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Algebra i matematik kan handla om så mycket mer än svåra ekvationer och beräkningar. I de
yngre åldrarna, åk 1-3, är geometriska mönster en del av det centrala innehållet i algebra.
Genom att arbeta med mönster förbereder vi eleverna inför den svårare algebran och de lär
sig att uttrycka sig generellt. Många studier visar fördelarna med mönster i tidiga åldrar, exempelvis lär sig eleverna se samband och även att göra generaliseringar.
Denna studie är en läromedelsgranskning av läromedlet Favorit matematik i årskurserna 1-3.
Syftet är att bidra med kunskap kring vilka matematiska förmågor eleverna ges utrymme att
utveckla vid arbetet med mönster i Favorit matematik. Fokus ligger även på att undersöka
vilken av mönstertyperna, upprepade mönster och växande geometriska mönster, som behandlas mest. Metoden som har använts är en tabell där mönstertyperna och förmågorna
skrevs in.
Resultatet visar på brister när det handlar om arbete med mönster i Favorit matematik. Läraren
måste i sin undervisning arbeta med mönster utanför läroboken för att alla förmågor ska få
utrymme. Det visas inte heller på att mönster är något inom algebra utan det kopplas mestadels till andra områden i det centrala innehållet i kursplanen. De flesta uppgifterna i läroböckerna handlade om att fortsätta på ett mönster som var ett upprepat mönster. Därför kopplades
merparten av uppgifterna till den första matematiska förmågan som handlar om att lösa problem och värdera sina strategier och metoder. Resultatet visar också att växande geometriska
mönster inte behandlas mycket i Favorit matematik.
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Geometric patterns in Favorit matematik
A teaching material study of Favorit matematik in primary grades
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Algebra in mathematics is so much more than just equations and calculations. Through the
primary grades in school, geometric patterns are a part of the Swedish curriculum. By working
with patterns we prepare the students for the more difficult algebra to come, and they learn to
express themselves generally. Many studies show the benefits with the work with patterns in
the primary grades, for example students learn how to see connections and how to generalise.
This study is a teaching material study of the material Favorit matematik in the primary
grades. The aim is to contribute knowledge about which mathematical abilities students are
given chance to develop by working with patterns in Favorit matematik. Focus is also to study
what type of pattern, of repeating patterns and growing patterns, that are more processed in
the material. The method that has been used is a chart where the patterns and the abilities were
written into.
The result shows flaws when it comes to patterns in Favorit matematik. The teacher has to
work with this along with the material to give the students chance to explore every mathematical ability. Nor is it shown that patterns are something within the algebra, it is mostly
linked to other areas from the curriculum. Mostly the exercises were about completing a pattern that was repeating, and therefore the majority of the exercises was connected to the first
ability, which is about solving problems and evaluate your strategies and methods. The result
also shows that growing geometric patterns is not presented as much as repeating patterns.
Keywords: mathematic, patterns, repeating, growing, algebra, Favorit matematik
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Inledning  
Dagligen stöter vi på olika typer av mönster i vår omgivning. Även barn lär sig tidigt att se
mönster. I skolan får barnen också chansen att möta mönster i olika aktiviteter så som att lägga
pärlor eller rita. Mönster finns runt omkring oss hela tiden och kan visa sig i till exempel gardiner eller tapeter. Enligt kursplanen i matematik ska elever få chansen att jobba med ”hur enkla
geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas” (Skolverket, 2016, s.56). Här
får eleverna då en möjlighet att sätta ord på de mönster de tidigare sett.
Tillsammans med en kurskamrat skrev jag förra året en studie om upprepade mönster, växande
mönster och talföljder (Axelsson & Debreceni, 2016). I denna studie undersökte vi hur olika
uppgifter om mönster kunde se ut i årskurserna 1-3, samt vilka fördelar arbete med mönster
har. Forskning visar att arbetet med mönster kan leda till många fördelar för eleverna. Till exempel kommer de i kontakt med algebra innan det blir mer avancerad algebra i årskurs 4-6, så
som ekvationer. Detta kan ge eleverna bättre förutsättningar för att klara den svårare algebran
i senare år (Warren, 2005). Det leder också till att eleverna upptäcker relationer och ser förändringar (Liljedahl, 2004).
Baserat på den förra studien och tidigare forskning föddes idén till denna studie. Efter erfarenheter på mina verksamhetsförlagda utbildningar, anser jag att mönster inte är något som det
arbetas mycket med ute i skolorna. Därför valde jag att fokusera på ett läromedel och analysera
hur mönster behandlas i detta. I föreliggande studie fokuserar jag på upprepade mönster samt
växande geometriska mönster. Efter kontakt med flera skolor i en utvald kommun har ett läromedel valts ut och granskats. Detta har sedan analyserats i förhållande till uppgifter som berör
mönster. Därefter har det analyserade materialet sedan ställts mot de matematiska förmågorna
i kursplanen för matematik (Skolverket, 2016) och placerats in en en tabell.

1

Bakgrund
Syftet med detta avsnitt är att förklara viktiga begrepp för att du som läsare ska få en djupare
förståelse för området mönster. Förklaringar till olika mönstertyper samt tidigare forskning tas
också upp i avsnittet.

Mönster	
  
Mönster finns runt oss hela tiden och Jahnke (2011) menar att vi även upptäcker mönster i
musik och dans. Arbetet med mönster i skolan finner vi inom området algebra i matematik. En
viktig del inom algebran är just att kunna se mönster i olika sammanhang och därifrån göra
generaliseringar (Bergsten, Häggström & Lindberg, 1997). Även Karlsson och Kilborn (2015)
hävdar att arbete med mönster är bra för den kommande svårare algebran. För att synliggöra
mönster för eleverna kan läraren använda olika uttryckssätt, så som klossar, symboler och figurer (Ekdahl, 2014b). Matematiska mönster har ett mönster i sig självt medan det kan finnas
andra mönster som inte upprepas eller växer. De matematiska mönstren skiljer sig från estetiska
mönster. En duk kan till exempel vara blommig utan att det är ett återkommande mönster, detta
kallas då för ett estetiskt mönster eftersom det inte finns ett mönster i själva mönstret man ser.
Nedan beskrivs tre typer av matematiska mönster.

Upprepade	
  mönster	
  
En mönstertyp är upprepade mönster och det är mönster som har en del som upprepar sig x
antal gånger. Detta menar Roebuck (2005) att skolan börjar tidigt med. Då handlar det oftast
om att fortsätta ett redan påbörjat upprepat mönster. Upprepade mönster kan till exempel bestå
av olika former, bokstäver eller andra objekt (Ekdahl, 2014b). Författaren menar också att de
kan översättas till olika uttrycksformer men att det fortfarande är samma regelbundenhet, exempelvis 1212 kan bli ABAB (Ekdahl, 2014b). Ytterligare exempel på ett upprepat mönster är
cirkel, triangel, triangel, se figur 1.

Figur 1. Upprepat mönster (Ekdahl, 2014b, s.2).
Även Roebuck (2005) påpekar att upprepade mönster kan se olika ut men att de har samma
innebörd. Hon menar också att upprepade mönster leder till att eleverna utvecklar resonemangsförmåga samt logiskt tänkande (Roebuck, 2005). Även om upprepade mönster kan innehålla
siffror är det ingen talföljd. Alla mönster med siffror skulle kunna ses som talföljder, men i
2

talföljder har det numeriska värdet betydelse (Liljedahl, 2004). Vilket det inte har i upprepade
mönster.

Växande	
  geometriska	
  mönster	
  
Växande geometriska mönster är ett mönster som växer på ett regelbundet sätt (Kerekes, 2014).
Ett exempel på ett växande geometriskt mönster kan vara en stapel med kvadrater som hela
tiden ökar med en kvadrat. Ytterligare ett exempel kan ses i figur 2 nedan.

Figur 2. Exempel på ett växande geometriskt mönster (Kerekes, 2014).
Roebuck (2005) menar att arbetet med upprepade mönster fortsätter i de äldre åldrarna men att
växande geometriska mönster blir allt viktigare för området algebra. Hon skriver också, precis
som Heiberg Solem, Alseth och Nordberg (2011), att det finns ett numeriskt mönster mellan
figurerna i ett växande geometriskt mönster precis som det finns i talföljder.

Talföljder	
  
Enligt ovan påpekade Liljedahl (2004) att i en talföljd har det numeriska värdet betydelse. Detta
är den största skillnaden mellan upprepade mönster och talföljder. I en talföljd är det därför
viktigt att se helheten och då upptäcka skillnaden mellan varje tal för att hitta mönstret (Ekdahl,
2014a).
Det finns olika typer av talföljder, en av dem är aritmetisk talföljd. Den innebär att differensen
mellan talen hela tiden är densamma, till exempel 1, 3, 5, 7…. Geometrisk talföljd är en annan
och den innebär att kvoten mellan ett tal och talet framför hela tiden är samma (Berglund, 2009;
Erixson, Frostfeldt Gustavsson, Kerekes & Lundberg, 2013). Exempelvis 2, 4, 8, 16, 32 då
4/2=2, 8/4=2, 16/8=2 och 32/16=2. Ytterligare en talföljd är kvadratisk talföljd. Den är uppbyggd så att differensen mellan differenserna är samma (Erixson et al., 2013). Till exempel i
talföljden 2, 4, 7, 11, 16 är differensen 2, 3, 4, 5 och då skiljer det 1 mellan differenserna.
I denna studie behandlas endast upprepade mönster samt växande geometriska mönster för att
begränsa området i studien.
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Tidigare	
  forskning	
  
Undervisning	
  om	
  upprepade	
  mönster	
  
Warren och Cooper (2006) samt Liljedahl (2004) framhäver att i upprepade mönster får eleverna oftast jobba med att avbilda ett upprepat mönster. De menar även att detta är den enklaste
typ av aktivitet. Att fortsätta på ett redan påbörjat upprepat mönster menar Warren och Cooper
(2006) är viktigt, här ska eleverna också träna på att förstå att mönstret kan fortsätta i båda
riktningarna. För att synliggöra vad som upprepas menar de också att rösten kan användas, till
exempel att säga ”kvadrat, cirkel, kvadrat, cirkel” (Warren & Cooper, 2006). För att se om
eleverna har förstått vilken del som upprepar sig kan läraren till exempel ta bort en form och be
en elev säga vilken som saknas. Om eleverna förstår detta kan de sedan börja göra sina egna
upprepade mönster (Warren & Cooper, 2006).
Upprepade mönster kan även översättas till olika ljud (Liljedahl, 2004). Detta blir då generaliseringar som Warren och Cooper (2006) skriver om. Generaliseringar innebär att eleverna kan
översätta mönstret till olika uttrycksformer men att de förstår att det fortfarande är samma upprepning. Om eleverna får undersöka mönster som uttrycks på olika sätt bidrar det till algebraiskt
tänkande (Papic, 2007). Arbetet med mönster i matematik bidrar även till att eleverna utvecklar
problemlösning och förståelse av andra begrepp i matematik (Liljedahl, 2004). Papic (2007)
har i sin studie med en annorlunda framställning av ett upprepat mönster, nämligen hopscotch,
se figur 3. Det liknar en hopp-hage och är ett upprepat mönster fast i olika riktningar. I en annan
studie visade det sig att de elever som får chans att jobba med sådana mönster kan använda fler
egenskapsförändringar i ett mönster än de som inte fått jobba med hopscotch-mönster (Papic
& Mulligan, 2007). Författarna skriver också att innan 90-talet visade många studier att algebra
var något de äldre eleverna skulle jobba med. Dock visar senare forskning att även yngre elever
kan ta till sig mer komplex matematik (Papic & Mulligan, 2007). Warren (2005) hävdar att just
för att de äldre eleverna ska förstå algebra är det viktigt att det tas upp även i de yngre åldrarna.

Figur 3. Hopscotch-mönster (Papic, 2007).
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I en annan studie har det undersökts hur elever och lärare ser på mönster. I den visade författaren
bilder för deltagarna för att se om de kunde urskilja vad som var ett mönster och inte. Hon kom
fram till att både lärare och elever hade lättare för att se mönster om det var ett upprepat mönster
(McGarvey, 2012).

Undervisning	
  om	
  växande	
  geometriska	
  mönster	
  
Warren och Cooper (2007) påpekar att elever inte arbetar lika mycket med andra mönstertyper
som de gör med upprepade mönster. Dock menar de att eleverna mycket väl skulle kunna arbeta
med växande geometriska mönster och resonera kring dem (Warren & Cooper, 2007). Figur 4
är ett exempel på ett växande geometriskt mönster enligt Markworth (2012). I det menar hon
att läraren kan fråga vad eleverna får syn på i mönstret och diskutera om det. Det kan till exempel föras diskussion om hur nästa figur i mönstret kommer att se ut (Markworth, 2012).

Figur 4. Ett växande geometriskt mönster bestående av hexagoner (Markworth, 2012).
Markworth (2012) tar också upp vikten av att kunna koppla figur och figurnummer till varandra,
exempelvis: Hur ser figur nummer 5 ut? Detta är viktigt eftersom eleverna då skapar en förståelse för att mönstret växer mellan varje figur. En annan studie menar att man som lärare kan
ställa frågor för att synliggöra detta mönster för eleverna (Warren & Cooper, 2007). En fråga
kan till exempel vara hur många kvadrater det är i varje figur, och hur då nästa skulle se ut.
Markworth (2012) menar också att en tabell kan skapas där det skrivs in antal kvadrater per
figur för att kunna se hur figuren skulle se ut längre fram i följden.
Kerekes (2014) och McGarvey (2012) påpekar att det är viktigt att ta upp förhållandet mellan
andra mönstertyper och växande geometriska mönster för att eleverna ska se skillnaden mellan
dem. Warren och Cooper (2007) belyser också att det är viktigt för eleverna att möta olika
varianter av mönster inom samma mönstertyp för att skapa sig en förståelse om varje mönstertyp. Här menar de att lärarens utformning av uppgifter är viktig, samt även användningen av
olika arbetssätt och konkret material (Warren & Cooper, 2007).
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Styrdokument	
  
Arbete om mönster finns under algebra i kursplanen för matematik (Skolverket, 2016). Det som
tas upp är att eleverna ska få chans att se hur enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. Det som skiljer åt i det centrala innehållet för årskurs 1-3 jämfört med
årskurs 4-6 är ett ord. Det står inte längre ”enkla geometriska mönster” utan enbart ”geometriska mönster”. Fortsätter man vidare till årskurs 7-9 finns mönster inte ens omnämnt i det
centrala innehållet. I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011) står
det att progressionen mellan årskurserna är att mönstren blir mer avancerade, samt att i de lägre
åldrarna ligger fokus på hur mönster kan uttryckas med ord och bilder. I årskurs 4-6 används
istället symboler för att uttrycka mönster, samt ett algebraiskt symbolspråk (Skolverket, 2011).
Det står även att mönstren i undervisningen kan vara till exempel återkommande, eller mönster
som växer symmetriskt. I kommentarmaterialet påpekas slutligen att arbete om mönster i de
yngre åldrarna leder fram till att eleverna i äldre ålder har grund för hur man använder algebraiska uttryck (Skolverket, 2011).
”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin
förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2016, s.55). Undervisningen
ska även ge eleverna chansen att möta matematiska mönster och former. I kunskapskraven i
kursplanen för matematik (Skolverket, 2016) står det att eleverna ska kunna föra och följa matematiska resonemang om geometriska mönster genom att ställa och svara på frågor inom området. Arbete om mönster tas också upp under det centrala innehållet, att undervisningen ska
innefatta hur enkla geometriska mönster kan uttryckas, beskrivas och konstrueras (Skolverket,
2016). Dessa mönster kan vara till exempel på golvplattor, gardiner eller något annat i elevernas
miljö (Skolverket, 2011). I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik står det även att,
om eleverna lär sig konstruera och beskriva geometriska mönster kan de utveckla tankemodeller för hur man kan kommunicera kring logiska mönster och hur de kan byggas upp. De
utvecklar även sin förmåga att uttrycka sig generellt genom att utmanas i arbetet med mönster
(Skolverket, 2011).
Till varje ämne i läroplanen finns det olika förmågor som eleverna ska få chans att utveckla i
relation till det centrala innehållet. Denna studie har utgångspunkt i de matematiska förmågorna
(Skolverket, 2016, s.56) som är följande:
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•   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och
metoder,
•   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
•   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.

7

Syfte  och  frågeställningar
Genom att forma ett analysverktyg utifrån de matematiska förmågorna i Lgr11 samt det matematiska innehållet upprepade mönster och växande geometriska mönster, är syftet att belysa
vilka förutsättningar läromedlet Favorit matematik kan ge elever i årskurserna 1-3 att utveckla
kunskap om geometriska mönster.
Syftet ska besvaras genom följande frågeställningar:
•   I vilken omfattning förekommer upprepade mönster samt växande geometriska mönster
i de olika läroböckerna?
•   I vilken omfattning relaterar de olika uppgifterna till de matematiska förmågorna i
Lgr11?
•   Hur skiljer sig uppgifter i relation till de matematiska förmågorna och växande geometriska mönster samt upprepade mönster?
•   Under vilket/vilka centrala innehåll presenteras mönsteruppgifter i läromedlet?
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Metod  och  material  
Avsnittet behandlar vilka urval som gjorts till studien samt vilken typ av studie det är. Det
utvalda läromedlet samt analysarbetet beskrivs och förklaras.

Studien	
  
Studien är en läromedelsgranskning vilket innebär att jag har studerat ett utvalt läromedel i
matematik. Det är även en kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att man tolkar texter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Boréus och Bergström (2012) menar att innehållsanalys
generellt sett är bra för att undersöka mycket material och för att kunna få en överblick och
underlag för jämförelse. I denna studie handlar det om att tolka uppgifter i ett läromedel. För
att välja ut läromedel kontaktade jag skolorna i Jönköpings kommun för att få en inblick i vilket
läromedel som är populärast. Kontakten skedde via mail (se bilaga) till de 43 skolorna i kommunen som bedriver undervisning i årskurserna 1-3. Mail valdes för att nå alla skolor direkt
och även för att få ett skriftligt svar och då enkelt kunna föra statistik på vilka som svarat. Av
de 43 skolorna fick jag 27 svar och 17 av dem använder Favorit matematik.

Urval	
  
Studien bygger på ett bekvämlighetsurval som innebär att jag valde just Jönköpings kommun
för att jag bor där, och det är där som jag också läser till lärare. Efter svar från skolorna i Jönköpings kommun blev nästa urval vilket läromedel som skulle analyseras, vilket då blev det
som används mest i kommunen. Nedan beskrivs läromedlet, och i detta ingår en rad böcker för
flera årskurser. Mitt nästa urval blev då att analysera bas-böckerna för årskurserna 1-3. Detta
val gjordes efter antagande att bas-böckerna är de som eleverna alltid börjar med. Det sista
urvalet jag har gjort, är att begränsa studien till att analysera uppgifter som handlar om upprepade och/eller växande geometriska mönster. Ingen tolkning har lagts i uppgifterna, utan studien behandlar de uppgifter som uttryckligen handlar om mönster.

Läromedlet	
  
Det läromedel i matematik för årskurserna 1-3 som skolorna i Jönköpings kommun använder
mest är Favorit matematik. Läromedlet består av 12 läroböcker som riktar sig till årskurserna
1-3. Det är två bas-böcker (A och B) för varje årskurs och det finns även två böcker som heter
Mera Favorit matematik (A och B) för varje årskurs där utmaningarna ökar i svårighet. Bas är
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grundboken i läromedlet och Mera Favorit matematik får eleverna om de behöver mer utmaning i matematik. A-böckerna får eleverna på höstterminen och B-böckerna på vårterminen i
respektive årskurs. Mitt urval är, som nämnts ovan, att analysera bas-böckerna A och B i årskurserna 1-3.
Läroböckerna är uppbyggda på följande sätt (se figur 5). Kapitlen är olika långa och har olika
delar, rubriken visar vad sidorna i respektive del tar upp. Det finns fyra sidor till varje del i ett
kapitel, de två första sidorna är bas-sidorna och de två efterföljande är ÖVA och PRÖVA. Sidan
som heter ÖVA är till för de elever som behöver repetera lite mer och PRÖVA är för de som
kan testa något nytt som inte togs upp på bas-sidorna. I slutet av varje kapitel finns också en
diagnos för att läraren ska se vad eleverna har lärt sig. Sallys hinderbana, som finns i varje
kapitel, är två sidor där eleverna får repetera det som kapitlet tagit upp. Till varje kapitel finns
det också favoritsidor, där kan eleverna lära sig matematik genom spel och andra aktiviteter.
För att koppla varje kapitel till Lgr 11 (läroplanen) står det, längst ned på första sidan, i varje
del av kapitlet vilket centralt innehåll i kursplanen det refererar till. Ytterligare en funktion är
att eleverna kan jobba online. Till varje bok följer en kod att använda för att lära sig mer om
varje kapitel. Det följer även med laborativt material beroende på vad som behövs till respektive
bok. Där kan eleverna öva på begrepp och förklaringar som kopplas till kapitlet i läroboken.

Figur 5. Upplägget i Favorit matematik 1A (Studentlitteratur, 2012a).

Analysarbetet	
  
I analysen har omfattningen av mönster från årskurs 1-3 analyserats. Detta för att undersöka
om olika delar i arbetet med mönster tas upp i olika årskurser. Utgångspunkten har varit de
matematiska förmågorna som eleverna ska få möjlighet att utveckla under matematikundervisningen. Analysen har gått till på följande sätt: I varje bas-bok i Favorit matematik har jag tittat
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på vilka uppgifter som behandlar upprepade och/eller växande geometriska mönster. Därefter
har de analyserats och kategoriserats i förhållande till vilken förmåga som eleverna får chans
att utveckla i uppgiften, samt vilken mönstertyp uppgiften innefattar, se tabell 1. Tabellen har
fyllts i utifrån varje uppgift och om de behandlar upprepade mönster eller växande geometriska
mönster samt vilka förmågor de utvecklar. En viktig aspekt har även varit att titta på om uppgifterna hamnar på bas-sidorna eller någon annan sida, till exempel ÖVA eller PRÖVA. Ytterligare en aspekt har varit att titta på vilket centralt innehåll inom matematik uppgifterna kopplas
till. Analysen har gjorts i varje bok och resultatet kommer även redovisas därefter, det vill säga
en tabell per bok.
Jag har gjort en tolkning med avseende på vad varje förmåga kan innebära. I tabellen nedan
(tabell 1) presenteras förmågorna samt några ord utifrån min tolkning. Den första förmågan
”formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder” kan exempelvis innefatta att eleverna får konstruera ett eget mönster (formulera) samt att
fortsätta ett redan påbörjat mönster (lösa problem). I den andra förmågan ”använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp” kan det handla om att de får förklara
begrepp i koppling till mönster, till exempel begreppen upprepat och växande. Den tredje förmågan ”välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter” kan till exempel innebära att eleverna får chans att testa olika mönster för att se
att mönster kan vara olika. De får då öva på att använda olika metoder för att se hur mönstret
är, till exempel att det är flera mönster i samma uppgift. Den fjärde förmågan ”föra och följa
matematiska resonemang” kan vara att eleverna får kommunicera med varandra och beskriva
ett mönster för en kompis samt rita av ett mönster som kompisen beskriver. Den femte förmågan ”använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” handlar mest om, enligt min mening, att eleverna får chans att diskutera mönster och visa hur de har tänkt när de löst en uppgift. Tabellen
tillsammans med tidigare forskning utgör analysverktyget för denna studie.
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Tabell 1. Analysverktyg med de matematiska förmågorna.
Förmågor

Upprepade

Växande

1, formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera
valda strategier och metoder (konstruera och/eller fortsätta)
2, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan
begrepp (begrepp)
3, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra
beräkningar och lösa rutinuppgifter (metoder)
4, föra och följa matematiska resonemang (beskriva och rita av)
5, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,
argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och
slutsatser (diskussion)

Validitet	
  och	
  reliabilitet	
  
Studien är en kvalitativ undersökning och i kvalitativa studier kan det vara svårt att passa in
begreppen validitet samt reliabilitet eftersom de mestadels handlar om mätning (Bryman,
2011). I studien har det dock eftersträvats att ha god validitet, på så sätt att endast frågeställningarna samt syftet har fokuserats. Detta innebär att studien endast har undersökt det som
avsågs att undersökas. Ytterligare urval för god validitet är att endast uppgifter som uttryckligen
behandlat mönster har undersökts för att undvika onödig fakta. Även god reliabilitet har eftersträvats. För att nå det har resultatet ställts mot tidigare forskning samt styrdokument för att
styrka tillförlitligheten i studien. Reliabilitet handlar om att någon utomstående ska kunna göra
en liknande studie och få liknande resultat. Det kan dock vara en svårighet eftersom jag själv
har gjort analysverktyget för studien.
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Resultat  
I detta avsnitt presenteras de sex analyserade böckerna ur läromedlet. Utifrån syfte och frågeställningar innefattar resultatet kopplingar till läroplanens områden i det centrala innehållet,
antal mönsteruppgifter samt vilka förmågor som ges möjlighet att utveckla. Förmågorna presenteras i tabeller som även visar vilken mönstertyp som behandlas mest i läromedlet.

Årskurs	
  1	
  
1A	
  
Tabell 2. Förmågor som behandlas i mönsteruppgifter i lärobok 1A.
Förmågor

Upprepade Växande

1, formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera IIIIIIII

I

valda strategier och metoder (konstruera och/eller fortsätta)
2, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan
begrepp (begrepp)
3, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra

IIIII

I

beräkningar och lösa rutinuppgifter (metoder)
4, föra och följa matematiska resonemang (beskriva och rita av)
5, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,
argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och
slutsatser (diskussion)
I första boken i läromedlet finns det totalt nio uppgifter som behandlar mönster. Sju av de uppgifterna hittas på andra sidor än bas-sidorna i kapitlen. Under PRÖVA-sidorna finns sex uppgifter och en uppgift ligger under ÖVA. Tittar vi vidare på kopplingen till det centrala innehållet
i läroplanen som finns till varje del i kapitlen är alla förutom en uppgift under området ”taluppfattning och tals användning”. En uppgift har då placerats under området ”algebra”.
Uppgifterna handlar mestadels om att fortsätta olika mönster och det är nästan enbart upprepade
mönster. Dessa uppgifter är mest uppbyggda av rutor i olika färger. Det finns även några uppgifter som har en annan uppbyggnad så som olika geometriska former, tärningar med prickar
på och staplar. Sistnämna uppgiften är figur 6a och i den ska eleverna fortsätta med staplarna
vilket kan se ut som ett växande mönster, men de upprepar sig och är då ett av många upprepade
mönster i denna bok. Staplarna är uppbyggda med 2 och sedan 3 block respektive 1-3 block.
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Det är endast en uppgift som tar upp växande geometriska mönster, men dock på olika sätt (se
figur 6b). I denna uppgift får eleverna möta både växande och avtagande mönster.

Figur 6a. Uppgift ur Favorit matematik

Figur 6b. Uppgift ur Favorit matematik 1A

1A (Studentlitteratur, 2012a, s.21).

(Studentlitteratur, 2012a, s.113).

I tabellen ovan (tabell 2) visas vilka förmågor som eleverna får chans att utveckla i uppgifterna
i första läroboken. De flesta uppgifterna handlade, som nämnts ovan, om att fortsätta på ett
mönster. Därför kategoriserades de efter första förmågan, och några uppgifter placerades även
efter tredje förmågan eftersom de behandlade olika mönster i samma uppgift, och leder då till
att eleverna får testa olika metoder för att förstå mönstret.

1B	
  
Tabell 3. Förmågor som behandlas i mönsteruppgifter i lärobok 1B.
Förmågor

Upprepade Växande

1, formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera IIIIIIIII
valda strategier och metoder (konstruera och/eller fortsätta)
2, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan
begrepp (begrepp)
3, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra

II

beräkningar och lösa rutinuppgifter (metoder)
4, föra och följa matematiska resonemang (beskriva och rita av)
5, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,
argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och
slutsatser (diskussion)
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Tabell 3 visar på att alla uppgifter bidrar till utveckling av första förmågan eftersom de var
uppgifter som handlade om att fortsätta ett mönster. Två av uppgifterna hade flera mönster i
samma uppgift vilket ledde till att de även placerades under den tredje förmågan.
Andra boken har också mest uppgifter som handlar om att eleverna ska fortsätta på ett redan
påbörjat mönster. Det finns även här nio uppgifter och alla handlar om upprepade mönster. I
denna bok hittas ingen av uppgifterna på bas-sidorna. Istället finner man dem på sidorna ÖVA,
PRÖVA, Sallys hinderbana och favoritsidorna. Områdena som kopplas till uppgifterna i denna
bok är ”problemlösning”, ”taluppfattning och tals användning” samt ”samband och förändringar”.
Uppgifterna är uppbyggda av olika figurer, geometriska former, streck och ringar. Nedan är två
exempel på uppgifter ur boken som båda kategoriseras som upprepade mönster. I figur 7a ska
eleverna fortsätta på två olika mönster som består av geometriska former i olika färger. Denna
uppgift är exempel på en sådan uppgift som kategoriserades under både första och tredje förmågan eftersom den berör två mönster och handlar om att fortsätta på mönster. Figur 7b visar
ett mönster där eleverna ska fortsätta att rita en gubbe med en gul kvadrat i mitten. Denna
uppgift placerades endast under första förmågan eftersom den handlar om att fortsätta ett mönster men inte tar upp flera olika mönster.

Figur 7a. Uppgift ur Favorit matematik 1B

Figur 7b. Uppgift ur Favorit matematik 1B

(Studentlitteratur, 2012b, s.77).

(Studentlitteratur, 2012b, s.115).
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Årskurs	
  2	
  
2A	
  
Tabell 4. Förmågor som behandlas i mönsteruppgifter i lärobok 2A.
Förmågor

Upprepade Växande

1, formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera I
valda strategier och metoder (konstruera och/eller fortsätta)
2, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan
begrepp (begrepp)
3, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra

I

beräkningar och lösa rutinuppgifter (metoder)
4, föra och följa matematiska resonemang (beskriva och rita av)
5, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,
argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och
slutsatser (diskussion)
Detta är den första boken i årskurs 2 och den behandlar geometriska mönster i väldigt liten
utsträckning. Det finns en uppgift om mönster, vilken är uppgiften nedan, figur 8. Den handlar
om att fortsätta ett upprepat mönster och då rita nästa figur i mönstret. I uppgiften finns det fyra
olika mönster och de är uppbyggda av olika geometriska former i olika färger. Kopplingen till
läroplanen på denna sida var ”problemlösning” och uppgiften fanns på sidan PRÖVA. Tabellen
ovan, tabell 4, synliggör att uppgiften gav möjlighet att utveckla den första matematiska förmågan samt den tredje. Detta eftersom uppgiften handlar om att fortsätta ett mönster och att
den tog upp flera olika mönster.

Figur 8. Uppgift ur Favorit matematik 2A (Studentlitteratur, 2012c, s.117).
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2B	
  
Tabell 5. Förmågor som behandlas i mönsteruppgifter i lärobok 2B.
Förmågor

Upprepade Växande

1, formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera I

I

valda strategier och metoder (konstruera och/eller fortsätta)
2, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan
begrepp (begrepp)
3, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra

I

beräkningar och lösa rutinuppgifter (metoder)
4, föra och följa matematiska resonemang (beskriva och rita av)
5, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,

I

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och
slutsatser (dskussion)
Andra boken i årskurs 2 behandlar mönster aningen mer än första boken i denna årskurs. I denna
finns det tre uppgifter om geometriska mönster som kopplas till de centrala innehållen ”taluppfattning och tals användning” samt ”problemlösning” och de sista även till ”geometri”. Den
första uppgiften, se figur 9a, är ett upprepat mönster och handlar om att eleven ska fortsätta
mönstret och den placeras då under första förmågan i tabell 5. Andra uppgiften är uppbyggd av
tre olika mönster som är växande på olika sätt, se figur 9b. Både former och bokstäver används
i denna uppgift. Uppgiften placeras i tabellen, tabell 5, under första förmågan eftersom eleven
ska fortsätta ett mönster samt under tredje förmågan eftersom den behandlar olika mönster.

Figur 9a. Uppgift ur Favorit matematik

Figur 9b. Uppgift ur Favorit matematik 2B

2B (Studentlitteratur, 2012d, s.168).

(Studentlitteratur, 2012d, s.181).
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Den tredje och sista uppgiften i denna bok som tar upp geometriska mönster finner man på
samma sida som den förra uppgiften (figur 9b). Denna uppgift handlar om att eleven ska kryssa
för det som är fel i detta växande mönster, ”ABAABBAAABBBBAAABBBB” (Studentlitteratur, 2012d, s.181). Förmågan som eleverna får utveckla i denna uppgift är att de får diskutera
och berätta, alltså den femte förmågan. Detta eftersom eleverna måste förstå vad de ska göra
och ha en strategi. På det sättet måste de diskutera antingen med sig själva eller någon annan
om vad som är fel i mönstret.

Årskurs	
  3	
  
3A	
  
Tabell 6. Förmågor som behandlas i mönsteruppgifter i lärobok 3A.
Förmågor

Upprepade Växande

1, formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera II

I

valda strategier och metoder (konstruera och/eller fortsätta)
2, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan
begrepp (begrepp)
3, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra

II

I

beräkningar och lösa rutinuppgifter (metoder)
4, föra och följa matematiska resonemang (beskriva och rita av)
5, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,
argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och
slutsatser (diskussion)
Första och andra uppgiften i denna bok är roterande mönster som tolkas som ett upprepande
mönster eftersom det är ett mönster som är likadant men det förflyttar sig. I andra uppgiften är
det exempelvis en smiley som roterar och eleverna ska då rita den fjärde figuren, se figur 10a.
Det är även en kvadrat med en prick i ena hörnet som roterar och eleverna ska även här rita den
fjärde figuren. Både första och andra uppgiften kopplas till den första förmågan i tabellen (tabell 6) eftersom det är ett mönster eleverna ska fortsätta på. Men uppgifterna ger dem också
chans att möta olika mönster och metoder och skrivs därför in även under tredje förmågan.
Uppgifterna hittas på sidan PRÖVA i olika delar av boken och kopplas till områdena ”taluppfattning och tals användning” respektive ”problemlösning” i det centrala innehållet i kursplanen.
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Figur 10a. Uppgift ur Favorit matematik 3A

Figur 10b. Uppgift ur Favorit

(Studentlitteratur, 2013a, s.149).

matematik 3A (Studentlitteratur,
2013a, s.152).

Den tredje uppgiften, figur 10b, finns på uppslaget Sallys hinderbana. Det handlar här om växande geometriska mönster samt avtagande mönster med olika presentationer. Eleverna ska fortsätta på olika mönster i samma uppgift. I första rutan är en prick, i andra sex trianglar och i
tredje rutan en etta. Prickarna och siffrorna ökar sedan med en hela tiden medan trianglarna
avtar. Uppgiften kopplas till områdena ”taluppfattning och tals användning” samt ”problemlösning” under det centrala innehållet. Även denna uppgift placeras under första och tredje förmågan eftersom det handlar om att fortsätta ett mönster och att eleverna möter olika typer av
mönster.

3B	
  
Tabell 7. Förmågor som behandlas i mönsteruppgifter i lärobok 3B.
Förmågor

Upprepade Växande

1, formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera I

IIII

valda strategier och metoder (konstruera och/eller fortsätta)
2, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan
begrepp (begrepp)
3, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra

I

I

beräkningar och lösa rutinuppgifter (metoder)
4, föra och följa matematiska resonemang (beskriva och rita av)
5, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,

I

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och
slutsatser (diskussion)
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I den sista boken finns det sex uppgifter som tar upp geometriska mönster. Ingen av dem finns
på bas-sidorna utan på Sallys hinderbana, ÖVA och PRÖVA. Den första uppgiften är ett avtagande mönster uppbyggt av en cirkel där eleverna ska fortsätta på det (se figur 11a). Uppgiften
tar också upp ett mönster där en tredjedel hela tiden är ifylld och som eleverna sedan ska färdigställa. Helheten av uppgiften placeras under första och tredje förmågan eftersom eleverna
ska fortsätta på ett mönster samt att de får möta olika mönster i uppgiften.

Figur 11a. Uppgift ur Favorit matematik

Figur 11b. Uppgift ur Favorit matematik 3B

3B (Studentlitteratur, 2013b, s.45).

(Studentlitteratur, 2013b, s.77).

Många av uppgifterna om mönster i denna bok är med tid. Dessa valde jag att tolka som växande geometriska mönster eftersom de hela tiden ökar i tid. I boken står det ”fortsätt mönstret”
och i uppgiften kanske det då skiljer 10 minuter på klockslagen, se figur 11b. Uppgifterna placeras under första och tredje förmågan i tabellen, tabell 7, eftersom det handlar om att fortsätta
på ett mönster och ena uppgiften tar även upp olika mönster i samma uppgift.
Den näst sista uppgiften är ett roterande mönster med figurer. Eleverna ska då rita den fjärde
figuren i mönstret. Mönstren är till exempel en triangel med 90 graders vinkel som roterar och
en stjärna som saknar ena taggen i de olika positionerna. Denna uppgift placeras under första
och tredje förmågan i tabell 7. I uppgiften efter ska de förklara vad som händer med ett av
mönstren i förra uppgiften. Detta är enda uppgiften där eleverna får förklara något i relation till
mönster och placeras då under femte förmågan där eleverna får chans att diskutera och beskriva
det de ser.
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Resultatsammanfattning	
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Förmåga	
  4

Förmåga	
  5

Växande

Resultatet visar att alla förmågor inte berörs i detta läromedel i dessa årskurser i förhållande till
arbetet med mönster. Av 31 uppgifter handlar 29 av dem om att elever ska fortsätta på ett redan
påbörjat mönster, första förmågan. 16 av de 29 uppgifterna ger eleverna chans att jobba med
olika slags mönster i samma uppgift, tredje förmågan. Diagrammet ovan tydliggör även att de
flesta uppgifterna berör upprepade mönster och att endast några få handlar om växande geometriska mönster. Endast två uppgifter i de sex analyserade läroböckerna, en om upprepade
mönster, och en om växande geometriska mönster, innefattar att eleverna får diskutera och förklara hur mönstret ser ut eller vad som är fel med det.
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Diskussion  
Metoddiskussion	
  
I studien har det gjorts ett antal urval. Ett av dem var till exempel att bara analysera bas-böckerna i läromedlet. Detta kan ha gjort att viktiga delar har missats i de andra läroböckerna. Vid
kontakt med skolorna frågade jag inte vilka böcker de använde utan enbart vilket läromedel.
Om det är så att de flesta skolorna använder Mera favorit matematik istället för bas-böckerna
kunde de ha undersökts istället, eller tillsammans med bas. Studien hade då möjligtvis fått ett
annat resultat än det jag fick. Efter ett antagande att bas-böckerna används mest analyserades
endast dessa. För att förstå kopplingen till läroplanen tydligare i läroböckerna var tanken att jag
skulle analysera även lärarhandledningarna till läromedlet. Anledningen till att det inte gjordes
var att den skolan som jag har fått låna läroböckerna av inte ville låna ut dem eftersom de är så
dyra och för att lärarna delade på dem. Dock är jag inte helt säker på att handledningarna skulle
ha tillfört så mycket utöver det resultatet jag fick. Ett annat urval som gjordes var att endast
fokusera på de uppgifter som behandlade upprepade och växande geometriska mönster. I böckerna fanns många uppgifter om talmönster och talföljder vilket också hade gett ett annat resultat
om dessa uppgifterna hade tagits med. Studien ansågs dock bli allt för omfattande om alla
mönstertyper hade tagits med, därför gjordes urvalet att bara behandla upprepade och växande
geometriska mönster.
Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat studien är att jag inte fick svar från alla skolor. Majoriteten, 17 skolor av de 27 som svarade, använde Favorit matematik och efter det kom läromedlet Prima som sex skolor svarade att de använde. Hade fler svarat kanske det hade visat att
ett annat läromedel var mer populärt vilket hade lett till ett annat resultat. Kontakten med skolorna skedde via mail vilket kunde utvecklats ytterligare vid de tillfällen de inte svarade för att
få mer statistik. Till de skolor som inte svarade på första mailet skickades mail med påminnelse
en andra gång, vilket gav några fler svar. En återkoppling kunde också gjorts kring vilka böcker
i respektive läromedel skolorna använder.
Analysverktyget jag använde mig av kunde sett annorlunda ut. Valet hamnade på en tabell för
att få en modell som var överskådlig för läsaren samt att det var enkelt att föra in resultatet i
den, i förhållande till förmågorna. Upplägget att redovisa resultatet i en tabell gjordes om flera
gånger. Olika modeller av tabell diskuterades, även att använda ett stapeldiagram istället för
tabell. Valet föll tillslut på den tabell som visades i resultatet, för att tydligt kunna visa hur
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många uppgifter som behandlade upprepade respektive växande mönster, samt vilka förmågor
som behandlades i uppgifterna. Stapeldiagram användes sedan i resultatsammanfattningen för
att tydliggöra helheten av läromedlet samt för att göra en sammanställning av resultatet för att
läsaren skulle få en helhetsbild och inte behöva blicka tillbaka.

Validitet	
  respektive	
  reliabilitet	
  
Resultatet visar på att frågeställningar och syfte har eftersökts i läromedlet. Detta ger arbetet
hög validitet. Innan genomförandet av studien trodde jag att det skulle vara svårt att placera in
uppgifterna under respektive förmåga. Dock visade detta sig vara enklare än jag antagit, vilket
också bidrar till god validitet. Eftersom jag gjorde en egen tolkning av förmågorna blir resultatet
mitt eget och det kan vara svårt för andra att göra en liknande studie, vilket gör att arbetet
kanske inte har så hög reliabilitet. Förhoppningsvis kan dock andra få inspiration av mitt arbete
och min analys samt se att det behövs utveckling av mönster i läromedel.

Resultatdiskussion	
  
Läromedlet har, som nämnts innan, två sidor i varje del i kapitlet som alla elever utför. Sedan
innehåller kapitlet även andra delar som repeterar och tränar eleverna. Det är även under dessa
sidor de flesta uppgifterna finns om mönster. Detta är en brist och skulle kunna leda till att alla
elever inte får möjlighet att jobba med mönster. Beroende på klasstorlek och resurser i skolan
har lärarna olika möjligheter att stötta sina elever och då finns risken att eleven inte hinner klart
med hela kapitlet utan bara bas-sidorna. Detta innebär då att eleven går miste om i princip alla
uppgifter som berör mönster.
Varje del i kapitlen hade koppling till ett eller flera området under det centrala innehållet i
kursplanen för att visa vad som skulle tas upp. Mönster finner man under området algebra i det
centrala innehållet i läroplanen. Dock var de flesta uppgifterna i läromedlet kopplade till området ”taluppfattning och tals användning”. Då synliggörs det inte för eleverna att mönster tillhör
algebra och frågan är om lärarna själva reflekterar över det. Endast en uppgift kopplades till
området ”algebra” och det var i bok 1A, som är den första boken. Studier visar på att elever
gynnas av att möta algebra i de tidiga åldrarna. Men om vi som lärare då inte tydliggör detta,
får eleverna ändå med sig samma fördelar? Algebra ses också ofta som något svårt och komplicerat som handlar om ekvationer och beräkningar. Om eleverna får erfara att algebra även
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kan vara geometriska mönster kanske de ser lättare på det och upptäcker att det inte är lika
komplicerat som de trott.
I förhållande till styrdokumenten ser jag brister med läromedlet. Dels, som nämnts ovan, att
uppgifterna inte placeras under området ”algebra”. Men i det centrala innehållet står det att
algebra ska innehålla ”hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas” (Skolverket, 2016, s.56). Jag anser inte att läromedlet uppfyller de kraven eftersom inga uppgifter handlade om att eleverna själva skulle konstruera ett
mönster. För att utveckla förmågan att ”föra och följa matematiska resonemang” (Skolverket,
2016, s.56) är detta viktigt eftersom eleverna då får chans att visa hur de tänker om mönster när
de konstruerar ett. Det var också få uppgifter som handlade om att de skulle beskriva ett mönster
vilket också är viktigt för att utveckla föregående förmåga samt femte förmågan om att argumentera och samtala. Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011) påpekar att i de lägre åldrarna visar man på hur mönster kan uttryckas med bilder och ord. Detta
var något som saknades i läromedlet men som är viktigt att arbeta med för att eleverna ska
kunna se likheter i mönster som ändå är olika. Kursplanen tar inte upp vilken typ av mönster
man ska arbeta med, dock står det i kommentarmaterialet att ”mönstren kan bestå av till exempel återkommande geometriska figurer eller mönster som växer symmetriskt ” (Skolverket,
2011, s.17). Frågan är om alla lärare läser kommentarmaterialet till varje ämne, eller mest baserar sin undervisning på det som står i kursplanerna?
En svårighet i resultatet var att koppla uppgifterna till förmågorna i kursplanen eftersom de är
det som eleverna ska utveckla genom hela matematikämnet. Därför är de kanske inte optimala
att ställa mot just arbete med mönster. Resultatet visar att alla förmågor inte berörs i uppgifterna
vilket kanske inte är så konstigt eftersom förmågorna gäller för hela ämnet, och är svåra att
passa in på varje område under det centrala innehållet.
Lärare som använder läromedlet Favorit matematik måste bedriva undervisning om mönster
utanför boken. Detta blir en slutsats eftersom jag anser att eleverna annars inte får med sig
viktiga kunskaper inför den mer avancerade algebran i årskurserna 4-6. I efterhand har lärarhandledningen samt kopieringsunderlaget till lärobok 1B undersökts. I kopieringsunderlaget
hittades några få uppgifter om mönster. Däribland en uppgift där eleverna själva får konstruera
ett mönster. Till varje kapitel i läroboken finns kopieringsunderlag att arbeta vidare med i anslutning till vad kapitlet tar upp. Lärarhandledningen ger förslag på lektionsupplägg, moment
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att ta upp och ytterligare aktiviteter som eleverna kan jobba med. Utifrån mitt resultat anser jag
att mönster måste arbetas med ännu mer än endast från kopieringsunderlaget. I slutet av lärarhandledningen finns summativa prov för att testa vad eleverna lärt sig i respektive kapitel och
vad de behöver jobba med mer. Det finns även tydliga kopplingar mellan det centrala innehållet
i kursplanen, innehållet i läroboken och kunskapskraven som avslutning i lärarhandledningen.
Geometriska mönster kan vara något som kommer att behandlas längre fram i läromedlet eller
kanske i Mera-böckerna. I efterhand har även Mera-boken i 2B studerats. Den tar upp en ytterligare uppgift om mönster än bas-boken 2B gör. Uppgifterna behandlar mestadels klockor som
ökar i tid, vilket gör dem till växande mönster. Även i denna bok finns ingen av uppgifterna på
bas-sidorna utan på PRÖVA och Sallys hinderbana och kopplingen till det centrala innehållet
är ”geometri”. I läroböckerna stötte jag inte på så många uppgifter om växande geometriska
mönster. Som nämnts ovan, kan det komma mer mönster senare i läromedlet och även Roebuck
(2005) menar att växande mönster blir allt viktigare längre upp i skolan i området algebra.
Warren och Cooper (2006) menar att elever oftast får jobba med att avbilda ett upprepat mönster. De menar också att uppgiften att fortsätta på ett påbörjat mönster är viktigt, men även då
att eleverna förstår att mönstret kan fortsätta i båda ändarna (Warren & Cooper, 2006). Detta
var det ingen uppgift som tog upp, att mönster kan fortsätta i båda ändarna. Endast att fortsätta
mönstret åt höger behandlades i uppgifterna. Vidare skriver Warren och Cooper (2006) samt
Liljedahl (2004) att mönster kan översättas till andra presentationer så som ljud eller andra
former. Detta anser jag är viktigt att få med så att eleverna ser att mönster kan ha samma innebörd, men kan se annorlunda ut. I läroböckerna togs inte detta upp och därför måste läraren
jobba med detta utanför läroboken. I Liljedahls studie påpekar han att arbete om mönster gynnar
eleverna på så sätt att de utvecklar problemlösning samt lär sig matematiska begrepp (Liljedahl,
2004). En annan studie tog upp ett annorlunda mönster som kallas hopscotch (Papic, 2007). Det
är ett mönster som är som en hopp-hage. Detta var inget jag stötte på i analysen, dock fanns det
andra upprepade mönster som var i olika nivåer och kanske då bestod av två rader med rutor.
Till exempel figur 7b där mönstret var som en gubbe.
Växande geometriska mönster arbetas inte lika mycket med som upprepade mönster (Warren
& Cooper, 2007). I analysen synliggjordes detta i läroböckerna eftersom de flesta uppgifter
behandlade just upprepade mönster. Detta gör att läraren måste jobba mer med växande mönster
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utanför läroboken än man kanske behöver med upprepade mönster eftersom det är mer representerat i läromedlet. En annan studie påpekar att det är viktigt att eleverna får chans att diskutera om mönster och i växande mönster då om hur nästa figur kan se ut (Markworth, 2012). I
växande geometriska mönster är det också viktigt att eleverna lär sig att para ihop figurnumret
med själva mönstret (Markworth, 2012). Detta var något som jag anser saknades i läroböckerna.
Inte en enda uppgift som fanns om växande mönster benämnde varje figur i mönstret med siffror. Hur ska eleverna då lära sig att det finns ett samband mellan positionen och figuren? Warren
och Cooper (2007) belyser vikten av att eleverna får möta olika mönster i samma mönstertyp
för att få förståelse för de olika mönstertyperna. Detta är något som faktiskt behandlas i läroböckerna. Det var många uppgifter som hade olika mönster i samma uppgift samt att uppgifterna såg olika ut, de var inte bara uppbyggda av kvadrater i olika färger.
Resultatet visar tydligt på att det finns en brist på mönster i läromedlet Favorit matematik.
Exempelvis genom att det inte fanns fler uppgifter som utmanade eleverna i att beskriva och
förklara mönster. Även om detta togs upp delvis i kopieringsunderlaget är frågan hur många
lärare som faktiskt har tid att jobba utanför läroboken, eftersom lärare ofta tycker de har för lite
tid till själva undervisningen med tanke på all dokumentation och planering som ska göras. Jag
tror även att det finns en stor okunskap om mönster generellt och varför det kan vara bra för
eleverna att möta det tidigt. Mönster är därför något som kan saknas även i andra läromedel och
inte bara i Favorit matematik. I läroböckerna fanns det inte mycket av progression, vilket är
viktigt om eleverna ska känna sig mer och mer utmanade. Den progression som det fanns antydan till var att mönstren innehöll mer siffror i de senare böckerna. Annars fanns det flest
uppgifter som behandlade mönster i de första böckerna. Kanske är det för att mönster inte anses
ge mycket och är mer som en utfyllnadsuppgift? I de senare böckerna fanns många uppgifter
om talföljder och talmönster, dock behandlades inte det i denna studie.
Några uppgifter jag fastnade för lite extra var uppgifter som figur 10a och figur 10b, alltså
roterande mönster och blandade mönster. Roterande mönster har jag inte stött på innan och jag
tyckte att de var intressanta, dock var de lite svåra att placera utifrån upprepade och växande
mönster. Figur 10b var intressant för den tog upp både växande och avtagande i samma uppgift.
Här tror jag att elever kan lära mycket. Det är nog lätt att de skyndar på för att bli färdiga, men
sedan ser de att var tredje ruta hänger ihop och att det är blandade mönster. Detta kan göra att
de lär sig att titta extra noga på nästa uppgift och att inte ta något för givet.
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Idéer	
  till	
  vidare	
  forskning	
  
Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur lärare arbetar med mönster i praktiken. Om
de gör något utanför läroböckerna eller inte. Det skulle också vara intressant att titta på hur
elever uppfattar mönster och hur de kategoriserar dem samt vilken mönstertyp de har lättast för.
Ytterligare en studie om läromedel vore spännande att göra, och då jämföra läromedlen utifrån
uppgifter som behandlar mönster för att se om det är likadant eller inte i andra läromedel. Hur
lärare skulle planera undervisning om mönster som gynnar många förmågor samtidigt och inte
bara en eller två vore också intressant att undersöka. En sista idé till en ny studie vore att under
en längre period titta på hur elever förbereds för den svårare algebran i 4-6 med hjälp av mönster. Alltså att följa två grupper, en som får mycket undervisning om mönster och en grupp som
får mindre undervisning om mönster, för att sedan se hur det påverkar dem i algebran längre
upp i skolans årskurser.
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Bilaga  
Mail till skolorna i Jönköpings kommun.
Hej!
Jag heter Johanna Axelsson och läser till Grundskolelärare F-3. Jag ska nu skriva min cuppsats och den handlar om mönsterarbete i matematik. I uppsatsen ska jag titta på hur
mönsterarbetet ser ut i ett visst läromedel. Dock vill jag inte bara välja något på fri hand
utan undrar därför vilket som används mest i Jönköpings kommun. Så min fråga är helt
enkelt, vilket läromedel i matematik använder er skola i 1-3?
Jag skulle vara väldigt tacksam för ert svar så validiteten i mitt arbete blir bra. För att det
ska bli så enkelt som möjligt för mig att föra statistik skulle det vara bra om ni skrev vilken
skola ni jobbar på också.
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning, Johanna Axelsson
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