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Skolans matematikundervisning styrs till stor del av läromedel. Dessvärre finns inte så 

många vetenskapliga studier av de svenska matematikläromedlen. För elevers kunskaper i 

algebra är arbetet med mönster en viktig del. Därför handlar det här arbetet om hur mönster 

framställs i några av de vanligaste läromedlen som används i svensk skolas matematik-

undervisning idag. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur utbudet av mönster 

i läromedlen ser ut och vilket lärande som därmed erbjuds eleverna. Undersökningen har 

genomförts som en litteraturstudie med drag av en innehållsanalys. Studien har både 

kvantitativa och kvalitativa inslag.  Fyra serier av läromedel undersöks: Prima, Eldorado, 

Favorit och Matte Direkt, alla i årskurs 1-6. De böcker som har undersökts är de som 

eleverna använder i undervisningen och alltså inte lärarhandledningar eller andra böcker. 

Totalt omfattar undersökningen 43 läroböcker. Data ställs mot de kategorier som TIMSS 

2015 har använt vid bedömning. Resultatet ställs mot tidigare forskning om vad som där 

pekas ut som viktigt för att eleverna ska utveckla en algebraisk förståelse för matematiken. 

Resultatet av studien är att det är stor skillnad på i vilken omfattning eleverna exponeras för 

mönster och vilka mönster och talföljder som erbjuds i de olika bokserierna. En förmåga 

som särskilt studeras i undersökningen är elevernas förmåga att generalisera, vilken är nära 

sammankopplad till att utveckla algebraiska resonemang. Uppgifter som är till för att låta 

elever utveckla eller träna på att generalisera samband erbjuds framför allt i de högre 

årskurserna. Sammanfattningsvis är Prima och Favorit de läromedel som erbjuder eleverna 

flest möjlighet till möte med mönster. Däremot har Eldorado en större spridning av 

uppgifter och bedömningskategorier från TIMSS 2015 som prövas. Matte Direkt har inte 

ett lika stort antal uppgifter och har även ett lite mindre utbud av spridning av olika 

mönsteruppgifter. Det kan eventuellt påverka elevernas framtida förståelse för algebra. 

Sökord: läromedel, matematikundervisning i årskurs 1-6, algebra, mönster, talföljder 
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The teaching in mathematics is (at least in Sweden) to a large extent governed by textbooks. 

Unfortunately, there is little research about the Swedish teaching materials. One subject that 

is of particular importance for young students is to develop an algebraic thinking is patterns. 

Therefore, this study is about how patterns are presented in the most frequently used 

teaching materials in Swedish classrooms today. The aim is to find out what the teaching 

materials offer in terms of variation of patterns and number sequences and hence to 

conjecture what this implies for students’ learning. It is conjectured through an study about 

what types of patterns that are treated in the teaching materials and how the tasks in the 

textbooks are elaborated. Data are compared to research literature on patterns and number 

sequences and what has been shown to be necessary for students to attend to in order to 

develop an algebraic thinking. Data are also compared with the categories which TIMSS 

2015 use in their assessment. The method that has been used in the study is influenced by 

content analysis. The study used mixed methods, meaning both quantitative and qualitative 

methods. The teaching materials being investigated are Prima, Eldorado, Favorit and Matte 

Direkt in the years 1-6, and the total number of books is 43. The analysis shows a big 

difference between the books regarding what types of patterns and tasks are being offered. 

I argue that students are given different opportunities to develop their abilities depending 

on what teaching materials they come across in the teaching. The students get opportunity 

to develop the ability to generalize mostly in higher grades. In summary, the teaching 

materials that offer students the most opportunities to meet patterns is Prima and Favorit. 

On the other hand, Eldorado has a larger diversity when it comes of tasks and assessment 

categories, as being compared to TIMSS 2015 framework. Matte Direkt has not that large 

number of tasks and offers a small supply of variation.  It may affect the students’ later 

understanding of algebra. 

Keywords: textbooks, mathematics education in years 1-6, algebra, patterns, number 

sequences 
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1 Inledning 

Sverige är ett av de länder där lärare i störst utsträckning använder läroböcker som det mest 

centrala redskapet i matematikundervisningen (Skolverket, 2012). I årskurs 4 har 89 procent av 

eleverna lärare som använder läroböcker som det mest centrala redskapet i matematik-

undervisningen. För eleverna i årskurs 8 är andelen något högre och uppgår till 97 procent. Det 

här kan jämföras med genomsnittet bland EU/OECD-länderna som är 71 procent i både årskurs 

4 och årskurs 8 (ibid.). Mellan 2007 och 2011 har användningen av läroböcker som ett centralt 

redskap i matematikundervisningen i Sverige sjunkit i årskurs 4 men ökat i årskurs 8 

(Skolverket, 2008; 2012). Samtidigt har användningen ökat i EU/OECD-länderna både i årskurs 

4 och 8. Eftersom läromedel är en så stor del av den undervisning som eleverna möter 

(Skolverket, 2008; 2012) är det viktigt att undersöka de läromedel som används och vad de 

erbjuder för lärande för eleverna. Den typ av läromedel som används till övervägande del är 

läroböcker (Calderon, 2015). Därför är läroböcker i fokus för den här studien. 

Inom ämnet matematik finns det många olika områden som eleverna ska få möta i 

matematikundervisningen. Ett av områdena är, enligt kursplanen i matematik, algebra. Inom 

algebra finns det i sin tur flera olika aspekter som eleverna ska få arbeta med och en del av 

området är mönster (Skolverket, 2016). Det finns olika typer av mönster som eleverna ska få 

möta i undervisningen; både talmönster och geometriska mönster. Mönstren kan också ha olika 

egenskaper såsom växande, avtagande eller upprepande (Brorsson, 2012). Tidigare forskare har 

pekat ut algebra som ett område som eleverna har svårt för (Kling, 2016). En anledning till att 

många av eleverna uppfattar algebra som något svårt är för att det är abstrakt (Häggström, 

Persson & Persson, 2014; Kling, 2016). För att eleverna ska tillägna sig en god förståelse av 

algebra är det viktigt att de ges möjlighet att tidigt möta mönster i undervisningen (Billings, 

Tiedt & Slater, 2007; Häggström, 1995). I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, finns mönster 

med som del av det centrala innehållet redan i årskurs 1-3 (Skolverket, 2016b). Genom att arbete 

med talmönster påbörjas i tidiga årskurser underlättar det elevernas förståelse av den 

symboliska algebran som eleverna möter i grundskolans senare årskurser (Häggström, 1995). 

Tidigare i den svenska skolan har algebra betraktats som ett isolerat kunskapsområde och 

undervisningen har påbörjats först i senare årskurser. Det har försvårat elevernas förståelse för 

algebra (Häggström, 1995). Därför är området mönster av central betydelse och är därmed det 

matematiska innehåll den här studien fokuserar på. Det är intressant att försöka förstå hur 

läromedlen, i de lägre årskurserna, inom mönster och algebra är uppbyggda för att eleverna ska 

tillägna sig innehållet om mönster. Särskilt är den här studien inriktad på att studera vilka typer 

av mönsterrepresentationer eleverna ges möjlighet att möta och vilka möjligheter till 

resonemang som erbjuds. Den metod som studien inspireras av för att undersöka det ovan 

beskrivna är en kvalitativ innehållsanalys. Avgränsningar som görs innefattar att endast 

undersöka läroböcker inom gruppen läromedel.  
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2 Definitioner 

Ett mönster kan definieras utifrån dess repeterande delar (Burton, 2001) och utifrån repetition 

och förutsägbarhet (McGarvey, 2012). Det innebär att ett mönster måste innehålla något som 

upprepar sig och att det måste gå att förutsäga (ibid.). Det är också den definition som kommer 

att användas i det här arbetet. 

Ett upprepande mönster har en cyklisk struktur där en mindre del av mönstret återkommer på 

ett regelbundet sätt. Sådana mönster är exempelvis ABAB eller årets månader. Den repeterande 

delen är den minsta delmängden av de komponenter som skapar mönstret genom att de följer 

på varandra (Liljedahl, 2004). Ett exempel på ett upprepande mönster och dess repeterande del 

visas i figur 1. 

 

 

Ett växande mönster ökar eller minskar systematiskt (Papic & Mulligan, 2007). I det här arbetet 

benämns de växande mönstren som har en systematisk minskning för avtagande och de mönster 

som har en systematisk ökning för växande. Upprepande mönster är varken växande eller 

avtagande. I studien ingår upprepande och växande mönster både inom talföljder och 

geometriska mönster. För ett exempel på ett växande geometriskt mönster, se figur 2: 

 

 

Ett geometriskt mönster innehåller någon form av regelbundenhet (Ahlström et al., 1996) och 

består av en form som upprepas flera gånger. Geometriska mönster kan bestå av exempelvis 

geometriska former (Heiberg Solem et al., 2011). Enligt Skolverket (2013) hör geometriska 

mönster ihop med talmönster och ska ses som en aspekt som föregås av talmönster. Ett 

geometriskt mönster i det här arbetet definieras genom att mönstret har någon typ av 

regelbundenhet och grafisk representation. Enligt Skolverket (2013) kan förhållandet mellan 

begreppen illustreras på följande sätt (se figur 3). Modellen ska läsas uppifrån och ner samt 

utifrån vilka förkunskaper eleverna behöver för att kunna gå vidare till nästa nivå (Skolverket, 

2013). 

Det här upprepande mönstret: 

har den här upprepande delen: 

Figur 1. Ett exempel på ett upprepande mönster och dess repeterande del. 

Figur 2. Ett exempel på ett växande mönster. 
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Begreppet talmönster innefattar mönster i talföljder samt geometriska mönster (Skolverket, 

2013). Att förstå ett talmönster innebär att få syn på relationer mellan tal, generella samband 

samt att känna igen räknelagar. Ett exempel på ett enkelt talmönster är talföljden 1, 3, 5, 7, 9…. 

Ett talmönster kan också avbildas med en illustration (Skolverket, 2013) eller uttryckas med 

bokstavsuttryck (Ahlström et al., 1996). Inom talmönster ingår att kunna generalisera 

aritmetiska samband (Skolverket, 2013). 

En talföljd består av tal i en ändlig eller oändlig följd. Det finns olika typer av talföljder, såsom 

exempelvis aritmetiska och geometriska talföljder (Skolöverstyrelsen, 1979). Eftersom ett 

talmönster innefattar talföljder med mönster innefattar begreppet talföljd i det här arbetet både 

talföljder med och utan mönster. Ett exempel på en talföljd med ett mönster är: 2, 6, 10, 14. Ett 

exempel på en talföljd utan mönster är: 1, 5, 6, 2, 10. I tabell 1 beskrivs olika typer av talföljder: 

 

Typ av talföljd Beskrivning Exempel 

Aritmetisk 

talföljd 

Differensen mellan två på varandra följande 

tal är konstant (Karlsson & Kilborn, 2014). 

2, 6, 10, 14, 18. 

Geometrisk 

talföljd 

Kvoten mellan två på varandra följande tal är 

konstant (Karlsson & Kilborn, 2014). 

2, 4, 8, 16, 32. 

Kvadratisk 

talföljd 

Differensen på differensen är konstant. 2, 3, 5, 8, 12. 

Kubiktal Ett tal som är multiplicerat med sig själv tre 

gånger, det vill säga att talet är upphöjt till 3.  

De fyra första talen 

kan vara: 1, 8, 27, 64. 

Talföljd som 

innehåller flera 

räkneoperationer 

Innehåller exempelvis både multiplikation 

och subtraktion. Regeln kan då vara: ∙ 2 − 4. 

7, 10, 16, 28. 

Rekursiv talföljd Nästa tal är summan av de två föregående 

talen. 

2, 4, 6, 10, 16. 

Grundläggande 
aritmetik

Talföljder Talmönster

Geometriska 
mönster

Plana figurer

Geometriska 
mönster

Figur 3 (a) och (b). En modell över förhållandet mellan begrepp inom mönster. (a) visar 

förhållandet mellan aritmetik och mönster. (b) visar förhållandet mellan geometri och 

mönster (Skolverket, 2013). 

(a). (b). 

Tabell 1. Beskrivning av olika typer av talföljder. 
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3 Mönster i styrdokumenten 

Enligt kursplanen i matematik i läroplanen för grundskolan, Lgr 11 (som visserligen kommer 

att ändras den 1 juli i år), finns det två områden i det centrala innehållet, för årskurs 1-3, som 

eleverna ska bekanta sig med inom området algebra. Det ena området handlar om enkla mönster 

i talföljder och enkla geometriska mönster (Skolverket, 2016a; Skolverket, 2016b). För årskurs 

4-6 ingår fler områden inom algebra, men skrivningen om mönster är däremot snarlik 

(Skolverket, 2016b). För årskurs 7-9 finns för närvarande ingen skrivning om begreppet 

mönster (ibid.). Däremot har det nyligen lagts fram ett förslag på förändring i kursplanen för 

årskurs 7-9 i centralt innehåll, om mönster (Skolverket, 2016a). Den nya formuleringen lyder: 

”Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas 

generellt” (Skolverket, 2016a, s. 17). I kunskapskraven för årskurs 1-3 beskrivs att eleverna ska 

kunna föra och följa matematiska resonemang angående geometriska mönster och talföljder 

(Skolverket, 2016b). I kunskapskraven för årskurs 4-6 finns ingen sådan skrivning (ibid.). 

Enligt kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011) utvecklar eleverna 

det algebraiska tänkandet genom undervisning om att mönster kan ersättas med tal och 

bokstavsbeteckningar. Styrdokumenten beskriver vidare att de mönster som eleverna ska möta 

i undervisningen ska vara elevnära, såsom exempelvis kakelplattor eller andra mönster som 

finns i elevernas närhet. Undervisningen ska även leda till att eleverna ges möjlighet att utveckla 

ett logiskt tänkande om mönster samt att eleverna ges möjlighet att utveckla en god förmåga att 

kommunicera om mönster. Undervisning som leder till de förmågorna ska handla om hur 

mönster kan konstrueras och beskrivas (ibid.). Enligt styrdokumenten ska en progression ske 

kring mönstren genom att de i årskurs 1-3 behandlar enkla mönster i talföljder och geometriska 

mönster, medan i årskurs 4-6 finns inte ordet enkla med (Skolverket, 2011: 2016a). I årskurs 7-

9 ska eleverna generalisera mönster i talföljder och geometriska mönster (Skolverket, 2011; 

2016a). Mönstren i uppgifterna kan vara både upprepande och växande (Skolverket, 2011). 

Enligt kommentarmaterialet leder undervisningen om mönster till att utveckla elevernas 

generaliseringsförmåga (ibid.). 
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4 Elevers lärande och undervisning om mönster 

4.1 Generaliseringar 

Mönster och att kunna göra generaliseringar av ett matematiskt innehåll har stor betydelse för 

lärande inom matematik (Hargreaves, Shorrocks-Taylor & Threlfall, 1998). Generaliseringar 

hjälper eleverna att uttrycka, använda och förstå samband och mönster. Mönstren och 

sambanden får eleverna syn på genom att upptäcka de strukturer som matematiken består av. 

En svårighet med generaliseringar för eleverna är att kunna skapa en generell regel, de har 

mycket lättare för att förutsäga nästa del i ett mönster. Att börja arbeta med generaliseringar 

tidigt hjälper eleverna att tillägna sig sådana kunskaper om generaliseringar som anses 

nödvändiga för senare algebraiskt tänkande (ibid.). 

Vid arbete med generaliseringar bör arbetet gå från att bygga på empiriska fakta i specifika 

situationer till att bli mer abstrakta och bygga på logiska förhållanden och slutligen på 

resonerande om matematiska strukturer (Carraher, Martinez & Schliemann, 2008). Det innebär 

att eleverna först får göra generaliseringar med hjälp av att leta efter mönster och strukturer. 

Efterhand kan de sedan göra generaliseringar genom att formulera dem med algebraiska 

beteckningar. Generaliseringar handlar inte om hur en person uppfattar något utan ska istället 

bygga på det matematiska innehållet och generaliseringens giltighet. En generalisering är bara 

sann om den är styrkt av giltiga bevis. Det innebär att det inte räcker med hur eleven resonerar 

kring generaliseringar. Det måste även gå att bevisa att en generalisering är sann. Däremot kan 

det vara en svårighet för de yngre eleverna och då måste läraren försöka koppla elevernas 

resonemang till ett logiskt sammanhang (ibid.). 

Ett sätt att förebygga att elever hamnar i svårigheter med generaliseringar är att låta eleverna 

använda olika representationsformer (Warren & Cooper, 2008b). Ett ytterligare sätt att 

förebygga risken är att låta eleverna få arbeta med konkret material och själva få vara aktiva 

(Carraher et al., 2008). Något annat som kan underlätta för eleverna är att uppmuntra dem att 

göra mer än en generalisering av en talföljd (Hargreaves et al., 1998). I en sådan talföljd kan 

läraren ge eleverna endast de tre första talen i talföljden och sedan ska eleverna fortsätta 

talföljden på flera olika sätt och motivera sina val (Hargreaves et al., 1998). När eleverna ska 

generalisera kan en svårighet vara att gå från det som är litet till att kunna tillämpa det på större 

tal (Warren & Cooper, 2008a). Dessutom kan det vara svårt för eleverna att bestämma hur 

mönstret ska se ut på en hög position (Warren & Cooper, 2008b). Eleverna kanske kan koppla 

mönstret till det tionde figurnumret, men det kan vara svårare att sedan veta hur de ska göra för 

det hundrade figurnumret (Warren & Cooper, 2008a). När eleverna ska göra generaliseringar 

finns det många strategier som de kan använda. Den strategi som är mest användbar för 

talföljder är att titta efter differensen av differensen och att titta efter egenskaperna av 

differenserna. Något som många elever har svårt för vid uttryckandet av generaliseringar är att 

använda beteckningen n. Det som däremot kan underlätta elevernas förmåga både att 

generalisera och i undervisningen om mönster är att använda färger (ibid.). 
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4.2 Mönster 

Vid arbete med upprepande mönster finns det flera steg som eleverna går igenom för att få 

förståelse för mönstren. Stegen är att kopiera, fortsätta, identifiera den upprepande delen, 

färdigställa, konstruera samt översätta (Warren & Cooper, 2006). Att kopiera ett mönster 

innebär att eleverna kan avbilda ett redan färdigt mönster, medan att fortsätta ett mönster 

innebär att de kan fortsätta mönstret åt båda hållen. När eleverna ska identifiera den repeterande 

delen innebär det att de kan urskilja den del som upprepar sig i mönstret och när de ska 

färdigställa ett mönster innebär det att de ska kunna se vilken del som saknas i ett mönster 

(ibid.). Att konstruera ett mönster innebär att eleverna ska kunna skapa ett eget mönster och i 

det sista steget att kunna översätta mönstret, vilket innebär att de ska kunna översätta ett mönster 

till en annan representationsform (ibid.). En fördel med arbete med geometriska mönster är att 

det underlättar elevernas förståelse av förhållanden inom funktioner (Friel & Markworth, 2009). 

4.3 Talmönster 

Gällande talmönster kan en svårighet vara att se helheter i en talföljd (Erixson, Frostfeldt 

Gustavsson, Kerekes & Lundberg, 2013; Hargreaves et al., 1998). Det beror på att eleverna 

endast tittar på en del av talföljden och fastställer strukturen utifrån den informationen. Det 

leder till felaktiga generaliseringar. För att förebygga att eleverna gör felaktiga generaliseringar 

kan läraren låta eleverna arbeta med talföljder som har olika struktur och värdera talföljderna i 

sig själva och inte endast som en extra förstärkning till andra områden i kursplanen för 

matematik. Att arbeta med det förebygger också fler svårigheter som eleverna kan ha 

(Hargreaves et al., 1998).  

En ytterligare svårighet kan vara att se hur talen i en talföljd förhåller sig till varandra och att 

se vad som finns mellan talen i talföljden (Erixson et al., 2013). Det förebyggande arbetet kan 

bestå i att arbeta med talföljder där första talet är detsamma men differensen är olika (ibid.). En 

annan svårighet som eleverna kan ha är att veta hur en talföljd ska fortsätta när den inte är 

aritmetisk (Hargreaves et al., 1998). Ytterligare något som eleverna måste få syn på är hur olika 

talföljder skiljer sig från varandra och vad de har för likheter, det vill säga att se en talföljds 

struktur (Erixson et al., 2013; Fujita & Yamamoto, 2011; Hargreaves et al., 1998). Det är en 

förutsättning för att eleverna ska kunna göra generaliseringar (Hargreaves et al., 1998). För att 

förebygga att eleverna hamnar i den här svårigheten måste de få möjlighet att arbeta med många 

olika sorters mönster och talföljder samt få möjlighet att jämföra likheter och skillnader mellan 

dem (Hargreaves et al., 1998; Papic, Mulligan & Mitchelmore, 2011; Warren och Cooper, 

2008b). Ett annat sätt är att låta eleverna få jämföra talföljder som har ett mönster med talföljder 

som inte har ett mönster. Det kan också vara fördelaktigt att låta eleverna kategorisera olika 

typer av talföljder med hjälp av talföljdernas egenskaper (Erixson et al., 2013).  

4.4 Geometriska mönster 

I undervisningen är det en fördel om eleverna får arbeta med olika sorters mönster (Warren & 

Cooper, 2008b). Även aritmetisk förståelse är av betydelse för elevernas förståelse av uppgifter 

som innehåller mönster (Lee, Ng, Pe, Ang, Hasshim, & Bull, 2012). Eleverna har lättare för 
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upprepande mönster och en anledning till det kan vara att eleverna får mer undervisning om 

den typen av mönster (Warren, 2005). För att förebygga att eleverna endast har lättare för 

upprepande mönster är det en fördel att börja arbeta med mönster tidigt (Papic, 2007). Vid 

arbete med mönster bör eleverna ges undervisning i att identifiera och översätta upprepande 

mönster samt få möjlighet att använda olika material (Papic, 2007; Warren & Cooper, 2008b). 

En svårighet eleverna kan ha är att identifiera den upprepade delen i mönstret eller antalet 

upprepningar (Papic, 2007; Warren & Cooper, 2008b). Dock har eleverna lättare för att känna 

igen, kopiera och fortsätta de upprepade mönstren, särskilt om de består av geometriska former 

(Warren & Cooper, 2008b). De elever som har svårt att identifiera den upprepande delen i ett 

mönster får även svårt att formulera sig muntligt om mönstret (Warren & Cooper, 2008a). Ett 

framgångsrikt sätt att arbeta med upprepande mönster kan vara att arbeta med mönstret på olika 

sätt, exempelvis genom att både konstruera mönstret och föra in det i en tabell (Warren & 

Cooper, 2006). De svårigheter eleverna har med upprepade mönster beror på hur de har arbetats 

med i undervisningen (Papic et al., 2011). 

I de växande geometriska mönstren som förekommer i senare årskurser ges möjlighet att kunna 

koppla dem till tal genom att be eleverna upptäcka regelbundenheter och göra generaliseringar 

för regler i funktioner (Friel & Markworth, 2009). Därtill framhåller Warren och Cooper (2006) 

att elevers förmåga att arbeta med funktioner kan påbörjas redan i tidigare årskurser och då med 

upprepande mönster. En svårighet eleverna kan ha gällande växande mönster är att fortsätta 

mönstret och att inte enbart kunna kopiera det (Miller & Warren, 2012; Papic et al., 2011; 

Warren, 2005). 

4.5 Mönster och funktioner/positioner 

Att kunna resonera är en mycket viktig del av undervisningen (Friel & Markworth 2009). 

Genom att eleverna får formulera regler för mönster hjälper det dem att se vilka egenskaper 

eller förhållanden som är konstanta och vilka som förändras (Rivera, 2006). Eleverna får också 

kunskap om hur de kan koppla ihop tal och mängder (ibid.). För att hjälpa eleverna med det är 

det en fördel, som beskrivits ovan, att använda sig av mönster där det finns en tydlig koppling 

mellan mönstret och dess positionsnummer, det vill säga figurnumret (Warren, 2005; Warren 

& Cooper, 2008a). Ett exempel på en tydlig koppling är att mönstret är dubbelt så mycket som 

figurnumret (Warren & Cooper, 2008a). Det innebär att ett mönster exempelvis består av två 

delar på första positionen och av fyra delar på andra positionen. Den tydliga kopplingen hjälper 

eleverna att kunna beskriva mönstret verbalt. Att ställa tydliga frågor till eleverna för att kunna 

koppla ihop figurnumret med delarna i mönstret är också till hjälp. Frågorna skulle kunna vara: 

”Hur många rader har mönstret?”, ”hur många kvadrater finns det på botten av figur nummer 

3?” (Warren, 2005; Warren & Cooper, 2008a). 

Warren och Cooper (2006) framhåller att eleverna ska få möjlighet att identifiera de olika 

delarna i ett mönster och att de sedan kan föra in sina resultat i en tabell. Det kan hjälpa eleverna 

att utveckla ett tänkande om funktioner genom att de får leta efter mönster i tabellen. Det 

eleverna ska leta efter handlar inte endast om att se en förändring i mönstret utan också att 
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kunna se på hur talen av de olika delarna förhåller sig till varandra i tabellen. Ett exempel är att 

en del är hälften av antalet av den andra delen i mönstret (ibid.). 

Eleverna kan ha svårt för att se förhållandet mellan mönster och dess positioner (Warren & 

Cooper, 2008a). Svårigheten kan vara att räkna ut hur mönstret ska se ut på en godtycklig 

position och att uttrycka det som en regel (Moss & Beatty, 2006; Warren & Cooper, 2008a). 

Konkret material kan hjälpa till att förebygga att eleverna hamnar i den här svårigheten. 

Anledningen till elevernas svårigheter med det här kan vara att de inte har tillräcklig kunskap 

om talföljder (Warren & Cooper, 2008a). 

4.6 Att beskriva mönster 

När eleverna ska uttrycka sig och beskriva mönster har de lättare för att göra det muntligt än 

skriftligt och det gäller också när eleverna ska göra generaliseringar (Warren, 2005; Warren & 

Cooper, 2008a). Eleverna kan ha svårt för att uttrycka ett mönster på ett generellt sätt. I 

elevernas muntliga beskrivningar behöver inte beskrivningarna vara lika detaljerade, vilket kan 

underlätta för eleverna (Warren, 2005). Enligt Miller och Warren (2012) har eleverna lättare att 

beskriva ett mönster med hjälp av gester. En del i elevernas sätt att beskriva mönster handlar 

om att kunna förklara det utanför den specifika kontexten. Det innebär att de ska kunna använda 

bland annat språket och symboler för att fastställa sina antaganden. I sina förklaringar ska 

eleverna också kunna bevisa att deras antagande är sant (Moss & Beatty, 2006). 

När det gäller elevernas förmåga att förklara ett mönster har de oftast svårare för att förklara 

det än att fortsätta mönstret (Hargreaves et al., 1998). Något som kan försvåra för eleverna när 

de ska förklara ett mönster är det kulturella. Elever som inte har undervisningsspråket som 

modersmål kan därför ha svårare för att uttrycka sig (Miller & Warren, 2012). För att underlätta 

för eleverna kan de få använda sig av konkret material i sina beskrivningar. Det kan bestå av 

sådant som är bekant för eleverna för att underlätta för dem att känna igen kontexten (Miller & 

Warren, 2012). 
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att synliggöra vad läroböcker i årskurs 1-6 erbjuder elever för möjlighet 

att utveckla kunskaper gällande talföljder och mönster. Det undersöks genom att studera och 

kartlägga hur mönster och talföljder framställs i läromedel, och vidare genom att analysera hur 

uppgifter om mönster och talföljder är utformade. För att besvara syftet används nedanstående 

frågeställningar: 

 Vilka typer av talmönster och geometriska mönster förekommer i de vanligaste svenska 

läroböckerna? 

 Hur är de fördelade, dels över läroboksserier och dels över årskurser? 

 På vilket sätt ges eleverna möjlighet att beskriva och analysera mönster?  
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6 Metod och material 

6.1 Urval 

Urvalet består av några av de vanligaste läroböckerna i matematik för årskurs 1-6. Anledningen 

till att välja ut de vanligaste läromedelsserierna är att det är de som påverkar undervisningen 

till störst del. Vilka serier som här räknas som ”de vanligaste” har jag beslutat om baserat på 

egen erfarenhet, det vill säga vilka som jag uppfattar som de mest förekommande i 

matematikundervisningen i den svenska skolan1. De fyra serier av elevböcker som därmed ingår 

i studien är: Matte Direkt, Prima, Eldorado och Favorit. I varje serie analyseras i stort sett alla 

böcker från årskurs 1 till 6, en bok för varje termin. Det resulterar totalt i 43 olika böcker. 

Anledningen till att vissa av böckerna inte tas med är att tillgången till dem är begränsad. Tabell 

2 visar en sammanställning över de läromedel som undersöks, ordnade efter serie och årskurs:

6.2 Analysens teoretiska utgångspunkter 

Den undersökningsmetod som arbetet till stor del inspireras av är en kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys har visat sig vara användbart för att analysera textdata (Hsieh & 

Shannon, 2005). Enligt Kondracki, Wellman och Amundson (2002) är det inte endast textdata 

som kan analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys utan även exempelvis bilder och 

tabeller. Metoden strävar efter att studera texter subjektivt (Hsieh & Shannon, 2005). Tidigare 

                                                 

 

1 Läromedelsförlag lämnar vanligtvis inte ut information om vilka böcker som säljs mest vilket därmed försvårar 

en mer objektiv bedömning om vilka som är vanligast. 

 Eldorado Favorit Matte Direkt Prima 

Årskurs 1 Eldorado 1A 

Eldorado 1B 

Favorit 1A 

Favorit 1B 

MatteSafari 1A Prima 1A 

Prima 1B 

Årskurs 2 Eldorado 2A 

Eldorado 2B 

Favorit 2A 

Favorit mera 2B 

MatteSafari 2A 

MatteSafari 2B 

Prima 2A 

Årskurs 3 Eldorado 3A 

Eldorado 3B 

Favorit 3A 

Favorit mera 3B 

MatteSafari 3A 

MatteSafari 3B 

Prima 3A 

Prima 3B 

Årskurs 4 Eldorado 4A 

Eldorado 4B 

Favorit 4A 

Favorit mera 4B 

MatteBorgen 4A 

MatteBorgen 4B 

Prima formula 4 

smakprov 

Årskurs 5 Eldorado 5A 

Eldorado 5B 

Favorit 5A 

Favorit mera 5B 

MatteBorgen 5A 

MatteBorgen 5B 

Prima formula 5 

Årskurs 6 Eldorado 6A 

Eldorado 6B 

Favorit 6A 

Favorit mera 6B 

MatteBorgen 6A 

MatteBorgen 6B 

Prima formula 6 

Tabell 2. Översikt över de läromedel som ingår i studien. 



 

11 

 

studier med liknande syfte har använt sig av just metoden kvalitativ innehållsanalys för att 

studera läromedel (Hoelgaard, 2015; Kongelf, 2015), vilket motiverar att metoden är användbar 

även i den här studien. De tidigare studierna har genomförts genom en strukturering av 

materialet i olika kategorier med en kvantitativ sammanställning av hur stor del ett tema har 

varit av helheten inom ett visst område (Hoelgaard, 2015; Kongelf, 2015). Även Kondracki et 

al. (2002) framhåller att metoden kan användas för att analysera textböcker, vilket ett läromedel 

till viss del är. 

Hsieh och Shannon (2005) beskriver tre olika inriktningar av kvalitativ innehållsanalys; 

traditionell, riktad och summativ. Den innehållsanalys som arbetet framför allt har drag av 

brukar benämnas summativ innehållsanalys. Klassificeringsprocessen är systematisk och består 

av kodning och att identifiera teman eller mönster2, både före undersökningens början och i det 

kodade materialet. I den här studien har kodningen sin utgångspunkt i de förutbestämda 

koderna, vilket även är fallet i en summativ innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). För den 

här undersökningen innebär det att kategorierna/koderna skapas innan datainsamlingen 

påbörjas och sedan läggs ytterligare kategorier till under undersökningens gång när behovet 

uppkommer. De förutbestämda koderna är: typer av mönster: geometriskt mönster, talföljder; 

aritmetiska, kvadratiska, geometriska, representationsformer: grafisk, numerisk/talföljder/ 

figurnummer, vad eleven ska göra/innehåll i uppgiften: fortsätta mönstret, räkna ut en 

godtycklig plats, hitta regeln, typ av uppgift/instruktion: fylla i ett tal, färglägga, rita symboler, 

ringa in, konstruktion av egna mönster, redskap eleverna uppmanas att använda: konkret 

material, visuella hjälpmedel till exempel bilder, värden (talföljder): 0-10, 0-100, 0-1000, 

egenskaper/aspekter av mönster: växande, avtagande, upprepande, antal uppgifter: 0-20, 21-

50, 51-200. Enligt Kondracki et al. (2002) kan det vara en användbar metod att både skapa 

kategorier/koder innan och under studien. Det kan exempelvis vara lämpligt om en typ av 

uppgift uppkommer som inte passar in i någon av de tidigare kategorierna. Den summativa 

innehållsanalysen genomfördes genom att varje del av innehållet i läroböckerna som innehöll 

någon form av mönster eller talföljd kodades. Kodningen omfattar olika teman och olika 

aspekter av mönster och talföljder. De olika teman som undersöks och som används för de olika 

koderna är: 

 typer av mönster 

 representationsformer 

 uppgift/vad eleven ska göra/innehåll i uppgiften (=vad) 

 typ av uppgift/instruktion (=hur) 

 redskap eleverna uppmanas att använda 

 värden 

 egenskaper/aspekter av mönster 

 antal uppgifter 

                                                 

 

2 Här har ordet mönster en annan betydelse än på övriga ställen i studien. 
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 typ av resonemang i uppgiften 

Inom de här temana skapas även underkategorier. Hsieh och Shannon (2005) framhåller att 

underkategorier kan användas beroende på typen och bredden av en kategori. Efter att alla 

temana kodats framstod speciellt två som extra intressanta att analysera; typer av mönster och 

typ av resonemang i uppgiften. 

Metoden är både kvalitativ och kvantitativ. Den är kvalitativ genom att djupare analyser 

eftersträvas med utgångspunkt i datamaterialet. Genom den sammanställningsmetod som 

används vid insamlandet av data är metoden kvantitativ. Vid sammanställningen används en 

översiktstabell med olika teman. Tabellen används för att lättare kunna jämföra kategorierna 

samt för att få en helhetsbild över insamlade data. För en fullständig översikt över de olika 

kategorierna och datamaterialet, se bilaga. De koder som använts för temat typ av 

mönster/talföljd (som presenterats ovan) är: geometriskt mönster, talföljder: aritmetiska, 

kvadratiska, geometriska, rekursiv/Fibonacci, innehåller flera räkneoperationer, kubiktal. Inom 

de här kategorierna är det representationerna som jag har tittat på. 

För att analysera typ av resonemang användes TIMSS 2015 ramverk av förmågor (se GrØnmo, 

Lindquist, Arora & Mullis, 2015). Valet av att ställa data mot TIMSS ramverk grundar sig i att 

den svenska skolan ofta jämförs med det i upprepade internationella mätningar. TIMSS 

ramverk omfattar två aspekter. Den som jag studerar i det här arbetet är den kognitiva aspekten, 

vilken är inriktad på att tänkandeprocessen bedöms. Det finns tre områden inom den kognitiva 

aspekten. Det första handlar om fakta, begrepp och procedurer. Det andra området handlar om 

elevernas förmåga att tillämpa kunskap och begreppslig förståelse för att lösa problem eller 

svara på frågor. Det tredje området är resonerande. Den delen innehåller mer än enbart själva 

lösningarna av rutinuppgifter och innefattar obekanta situationer, komplexa sammanhang och 

problem som löses i flera steg. Eleverna ska inom det här området kunna överföra kunskap och 

färdigheter till nya situationer. Det är det resonerande området som jag har ställt min data mot 

i det här arbetet. 

Mitt val av vilka kategorier som studeras närmare grundar sig på de frågeställningar som har 

formulerats. Den resonerande delen verkar vara mest intressant eftersom det första området 

endast berör faktakunskaper och att utföra en uppgift. Det kommer till viss del fram i den 

kvantitativa delen. Det andra området handlar mestadels om problemlösning och därmed skulle 

det området endast kunna användas i begränsad omfattning. Området resonerande är det område 

som är mest komplext. Genom att ställa data mot det här området är det möjligt att ta reda på 

hur eleven kan hjälpas framåt och utvecklas i undervisningen. 

Inom resonerande ingår de underliggande kategorierna analysera, integrera/syntetisera, 

utvärdera, dra slutsatser, generalisera samt fastställa (GrØnmo et al., 2015). Dessa kategorier 

har jag använt för att koda data inom temat typ av resonemang. Anledningen till valet av den 

aspekten och området är att det är det som verkar ligga närmast den sista av forskningsfrågorna. 

Den resonerande delen som har valts anser jag är viktig för att utveckla elevernas matematiska 

lärande och är även tillämpbar på området mönster. Att kunna analysera innebär att kunna 

bestämma, beskriva eller använda förhållanden bland tal, uttryck, mängder och former. Vid 
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integrera/syntetisera ska eleverna kunna koppla ihop olika delar av kunskap, representationer 

och procedurer för att lösa problem. Att kunna utvärdera handlar om att kunna utvärdera 

alternativa problemlösningsstrategier och lösningar. Att dra slutsatser innebär att kunna dra 

giltiga slutsatser baserat på information och bevis. Vid generaliseringar ska eleverna kunna göra 

ställningstaganden som representerar förhållanden i mer generella och breda tillämpbara 

sammanhang. Den sista kategorin, fastställa, handlar om att kunna frambringa matematiska 

argument för att stödja en strategi eller en lösning (ibid.). 

6.3 Materialanalys 

Efter att urval gjorts och teman och kodkategorier definierats konstruerades en översiktstabell. 

I översiktstabellen infördes resultatet av kodningen med frekvens av förekomst. Vid införandet 

av data har varje deluppgift i en uppgift i böckerna räknats som en egen om de inte på ett mycket 

tydligt sätt hänger ihop med varandra. Resultatet av analysen presenteras tematiskt i kapitel 7 

och kapitel 9. Data i översiktstabellen analyserades och ett sökande gjordes efter samband med 

hjälp av tabellen. Jag kom fram till tre olika variabler som är särskilt intressanta att ställa data 

mot; läroboksserie, årskurs och det totala antalet uppgifter. De här tre variablerna kom jag fram 

till eftersom jag noterade att det kan skilja mycket mellan exempelvis olika serier. Som ett led 

i analysen görs diagram av alla kategorier samt mot alla tre variabler för att sedan kunna välja 

ut vad som är extra intressant att studera närmare. För att underlätta konstruerande av 

diagrammet och för att visualisera resultatet så rättvist som möjligt används pivot-diagram i 

Excel tillsammans med standarddiagrammen i Excel. Vid konstruerandet av diagrammen 

räknas medelvärde och summa ut. I vissa delar är totalsumman (den sammanlagda förekomsten 

av en viss aspekt) mest intressant att jämföra, men i andra delar är det den genomsnittliga 

förekomsten (medelvärdet) som är mest intressant. Jag har framför allt medelvärdesbildat på 

två olika sätt; medelvärdet över årskurs respektive medelvärdet över läroboksserie. Ett exempel 

är medelvärde över antal mönster per läroboksserie där alla värden från en serie har bidragit till 

medelvärdet. Det här har gjorts för att resultatet ska bli så rättvisande som möjligt eftersom en 

del böcker saknas i vissa av serierna. Om räkningen istället hade gjorts på summa hade resultatet 

därmed kunnat bli ojämnt på grund av olika antal böcker. Det hade då kunnat ge en missvisande 

bild. Ett exempel är Matte Direkt där bok 1B saknas. Då har den uteslutits eftersom inget värde 

har funnits att räkna på. Däremot gäller ju medelvärdet för alla böcker i serien, därmed har 

boken trots det funnits med i slutresultatet. 

Den tidigare forskningen var vägledande i valet av kategorier att studera närmare eftersom det 

är viktigt att kunna ställa data mot relevant forskning så att resultatet inte blir subjektivt, det 

vill säga att kategorierna blir godtyckliga och endast efter egna åsikter. Ett exempel på det är 

forskning om olika typer av mönster (Hargreaves et al., 1998; Miller & Warren, 2012). Genom 

att använda olika kategorier blir det också lättare att kunna sortera det material som samlas in.  

Resultatet ställs sedan mot den tidigare forskningen i resultatdiskussionerna. För att resultatet 

inte endast ska bli en kvantitativ sammanställning analyseras datan därtill på ett mer kvalitativt 

sätt med hjälp av kategorierna från TIMSS. För att kunna sortera datan under respektive 

kategori i TIMSS görs anteckningar under tiden som datan förs in översiktstabellen. När 
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resultatet sedan ska skrivas går jag tillbaka till råmaterialet med hjälp av mina anteckningar för 

att kunna studera uppgifterna närmare. 

6.4 Metoddiskussion 

Enligt Hsieh och Shannon (2005) är det en fördel att tydligt definiera begreppen innan 

insamlandet av data påbörjas. De framhåller att genom att utforska begreppen innan studien 

påbörjas ökar exaktheten av de förutbestämda kategorierna till stor del. Det är motivet till att så 

har gjorts även i den här studien. 

Anledningen till att beräkningen ibland har gjorts med medelvärde är att alla böcker inte finns 

med och för att resultatet skulle påverkas minimalt har medelvärde använts. Risken med att 

vissa av böckerna inte finns med är att resultatet kan ha påverkats genom ett innehållsligt 

bortfall från de böckerna. Det finns en risk för att just de böckerna som föll bort innehöll mycket 

mönsteruppgifter och att den boken kompletterade de andra böckerna i den läroboksserien. 

Emellertid har en notering gjorts under insamlandet av data att det ofta är ungefär lika många 

mönster i alla böcker i en serie och det är ovanligt att det är någon bok som är extra 

framträdande. Syftet med värdena i studien är därtill att de ska visa en överblick och det exakta 

antalet har inte varit det viktigaste även om räkningen likväl har gjorts med stor noggrannhet. 

En svårighet i arbetet har dock varit hur uppgifterna ska räknas. Jag har, som beskrivits ovan, 

valt att räkna varje deluppgift som en egen. Det här är en faktor som kan påverka resultatet 

beroende på hur räkningen görs. Jag anser att det inte påverkar arbetets tillförlitlighet eftersom 

tillvägagångssättet har beskrivits. Möjligen skulle man kunna hävda att validiteten påverkats 

genom det här valet. 

Något som kan ha påverkat resultatet är att vissa av böckerna i Favorit har varit FavoritMera 

(som är en bok som innehåller något fler uppgifter är den vanliga Favorit). Det kan då ha gett 

Favorit ett högre värde än vad som annars hade getts. Enligt mig är den påverkan minimal 

eftersom skillnaden mellan de två böckerna inte är så stor, och eftersom värdena endast ska ses 

som ungefärliga borde betydelsen därmed vara liten. Anledningen till att vissa av de böckerna 

finns med handlar likväl som bortfallet av andra böcker i studien om en tillgänglighetsaspekt. 

Jag lyckades som synes inte få tag på de böckerna. 

Ett försök till kvantifiering har också gjorts av kategorierna från TIMSS 2015. Däremot var det 

svårt att komma fram till ett rättvist resultat eftersom det är svårt att särskilja de olika 

kategorierna från varandra och i vissa uppgifter fanns det fler än en kategori som passade in. 

Ett alternativ hade kunnat vara att då endast välja en av kategorierna men under 

undersökningens gång blev resultatet därmed inte representativt för hur verkligheten ser ut 

eftersom det kan ge viss övervikt till vissa kategorier medan andra kategorier då nästan inte 

förekommer alls. En svaghet i arbetet har varit att göra kodningen på ett rättvist sätt vid 

datainsamlandet. Det blir alltid en tolkning av vad som anses passa in på vilken kategori. För 

att stärka rättssäkerheten har beskrivning av koderna skrivits ner under tiden för att den egna 

tolkningen och påverkan ska minimeras. Det har bidragit till att höja arbetets reliabilitet. Det 

som också har bidragit har varit att tillvägagångssättet vid analysen av materialet noga har 

beskrivits. En styrka i arbetet har varit att jag har lyckats få med många olika böcker och att 
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bortfallet därmed har varit litet. Det gör det lättare att se samband och kunna göra antaganden 

som gäller för en större mängd. Om urvalet hade varit mindre hade inte antaganden kunnat 

göras på samma sätt eftersom resultatet då gäller för ett mindre stickprov. 

De forskningsfrågor som arbetet har utgått ifrån har påverkat arbetet på så sätt att de har varit 

vägledande i valet av metod. De har också varit vägledande i valet av information som 

framskrivs i resultatet för att på så sätt kunna besvara forskningsfrågorna. Arbetets giltighet, 

det vill säga validiteten, har höjts genom att forskningsfrågorna alltid har varit i fokus under 

hela arbetets gång. 

Jag kan inte utesluta att mina erfarenheter har haft en viss påverkan vid tolkningen av datan, 

framför allt från början vid valet att kategorier. För att minimera påverkan har en öppenhet 

funnits för att lägga till nya kategorier, vilket också har gjorts under undersökningens gång. Ett 

annat tillvägagångssätt, som hade varit möjligt i studien, hade varit att låta elever tolka 

uppgifterna och vara med vid kategoriseringen. Då hade tolkningen av kategorierna och 

mönstren inte bara varit min utan även elevernas. En svårighet är dock att det kan vara svårt för 

eleverna att förklara hur de tänker och det hade därmed tagit mycket längre tid att genomföra 

undersökningen i och med den stora mängden data. Ett annat sätt hade kunnat vara att istället 

låta lärare få vara med. De hade kanske haft lättare för att förklara sina tankegångar och då hade 

det också kunnat påverka deras undervisning i och med en djupare studie av vad som också 

saknas i läromedlen. Dock hade även det tagit mycket längre tid och oavsett vem som gör 

undersökningen kommer det alltid vara tolkningar som styr resultatet till viss del. Fördelarna 

med den metod som jag har använt är att genom att det endast är jag som har tolkat datan har 

tolkningen bestått och förhoppningsvis inte ändrats för mycket, vilket kan vara fallet om det är 

fler som utför insamlandet. På så sätt, tillsammans med tydliga beskrivningar av både kategorier 

och tillvägagångssätt, har både arbetets validitet och reliabilitet stärkts.  
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7 Resultat av läromedlens utbud av mönster och 
uppgifter 

Resultatet presenteras i två delar med efterföljande resultatdiskussion. I den första delen 

presenteras resultatet med en kvantitativ sammanställning av de olika läromedlens utbud av 

mönster och uppgifter medan den andra delen av resultatet belyser datan på ett kvalitativt sätt 

med hjälp av TIMSS kategoriseringar av förmågor som eleven bedöms efter. Resultatet 

presenteras utifrån variablerna läroboksserie, årskurs samt det totala antalet uppgifter/mönster. 

För att kunna förstå figurerna anges i figurtexterna om det är av betydelse att figuren ses i färg. 

7.1 Antal mönster 

I figur 4 visas det genomsnittliga antalet mönsteruppgifter som förekommer i de olika 

bokserierna räknat per bokserie. 

 

De serier som erbjuder flest mönster i sina böcker är Prima och Favorit där det förekommer 

nästan exakt lika många mönsteruppgifter. 

7.2 Typ av mönster 

Alla läroboksserierna erbjuder en spridning av olika typer av mönster (se figur 5). Däremot 

skiljer de sig i graden av spridning och vilka mönstertyper som finns med. Eldorado erbjuder 

en relativt jämn spridning mellan de olika mönstertyperna medan det i Favorit förekommer en 

större spridning. I Favorit är däremot aritmetiska talföljder överrepresenterade till stor del. 

Eldorado är däremot den enda serien som erbjuder talföljder som innehåller flera räkne-

operationer. De två mönstertyper som i mindre utsträckning förekommer i uppgifter i alla 

serierna är kvadratiska och geometriska talföljder. I Prima förekommer även kubiktal i 

talföljder, vilket inte erbjuds i någon av de andra serierna. 

Eldorado; 
14,42

Favorit; 
35,42

MatteDirekt; 
10,55

Prima; 35,50

Figur 4. Översikt över medelvärdet. Genomsnittet av seriernas utbud av mönsteruppgifter. 
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I figur 6 visas en jämförelse mellan de olika årskurserna. Ur figuren går det att utläsa att de 

geometriska mönstren förekommer mest i årskurs 1 och sedan syns en dalande trend till årskurs 

6 där de geometriska mönstren ökar igen. Skillnaden består i att det är olika svårighetsgrad av 

geometriska mönster som eleverna möter. 

 

Ofta förekommer de upprepande mönstren mer i årskurs 1 medan de växande mönstren 

förekommer oftare i de högre årskurserna. Ett exempel på några geometriska mönster från en 

bok i årskurs 1 och årskurs 6 visas i figur 7 (a) och (b). 
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Figur 5 (färg). Fördelningen av uppgiftstyper över de olika serierna. 

Figur 6 (färg). Fördelningen av mönstertyper över de olika årskurserna. 
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I figur 7 (b) visas att de geometriska mönstren i årskurs 6 är mer komplexa och mer 

sammankopplade med tal. Här gäller det också för eleverna att se fler och mer komplexa 

samband mellan mönstren och tal. 

Gällande de aritmetiska talföljderna sker en stor ökning i årskurs 2. I jämförelse med årskurs 1 

är fördelningen mellan geometriska mönster och aritmetiska talföljder där mer jämn. Efter 

årskurs 2 minskar de aritmetiska mönstren och istället förekommer fler olika typer av talföljder. 

Det blir en större spridning ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. Värt att nämna är att 

de rekursiva talföljderna inte förekommer i någon av årskurserna, därav syns de inte i figuren, 

samt att årskurs 1 och 2 endast erbjuder två typer av mönsteruppgifter. 

Figur 8 visar fördelningen av mönster räknat på det totala antalet. De allra mest förekommande 

mönstertyperna är geometriska mönster och aritmetiska talföljder. I figuren visas en tydlig 

majoritet av de här två mönstertyperna. Även i de olika serierna syns den här över-

representationen (se figur 5). Däremot erbjuder Eldorado nästan lika mycket av mönstret 

talföljder som innehåller flera räkneoperationer jämfört med geometriska mönster och 

aritmetiska talföljder (se figur 5). 

Figur 7 (b) (färg). Ett exempel på hur växande geometriska mönster presenteras i Prima 

6 (Sjöström, Sjöström, & Sörensson, 2013). 

Figur 7 (a) (färg). Ett exempel på hur upprepande geometriska mönster presenteras i 

Favorit 1A (Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen, Vehmas, & Voima, 2012a). 
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7.3 Uppgift 

De uppgifter som eleverna ska genomföra gällande mönster är av många olika slag. Även här 

skiljer det sig mellan de olika läroboksserierna vilka typer av frågor som ställs i samband med 

mönster (se figur 9). 

 

I figur 9 visas att den uppmaning som är mest förekommande är att fortsätta mönstret. Prima är 

det läromedel som erbjuder störst spridning på sina uppmaningar medan Favorit erbjuder minst 

spridning. Prima är även den läromedelsserie där eleverna erbjuds att identifiera den upprepade 

delen. Prima och Eldorado innehåller uppgifter där eleverna ska översätta mönstret. Gällande 

att kopiera mönstret förekommer den uppgiften i både Favorit och Prima. I alla läromedelsserier 

utom Favorit förekommer uppgifter där eleverna ska räkna ut en godtycklig plats och de 
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Figur 8. Fördelningen av varje mönstertyp. 

Figur 9 (färg). Fördelningen av typ av uppgifter med avseende på uppmaning i de olika 

serierna. 
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innehåller ett lågt medelvärde av uppmaningen att räkna ut en given plats. I alla 

läromedelsserier utom Favorit förekommer också uppmaningen att hitta regeln.  

I figur 10 visas hur de olika uppgifterna är fördelade per årskurs. I årskurs 1 syns en stor 

spridning av uppmaningarna i motsats till årskurs 2 där endast två olika uppmaningar syns och 

en klar övervikt finns av att fortsätta mönstret. Det här kan kopplas ihop med figur 6 där det i 

de lägre årskurserna endast är två typer av uppmaningar som eleverna möter.  

I figur 10 visas också att uppmaningen att fortsätta mönstret är relativt konstant genom alla 

årskurser med en viss övervikt i årskurs 2. Uppmaningen att identifiera den upprepade delen 

förekommer endast i årskurs 1. En uppmaning som däremot förekommer i alla årskurser är att 

identifiera delar och/eller antal, vilken även är störst i årskurs 4. Uppmaningarna att översätta 

mönstret och att kopiera mönstret förekommer endast i årskurs 1. I de högre årskurserna 

förekommer uppmaningarna att räkna ut en godtycklig plats samt att hitta regeln. 

 

Ett intressant resultat som framkom är att både årskurs 1 och 6 är de årskurser där uppmaningen 

att identifiera antalet upprepningar förekommer oftast. Det kan tyckas underligt att det förefaller 

sig så men anledningen kan vara att det är olika sätt som eleven ska genomföra uppgiften på. 

Ett exempel från en lägre årskurs är en uppgift i Eldorado 1A (Olsson & Forsbäck, 2008) där 

eleven uppmanas att se kopplingen mellan beskrivningen av mönstret och antalet upprepningar. 

Uppgiften handlar om att se att ett mönster som beskrivs som halsbandet 3 har 3 upprepningar 

och så vidare. Uppgiften går sedan ut på att identifiera antalet upprepningar utifrån 

informationen. Ett exempel på en uppgift från en högre årskurs är en uppgift i Prima 6 (Sjöström 

et al., 2013). I uppgiften uppmanas eleverna till ett mer abstrakt tänkande där det underlättar 

för eleverna att räkna ut antalet upprepningar när de ska besvara uppgiften. Uppgiften är mer 

abstrakt genom att innehålla höga tal och det är därmed svårare att visualisera antalet 

upprepningar. 

I figur 11 visas den totala fördelningen av uppgifterna i läromedlen räknat på summa. Det 

eleverna oftast ombeds att utföra är att fortsätta mönstret. Därefter är den vanligaste 
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uppmaningen att låta eleverna identifiera delar och/eller antal i en uppgift. Det är relativt jämnt 

mellan kategorierna räkna ut en godtycklig plats, identifiera antalet upprepningar, hitta regeln, 

översätta mönstret, identifiera den upprepade delen samt kopiera mönstret. 

 

7.4 Sammanfattning 

Av resultatet som presenterats ovan visas att alla de undersökta läromedlen erbjuder 

mönsteruppgifter i sina böcker. Däremot finns en skillnad i antalet mönsteruppgifter. Det finns 

även en skillnad mellan vilka typer av mönster som förekommer i de olika serierna och hur de 

olika mönstren är representerade per årskurs. De uppmaningar som eleverna ska utföra är av 

stor variation och även här syns en skillnad mellan både serierna och årskurserna. Genom att 

studera det totala antalet uppgifter syns en tydlig övervikt vid uppmaningen att fortsätta 

mönstret.  
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8 Resultatdiskussion del 1 

I och med den upphovsrätt som finns kan det eventuellt ifrågasättas varför bildexempel ur 

böckerna ges. Motiveringen till det är utifrån skrivningen i upphovsrättslagen ”Kopiering får 

dock endast ske för vissa i lagen särskilt angivna ändamål, nämligen för 1) bevarande-, 

kompletterings- eller forskningsändamål…” (SOU, 2010:24, s. 242).  

8.1 Utbud av mönster i läromedlen och typ av mönster 

Att veta vilken läromedelsserie som satsar mest på mönster är till viss del en tolkningsfråga. 

Vid studerande av vilket läromedel som erbjuder högst antal mönster är Prima och Favorit 

svaret, men vid studerande av störst spridning av mönster och även vid typ av uppgift är det 

Prima och Eldorado som har det. Den slutsats som däremot kan dras med bakgrund av den 

informationen är att Matte Direkt troligtvis inte värderar mönster lika högt. Enligt Billings et 

al. (2007) och Hargreaves et al. (1998) är arbetet med mönster en viktig del för elevernas 

förståelse av algebra. Även om de inte påtalar att just mängden mönster är viktigt så kan det 

antas att elever som har fått möta mycket mönster i undervisningen därmed får en bättre 

förståelse än de elever som inte har fått möta mönster i lika hög utsträckning. Slutsatsen kan 

dras att elever som har Prima, Favorit eller Eldorado som läromedel har bättre förutsättningar 

att tillägna sig en god algebraisk förståelse än elever som har Matte Direkt. Det bör tilläggas att 

det inte endast beror på elevernas användning av läromedel om de tillägnar sig en god algebraisk 

förståelse eller inte. En stor faktor är även lärarens undervisning och kompetens. En lärare med 

god undervisning och kompetens kan mycket väl komplettera undervisningen i läromedlen med 

annan undervisning. 

Eftersom det underlättar att påbörja arbetet med mönster tidigt (Billings et al., 2007) kan elever 

som har fått möta mönster i tidiga årskurser få en fördel i jämförelse med elever som får möta 

mönster först i senare årskurser (se figur 6). Det framgår inte i det här resultatet (även om 

informationen kan framställas utifrån data i bilagan) vilka serier som erbjuder mönster tidigt, 

däremot framgår det att spridningen av mönstertyper förekommer först i senare årskurser. De 

mönster som eleverna mestadels får möta i lägre årskurser är aritmetiska talföljder och 

geometriska mönster. Eftersom Hargreaves et al. (1998) framhåller att eleverna ska få möta en 

variation av mönster för att deras erfarenheter inte ska bli begränsade, borde eleverna få göra 

det även i de lägre årskurserna. 

I figur 5 framgår att spridningen av typer av mönster ser olika ut i de olika serierna. Warren och 

Cooper (2008b) betonar att eleverna gynnas av att få arbeta med olika sorters mönster. Med 

bakgrund av vad Hargreaves et al. (1998) och Warren och Cooper (2008b) presenterar kan 

slutsatsen dras att beroende på vilken läroboksserie läraren har valt att använda får eleverna 

olika erfarenheter av antalet mönstertyper och det påverkar i sin tur deras förståelse. Det innebär 

att elever som använder Eldorado och Prima får möta fler typer av mönster. Det är intressant 

att fundera över hur de olika författarna har tänkt vid valet av spridning av uppgifter. Författarna 

till de läromedel som har ganska likartade uppgifter och med ett fåtal olika typer av mönster 

kanske anser att det är just de uppgifterna och mönstren som är de viktiga att eleverna får möta. 
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De kanske har en övertygelse om att det är just de uppgifterna som bidrar till en god algebraisk 

förståelse. Det leder vidare till frågan om vad de besluten i så fall grundar sig på; är det en egen 

övertygelse, grundar det sig på forskning, eller möjligtvis en tolkning av styrdokumenten? På 

samma sätt blir frågan vad de serier som har en förhållandevis stor spridning av mönster och 

olika typer av uppgifter grundar de besluten på? Det är relevant att anta att de resonerar att det 

är just spridningen som bidrar till en god algebraisk förståelse hos eleverna. Det här är viktiga 

frågor att fundera över eftersom valet av läromedel kan påverka elevernas förståelse av algebra 

och att utveckla sina matematiska färdigheter och förmågor. 

Det kan ifrågasättas varför förekomsten av geometriska mönster sjunker och är som störst i 

årskurs 1 (se figur 6). Som Friel och Markworth (2009) påpekar är det viktigt med 

undervisningen av de geometriska växande mönstren i de senare årskurserna eftersom eleverna 

då kan ges möjlighet att kunna koppla det till funktioner. En annan aspekt att fundera över är 

om resultatet verkligen visar att undervisningen påbörjas tidigt. Det är ju en definitionsfråga 

vad som menas med tidigt, men sannolikt är ”tidigt” fler årskurser än endast årskurs 1. Om det 

tolkas på det sättet kan slutsatsen dras att undervisningen om mönster endast till viss del 

påbörjas tidigt enligt den här studiens resultat. 

Ur resultatet framgår att det finns en stor övervikt av aritmetiska talföljder och det finns som 

motsats inte något läromedel med rekursiva talföljder. Eftersom många elever har svårt för att 

kunna fortsätta en talföljd som inte är aritmetisk (Hargreaves et al., 1998) är resultatet 

anmärkningsvärt. Undervisning om olika sorters talföljder skulle kunna förebygga den här 

svårigheten (ibid.). Det kan också vara en fördel om eleverna får öva mycket på uppgiften att 

fortsätta mönstret, vilket studien visar att de får. Däremot finns det också många andra förmågor 

som är viktiga att eleverna tillägnar sig och eleverna behöver få möta även dem i 

undervisningen. Ett exempel är uppgiften att räkna ut en godtycklig plats. 

8.2 Uppgift 

En jämförelse mellan figur 6 och figur 10 visar att det är liten spridning av typer av mönster 

och uppgifter som eleverna möter i årskurs 2. Kanske finns det här ett samband. När antalet 

typer av mönster ökar så ökar även spridningen av uppgifter. Däremot syns det en stor spridning 

i årskurs 1 där det endast är två typer av mönster som eleverna möter. Spridningen skulle kunna 

förklaras genom att titta på de olika uppgiftskategorierna. Då syns att många av uppgifterna är 

grundläggande för elevernas förståelse av mönster och är sådana uppgifter som inte återkommer 

i senare årskurser, såsom exempelvis att översätta mönstret. 

En svårighet som eleverna kan hamna i är att identifiera antalet upprepningar (Papic, 2007) och 

en anledning till det skulle kunna vara just att det krävs ett abstrakt tänkande hos eleverna, 

vilket beskrivs i resultatet. Eleverna kan också ha svårt för att identifiera den upprepande delen 

(ibid.). Därför kan det anses vara märkligt att det endast är Prima som har med den uppgiften 

och att det endast är i årskurs 1. Det som kan hjälpa eleverna i en sådan uppgift är att använda 

färger (Warren & Cooper, 2007a), vilket syns i uppgifterna i Prima. Enligt Warren och Cooper 

(2006) är det till fördel om eleverna får identifiera de olika delarna i ett mönster. Alla bokserier 

erbjuder uppgifter där eleverna uppmanas att identifiera de olika delarna i ett mönster, dock i 
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något mindre omfattning i Favorit. Sammantaget finns flest sådana uppgifter i årskurs 4. I 

många av uppgifterna i böckerna uppmanas eleverna att använda tabeller, vilket framhålls som 

något positivt av Warren och Cooper (2006). Uppgiften att översätta mönstret förekommer 

endast i årskurs 1 och bara i Prima och Eldorado. Eftersom det är en viktig förmåga som 

eleverna kan tillägna sig (Papic, 2007; Warren & Cooper, 2006) kan det anses vara viktigt att 

det här finns med i alla serierna, vilket inte är fallet. Det är endast Favorit och Prima som har 

med uppgiften att kopiera mönstret och den finns bara med i årskurs 1. Enligt Warren och 

Cooper (2008b) är det ingen svårighet för eleverna att kunna kopiera ett upprepande mönster 

och därmed finns det kanske ingen anledning att ge de typerna av uppgift en större plats i 

läromedlen än vad som ges. Däremot skulle det kunna argumenteras för att uppgiften i alla fall 

på något sätt ska finnas representerade i alla serier, eftersom det ändå är en förmåga som 

eleverna bör tillägna sig som ett av stegen i att förstå mönster enligt Warren & Cooper (2006). 

I alla läromedel utom Favorit förekommer uppgiften att räkna ut en godtycklig plats och den 

finns med i årskurs 5 och 6. Enligt Warren och Cooper (2008a) och Moss och Beatty (2006) 

kan den här uppgiften vara en svårighet för eleverna. Däremot är det mer vanligt förekommande 

att eleverna uppmanas att räkna ut ett mönster på en given plats. Det börjar redan i årskurs 3. 

För att hjälpa eleverna kan konkret material användas men det uppmanas inte eleverna att 

använda i någon av läromedlen. Eftersom en anledning till svårigheten att räkna ut en 

godtycklig plats kan vara att de inte har tillräcklig kunskap om talföljder (Warren & Cooper, 

2008a) kanske det är en anledning till varför läromedlen har valt att presentera den uppgiften 

så sent i årskursen. Tidigare forskning framhåller att uppgiften att räkna ut ett mönster på en 

given plats är svår för eleverna och framför allt vid högre figurnummer (Warren & Cooper, 

2008a; Warren & Cooper 2008b). Kanske är det, som i föregående antagande, en anledning till 

att läromedlen väljer att lägga det i de högre årskurserna. 

Det finns inte mycket forskning som beskriver just uppgiften att hitta en regel, men däremot 

finns det mer forskning om att beskriva en regel eller att skapa en regel. Skillnaden mellan att 

hitta en regel och att beskriva en regel i den här studien är att när eleverna ska hitta en regel 

handlar det om att bestämma vilken regel, av olika alternativ som ges, som är den rätta. När 

eleverna ska beskriva en regel innebär det att de ska beskriva den men egna ord. Som 

Hargreaves et al. (1998) samt Moss och Beatty (2006) framhåller har eleverna svårt för att skapa 

en generell regel. Eftersom en sådan uppgift är snarlik att hitta en regel kan det antas att det 

gäller även för den uppgiften. Den uppgiften förekommer, precis som de ovan nämnda, i senare 

årskurser och kanske är svårigheten förklaringen även i det här fallet. 

Graden av spridning av uppgifterna kan också vara intressant att uppmärksamma. I årskurs 2 är 

spridningen av uppgifter inte så stor. En fråga att ställa sig är varför det finns så lite av vissa 

kategorier och hur det kan påverka elevernas kunskaper, både på lång och kort sikt? En 

anledning kan vara att läromedlen inte värderar de här kategorierna lika högt som andra. En 

annan anledning skulle kunna vara att det kommer mer av de kategorierna i årskurs 7-9. Så kan 

fallet vara exempelvis för de typer av uppgifter som endast återfinns i de högre årskurserna i 

den här studien. Förmodligen påverkar det också eleverna negativt att inte få möta en stor 

spridning av uppgifter.  
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9 Resultat av läromedlens utbud av möjlighet till 
resonerande 

Här presenteras resultatet för varje kategori. De olika exemplen utgår ifrån min tolkning av 

TIMSS kategorisering som beskrivits i metodkapitlet. De olika kategorierna är som följer: 

analysera, integrera/syntetisera, utvärdera, dra slutsatser, generalisera samt fastställa. 

9.1 Analysera 

Alla de undersökta serierna har någon form av uppgifter som tränar förmågan att analysera 

mönster. Det finns, som beskrivits tidigare, flera olika aspekter inom området analysera; 

bestämma, beskriva eller använda förhållanden för att lösa en uppgift. Det är förklaringar till 

varför den här kategorin tillägnas mycket plats i det här kapitlet. Det som alla serierna har 

gemensamt är uppgifter där eleverna ska beskriva någonting, exempelvis ett förhållande. 

Förekomsten av den här typen av uppgifter ökar i takt med elevernas ålder. Ett exempel på en 

uppgift där eleverna ska beskriva ett mönster visas i figur 12. 

 

I exemplet i figur 12 måste eleverna betrakta förhållandet mellan värdena och den egna 

konstruktionen. Eleven måste sedan kunna tala om hur förhållandet ser ut i och med uppgiften 

längst ner på sidan. Det här kan jämföras med en annan uppgift för högre årskurs som också 

ber eleverna att analysera talföljden. En sådan uppgift visas i figur 13. 

Figur 12. Ett exempel på att beskriva mönster. Från Eldorado 1A (Olsson & Forsbäck, 

2008). 
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I uppgiften som visas i figur 13 uppmanas eleverna att ange regeln för varje talföljd. För att 

kunna göra det måste de se på förhållandena mellan talen. Att kunna ange en regel innebär att 

kunna beskriva och är därmed en analyserande aktivitet. I Favorit finns det inte lika många 

uppgifter där eleverna ska beskriva ett förhållande. Ett exempel visas dock i figur 14. 

I uppgiften som visas i figur 14 måste eleverna studera sambandet mellan talen och på så sätt 

kunna beskriva ett skeende. Uppgiften nedan (se figur 15) innehåller samma kunskaper men 

här räcker det att eleverna kan beskriva regeln och en utförligare förklaring är inte nödvändig. 

 

Figur 13. Ett exempel på att beskriva mönster i en talföljd. Från Eldorado 5A (Olsson & 

Forsbäck, 2011c). 

Figur 14. Ett exempel på att beskriva ett förhållande. Från Favorit 2B (Asikainen, 

Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen & Voima, 2013). 

Figur 15. Ett exempel på att beskriva ett förhållande men utan en utförligare förklaring. Från 

Favorit 6A (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2016a). 
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De olika exemplen är här inte typiska för de olika serierna. Det visar endast på hur uppgifterna 

i de olika serierna kan se ut. I Prima finns det många uppgifter där eleverna ska beskriva. Ett 

exempel från en av de lägre årskurserna visas i figur 16. 

I det här geometriska mönstret ska eleverna först kunna fortsätta mönstret och sedan förklara 

sitt resonemang. För att kunna göra det måste eleverna vara medvetna om hur mönstret 

förändras. Till årskurs 6 sker en progression i uppgifterna och eleverna uppmanas nu mer 

explicit att beskriva just förändringen och inte endast sitt tänkande (se figur 17). I uppgiften i 

figur 17 måste eleverna kunna ge en mer formell förklaring. Den förklaring eleverna uppmanas 

att göra är av sådan karaktär att den skulle kunna användas även i liknande uppgifter. 

 

I Matte Direkt finns det inte lika många uppgifter som uppmanar eleverna att beskriva. Det 

finns ingen beskrivande uppgift alls för årskurs 1-5. Ett exempel på en uppgift från årskurs 6 är 

följande: ”Hitta på en egen talföljd och låt en klasskompis beskriva talmönstret med ord.” Matte 

Direkt 6A (Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti, 2012c, s. 36). Skillnaden i den här uppgiften 

jämfört med de föregående är att eleverna uppmanas till en muntlig beskrivning vilket de inte 

uppmanas till i övriga uppgifter, men oavsett vilket behöver eleverna se förhållandet mellan 

talen för att kunna lösa uppgiften. 

De andra aspekterna av kategorin analysera är att eleverna ska kunna bestämma och använda 

förhållandena mellan exempelvis de olika talen i ett mönster. Att kunna bestämma ett 

Figur 17. Ett exempel på att beskriva förändringen i ett mönster. Från Prima 6 (Sjöström 

et al., 2013). 

Figur 16. Ett exempel på att beskriva ett mönster. Från Prima 3B (Brorsson, 2011). 
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förhållande kan exempelvis vara att uttrycka en regel för en talföljd. Det kan göras på det sätt 

som beskrivs i figur 15. Att kunna uttrycka en regel är en typ av beskrivande aktivitet. Många 

av de typerna av uppgift ser likadana ut i de olika serierna och uppgifterna är ofta utformade på 

liknande sätt. För att eleverna ska kunna fortsätta talföljderna måste de använda sig av 

förhållanden för att kunna se sambanden mellan talen. Det innebär att eleverna upptäcker 

reglerna för mönstret (se figur 18). Ett annat exempel på att kunna använda ett förhållande är: 

 

För att genomföra den här uppgiften (se figur 18) behöver eleverna se på förhållandet mellan 

talen, den grafiska representationen och tabellen. Sedan kan eleverna använda informationen 

för att lösa uppgiften. 

9.2 Integrera/syntetisera 

I de olika serierna finns det en del exempel på uppgifter som utvecklar förmågan att 

integrera/syntetisera. I de lägre årskurserna är en sådan uppgift att konstruera ett eget mönster 

mot bakgrund av vad de har utfört för uppgifter innan. För att eleverna ska kunna konstruera 

ett eget mönster behöver de först ha kunskaper om hur ett mönster fortsätter. I uppgiften i figur 

19 visas ett exempel på en uppgift där elevernas tidigare erfarenheter bidrar till att de tillägnar 

sig kunskaper för att kunna lösa uppgiften som kommer efter. I uppgiften i figur 19 får eleverna 

först kunskap om hur ett mönster är uppbyggt för att sedan i ett liknande sammanhang kunna 

konstruera ett eget mönster. 

Figur 18 (färg). Ett exempel på att kunna använda ett förhållande. Från Eldorado 6A 

(Olsson, & Forsbäck, 2013a). 
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9.3 Utvärdera 

Förmågan att utvärdera är endast representerad till liten del i de olika serierna. Det finns endast 

några få exempel på uppgifter som stödjer elevernas utveckling av den här kunskapen. I 

Eldorado finns det en uppgift av det här slaget (se figur 20). 

 

Figur 19 (färg). Exempel på att kunna konstruera ett mönster och använda tidigare 

kunskap. Från Matte Direkt 1A (Falck, Picetti & Elofsdotter Meijer, 2008). 

Figur 20 (färg). Ett exempel på att kunna utvärdera. Från Eldorado 6A (Olsson et al., 

2013a). 
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Längst ner i uppgiften i figur 20 visas tre olika lösningsmetoder. Alla metoder leder fram till 

rätt svar men innebär olika tillvägagångssätt som innehåller olika grad av abstraktion. I 

uppgiften uppmanas eleverna att jämföra de olika lösningsmetoderna. 

I Favorit 3A finns följande uppgift: 

 

I uppgiften i figur 21 uppmanas eleverna att leta efter olika lösningar på uppgiften och därmed 

upptäcka att talföljden kan fortsätta på olika sätt. Genom det utvärderar eleverna de olika 

lösningsmetoderna. I Prima och Matte Direkt finns ingen uppgift som uppmuntrar eleverna att 

använda olika metoder eller söka efter olika lösningar. 

9.4 Dra slutsatser 

Under den här kategorin har, enligt min tolkning, inget exempel hittats. 

9.5 Generalisera 

Det finns några exempel på uppgifter där eleverna uppmanas att generalisera, ett exempel är 

figur 22. 

 

I den här uppgiften (se figur 22) får eleverna möjlighet att använda sin kunskap om talföljder i 

ett sammanhang som handlar om bråk. Enligt TIMSS definition av att generalisera handlar det 

om att eleverna ska kunna göra antaganden som stämmer och är tillämpbara för flera olika 

förhållanden (GrØnmo et al., 2015). I den här uppgiften (se figur 22) får eleverna göra det 

genom att se sambanden mellan en talföljd med bråk och en talföljd med heltal. Det finns i 

Prima 5 fler exempel på uppgifter där eleverna ska använda sin tidigare tillägnade kunskap i ett 

Figur 21. Ett exempel på att kunna utvärdera. Från Favorit 3A (Karppinen, Kiviluoma & 

Urpiola, 2013b). 

Figur 22. Ett exempel på att kunna generalisera. Från Prima 5 (Sjöström & Sjöström, 

2012). 
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nytt sammanhang. Den här typen av uppgift förekommer också i Prima 4 och i Prima 6 (se figur 

23 och 24). 

 

 

I figur 23 och i figur 24 uppmanas eleverna att söka efter samband mellan talföljderna och att 

kunna använda ett antagande för att fortsätta nästa talföljd. En annan typ av generalisering är 

att bestämma värdet på en godtycklig plats. Den här typen av uppgift förekommer i flera av 

böckerna. Ett exempel på en sådan uppgift är (se figur 25): 

 

Det finns både uppgifter där eleverna får alternativ att välja på för att kunna uttrycka regeln och 

uppgifter där eleverna själva ska formulera regeln med hjälp av den information som ges. Sådan 

information kan till exempel bestå av en tabell eller en grafisk representation av ett mönster. 

Figur 23. Ett exempel på att kunna generalisera. Från Prima 4 (Sjöström, Sjöström & 

Johansson, 2010). 

Figur 24. Ett exempel på att kunna generalisera. Från Prima 6 (Sjöström et al., 2013). 

Figur 25. Ett exempel på att bestämma en godtycklig plats. Från Matte Direkt 6A 

(Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti, 2012c). 
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9.6 Fastställa 

Uppgifter där eleverna uppmanas att fastställa finns endast i årskurs 5 och 6. Ett exempel på en 

uppgift från årskurs 5 är följande (se figur 26): 

 

Sammanfattningsvis finns det många exempel på uppgifter där eleverna erbjuds att utveckla 

förmågan att analysera och integrera medan det finns få eller inga uppgifter som utmanar 

eleverna att hitta olika lösningar på en uppgift, dra slutsatser och att fastställa. Gällande 

elevernas förmåga att generalisera representeras den i viss mån i läromedlen men främst i de 

högre årskurserna. 

Figur 26. Ett exempel på att fastställa. Från Favorit 5B mera (Asikainen, Nyrhinen, Rokka 

& Vehmas, 2016a). 
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10 Resultatdiskussion del 2 

En svårighet vid kategoriseringen av uppgifter har varit att det kan vara olika i olika årskurser 

vad som tillhör respektive kategori. Det blir tydligt i kategorin analysera där eleverna i de lägre 

årskurserna kan använda ett mer fritt språk i sitt beskrivande medan elever i de högre 

årskurserna ska använda och skapa mer formella beskrivningar och uttryck. För en elev i årskurs 

6 hade det inte räckt med att endast beskriva det som händer i ett mönster med ett mer fritt 

språk. Kraven för vad som räknas som godtagbara svar ändras med elevernas ålder. Genom att 

jämföra årskurserna blir det tydligt att fördelningen av en viss kategori mellan årskurserna inte 

alltid är jämn. Inom resonerande finns det många fler exempel på uppgifter för årskurs 4-6 än 

för årskurs 1-3. Det syns tydligt i kategorin generalisera. Om jag hade valt att fokusera på det 

första området i TIMSS 2015 ramverk (innehållande fakta, begrepp och procedurer) istället för 

den resonerande delen hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut. Då hade det med största 

sannolikhet varit en övervikt av uppgifter från årskurs 1-3 som hade varit representerade. 

Det finns, som tidigare nämnts, många uppgifter där eleverna får träna den här kunskapen och 

rikligt med uppgifter som hjälper eleverna att träna kunskapen att formulera regler. Rivera 

(2006) framhåller att det är en fördel att kunna studera förhållanden och egenskaper i mönstret. 

Rivera framhåller också att det hjälper eleverna att kunna koppla ihop tal och mängder, vilket 

eleverna får möjlighet till i exempelvis Eldorado 6A (se figur 18). I den uppgiften får eleverna 

också syn på den tydliga kopplingen mellan figurnummer och mönstret (Warren, 2005; Warren 

& Cooper, 2008a). I Eldorado 6A (figur 18) kan eleverna också ta hjälp av att se på förhållandet 

mellan de olika representationsformerna, vilket kan underlätta för eleverna (Warren och 

Cooper, 2006). En ytterligare hjälp för eleverna att se förhållanden är att läraren ställer tydliga 

frågor till eleverna (Warren, 2005; Warren & Cooper, 2008a). Eftersom studien handlar om 

läromedel som undervisningsredskap ligger det bortom innehållet i den här studien, men 

däremot syns de här typerna av frågor i uppgifterna i böckerna. Det blir tydligt, exempelvis i 

tabellen som eleverna ska fylla i, där en rad innehåller summan av antalet stickor (se figur 18). 

När det gäller att kunna förklara ett mönster har eleverna svårare att göra det skriftligt än 

muntligt (Warren, 2005; Warren & Cooper, 2008a). Här kan arbetet med läromedel bli ett 

hinder för eleverna eftersom de ofta innehåller mycket eget räknande. Ett förslag är att i 

läromedlen lägga till fler uppgifter som uppmuntrar elevernas verbala förmåga, exempelvis med 

uppgifter om att beskriva ett mönster för en klasskamrat. Även Hargreaves et al. (1998) betonar 

att eleverna kan ha svårt för att förklara ett mönster. Det kulturella kan också vara ett hinder för 

eleverna (Miller & Warren, 2012). Det kan då handla om att eleverna kanske inte känner igen 

den kontext som uppgifterna beskrivs inom, eller att de inte har språket för att kunna beskriva. 

Konkret material kan vara en hjälp för eleverna i att kunna beskriva (ibid.) och det får eleverna 

också begränsad erfarenhet av genom att endast arbeta i läromedel. 

Enligt Warren och Cooper (2006) är ett sätt att arbeta med upprepande mönster att eleverna får 

upptäcka dem på olika sätt. I uppgiften i figur 19 är det precis det eleverna ska göra. Här får de 

först fortsätta mönstren och sedan ska de i den sista uppgiften skapa ett eget mönster. För att 

kunna göra det måste eleverna sannolikt ha en viss kunskap om upprepande mönster, därav de 
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föregående uppgifterna. Enligt Warren och Cooper (2006) kommer steget att skapa ett mönster 

efter steget att fortsätta ett mönster, vilket också kan vara en förklaring till uppgifternas ordning. 

Alternativt är det så enkelt att läromedelsförfattarna själva har kommit fram till att det är en 

logisk ordning att ha uppgifterna i. 

Det som är extra intressant med uppgiften i figur 19 är författarnas sätt att betrakta vad ett 

mönster är. Mönstret i uppgiften kan fortsättas på flera olika sätt och kanske har författarna inte 

tänkt på det vid konstruerandet av uppgiften. En lärare som då inte har goda ämneskunskaper 

inom området skulle därmed kunna bedöma elevernas svar felaktigt. Enligt mig är det mest 

troliga att författarna inte har tänkt på vad som är den upprepade delen och att de upprepade 

delarna därmed inte har målats fullständiga. 

Det finns inte mycket forskning inom mönster om att diskutera olika lösningsmetoder med 

eleverna. Även om det inte finns mycket forskning om det kan uppgiften i figur 20 motiveras 

genom Hargreaves et el. (1998) betoning på att motivera sina val. I och med att eleverna ska 

jämföra olika metoder är det troligt att de också funderar över (och motiverar) varför en metod 

skulle vara bättre än en annan för att lösa uppgiften. Hargreaves et al. (1998) betonar därtill att 

det är en fördel att eleverna får fortsätta en talföljd på flera olika sätt och motivera sina val. 

Emellertid är det endast en serie som tar upp den kunskapen (se figur 21). 

Det är intressant att det inte finns någon uppgift där eleverna explicit uppmanas att dra 

slutsatser. En viktig fråga att ställa sig är varför läromedelsserierna inte tar upp det i sina böcker. 

En anledning skulle kunna vara att de inte anser att den kunskapen är viktig. Det skulle också 

kunna vara så att de tycker att kunskapen ingår i de andra uppgifterna. Det kan till exempel vara 

så att det är en kunskap eleverna använder sig av i andra uppgifter, även om det inte är det 

uppgifterna explicit handlar om. Ett exempel på det är figur 13. Här måste eleverna dra 

slutsatser för att kunna veta hur mönstret fortsätter. En ytterligare förklaring kan vara min 

tolkning av kategorin. Om jag hade tolkat kategorin annorlunda hade kanske fler uppgifter 

passat in i kategorin. Enligt min tolkning går den här uppgiften in i många andra på det sätt som 

beskrivits ovan. För att jag ska anse att det skulle vara en helt egen kategori skulle en mer 

explicit förklaring ha behövts där eleverna nästan bokstavligen uppmanas att dra slutsatser. 

Det är anmärkningsvärt att en sådan liten del av uppgifterna i läromedlen tar upp den här 

förmågan eftersom generaliseringar är en så viktig del i arbetet med mönster (Hargreaves et al., 

1998). Det är också anmärkningsvärt att en stor övervikt av alla uppgifter finns i Prima och det 

förekommer inte lika många i de andra serierna. Som beskrivits ovan har eleverna lättare för att 

göra generaliseringar muntligt än skriftligt (Warren, 2005; Warren & Cooper, 2008a). Det här 

är något som eleverna inte får träna på genom att endast arbeta i sina egna böcker. Om eleverna 

hade fått den möjligheten hade det kanske varit lättare för dem att genomföra uppgifterna. 

Enligt Warren och Cooper (2008a) är det en svårighet för eleverna att kunna generalisera när 

det gäller större tal och för talet n, därför är det bra att läromedlen har med sådana uppgifter så 

att eleverna får möjlighet att träna på det. Warren och Cooper framhåller att en fördel kan vara 

att använda sig av färger, vilket inte är något som syns i uppgifterna ovan, om annat än för 

utseendets skull (se figur 22-24). 
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För att förebygga elevers svårigheter med generaliseringar är det bra om de får använda sig av 

många olika representationsformer, vilket det finns exempel på i figur 25. Här ska eleverna 

både rita mönstret, föra in värdena i en tabell samt skriva ett uttryck för mönstret. Det är en typ 

av generalisering genom att eleverna använder förhållanden och skapar antaganden som gäller 

för alla de olika representationsformerna. Eftersom eleverna har lättare för att förutsäga nästa 

del i mönstret men har svårare för att skapa en generell regel (Hargreaves et al., 1998; Moss & 

Beatty, 2006) kan det vara en fördel att båda de delarna finns med i samma uppgift, vilket syns 

i figur 25. Något som däremot saknas i uppgifterna är att uppmuntra eleverna att använda 

konkret material, vilket är en fördel enligt Carraher et al. (2008). Det är också en fördel om 

uppgifterna först bygger på empiriska fakta och sedan blir mer teoretiska (Carraher et al., 2008). 

Det syns till viss del i uppgifterna eftersom eleverna i årskurs 4 får leta efter strukturer och 

samband (se figur 23) och sedan i årskurs 6 ska de formulera generaliseringarna med ett 

algebraiskt symbolspråk (se figur 25). En annan svårighet för eleverna kan vara att bevisa 

generaliseringen och här kan läraren behöva hjälpa till (Carraher et al., 2008). Ett sätt läraren 

kan hjälpa eleverna genom är att lyssna på deras förklaring och därigenom hjälpa dem att 

formulera förklaringen till ett bevis. Det kan vara svårt för läraren att förstå och hjälpa elevernas 

resonemang framåt om de endast arbetar i sina böcker. Slutligen är det en fördel att arbeta med 

generaliseringar tidigt (Hargreaves et al., 1998), vilket inte görs idag då undervisningen om 

generaliseringar påbörjas först i årskurs 4. Kanske kan undervisningen om generaliseringar inte 

påbörjas tidigare men en tydligare koppling till generaliseringar borde kunna påbörjas. 

Exempelvis skulle eleverna kunna få möta uppgifter där sambanden mellan olika talföljder 

tydliggörs. Det här är något som skulle kunna göras även med relativt enkla talföljder. 

När det talas om att kunna bevisa eller motivera något sker det främst gällande generaliseringar 

(Carraher et al., 2008, Hargreaves et al., 1998). Att kunna bevisa eller motivera något kan ju 

även ske inom andra områden och det kan vara en fördel om eleverna får göra det också inom 

andra områden inom mönster. I Moss och Beattys (2006) studie ska eleverna använda bevis i 

sina förklaringar. I läromedlen syns det här till viss del genom att eleverna ska motivera sina 

svar (se exempelvis figur 26). Att kunna motivera sina svar är en början till att kunna använda 

bevis. När eleverna ska motivera sina svar måste de bygga det på någonting och det skulle i 

förlängningen kunna vara bevis.  
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11 Fortsatt forskning 

Utifrån analysen kan slutsatsen dras att elever ges olika förutsättningar att tillägna sig en god 

algebraisk förståelse beroende på vilket läromedel de använder. Det bör däremot tilläggas att 

det finns andra aspekter än endast tidigare forskning att ställa resultatet emot, exempelvis 

styrdokumentens skrivningar. Trots skillnaderna i graden av elevernas tillägnande av en 

algebraisk förståelse kan ju läromedlen trots det eventuellt uppfylla skrivningarna i 

styrdokumenten. Alla läromedel erbjuder exempelvis i någon omfattning uppgifter som innebär 

att konstruera mönster (Skolverket, 2016b).  Frågan är var gränser går för när skrivningen är 

uppfylld? En annan fråga att ställa sig är hur väl exempelvis Favorit uppfyller skrivningarna 

om att beskriva mönster och talföljder (ibid.) i och med den stora övervikten av att endast 

fortsätta talföljder. 

För att utjämna skillnaderna mellan läromedlen blir det därmed lärarens ansvar att kompensera 

för det som eleverna inte får möta i läromedlen. I och med det blir det också en faktor för 

elevernas framgång eftersom lärares undervisning kan se olika ut. Det här kan vara ett intressant 

område för fortsatt forskning. Det finns behov av att fördjupa kunskapen om hur läromedel, och 

i synnerhet innehållet i dem, påverkar elevers förståelse. Det kan exempelvis handla om att 

undersöka om de elever som har haft Eldorado visar sämre kunskaper om mönster än de elever 

som har haft Prima. Ett sätt att undersöka det på är att ge algebraiska uppgifter till eleverna som 

har haft olika läromedel och sedan jämföra deras resultat och se om det finns några skillnader i 

deras svar. 

Gällande elevernas resonemangsförmåga får de mest möjlighet att utveckla den kring att 

analysera samt att integrera/syntetisera. Eftersom generalisering är en mycket viktig del av 

mönster är det ett intressant resultat att det inte finns fler uppgifter som stödjer utvecklingen av 

den förmågan. Med bakgrund av den tidigare forskningen och den här studien finns det också 

andra aspekter än de som nämnts ovan som läraren måste kompensera för i undervisningen. Det 

handlar om det som läromedlen inte erbjuder men som är till hjälp för elevernas förståelse. 

Sådana områden är att erbjuda konkret material och ge möjlighet till verbala förklaringar 

(Warren, 2005; Warren & Cooper, 2008a). Här blir det lärarens ansvar att skapa sådana 

möjligheter för eleverna. Ett ytterligare område där lärarens roll blir viktig är att kompensera 

för de kulturella skillnaderna, som också kan utgöra ett hinder för elevernas förståelse (Miller 

& Warren, 2012). Här blir det viktigt att läraren anpassar uppgifterna till elevernas kontext, 

vilket säkerligen inte alltid görs i läromedlen. För att kunna göra det behöver läraren tillägna 

sig kunskap om varje elevs kultur och omgivning. Även det här skulle kunna vara ett område 

för fortsatt forskning. Det skulle då exempelvis vara möjligt att undersöka hur lärare anpassar 

undervisningen till elevernas kontext och på vilket sätt det hjälper elevernas algebraiska 

förståelse. 

Som sammanfattande slutsats kan läraren alltså inte bara förlita sig på att eleverna får den 

kunskap de behöver genom att använda läromedel. Det finns mycket som eleverna behöver lära 

sig som inte ryms i läromedlen och här blir lärarens undervisning än viktigare för elevernas 

matematiska utveckling.  
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0-10 0-100 0-1000 0-10 000 0-100 000 <100 000 Växande Avtagande växande och avtagande Upprepande 0-20 21-50 51-200

Eldorado 1A 26 26

Eldorado 1B 0

Eldorado 2A 0

Eldorado 2B 7 3 2 7 14

Eldorado 3A 9 9

Eldorado 3B 0

Eldorado 4A 1 3 8 3 9 8 1 19

Eldorado 4B 4 2 3 3 6

Eldorado 5A 5 10 10 3 32 6 38 finns med

Eldorado 5B 4 5 3 8 5 13

Eldorado 6A 7 9 28 1 31 finns med

Eldorado 6B 1 5 1 9 2 2 4 17

Prima 1A 19 25

Prima 1B 7 6 1 13 20

Prima 2A 17 5 15 8 14 38

Prima 3A 3 3 3 6

Prima 3B 6 9 3 22 7 1 32

Prima formula 4 smakprov 2 11 10 7 6 1 66 2 68 finns med

Prima formula 5 8 7 3 1 5 10 4 19

Prima formula 6 3 15 10 4 1 73 3 76

Favorit 1A 1 3 6 6 18 30

Favorit 1B 2 48 35 19 14 69

Favorit 2A 3 44 27 20 4 51

Favorit mera 2B 42 37 59 28 87

Favorit 3A 28 18 33 13 1 48

Favorit mera 3B 2 1 30 23 14 1 3 41 finns med

Favorit 4A 6 (negativa tal) 10 7 9 2 20

Favorit 4B 11 5 5 2 19 4 23

Favorit 5A 0

Favorit mera 5B 4 1 2 2 1 8 6 3 18

Favorit 6A 5 14 4 18 10 30 finns med

Favorit mera 6B 3 5 3 8

MatteDirekt 1A 7 9

MatteDirekt 2A 0

MatteDirekt 2B 0

MatteDirekt 3A 0

MatteDirekt 3B 13 12 1 8 22

MatteBorgen 4A 3 4 13 17 3 21

MatteBorgen 4B 0

MatteBorgen 5A 0

MatteBorgen 5B 3 3 3

MatteBorgen 6A 12 3 1 32 2 34

MatteBorgen 6B 8 7 2 1 23 4 27

Värden (talföljder) Egenskaper/aspekter av mönster Antal uppgifter


