens samhälle samt erfarenhet av läraryrket ledde till 

att författarna formulerade en omfattande beskrivning om vad framgångsrikt matematiskt lärande 

faktiskt innebär. Ingen term kan på egen hand fånga den breda innebörden av matematisk kunskap. 

Istället har författarna delat upp det matematiska kunnandet i följande fem kompetenser. Den första 

kompetensen som beskrivs är "begreppsförståelse" som innebär att eleven ska ha en förståelse för 

matematiska koncept samt relationen mellan matematiska idéer och procedurer. Den andra 

kompetensen kallas "räknefärdighet" och omfattar färdighet i att kunna göra beräkningar på flera 

olika sätt. Den tredje kompetensen, "problemlösningsförmåga", går ut på att kunna formulera, 

representera och lösa matematiska problem. Den fjärde kompetensen, "matematiskt-logiskt 

resonemang", innebär att kunna föra matematiska resonemang, kunna förklara, motivera och tänka 

logiskt. Den sista kompetensen, "en positiv inställning till matematik" innebär, som kompetensens 

namn antyder, att eleven ska ha en positiv inställning till matematik och kunna se matematiken som 

något användbart och meningsfullt. I rapporten kan man även läsa om kompetenser som lärare i 

matematik bör besitta. Kompetenserna har samma namn som de matematiska kompetenserna som 

riktar sig till elever. De är dock förklarade i förhållande till läraryrket och har därmed en annan 

innebörd. Begreppsförståelse handlar om att läraren ska besitta på den kunskap som krävs för att 

hen ska kunna lära ut matematik. Räknefärdighet innebär att läraren ska kunna genomföra 

instruktioner så att eleverna förstår. Med problemlösningsförmåga kan lärarna genomföra effektiva 

instruktioner och samtidigt lösa problem i samma stund som de uppkommer i klassrummet. 

Matematiskt-logiskt resonemang innebär att läraren ska kunna motivera och förklara valet av en viss 

metod och reflektera över valet. Slutligen ska även läraren ha en positiv inställning till matematik, 

inte enbart till ämnet utan även till undervisningen. Därtill ska ett driv finnas att hela tiden utveckla 

undervisningen till det bättre (a.a).  

 

Alla nämnda kompetenser, gällande såväl elever som lärare, är sammanvävda och ömsesidigt 

beroende av varandra (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). 
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2.3 Niss 
 

Ser man på modernare arbeten har de som handlar om matematiska kompetenser inte sin 

utgångspunkt i människans kognition, likt Blooms arbete, utan de lägger istället fokus på matematik 

och vad matematiskt arbete innebär (Helenius, 2006). Ett arbete i denna tappning blev publicerat i 

Danmark av forskaren Niss (2002). Niss beskriver i Kompetencer Og Matematiklæring (KOM-

projektet) åtta matematiska kompetenser som är sammankopplade men som på samma gång har 

separata identiteter. Kompetenserna lägger grunden för vad matematiskt kunnande är. En 

matematisk kompetens beskrivs som att kunna använda, förstå, utöva och ta ställning till matematik i 

olika sammanhang där matematik används eller kan ingå. De åtta kompetenserna delas upp i två 

grupper - "att fråga och svara i, med om matematik" samt "att använda språk och redskap i 

matematik".  

Att fråga och svara, i, med om matematik  

Tankegångskompetens 

Tankegångskompetens innebär att kunna föra matematiska tankegångar. Vidare beskrivs 

kompetensen som att man har en medvetenhet kring vilka slags frågor som kännetecknar 

matematik, kunskap om hur man ställer matematiska frågor samt vilka typer av svar som förväntas. 

Därtill ska man även kunna veta, förstå och hantera matematiska begrepps räckvidd samt 

begränsningar (Niss & Höjgaard-Jensen, 2002). Typiska frågor som eleven både bör kunna ställa och 

svara på är till exempel "Hur många...?", "Finns det...?" och "Kan det tänkas att...?". 

 

Problemlösningskompetens 

Problemlösningskompetens innebär att kunna formulera och lösa matematiska problem (Niss & 

Höjgaard-Jensen, 2002). Något som beskrivs som viktigt att ha i åtanke inom denna kompetens är att 

ett matematiskt problem kan vara ett problem för en person, men en rutinuppgift för en annan 

person. Ett exempel på en uppgift i denna tappning kan vara att räkna ut om det är lika många svarta 

som vita rutor på ett schackbräde.  

 

Modelleringskompetens  

Modelleringskompetens innebär att man kan analysera och bygga matematiska modeller som rör 

andra fält än matematikens egna. Man ska kunna bygga egna modeller men även analysera 

existerande modellers egenskaper (Niss & Höjgaard-Jensen, 2002). Ett exempel på en uppgift som 

utvecklar modelleringskompetensen är att undersöka en modell som visar tillväxten av världens 
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befolkning mellan år 1900-2000 och jämföra den med tillgänglig befolkningsdata. Man kan även 

undersöka hur dyrt det är att prata i telefon eller undersöka om det är möjligt att medelåldern i en 

befolkning är 35 år trots att 40 % av befolkningen är över 60 år. 

 

Resonemangskompetens 

Den sista kompetensen i denna grupp är resonemangskompetens vilken går ut på att kunna resonera 

matematiskt. Där ingår det att kunna argumentera och resonera matematiskt samt veta skillnaden på 

vad ett matematiskt bevis är och vad ett matematiskt resonemang är (Niss & Höjgaard-Jensen, 2002). 

Man kan öva på kompetensen genom att resonera om olika matematiska påståenden är korrekta 

eller inte.  

 

Att använda språk och redskap i matematik 

Representationskompetens 

Representationskompetens innebär att kunna behandla olika representationsformer av matematiska 

fakta. Man ska kunna förstå och använda sig av ett flertal representationsformer som till exempel 

symboliska, algebraiska, visuella, geometriska, grafiska, tabellmässiga och verbala 

representationsformer, men även kunna använda sig av konkret material. Därtill ska man veta vad de 

olika representationsformerna har för styrkor och svagheter för att kunna välja en passande 

representationsform beroende på vad den ska användas till. Slutligen ska man även kunna översätta 

mellan olika representationsformer (Niss & Höjgaard-Jensen, 2002). Som exempel skulle olika 

representationer av π kunna vara ett decimaltal (3,14159...) eller geometriskt som omkretsen av en 

cirkel med diameter 1.  

 

Symbol- och formalismkompetens 

Symbol- och formalismkompetens innebär att kunna hantera matematiskt symbolspråk och 

formalism, kunna avkoda symbol-och formelspråk samt översätta mellan matematiskt-och naturligt 

språk. Dessutom ska man kunna behandla symboliska uttryck och formler och känna till 

"spelreglerna" för formella matematiska system, som till exempel axiomatiska teorier (Niss & 

Höjgaard-Jensen, 2002). Exempel på uppgifter som hör till symbol-och formalismkompetens är att 

förstå att talet 378 har tre hundratal, sju tiotal och åtta ental, att 4 < 7 betyder att fyra är mindre än 

sju och förstå att 7 · (6 + 7) inte är samma som 7  · 6 + 9.  

 

Kommunikationskompetens 

Kommunikationskompetens innebär att kunna kommunicera i, med och om matematik. Man ska då 
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kunna förstå och tyda andras matematiska påståenden - både skriftliga, muntliga och visuella (Niss & 

Höjgaard-Jensen, 2002). Kompetensen kan övas både muntligt och skriftligt genom exempelvis 

matematiska dialoger där man i par kommunicerar sig fram till lösningar.  

 

Hjälpmedelskompetens  

Den sista kompetensen inom denna grupp, hjälpmedelskompetens, handlar om att kunna använda 

sig av matematiska hjälpmedel. Man ska veta vilka typer av hjälpmedel man kan ta hjälp av och dess 

särdrag. Därtill ska man även veta vilket hjälpmedel som lämpar sig åt vilken typ av uppgift för att få 

mest stöd av hjälpmedlet (Niss & Höjgaard-Jensen, 2002). Kompetensen kan övas både genom 

användandet av konkreta föremål samt genom matematiskt arbete vid datorn.  

I KOM-projektet kan man läsa om de åtta kompetenserna sett till både gymnasie-och grundskolenivå. 

Kompetenserna förklaras där på ett likartat sätt. Där ligger betoning på att kompetenserna ska 

anpassas till en elementär nivå. Kompetenserna skapades för att kunna definiera och karakterisera 

vad det innebär att kunna matematik i olika sammanhang och för att kunna beskriva utvecklingen 

och progressionen i matematikundervisningen och i elevernas lärande. Slutligen skulle 

kompetenserna även bidra till att kunna skildra olika nivåer av ämnet och elevers matematiska 

utveckling (Niss & Höjgaard-Jensen, 2002). Syftet med kompetenserna är att de ska förnya och 

förbättra den nuvarande matematikundervisningen. Niss anser att läroplaner bör lägga mer fokus på 

kompetenser istället för att lägga den största tyngden på kursplaner.  

I kursplanen för årskurs 1-3 kan man inte läsa om matematiska kompetenser, utan istället om vilka 

förmågor som eleverna ska utveckla. Förmågorna som ska utvecklas är följande: 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder, 

• använda och analysera lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter  

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter,  

• föra och följa matematiska resonemang, och 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

(Skolverket, 2011a) 

I läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011b) kan man dock läsa om matematiska 

kompetenser. Tanken bakom våra omtolkade kompetenser är att de kan presenteras redan i 
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lågstadiet. Kompetensarbetet ska fungera som ett alternativ till arbetet i böcker och bjuda på 

kreativa och inspirerande uppgifter där eleverna får lära sig i samspel med varandra.  

3. Teoretisk utgångspunkt 
 

Niss teori om matematiska kompetenser ligger som grund till vår produkt. Nedan sammanfattas 

dessa åtta kompetenser: 

Tankegångskompetens - att kunna föra matematiska tankegångar 

Problemlösningskompetens – att kunna formulera och lösa matematiska problem  

Modelleringskompetens – att kunna analysera och bygga modeller rörande andra fält  

Resonemangskompetens - att kunna resonera matematiskt  

Representationsskompetens - att kunna behandla olika representationsformer av matematiska 

fakta  

Symbol-och formalismkompetens – att kunna hantera matematiskt symbolspråk och formalism 

Kommunikationskompetens – att kunna kommunicera i, med och om matematik  

Hjälpmedelskompetens – att kunna använda sig av matematiska hjälpmedel  

(Niss, 2002, vår översättning) 

 

Modellen visar hur beskrivna kompetenser är uppdelade i två större delar.  



12 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: 

Bearbetad modell av originalet från Niss och Jensens KOM-rapport (Helenius, 2006, s.13)  

 

Vår hemsida är uppdelad utifrån Niss åtta kompetenser. Kompetenserna har omtolkats till karaktärer 

och fått nya namn. Till varje karaktär finns ett antal uppgifter där eleverna får träna på 

kompetenserna. På startsidan finns en länk till lärare där ytterligare information är beskriven om 

innebörden av varje kompetens. 
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4. Designprocess 
 

Vår hemsida är skapad genom ett gratis hemsideprogram som heter "Wix". Hemsideprogrammet 

låter användaren skapa en egen hemsida utan att behöva använda sig av programmering. När vi 

gjorde hemsidan valde vi att använda en tom mall för att kunna designa den precis så som vi ville ha 

den. Alla bilderna, förutom karaktärerna, har vi skapat i programmet Paint. Uppgifterna är skapade i 

Word och har sedan exporterats som PDF-filer. Trots att hemsidan var enkel att arbeta i spenderades 

mycket tid till att designa hemsidans alla delar.  

Nedan presenteras processen från idé till vår färdiga produkt. Vi inleder kapitlet med att beskriva 

grundtankarna med vår produkt. I den inledande delen framkommer det även hur vi har resonerat 

när vi har utformat hemsidan för att anpassa den till vår tänkta målgrupp. Vidare kan man läsa om de 

forskningsetiska kraven som vi har tagit hänsyn till under processens gång. Kapitlet avslutas med att 

vår färdiga produkt presenteras under rubriken ”prototypande”. Där förklaras varje del av hemsidan 

på ett enkelt sätt.  

4.1 Idégenerering 

 
”En läsande klass” inspirerade oss till att skapa ett liknande material men till 

matematikundervisningen. Vi valde att publicera ”en räknande klass” på en hemsida, då det finns en 

avsaknad av liknande material till årskurs 1-3. Det finns inte heller några kompetenser beskrivna för 

årskurs 1-3, utan endast förmågor, vilket gör att vår produkt tillför ett nytt sätt att se på matematiskt 

kunnande och att arbeta med matematikinlärning. Anledningen till att vi valde att publicera vårt 

material på en hemsida är för att vi ville bidra med variation till undervisningen och på ett lustfullt 

sätt låta eleverna öva på matematik. Genom att göra en hemsida blir materialet tillgängligt för alla 

lärare och då vi skrivit ner målen till respektive uppgift underlättar vi deras arbete ytterligare. I 

Skolvärlden (2015) kan man läsa om fördelarna med digitala läromedel. Digitala läromedel bidrar till 

att lärarna kan frigöra mycket tid som istället kan gå till undervisning. Detta eftersom lärarna slipper 

producera läromedel på egen hand eller granska och komplettera gamla läromedel. Vår tanke är att 

läraren ska kunna visa hemsidan med uppgifter från sin dator via en projektor eller dylikt för att 

presentera och förklara uppgifterna innan eleverna sedan får börja arbeta.  

Vi har valt att anpassa materialet på hemsidan till årskurs tre då kompetenserna annars riktar sig 

främst mot gymnasiet. Detta har vi gjort genom att förenkla och ta bort vissa delar av de ursprungliga 

kompetenserna och därefter utformat uppgifter som är anpassade till det nya materialet.  Materialet 

kan ses som ett första steg inom arbetet med de olika kompetenserna, vilka vi själva har tolkat.  
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Då alla delar av matematiken ingår i vår produkt skulle hemsidan kunna byggas ut med flertalet 

uppgifter och till en större målgrupp. Vi valde att avgränsa området och fokusera på lågstadiet, 

framförallt årskurs tre. Materialet skulle kunna användas i de lägre årskurserna för starkare elever 

som behöver mer utmanande uppgifter. Då vi hade en begränsad tidsperiod fokuserade vi på att 

skapa färre uppgifter men med god kvalité. Uppgifterna är kopplade till den svenska läroplanen i 

matematik för grundskolan.  

4.2 Metodens utgångspunkter 
 

När vi skapade vår produkt utgick vi från kursplanen i matematik. Alla uppgifter som hör till 

kompetenserna är kopplade till läroplanen, vilket framgår på hemsidan. Utöver kursplanen har vi 

även tagit hjälp av läromedel i matematik för årskurs 3 för att uppgifterna ska vara så stimulerande 

som möjligt för vår uttänkta åldersgrupp. De läromedel som vi har hämtat inspiration ifrån är Pixel 

grundbok 3A (Alseth, Røsseland, Kirkegaard & Nordberg, 2008), Pixel grundbok 3B (Alseth, 

Røsseland, Kirkegaard & Nordberg, 2008), Eldorado matte 3A (Forsbäck & Olsson, 2010) samt 

Eldorado matte 3B (Forsbäck & Olsson, 2010). Genom att undersöka diagnoser från samtliga kapitel 

ur dessa fyra läromedel har vi fått en överblick av innehållet och därmed kunnat anpassa våra 

uppgifters svårighetsgrad. Utöver diagnoserna som har inspirerarat oss vill vi även rikta ett tack till 

Ulla Hägglund som gav oss inspiration till en av våra utomhuslektioner. Under en matematikkurs på 

Uppsala Universitet visade Hägglund hur man på olika sätt kan öva på matematik genom att bland 

annat utföra olika lekar och uppdrag. Hennes tips har varit till stor hjälp när vi skapade vissa av våra 

uppgiter. Niss åtta matematiska kompetenser ligger till grund för hemsidan. Kompetenserna har 

omtolkats och konkretiserats för att passa vår målgrupp.  Omtolkningsprocessen har skett med 

koppling till läroplanen (Skolverket, 2011) för att skapa ett användarcentrerat material. En del av 

kriterierna från de ursprungliga kompetenserna har under processen tagits bort. De delar vi tagit bort 

riktar sig främst mot högre utbildningsnivåer. Utöver det har vi även förenklat språket så eleverna 

ska kunna förstå innebörden av varje kompetens. För att konkretisera detta ytterligare har varje 

kompetens tilldelats en egen karaktär. Karaktärerna ska hjälpa eleverna att minnas innebörden av 

kompetenserna och göra materialet mer lustfyllt. Vi fick tillåtelse att låna bilder av Phillip Martins, 

som skapar bilder i undervisningssyfte. Vi hittade hans bilder genom ett läromedelsforum och tog 

därefter kontakt med honom via mail. När vi valde bilder till hemsidan tog vi hänsyn till genus och 

olika etniska grupper. Därav finns båda könen och olika etniska grupper representerade på 

hemsidan.  Vi har även samtalat om vår hemsida med våra före detta lokala lärarutbildare under den 

sista verksamhetsförlagda utbildningen. Båda lärarna har lång undervisningserfarenhet och är 

mycket engagerade i det mesta rörande skolan. Genom att diskutera med dem om vår produkt, och 
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även få tips och idéer, kom vi fram till att det inte finns något liknande material till 

matematikundervisningen och även att vårt material är något som lärare kan finna intressant.  

4.3 Undervisningsmetodisk fördjupning 
 

I följande avsnitt presenteras fördjupning som stöttar centrala delar av vår produkt. 

4.3.1 Digitalt lärande 

 
På Skolverkets (2015) hemsida kan man läsa en del om digitala lärresurser. Vad som räknas till 

digitala lärresurser är allt digitalt material som kan användas i undervisningen. En lärresurs ska vara 

av bra kvalité vilket den generellt sett är om den stödjer elevers tänkande och handlande i en 

lärsituation och därmed förbättrar förutsättningarna att lära sig. Digitala lärresurser ska även ge ett 

pedagogiskt mervärde där det bidrar till att lärarens undervisning utvecklas. Något som anses som 

generellt viktigt i både digitala-och icke digitala lärresurser är bland annat struktur, språklig kvalité 

och hur illustrationer används. Vad som också krävs är medvetenhet kring genusfrågor, 

diskriminering, representativitet och objektivitet.  

Forskning visar att matematik är det ämne där digitala hjälpmedel används minst i förhållande till 

övriga ämnen (Ryan, 2012). Detta kan anses förvånande med tanke på vilka stora vinster det innebär 

att använda IKT (Informations-och kommunikationsteknik) inom matematiken. Eleverna kan skifta 

mellan olika representationsformer enkelt och snabbt. Digitala hjälpmedel är ett redskap som borde 

användas i större utsträckning för elevers matematikinlärning. Jönsson, som är professor i matematik 

vid Malmö högskola, ser också många anledningar till att använda digitala verktyg i klassrummet 

(Björkman, 2013). Digitala verktyg och datorer är en del av matematiken som eleverna senare i livet 

kommer finna i samhället och inom framtida yrken. Då teknikutvecklingen går i snabb takt framåt är 

det viktigt att elever får ta del av utvecklingen. Förutom att underlätta för framtiden kan de digitala 

resurserna även stärka elevernas lärande och öka motivationen till matematikämnet.  

4.3.2 Matematikens sociala och språkliga karaktär 

 
Ahlberg (1995) skriver i Nämnaren om matematikens språkliga och sociala karaktär. Där beskriver 

hon att läraren bör synliggöra dessa karaktärer för att utveckla både undervisningen och elevernas 

intresse. Läraren kan synliggöra matematikens språkliga och sociala sida genom att låta eleverna 

samtala och arbeta tillsammans. När eleverna samarbetar skapas en mångfald av idéer och tillfällen 

att lära av varandra. Samarbetet gör att elevernas nyfikenhet och kreativitet stimuleras.  

Även Malmer (2006) skriver i Nämnaren om fördelarna med muntlig matematik. Hon menar att 

matematik bygger på logiskt tänkande och att det logiska tänkandet utvecklas bäst när eleverna får 
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vara aktiva i samtal och diskussioner. Att låta eleverna tala och skapa inom matematiken är något 

som ibland glöms bort, även fast det är två viktiga inslag i den matematiska inlärningsprocessen. Det 

är även viktigt att läraren, både muntligt, visuellt och aktivt presenterar de matematiska begreppen 

för eleverna. Detta gör att det är enklare för eleverna att befästa begreppen vilket är ett måste för 

att eleverna ska få en grundläggande förståelse för matematik. Genom att ge utrymme till muntlig 

matematik i samspel med laborativ matematik kan både elevernas språkliga förmåga och 

matematikkunskaper stärkas.  

4.3.3 Att använda flera representationsformer/lösningsstrategier 
 

Fördelarna med att arbeta med ett flertal representationsformer och lösningsalternativ inom 

matematikämnet är många. Det är viktigt att tala om för eleverna att det finns fler än ett rätt sätt att 

lösa en uppgift och att det finns många medel att använda. Genom att synliggöra elevernas olika 

uppfattningar i undervisningen kan eleverna få insyn i andras matematiska tankegångar. Tala, rita 

och skriva är tre olika strategier som man kan använda sig av för att komma fram till en lösning på en 

uppgift. När eleverna samtalar i grupp får de höra hur andra tänker, vilket leder till att de får fler 

perspektiv på hur problemet kan lösas. Att rita bilder av problemets innehåll kan fungera som visuellt 

stöd. Den visuella upplevelsen kan få eleverna att förstå hur uppgiften ska lösas. Bilderna fungerar då 

som ett översättningsled mellan det vardagliga språket och det formella symbolspråket. Väljer man 

istället att skriva sig till en lösning på problemet får man tid till eftertanke. Man kan då gå tillbaka och 

reflektera över hur man har tänkt (Ahlberg, 1995).  

4.3.4 Matematik som utomhusaktivitet 
  

 I kursplanen kan man läsa att matematik är en levande mänsklig konstruktion och att denna 

omfattar utforskande verksamhet samt att eleverna behöver vidga sitt matematiska kunnande 

genom att hämta underlag från erfarenheter från omvärlden. Genom att arbeta med matematik 

utomhus ges det utmärkta tillfällen att arbeta med olika delar av kursplanen (Nationellt centrum för 

matematikutbildning, 2015).  

Lättman-Masch (2008) arbetar som utomhuspedagog och han är även en av författarna till boken Att 

lära in matematik ute. Han menar att undervisning utomhus kan bidra till en ökad förståelse för 

matematik. Genom att flytta ut undervisningen kan man hjälpa eleverna i grundskolan att nå målen 

som står i kursplanen. Lättman-Masch menar att fler elever har möjlighet att hitta sitt sätt att lära in 

genom att man varierar undervisningen till att ha den både inomhus och utomhus. Ett annat positivt 

argument enligt Lättman-Masch är att använda kroppen och alla sinnen i undervisningen. Genom att 

använda kropp och sinnen kommer eleverna att minnas bättre. Lättman-Masch påstår även att det 
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finns forskning som påvisar att koncentrationen hos eleverna ökar genom aktivitet där de får röra på 

sig, vilket blir ett naturligt inslag då man lär utomhus. Då man gör uppgifterna till kreativa och 

problemlösande lekar så ökar även förståelsen, samtidigt som samarbete och diskussion mellan 

eleverna gynnas, vilket leder till att de lär av varandra.  

Molander (2008), som också är utomhuspedagog och medförfattare till boken Leka och lära 

matematik ute, menar även hon att det är enklare att engagera barnen ute. Molander menar även 

att barn som haft undervisningen utomhus minns vad de lärt sig under en längre period än de som 

har haft ”vanlig” undervisning inomhus. Barn och natur hör ihop, vilket leder till att grunderna i 

matematik kan läras in på ett naturligt sätt genom att lära utomhus. Matematik handlar om så 

mycket mer än siffror och tal på papper menar Molander. Det handlar även om fantasi, 

självförtroende och språk vilket är viktigt att minnas.  

Vår hemsida erbjuder möjligheter till undervisning som kopplar till de fyra ovan beskriva aspekterna 

av undervisning. Några uppgifter är planerade och anpassade efter att genomföras utomhus, just för 

att variera undervisningen och låta eleverna koppla in andra sinnen än de som vanligtvis används i 

klassrummet. Många av våra uppgifter är även parövningar eller gruppuppgifter. Detta leder till att 

eleverna får träna på att samarbete, men även lära i samspel med varandra. Då uppgifterna är så 

pass varierande får eleverna samtidigt öva på olika representationsformer eftersom detta krävs för 

att de ska kunna lösa vissa uppgifter.  

4.4 Forskningsetik 
 

Innan vi började vårt arbete gjorde vi oss införstådda med de forskningsetiska principerna för att få 

insikt i det ansvar vi har i och med detta arbete. De fyra huvudkraven som vi har följt är: 

1. Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. 

2. Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem.  

4. Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.  

(Vetenskapsrådet, 2002) 

Vi informerade lärarna om dessa fyra huvudkrav då vi mailade dem frågor om hemsidan som skulle 

besvaras.  
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På vår hemsida har vi lånat bilder av Philip Martins. Han målar egna bilder som lärare får låna till sin 

undervisning. Eftersom vi har gjort en hemsida i undervisningssyfte tog vi kontakt med Martins via 

mail och frågade om vi fick tillåtelse att använda hans bilder på vår hemsida. Vi fick hans 

godkännande till att låna bilderna och har även skrivit på hemsidan att bilderna är ägda och skapta av 

honom.  

4.5 Arbetsfördelning 
 

Vi har tillsammans utformat och skapat alla delar av hemsidan och rapporten. Vi har med andra ord 

bidragit och varit lika delaktiga i projektets alla delar. Genom att skriva rapporten gemensamt kände 

vi att både språket och kvalitén höll en jämn nivå genom hela arbetet.  

4.6 Prototypande 
 

Här ges en kort beskrivning av varje del av hemsidan. Hemsidan finns på adressen 

http://enraknandeklass.wix.com/kompetenser, för den som blir intresserad och vill veta mer.  

http://enraknandeklass.wix.com/kompetenser
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4.6.1 Startsida 
 

Bilden ovan visar hur startsidan på vår hemsida ser ut. Bilderna, ”information till lärare” samt 

”karaktärerna tipsar” är länkar. Bilderna/karaktärerna leder till en ny sida där man kan läsa om vad 

kompetensen innebär och finna olika uppgifter med tillhörande kursmål. Information till lärare är en 

kortare beskrivning av vårt arbete där lärare kan läsa om vår idé, de ursprungliga kompetenserna 

samt vår tolkning av kompetenserna.  Karaktärerna tipsar är kort med tips och beskrivningar som 

lärare kan skriva ut. Korten kan sättas upp i klassrummet för att ge eleverna extra stöd när de arbetar 

med de olika områdena inom matematiken.  

4.6.2 Information till lärare 

 
Längst ner på startsidan finns en länk som heter "Information till lärare". Sidan är tänkt att fungera 

som en guide för lärare som vill använda sig av, eller veta mer om materialet. På sidan presenterar vi 

oss själva och beskriver hemsidans syfte. De ursprungliga kompetenserna presenteras här 

tillsammans med våra omtolkade kompetenser som sidan bygger på. 
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4.6.3 Karaktärerna tipsar 
 

Nedanför "Information till lärare" finns en länk till "Karaktärerna tipsar". Inne på sidan finns åtta kort 

med diverse tips från karaktärerna. Varje karaktär ger tips om hur man kan tänka när man arbetar 

med respektive kompetens. Korten kan skrivas ut som PDF-fil för att användas som hjälpmedel eller 

sättas upp på klassrumsväggen. Materialet är tänkt att fungera som ett extra stöd till de elever som 

behöver. Bilden nedan är ett exempel som visar polisens tips: 

 

4.6.4 Polisen 
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Polisen är den första karaktären som presenteras på hemsidan. Bilden ovan föreställer rubriken som 

finns på karaktärens sida, där även kompetensen presenteras. Detta är genomgående för alla 

karaktärer. Polisen grundar sig på problemlösningskompetensen, vilket innebär att eleven ska kunna 

formulera och lösa matematiska problem. På sidan finns en huvuduppgift och en extrauppgift. 

Huvuduppgiften kallas för "Egna räknesagor" och låter eleverna skapa egna 

problemlösningsuppgifter med hjälp av inspirerande bilder. Extrauppgiften kallas för "kluringar". Där 

får eleverna träna på både problemlösning och att samarbeta i grupp. 

Alla uppgifter för samtliga karaktärer finns att ladda ner i PDF-format för de lärare som vill ha 

materialet. Till vänster om uppgifterna finns även en länk som lärare kan gå in på för att läsa om 

uppgifternas mål från LGR11. 

4.6.5 Snickaren 
 

 

Snickaren grundar sig på modelleringskompetensen vilken innebär att kunna bygga och analysera 

matematiska modeller. Vi har valt att modellerna ska vara i form av tabeller och diagram för att 

anpassa kompetensen till lågstadiet. Huvuduppgiften heter ”Modellbygge med puls”. Aktiviteten går 

ut på att eleverna i par på ett aktivt och laborativt sätt ska finna svar på fem olika frågor för att sedan 

bygga egna diagram. Extrauppgiften heter ”Mätning med steg” och har samma grundtanke som 

huvuduppgiften men låter istället eleverna göra jämförelser med olika stora steg som förs in i ett 

diagram. 
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4.6.6 Filosofen 

 

Filosofen grundar sig på tankegångskompetensen. Kompetensen innebär att eleverna ska kunna föra 

matematiska tankegångar och ha kännedom kring matematikens typiska frågor och svar. 

Huvuduppgiften heter ”Galenpanna med tal”. Eleverna får ett hemligt tal som de ska hålla mot 

pannan för att sedan lista ut vilket som är deras tal genom att ställa matematiska ja- och nej frågor. 

Till denna karaktär finns två extrauppgifter som heter ”Tangrampussel” och ”Tankegångskampen”. 

Tangrampusslet låter eleverna undersöka månghörningar genom matematiska tankegångar. Även 

tankegångskampen låter eleverna öva på att föra matematiska tankegångar genom ett spel där man 

får tänka strategiskt.  

4.6.7 Forskaren 

 

Forskaren grundar sig på resonemangskompetensen, vilken innebär att eleverna ska kunna 

undersöka och föra matematiska resonemang. Huvuduppgiften heter ”Forskare i naturen”. Uppgiften 

är uppdelad i fyra olika aktiviteter som utförs utomhus. Uppgifterna är uppdelade efter olika årstider. 

Eleverna får bland annat arbeta med naturmaterial, göra uppskattningar, sortera och resonera. 

Extrauppgiften heter ”Ovanliga rymdstenar”. Här ska eleverna hjälpa rymdvarelsen Trine att sortera 
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och klassificera ovanliga stenar i form av sammansatta geometriska figurer. Sorteringen sker genom 

matematiskt resonemang. 

4.6.8 Tolken 
 

 

Tolken grundar sig på symbol-och formalismkompetensen. Denna kompetens innebär att eleverna 

ska kunna hantera matematikens symbolspråk och formalism, men även översätta mellan 

matematiskt språk och naturligt språk. Huvuduppgiften heter ”Spionleken”.  Leken låter eleverna öva 

på matematiska begrepp. De får även översätta matematiska begrepp till det som Niss kallar 

naturligt språk och vise versa. Tolken har två extrauppgifter vilka heter ”Utelek med ordningstal” 

samt ”Positionsspelet”. Utelek med ordningstal är en lek där eleverna får öva på ordningstalen 

genom lekfulla kommandon.  

Positionsspelet låter eleverna öva på ental-och tiotals placering samt deras värde genom 

tärningsspel.   

4.6.9 Designern 
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Designern grundar sig på representationskompetensen. Här ska eleverna träna på att använda flera 

olika representationsformer för att gestalta en uppgifts lösning. Huvuduppgiften heter 

”Godisskålen”. Uppgiften är en problemlösningsuppgift som eleverna får lösa med olika 

representationsformer med hjälp av en svarsmall. Extrauppgiften heter ”Talmönster” och är även 

den en problemlösningsuppgift som ska lösas med hjälp av svarsmallen.  

4.6.10 Talaren 
 

 

Talaren grundar sig på kommunikationskompetensen. Eleverna ska öva på det matematiska språket, 

både muntligt och skriftligt. Huvuduppgiften heter ”Hemliga bilden”. Uppgiften går ut på att eleverna 

ska rita en bild bestående av olika geometriska objekt. Därefter förklarar eleven sin bild med hjälp av 

matematiska begrepp och lägesord för en klasskamrat. Klasskamratens uppgift är att försöka rita en 

kopia av bilden som kamraten förklarar. Extrauppgiften heter ”Gissa objektet”. Eleverna blir 

tilldelade ett tredimensionellt objekt och ska likt huvuduppgiften förklara sitt objekt för en kamrat 

som ska försöka lista ut vilken tredimensionell form som beskrivs.  
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4.6.11 Arkitekten 

 

Arkitekten grundar sig på hjälpmedelskompetensen. Denna kompetens syftar till att låta eleverna 

träna på att använda olika hjälpmedel för att lösa sina uppgifter samt bli medveten om olika 

hjälpmedels egenskaper. Huvuduppgiften heter ”Billigast vinner”. Uppgiften går ut på att eleverna 

genom vissa knapptryckningar på miniräknaren ska komma fram till olika summor. Knapparna är 

begränsade vilket gör att eleverna endast har tillgång till de olika räknesätten, samt två siffror. 

Extrauppgiften heter ”Räkna mitt namn”. Här ska eleverna med hjälp av tiotalsstavar eller rutat 

papper konstruera sitt namn. Därefter får eleven med hjälp av linjal eller miniräknare räkna ut 

summan alternativt omkretsen av sitt namn.   
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5. Utvärdering 
 

För att få reda på vad lärare anser om vår hemsida valde vi att ta kontakt med våra före detta lokala 

lärarutbildare. Vi formulerade fem frågor som vi mailade och bad att få svar på tillsammans med 

information om de forskningsetiska principerna.  

De frågor som vi ville ha besvarade var:  

1. Förstår man grundtanken om kompetenser som presenteras under länken "information till 

lärare"? 

2. Är materialet enkelt med tydliga instruktioner? 

3. Skulle ni kunna tänka er att använda materialet i klassrummet? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

4. Vad tycker ni kan förbättras? 

5. Har ni några övriga kommentarer?  

 

Den första läraren tyckte att grundtanken och kompetenserna presenterades på ett tydligt och 

informativt sätt. Hon ansåg också att materialet var användarvänligt och att det var enkelt att 

navigera på hemsidan, både för lärare och elever. Hemsidan var något som hon själv skulle vilja 

använda tillsammans med sina elever då den verkade bestå av roliga uppgifter. Hon trodde även att 

eleverna skulle tycka uppgifterna var roliga samtidigt som de skulle lära sig mycket. Hon trodde att 

sidan kan fungera som ett bra komplement till läromedel om man anser att dessa inte tar upp alla 

förmågor, eller om elever behöver öva mer på ett visst område. Vidare betonade hon att uppgifterna 

kan fungera bra som extramaterial för elever i lägre årskurser som är snabba och behöver en extra 

utmaning. I övrigt tyckte läraren att sidan hade ett bra namn med en fin layout innehållande fina 

bilder och typsnitt. Det hon ansåg kunde förbättras var att sidan kunde bestå av fler uppgifter.   

Den andra läraren lyfte fram frågorna i samråd med sitt arbetslag. Arbetslaget kände inte till Niss 

kompetenser sedan tidigare och därmed tog det längre tid för gruppen att sätta sig in i informationen 

kring kompetenserna. De tyckte att materialet var enkelt att förstå och skulle gärna använda 

materialet i sina klassrum för att utmana deras starkare elever i årskurs 1-2. Lärargruppen tyckte att 

materialet var imponerande och att det var roligt att få se en motsvarighet till "En läsande klass" 

(Widmark, 2014). Det som arbetslaget tyckte kunde förbättras var den beskrivande texten till 

snickaren, då de ansåg att den inte hängde ihop med karaktären. Slutligen poängterade gruppen 

även att uppgiften "räknesaga" inte är liktydigt med problemlösning eftersom uppgiften kan vara en 

rutinuppgift beroende på hur den är formulerad och vem mottagaren är. 

Vi har även fått positiv och bra respons från släkt och vänner som har sett hemsidan.  
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Tanken med hemsidan är att lärare och elever ska arbeta med kompetenserna under ett helt läsår. 

Kompetenserna ska presenteras i ett sammanhang där eleverna får en förståelse för vad dem 

innebär och vad de representerar. Därför valde vi att utvärdera vår produkt genom att ställa frågor 

till lärare istället för att testa en del av vårt material ute i praktiken. Om vi skulle valt att presentera 

innehållet under en lektion i en årskurs tre skulle vi endast fått information om hur den specifika 

uppgiften fungerar i verkligheten och inte om vad vår produkt i helhet kan tillföra till lågstadiet. 

Kopplingen till kompetenserna skulle hamna i bakgrunden och resultatet skulle därmed inte bli 

rättvist då konceptet inte provas i sin helhet. 
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6. Diskussion 
 

Vi inledde arbetet med att göra oss införstådda med tidigare forskning för att få kunskap och 

förståelse för det som ligger till grund för vår produkt. De kunskaper som vi var i behov av var att 

förstå vad de olika kompetenserna innebar, ta reda på vilken nivå uppgifterna borde ligga på och 

veta vilka uppgifter som lämpar sig bäst till vardera kompetens. Genom omvärldsanalysen och 

inspiration från de befintliga läromedel inom matematik som vi tidigare nämnde i metodkapitlet fick 

vi ytterligare kunskap om hur skapandet av hemsidan skulle gå till. Därefter fokuserade vi på att 

utforma hemsidan så att vi kunde få en utvärdering från våra lokala lärarutbildare i ett tidigt skede. 

Slutligen koncentrerade vi oss på att få klart rapportens övriga delar.  

 

Våra mål med hemsidan var att den skulle tillföra något nytt och samtidigt som den skulle beröra 

flera undervisningsmetoder, vilket vi anser att vi lyckats med. De undervisningsmetoder som 

inkluderades var digitalt lärande, muntlig matematik, användning av flera lösningsstrategier samt 

matematik som utomhusaktivitet. Vår produkt är en digital lärresurs då den är i form av en hemsida 

som bidrar till att elevernas tänkande stöttas samtidigt som lärarnas undervisning kan förbättras. 

Muntlig matematik kan påträffas vid ett flertal uppgifter på hemsidan och likaså användningen av 

flera lösningsstrategier och matematik som utomhusaktivitet. Vår produkt tillför något nytt då det 

inte finns något liknande material till lågstadiet. Produkten faller under samma tema som 

”mattebron” (Nationellt centrum för matematikutbildning, 2016) samt ”en läsande klass” (Widmark, 

2014) men riktar sig istället till lågstadiets matematik och grundar sig på andra kompetenser. 

Hemsidan tillför ett vidare och aktuellt sätt att se på matematiskt kunnande och inlärning med hjälp 

av åtta omtolkade matematiska kompetenser. Till kompetenserna finns dessutom tillhörande 

inspirerande och lustfyllda uppgifter som grundar sig på de redan nämnda undervisningsmetoderna 

samt grundskolans läroplan.  

 

Omtolkningsprocessen av kompetenserna var tidskrävande men i slutändan tycker vi att vi har 

lyckats med bearbetningen av dem. Karaktärerna med tillhörande kompetenser är enkla att förstå, 

anpassade till årskurs 3 och inkluderar det mest centrala från Niss (2002) ursprungliga kompetenser. 

Det vi skulle kunna vidareutveckla om tid funnits är att skapa fler uppgifter till varje kompetens. 

Tipskorten skulle kunna anpassas bättre till eleverna om man hade arbetat med materialet en tid i 

klassrummet innan de utformades. Detta eftersom man då skulle kunna se vilka tips eleverna är i 

behov av. Hade tid funnits skulle vi även ha utformat en lärarhandledning innehållande information 

kring hur man kan samtala om kompetenser med eleverna, samt varför de är viktiga att behärska. Vi 
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har valt att inte ändra den förklarande texten till snickaren, vilket arbetslaget ansåg att vi borde. 

Anledningen till beslutet var att texten stämmer överens med den omtolkningen vi har gjort av 

kompetensen. Modelleringskompetensen innebär bland annat att kunna skriva matematiska 

uträkningar och uppställningar, vilket är en del av huvuduppgiften på vår hemsida. I tillägg till detta 

har vi valt att inkludera diagram och tabeller. 

Slutligen är vi nöjda med vår produkt samt den respons vi fått på hemsidan från såväl lärare, släkt 

och vänner. Produkten är något som vi själva skulle vilja använda oss av i klassrummet efter färdig 

utbildning. Arbetet har varit både utmanande och lärorikt. Det var lustfyllt att få utveckla denna 

produkt då vi båda är intresserade av matematik och kreativt skapande.   
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