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___________________________________________________________________________ 

Matematik är ett ämne som elever över hela världen behöver lära sig. I de senare årskurserna 

bygger ämnet på att elever ska kunna behärska algebra. Vi har valt att fokusera på mönster 

vilket många anser vara inkörsporten till algebra. För att lärare ska kunna erbjuda elever en 

rättvis utbildning bör de ha kunskap om elevers svårigheter och lärande. Vår litteraturstudie har 

riktat in sig på att försöka svara på vad forskning säger om elevers lärande till växande 

geometriska mönster och explicit formel. I de elva studier som valts ut har vi kommit fram till 

att några gemensamma slutsatser finns men även sådana som skiljer sig åt. Att elever behöver 

utveckla sitt språk och få förståelse för innebörden av bokstavssymboler i matematiken är en 

viktig slutsats för lärande relaterad till mönster. Studierna har dessutom visat en stark relevans 

i att samordna olika delar till en helhet. Svenska elevers resultat i internationella undersökningar 

problematiseras och vad som kan tänkas vara orsaken till att de presterar sämre i 

mönsterrelaterade uppgifter än vad de gör i övriga delar i matematiken. Vårt resultat är till stor 

del överensstämmande med hur de svenska styrdokumenten förhåller sig till ämnet. Trots det 

har svenska elever svårigheter med att uttrycka en explicit formel till ett växande geometriskt 

mönster. Just den explicita formeln är viktig för elevers helhetsförståelse av mönster och tidig 

algebra. 
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Inledning 
Det har pågått en diskussion de senaste åren om svenska elevers svaga resultat i olika 

internationella mätningar och tester inom matematik. Att svenska elevers resultat har visat 

på en negativ trend inom matematikämnet gentemot övriga världen går tydligt att utläsa i 

tester som PISA (Programme for international student assessment) och TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study). Trenden de absolut senaste åren är dock en 

aning uppåtgående för Sverige på dessa tester och en förbättring har visats jämfört med 

tidigare år. Statistik visar att Sveriges resultat i de senaste årens TIMSS-undersökningar 

inom matematik har varit tydligt sjunkande resultat från år 1995 fram till 2011 där trenden 

börjar vända (Skolverket, 2017c). Även statistik från PISA (Skolverket, 2018) visar att 

svenska elevers resultat i matematik till en början haft en nedåtgående trend för att sedan 

vända. Även om båda undersökningarna visar på en uppåtgående trend finns däremot ett 

område i matematiken som är avvikande, uppgifter som innefattar mönster. En specifik 

uppgift i TIMSS undersökningar från 2011 (Skolverket, 2014, s. 43) testade elevers 

kunskaper inom växande geometriska mönster, där de bland annat skulle komma fram till 

en explicit formel. En explicit formel innebär ett uttryck som avser att beskriva antalet 

byggelement för vilken figur som helst i ett godtyckligt växande geometriskt mönster 

(Carraher, Martinez & Schliemann, 2008, s. 6). Den nämnda statistiken ovan visar att 

svenska elevers kunskaper inom mönster befinner sig på en lägre nivå än vad de gör 

generellt i ämnet matematik. Resultatet i samband med nyförvärvade insikter och 

kunskaper på högskolan har lett oss till att vilja fördjupa oss inom området mönster. 

Dessutom har en fältstudie utförts med inriktning på samma område vilket stärkte vår 

uppfattning kring elevers svårigheter relaterade till mönster. Vi har använt oss av både 

internationella databaser och böcker som inriktar sig på matematik, pedagogik och 

didaktik. De sökningar som gjorts har innehållit ord relaterade till algebra, mönster och 

lärande.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med litteraturstudien är att klargöra vad forskning säger om elevers lärande 

angående växande geometriska mönster och explicita formler. 

För att uppfylla syftet har vi valt följande frågeställningar: 

• Vilka svårigheter finns i relation till elevers förståelse utav växande geometriska 

mönster och explicit formel? 

• Vilka metoder och strategier använder elever sig av i sitt lärande angående växande 

geometriska mönster och explicit formel? 

• Vad framkommer som positiva faktorer för elevers lärande av växande geometriska 

mönster och explicit formel? 
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Bakgrund 
Bakgrunden har delats in i tre delar. Ämnets anknytning till svenska styrdokument 

förklaras i den första delen. I andra delen beskrivs mönster som en introduktion till algebra. 

Den tredje delen består av två mindre underrubriker där den ena förklarar relevanta 

begrepp och den andra beskriver internationella undersökningar. 

3.1 Styrdokument 
Mönsters koppling till syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för årskurs 4-6 i den 

svenska kursplanen för matematik är följande. ”Den ska också ge eleverna möjlighet att 

uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband” 

(Skolverket, 2017b, s. 1) där den syftar till undervisningen. Vidare i det centrala innehållet 

beskrivs vad inom algebra som ska beröras, där mönster är en av flera delar: ”Hur mönster 

i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas” (Ibid, s. 3). 

När det gäller kunskapskraven för betyg A i årskurs 6 ska eleverna kunna applicera och 

anpassa metoder inom exempelvis algebra, där det går att tolka in mönster som en del av 

området. ”Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska 

metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa 

enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt 

samband och förändring med mycket gott resultat” (Skolverket, 2017b, s. 10). 

Sammanfattningsvis finns flera punkter angående mönster i kursplanen för matematik. 

Med lite tolkningsutrymme går det att få in växande geometriska mönster i alla tre delarna. 

Den kunskapen är dessutom något som testas frekvent i nationella proven i matematik för 

årkurs 6. Ofta ombeds elever att formulera en explicit formel alternativt använda en redan 

bestämd formel i en specifik uppgift (Stockholms universitet, 2017). Vi har valt att 

fokusera främst på explicit formel. Eftersom uppgifter av sådan karaktär förekommer i 

både internationella och nationella tester stärker det relevansen för kunskapsområdet. 

3.2 Mönster introducerar algebra 
Mönster ingår i området algebra. Seeley (2004) redogör att mönster och generaliseringen 

utav mönster är en viktig del i undervisningen för att utveckla elevers förståelse för algebra. 

Matematiken i de tidigare årskurserna är ämnad att förbereda elever för kommande delar 

där algebra utgör en stor och viktig roll. Hon betonar vikten av mönsters betydelse dels 

som något motiverande, dels som kärnan till att utveckla algebraiskt tänkande.    
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3.3 Begrepp och förklaringar 
I följande del förklaras begrepp som är centrala och viktiga att förstå för att ta del av 

litteraturstudien på ett enklare sätt. De begrepp som förklaras är mönster, formler och 

svenska elevers resultat i internationella tester. 

Mönster och formler 

Kerekes (2015, s. 13) beskriver att mönster inom matematiken anses kunna förklaras via 

någon form av regelbundenhet och logik. Mönster kan utgöras av olika typer av symboler 

eller andra representationer som bildar ett mönsters struktur. Ett exempel på mönster kan 

vara så enkelt som i figur 1. 

 

 Figur 1. Exempel på mönster. 

 

Växande geometriska mönster är en kategori inom mönster där antalet byggelement i varje 

figur kan definieras av en formel (Ibid, 2015, s. 13). Antalet byggelement kan omsättas till 

en talföljd och för det växande geometriska mönstret i figur 2 nedan skulle den vara: 3, 5, 

7. När förkortningen VGM används vidare i litteraturstudien syftas det på ett godtyckligt 

växande geometriskt mönster och byggelementens talföljd. Byggelement innebär vad 

mönstret är uppbyggt utav, exempelvis ett mönster där första figuren har tre tändstickor 

den andra har fem, den tredje sju (se figur 2 nedan). I det här mönstret är byggelementen 

tändstickor. VGM följer i princip alltid en systematik i hur antalet byggelement förändras 

från figur till figur. Fig 1, fig 2 och fig 3 är figurnummer i mönstret.  

 

 
    Fig 1                Fig 2               Fig 3 
Figur 2. Exempel på växande geometriskt mönster. 

 

En explicit formel är en formel som beskriver antalet byggelement i vilken figur som helst 

i ett VGM (Carraher, Martinez & Schliemann, 2007, s. 6). För att kunna bestämma antal 
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tändstickor till vilken figur som helst i figur 2 används en explicit formel till mönstret och 

skrivs 𝑎𝑎𝑛𝑛 = 2𝑛𝑛 + 1. Det vill säga genom att byta ut ”n” i formeln mot önskat figurnummer 

tar formeln fram exakt antal byggelement till den specifika figuren i mönstret. Om 

exemplet ovan (𝑎𝑎𝑛𝑛 = 2𝑛𝑛 + 1) används för att ta reda på antal byggelement i fig 3 används 

formeln genom att multiplicera figurnumret med sambandet och sedan addera med 1 då en 

extra tändsticka finns i fig 1: 𝑎𝑎𝑛𝑛 = 2𝑥𝑥3 + 1 = 7, vilket stämmer överens med fig 2. I 

samma kontext kan en rekursiv formel förekomma. Den syftar till att beräkna antal 

byggelement i nästa figur vilket innebär att den behöver ett startvärde. En rekursiv formel 

till fig 4 om startvärdet är 𝑎𝑎1 = 3, skrivs på följande sätt: 𝑎𝑎𝑛𝑛+1 = 𝑎𝑎𝑛𝑛 + 2. 𝑎𝑎𝑛𝑛+1 innebär 

nästa figur i mönstret medan 𝑎𝑎𝑛𝑛 + 2 syftar på den befintliga figuren adderat med 

sambandet. Fig 2 i tändsticksmönstret = Fig 1 i tändsticksmönstret adderad med två 

tändstickor.  

Samband i kontexten VGM innebär skillnaden mellan två figurer i ett VGM, det vill säga 

hur många byggelement som exempelvis tillkommer regelbundet mellan varje figur. I figur 

2 ökar varje figur med två tändstickor. Det innebär att sambandet är en konsekvent ökning 

med två byggelement mellan varje figur (Kerekes, 2015, s. 71). 

Svenska elevers resultat i internationella tester 

Inom skolvärlden görs internationella undersökningar av elevers kunskaper i ämnet 

matematik. TIMSS är tillsammans med PISA de största internationella undersökningarna 

som görs inom matematik. TIMSS utför undersökningar i årskurs fyra och åtta där elevers 

kunskaper synliggörs genom tester/prov. Undersökningarna sammanställs och resultaten 

kan användas för att dra slutsatser om ett specifikt land eller som jämförelser mellan de 

länder som är med i undersökningen. Undersökningen görs i cirka 60 länder och Skolverket 

genomför undersökningarna i Sverige. I figur 3 nedan visas statistiken angående Sveriges 

resultatutveckling vid TIMSS-undersökningar mellan 1995 och 2015. Resultatet visar en 

nedåtgående trend fram till 2011, därefter vänder den uppåt (Skolverket, 2017c). 
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 Figur 3. Statistik från TIMSS (Skolverket, 2017c). 

PISA samlar in data från elever i 15-årsåldern från olika länder. Undersökningen 

genomförs på cirka 7400 elever i Sverige och resultatet jämförs sedan länder emellan. 

Figur 4 visar statistik från PISA-undersökningar mellan år 2006 och 2015. Kurvan visar 

en tydlig nedåtgående trend fram till de senare åren där resultaten börjat vända (Skolverket, 

2018). 

 

Figur 4. Statistik från PISA (Skolverket, 2018). 

Svenska elevers resultat i TIMSS och PISA (Skolverket, 2017c, Skolverket, 2018) låg 

generellt sett över genomsnittet. Det gäller däremot inte uppgiften nedan (figur 5) som 

berör VGM där svenska elevers resultat var 40 procent sämre än genomsnittet (Skolverket, 

2014, s. 38, 43). Uppgiften längst ner i figur 5 bygger på brickornas mönster längst upp i 

figuren. Eleverna ges möjlighet att uttrycka en explicit formel för antal röda brickor samt 

för det totala antalet. Till hjälp har de tabellen i figur 5 som omsatt mönstret till talföljder.    
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Figur 5. Uppgift från TIMSS undersökning (Skolverket, 2014, s.38, 43). 
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Metod 
Metodavsnittet är uppdelat i två delar där en del förklarar hur data har tagits fram och den 

andra hur materialet har analyserats.  

4.1 Urval och dataproduktion 
De databaser som har använts är MathEduc samt ERIC. Sökningar som har lett fram till 

resultatet har innehållit ord som: ”pattern”, ”generalization”, ”learn”, ”explicit formula” 

och ”shape pattern.”  Några artiklar har vi även funnit genom kedjesökning, exempelvis 

Radford (2003) och Swafford (2000) som förekom i flera andra artiklar (se figur 6). Om 

rubriken inte har varit av sådan karaktär att den direkt kan uteslutas har vi läst 

sammanfattningen för att få en uppfattning av innehållets relevans. De flesta av källorna 

är utgivna i början av 2000-talet och framåt med undantag för någon enstaka. Studiens 

inklusionskriterier har varit: någon form av elevperspektiv, forskning om VGM, 

generalisering eller explicit formel. Förutom inklusionskriterierna ska texterna vara 

vetenskapliga och peer reviewed. Studier har exkluderats ifall de saknat anknytning till 

skolvärlden, om innehållet handlat om mönster i allmänhet utan att behandla VGM samt 

ifall de haft ett lärarperspektiv. Vi har funnit elva artiklar och böcker från olika länder som 

har fått utgöra urvalet. Studierna är från USA, Kanada, Australien och Turkiet. 

Den tryckta litteraturen som vi analyserat är från samma författare och de baseras främst 

på hans egen forskning. 
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Figur 6 visar först ett följesschema på sökningar gjorda i databasen MathEduc. Vi valde 

att först söka via två bredare termer för att få ett perspektiv på mängden. Sökningen gav 

190 träffar. Därefter lade vi till learn* för att begränsa urvalet och fick fram 70st träffar. 

Därifrån har vi valt ut fem stycken texter som uppfyller våra inklusionskriterier (någon 

form av elevperspektiv, forskning om VGM, generalisering eller explicit formel). Vidare 

från de fem utvalda texterna har vi gjort kedjesökningar som gett oss ytterligare fyra texter 

som uppfyllde våra kriterier. Via ytlig läsning av de fem studierna uppmärksammade vi 

intressanta referenser som undersöktes vidare ifall de uppfyllde våra kriterier. I databasen 

ERIC sökte vi även på två vanligt förekommande namn (se figur 6) vi uppmärksammat 

under processen. Sökningarna gav oss 21 respektive fem träffar. Från de träffarna valdes 

två stycken artiklar ut som också uppfyllde kriterierna.  

"pattern* 
generalization*"

190st

"pattern* 
generalization* learn*"

70st

5st utvalda

Kedjesökningar

4st ytterligare utvalda

Radford Luis

21st

1 utvald

Rivera F. D

5st

1 utvald

11st totalt
Figur 6. Överblick av sökprocessen. 
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Tabell 1, sammanställning över publikationer som litteraturstudien bygger på 

 

Författare År Publikationstyp Titel 

Cooper, T.J & 

Warren, E 

2008 Tidskriftsartikel The effect of different representations on years 3 to 5 

students’ ability to generalise 

Ding, M., Heaton, R 

& Hartman, D 

2012 Tidskriftsartikel Teaching middle level students to generalize: from implicit to 

explicit 

Lannin, J., Barker, 

D & Townsend, B 

2006 Tidskriftsartikel Algebraic generalisation strategies: Factors influencing 

student strategy selection 

Radford, L 2003 Tidskriftsartikel Gestures, Speech, and the Sprouting of Signs: A Semiotic-

Cultural Approach to Students’ Types of Generalization 

Radford, L 2010 Tidskriftsartikel Layers of generality and types of generalization in pattern 

activities 

Rivera, F.D. 2010 Tidskriftsartikel Visual templates in pattern generalization activity 

Rivera, F.D. 2011 Bok Toward a Visually-Oriented School Mathematics Curriculum 

Rivera, F.D. 2013 Bok Teaching and learning patterns in school mathematics: 

psychological and pedagogical considerations 

Swafford, J.O. & 

Langrall, C.W.  

2000 Tidskriftsartikel Grade 6 student’s preinstructional use of equations to 

describe and represent problem situations. 

Tanisli, D & Ozdas, 

A 

2009 Tidskriftsartikel The Strategies of Using the Generalizing Patterns of the 

Primary School 5th Grade Students 

Wilkie, K.J 2016 Tidskriftsartikel Students’ use of variables and multiple representations in 

generalizing functional relationships prior to secondary 

school 
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4.2 Materialanalys 
Analysen över de utvalda texterna har gjorts stegvis. Under första steget lästes de utvalda 

artiklarna översiktligt för att få en helhetsuppfattning av innehållet. Därefter fördes 

anteckningar angående artiklarna in successivt i en översikt över analyserad litteratur (se 

bilaga 1). Vi har bland annat antecknat hur många elever som deltagit i de olika studierna, 

vilket publikationsår och vad för typ av syfte studien har haft. Några artiklar lästes 

gemensamt medan den större delen av artiklarna lästes individuellt. En del av processen 

innefattade diskussioner angående betydelsen av viktiga stycken där språket var av 

avancerad karaktär. Under nästa steg i behandlingen av data lästes artiklarna ytterligare en 

gång med större fokus på resultatavsnitten. Under tiden gjordes anteckningar i ett separat 

dokument på sådant vi fann relevant utifrån vårt syfte. Därefter jämfördes anteckningarna 

för att söka efter likheter och skillnader. Några delar av anteckningarna var direkta 

översättningar och egna formuleringar skapades direkt. Andra delar var längre citat som 

krävde en djupare analys för en bättre förståelse angående innehållet. I processens sista 

steg delades stoffet in i tre kategorier som motsvarar våra forskningsfrågor med tillhörande 

underkategorier: 

• Vilka svårigheter finns i relation till elevers förståelse utav växande geometriska 

mönster och explicit formel? 

- Språkliga och symbolbaserade svårigheter 

- Helhetsrelaterade svårigheter 

- Övriga svårigheter  

• Vilka metoder och strategier använder elever sig av i sitt lärande angående 

växande geometriska mönster och explicit formel?  

- Förståelseprocesser 

- Elevers strategier 

• Vad framkommer som positiva faktorer för elevers lärande av växande 

geometriska mönster och explicit formel?  

För att göra kategoriseringen tydlig användes färgkodning på varje kategori och 

underkategori. Citat som behövde en djupare analys och mer precis översättning 

bearbetades extra. Slutligen sammanställdes alla anteckningarna i ett separat dokument 

som senare var ett verktyg för att underlätta skrivprocessen av resultatet.  
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Resultat 
I kommande avsnitt presenteras resultatet av litteraturstudien där forskningsfrågorna 

besvaras. Avsnittet är uppdelat i tre delar som består av forskningsfrågorna med tillhörande 

underkategorier.  

5.1 Vilka svårigheter finns i relation till elevers förståelse 
utav växande geometriska mönster och explicit 
formel? 

Språkliga och symbolbaserade svårigheter 

Angående elevers svårigheter finns det flera slutsatser bland forskare. Den främsta som 

framkommer enligt de artiklar och avhandlingar vi läst handlar om språkliga och 

symbolbaserade hinder för eleverna. Wilkie (2016, s. 10) menar att en orsak till att elever 

inte kommer fram till en explicit formel är på grund av att de är oerfarna med att behandla 

bokstäver inom matematiken på det viset som formeln avser. Radford (2010, s. 54) 

beskriver samma problematik då han påpekar att elever inte lyckas uttrycka en explicit 

formel på grund av att de saknar grundkunskaper för bokstävers betydelse i sammanhang 

när de fungerar som variabler. Han betonar elevers brist i hur konventionerna lyder 

gällande formuleringen av en explicit formel och otillräckliga grundkunskaper om 

exempelvis prioriteringsregler. Elever kan förstå ett mönsters samband till fullo men 

avsaknaden av viktiga grunder gör att de inte kan uttrycka en komplett fungerande formel. 

Radford (2003, s. 45-47) betonar även att språket och oerfarenhet är anledningar till att 

elever inte har fungerande strategier för att lyckas. En liknande teori presenteras av Rivera 

(2013, s. 16, 107) där han framhåller att centrala begrepp och praxis är hinder som eleverna 

måste passera för att kunna formulera en explicit formel.  

Helhetsrelaterade svårigheter 

En annan återkommande svårighet som forskning pekar på är elevers brist på att få ihop 

delarna till en helhet gällande VGM. Form, figurnummer och figurers egenskaper kan bli 

för mycket att hålla reda på och kan således skapa problem för elever. Exempel på en sådan 

svårighet är att samordna figurnummer och figurers byggelement på ett fungerande sätt 

(Ding, Heaton och Hartman, 2012, s. 25; Rivera, 2013, s. 117). Ytterligare ett argument 

som pekar på att helheten kan vara svår att koordinera framkommer i Cooper och Warren 

(2008, s. 27-31). De menar att elever har svårt att få syn på sambandet och strukturen i ett 
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VGM utan hjälp av en tabell som sammanställer numeriska värden. Utan det verktyget kan 

elever ha svårt att finna en explicit formel. 

Övriga svårigheter 

Utöver språkliga och symbolbaserade- samt helhetsrelaterade svårigheter framkommer 

andra som inte nämns lika genomgående i studierna. Elever kan tendera att trots givna 

instruktioner och lotsning använda egna bristfälliga metoder som de väljer via instinkt 

(Rivera, 2013, s. 106). Exempelvis testar elever en formel de använt till ett tidigare VGM 

vilket inte alls fungerar då det aktuella kan vara utav helt annan karaktär där sambandet 

mellan figurerna förhåller sig på ett annat sätt. Elever uppfattar mönster olika. Vad en elev 

kan uppfatta som ett växande samband i ett godtyckligt mönster, kan en annan tolka helt 

annorlunda vilket gör det omöjligt att utrycka en explicit formel (Ibid, s. 7).  

Ytterligare en elevsvårighet är att förstå sambandet mellan upprepad addition och 

multiplikation. En förutsättning för att kunna förstå uppbyggnaden av en explicit formel 

kräver den typen av förståelse. Det finns även elever som helt enkelt inte förmår att 

uppfatta mönstrets struktur och samband korrekt och kan således inte formulera en explicit 

formel som stämmer överens med ett VGM (Ibid, s. 124, 155). Även Ding, Heaton och 

Hartman (2012, s. 18, 21) nämner att elever kan ha en brist i att förstå mönstrets 

egenskaper. De skriver att en del elever inte förstår sig på mönstrets proportionalitet vilket 

hindrar dem från att kunna uttrycka generalitet. De har även kommit fram till att flera 

elever felaktigt antar att de kan multiplicera antal byggelement i exempelvis figur nummer 

20 med två för att komma fram till antalet i figur 40. Det tyder på att eleverna ännu inte 

har upptäckt hur egenskaperna i ett godtyckligt VGM förhåller sig. Radford (2003, s. 57) 

tar upp ett specifikt begrepp som han kallar ”positioning problem”. Det innebär att elever 

inte kan använda algebraiska symboler i förhållande till position. Eleverna kan inte fullt 

förstå hur positionerna för figurerna i ett växande mönster förhåller sig i relation till dess 

egenskaper. 
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5.2 Vilka metoder och strategier använder elever sig av i 
sitt lärande angående växande geometriska mönster 
och explicit formel? 

I den forskning som har analyserats finns några tydliga likheter i vilka strategier elever 

använder, likaså angående vilka delar lärandeprocessen består av för att kunna uttrycka 

generalitet och en explicit formel till VGM. 

Förståelseprocesser 

Elever kan gå igenom tre steg av förståelse mot en förmåga att kunna uttrycka en explicit 

formel. Första steget är att elever exempelvis ser att sambandet mellan två figurer är en 

ökning med två byggelement och förstår figurens egenskaper. I nästa steg ser de ofta med 

hjälp av en tabell att sambandet är konsekvent och proportionellt genom hela mönstret. 

Sista steget är en överföring av förståelsen de erövrat med hjälp av både numeriska värden 

och visuella representationer utav VGM till en algebraisk förståelse som mynnar ut i en 

explicit formel (Cooper & Warren, 2008, s. 28; Radford, 2010, s. 19). Förståelsen kan även 

ses lite annorlunda. Rivera (2013, s. 16; Rivera, 2011, s. 154) menar att antingen har elever 

en naturlig förmåga att direkt förstå sambandet algebraiskt och kan uttrycka en explicit 

formel tack vare medfödd talang eller kan elevers första förståelse utav mönstret vara likt 

det första steget som beskrivs ovan vilket han dock poängterar leder till en mer ytlig 

förståelse. Fortsättningsvis utvecklas teorin angående det andra alternativet genom att 

antyda att de elever som använder sig utav tabeller och andra hjälpmedel för att 

sammanställa data angående ett VGM, endast når en approximativ generalisering (Ibid, 

2013, s. 118). Skillnaden är att eleverna inte anses uppnå en fullständig algebraisk 

förståelse för VGM om de använder data på det viset.  

Flera studier (Lannin, Townsend & Barker, 2006, s. 23; Radford, 2010, s. 11, 16; Tanisli 

& Özdas 2009, s. 1492; Wilkie, 2016, s. 340, 351) förklarar förståelsestadiet eleverna 

befinner sig i innan de har förmågan att nå fram till en explicit formel. Stadiet innebär att 

elever har en så kallad rekursiv förståelse av ett godtyckligt VGM. Från den befintliga 

figuren kan de alltid räkna ut nästkommande figur och gå vidare ytterligare med att upprepa 

sambandet. Eleverna i det här stadiet kan i teorin finna korrekt antal byggelement för vilken 

figur som helst. I praktiken däremot faller metoden ifall uppgiften är av sådan nivå att 

mängden byggelement som ska beräknas i uppgiften är för stor, exempelvis om eleverna 

ombeds räkna ut antal byggelement i figur 200. Därutöver förklarar Rivera (2013, s. 123) 
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ytterligare en typ av begränsad förståelse bland elever. Det framkommer att en del elever 

som finner en explicit formel saknar full förståelse för dess funktion då de inte klarar av 

att lösa uppgifter där de ska använda en redan bestämd formel för att räkna ut antal 

byggelement istället för figurnummer. Wilkie (2016, s. 344) stärker samma sak då hon i 

sin studie funnit att ungefär hälften av de elever som kommer fram till en explicit formel 

inte behärskar att använda den för att räkna ut exempelvis hur många byggelement en 

specifik figur består av. 

Elevers strategier 

Radford (2003, s. 46) skriver att elever som befinner sig i ett tidigt skede och ännu inte 

berört algebraiska uttryck i matematiken använder sig instinktivt av strategin ”rita”. 

Eleverna kan se sambandet och fortsätter mönstret genom att rita nästa figur. Han påpekar 

dock att strategin inte fungerar för mer avancerade typer av VGM då arbetsminnet inte 

klarar av den belastningen. Det här inser även eleverna själva när de uppmanas att komma 

fram till hur många byggelement exempelvis figur 25 eller figur 100 består av. Med hjälp 

utav den insikten försöker de se djupare på strukturen och hur sambandet kan beskrivas. 

En annan vanlig strategi bland yngre elever förklaras av Rivera (2010, s. 301). Den går ut 

på att eleverna i princip formulerar en kvalificerad hypotetisk explicit formel som de testar 

på olika figurer i ett VGM tills den antingen bevisas som sann eller falsk. Om den visar sig 

vara falsk och inte stämmer gör de samma procedur igen. Han kallar det här för abduction 

induction som innebär att forma en hypotes som testas tills den antingen visar sig stämma 

eller vara falsk. I figur 9 synliggörs processen. 

 

Figur 7. Gestaltning av strategi baserad på hypotetisk formel (Rivera, 2010, s. 301). 
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Rivera (2011, s. 180) referar till Neisser (1976) som förklarar en strategi som tangerar en 

utav de tidigare nämnda elevsvårigheterna ovan. Strategin bygger på att elever testar en 

explicit formel från ett tidigare VGM som har en annan struktur än det aktuella mönstret. 

Elever använder den tidigare formeln som analysverktyg för att senare komma fram till en 

ny korrekt explicit formel som stämmer överens med aktuellt VGM. Lannin, Townsend 

och Barker (2006, s. 19) och Radford (2010, s. 5-8) redogör för ett liknande resonemang 

som innebär att elever ibland gissar sig fram till en formel utan större belägg. Ifall de lyckas 

komma fram till en korrekt explicit formel via en sådan hypotes, betonas det dock att 

eleverna inte riktigt uppnått en fullgod förståelse för sambandet. Gester, bilder och ord 

lyfts också fram som strategier och hjälpmedel för eleverna. Gester i form av kroppsspråk 

är av stor betydelse för att kunna visualisera och förstå att ett VGM kan fortsätta pågå utan 

slut. Ett specifikt exempel ges på en elev som roterar handen i en cirkulär rörelse som 

Radford menar leder till att eleven förstår att ett VGM pågår i tid och rum.  

5.3 Vad framkommer som positiva faktorer för elevers 
lärande av växande geometriska mönster och explicit 
formel? 

I forskningen vi har tagit del av framkommer några slutsatser om vad som kan vara positivt 

för elevers inlärning inom VGM och förmågan att uttrycka en explicit formel.  

Flera undersökningar (Cooper & Warren, 2008, s. 34; Swafford & Langrall, 2000, s. 107; 

Wilkie, 2016, s. 354, 355) antyder att elever med stor sannolikhet är mogna för att de i 

tidigare åldrar kan lära sig om VGM och kan utveckla generella förståelser redan i de första 

åren i grundskolan. 

Elever har större möjlighet att förstå VGM och dess strukturer om de kan relatera till 

kontexten, exempelvis ett mönster de kan visualisera från vardagen där VGM:s 

byggelement karakteriseras utav bord och stolar (Swafford & Langrall, 2000, s. 109; 

Wilkie, 2016, s. 353). Begreppet visualisera används i ett annat sammanhang av Radford 

(2003, s. 48-53). Elever som kan visualisera nästa figur och se helheten i huvudet har goda 

förutsättningar för att komma in i den fullständiga konceptuella förståelsen av VGM. Han 

menar även att muntliga diskussioner om de visualiseringarna stärker elevers förståelse. 

Cooper och Warren (2008, s. 34) betonar att elever som får träna på att analysera och söka 

efter samband i olika typer utav representationsformer av mönster, tabeller och funktioner 
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har god chans att erövra goda kunskaper inom området. Elever kan ha större möjlighet att 

utveckla ett mer generellt och algebraiskt tankesätt ifall de får använda och träna sig i en 

matematik som är mer funktionell, det vill säga exempelvis flera situationer som involverar 

multiplikativa samband och proportionaliteter (Swafford och Langrall, 2000, s. 108). 

Tanisli och Özdas (2009, s. 1492) rapporterar från en specifik uppgift i sin studie att de 

flesta som kommit fram till rätt antal byggelement i figur 50 använt sig av ett funktionellt 

förhållande.  

Rivera (2013, s. 37, 184) sammanfattar några egenskaper hos framgångsrika elever. De 

kan se på separata tal i förhållande till strukturen vilket betyder att de förstår att exempelvis 

talet sex i sammanhanget är tre stycken tvåor. Förmågan att se enskilda figurer som en del 

av en helhet är en annan viktig del. De kan även hålla ordning på små detaljer som 

figurnummer och enskilda figurers egenskaper samtidigt som de visualiserar helheten. 

Avslutningsvis betonas färdigheten att se upprepande samband som en pågående 

regelbundenhet. Tanisli och Özdas (2009, s. 1492) stödjer det med att skickliga elever kan 

komma fram till explicit formel, både via strategier som bygger på empiri och via direkt 

perception av ett VGM då de omsätter sambandet utan hjälpmedel. 
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Diskussion 
Diskussionsavsnittet innehåller två delar. I den första tas styrkor och svagheter upp 

gällande vår informationssökning och materialanalys. Den andra omfattar en diskussion 

utifrån resultatet till våra tre forskningsfrågor.  

6.1 Metoddiskussion 
Angående vår informationssökning och materialanalys finns både styrkor och svagheter. 

Gällande styrkor anser vi att data vi har funnit är ytterst relevant för våra forskningsfrågor. 

Eftersom det stoff vi funnit varit relativt samstämmigt och många slutsatser och resultat 

har pekat åt samma håll, tyder det ytterligare på att forskningen vi har tagit del av är 

adekvat. Studierna har haft varierande antal deltagande elever där bland annat 

observationer och intervjuer lagt grunden för resultatet. Trots varierande typer av studier 

har forskningen pekat på förhållandevis överensstämmande slutsatser. All 

informationssökning har genomförts via kvalitetsgranskande databaser och de källor som 

valts är peer reviewed. En ytterligare styrka är att områdets sfär har haft ett passande 

omfång vilket gör att vi kunnat svara de forskningsfrågor vi valt från början. De studier vi 

har analyserat är publicerade från 2016 och 40 år bakåt i tiden och är dessutom från flera 

olika länder. Det har gett oss ett brett perspektiv och en bra insyn över utvecklingen av 

olika aspekter inom VGM. Något vi ser både som en styrka och en svaghet är det faktum 

att data som använts samlades in relativt fort och genom få sökningar. Det kan tyckas vara 

ett tecken på att vi träffade rätt direkt och faktiskt hade lite tur. 

Eftersom större delen av våra utvalda källor hittats på MathEduc har få databaser använts 

då även resterande stoff funnits tidigt i arbetsprocessen. Om vi hade letat vidare trots att vi 

hittade tillräckligt med data tidigt, kunde litteraturstudien blivit ännu mer kvalitativ. Vidare 

sökningar hade kunnat motverka det faktum att några utav de utvalda studierna är gjorda 

av samma forskare. Även om de är kvalitativa och har olika inriktningar ger det en smalare 

bild än ifall alla studier varit av olika forskare. 

Då alla artiklar och böcker vi läst är skrivna på engelska med ett akademiskt språk som tar 

upp många begrepp vi aldrig tidigare stött på är vi ödmjuka inför det faktum att 

feltolkningar kan ha förekommit. Det är en aspekt i analysen som är svår att undvika då 

våra språkliga kunskaper ställts på sin spets för att förstå alla data. Vidare finns även 
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aspekten att olika författare använder skilda begrepp för samma sak vilket gjort 

översättningarna mer avancerade. Det är något som har utvecklat vår förståelse angående 

området och hjälpt oss bearbeta utvald data. Eftersom vår litteraturstudie är begränsad till 

sammanlagt elva artiklar och böcker i ett område där mycket forskning genomförts har 

garanterat många andra aspekter kunnat komma fram om studien istället täckt ett större 

omfång av texter.  

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med vår litteraturstudie var att klargöra vad som framkommer angående elevers 

lärande gällande växande geometriska mönster och explicita formler. I resultatet har syftet 

uppfyllts med hjälp av tre forskningsfrågor som vi försökt besvara.  

Av resultatet går det att urskilja en intressant slutsats angående språkliga och 

symbolbaserade svårigheter. Det visar sig vara ett tydligt genomgående hinder för elever i 

flera olika åldrar. Rivera (2013, s. 107, 16) vars studie är gjord bland 7-8 åriga elever och 

Radford (2010, s. 54) som inriktat sig på 13-14 åriga elever är inne på samma sak. Eftersom 

språkliga och symbolbaserade hinder förekommer i ett stort åldersspann är det relevant för 

lärare att ta hänsyn till det. Inte bara för att det är ett problem för elever utan även för att 

det uttryckligen står i det centrala innehållet att elever ska ges möjlighet att formulera sig 

angående mönster och talföljder (Skolverket, 2017b, s. 3). Där innefattas begrepp rörande 

VGM och tillhörande terminologi. Styrdokumenten uppmanar till att erbjuda undervisning 

rörande de termer elever behöver för att lyckas. Det är då en adekvat fråga att ställa ifall 

rätt förutsättningar finns för att på ett tillfredställande och tillräckligt sätt utveckla elever. 

Vi kan endast spekulera i vad som kan vara utvecklingsmöjligheter. Eventuella aspekter 

kan vara läromedel, mer tid eller kompetensutveckling inom hela skolväsendet. 

Visserligen är studierna från andra länder än Sverige, men med tanke på att svenska elever 

presterar sämre än genomsnittet inom VGM (Skolverket, 2017c, s. 43; Skolverket, 2018) 

är slutsatser om elevers svårigheter i andra länder ändå av intresse. Vi ställer också frågan 

om det är en svårighet eller en brist på lärandeerfarenheter med fokus på just de här 

aspekterna. Wilkie (2016, s. 10) tar upp oerfarenhet som en svårighet men frågan är då om 

oerfarenheten själv är problemet eller om det är lärandet av parametrarna. Det 

problematiseras vidare då studier som omfattar 8 – 10 åriga elever (Cooper & Warren, 

2008, s. 34) samt 12–13 åriga elever (Wilkie, 2016, s. 354) föreslår att elever är mogna för 
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att tidigare tillägna sig kunskap relaterad till förståelsen av uppbyggnaden av en explicit 

formel. Några anser att oerfarenhet är ett problem samtidigt som andra föreslår att elever 

kan lära sig i ett tidigare skede vilket skulle motverka oerfarenhet. Slutsatsen vi drar av det 

här är att elever kan utmanas tidigt så länge de erbjuds möjligheter att lära sig viktiga 

begrepp och ett VGM:s olika beståndsdelar. Resultatet antyder att elever kan klara av att 

erövra kunskap inom mönster och abstrakta delar i matematiken redan före årskurs 2-3. I 

de svenska styrdokumenten är anvisningarna att börja med dylikt i de tidigaste årskurserna 

(Skolverket, 2017a, s. 15). Frågan är ifall området kunde specificeras tydligare i 

styrdokumenten med effektivare riktlinjer och där med bjuda in till ökat fokus och större 

inflytande på undervisningen. Komplexiteten är stor inom delar av området mönster och 

skulle kunna behandlas effektivare genom alla leden. 

En annan fråga som bör lyftas är vad som skiljer elevers svårigheter med helheten gentemot 

en lärandeprocess i flera steg. Det är både logiskt och tvetydligt att Cooper och Warren 

(2008, s. 27-31) i sin studie lyfter fram elevers svårighet att koppla samman helheten, 

samtidigt som de förklarar elevers lärandeprocess mot en algebraisk förståelse av VGM i 

flera steg som bygger på varandra. Svårigheter med helheten är något som framkommer 

hos elever i nästan alla åldrar i grundskolan (Rivera – ålder 7-8 och Ding, Heaton och 

Hartman – ålder 9-12). Trots detta finns det även tolkningsutrymme för sådana svårigheter 

eftersom det är nästan lika frekvent förekommande med beskrivningar av lärandet som en 

uppdelad process. Det är inte bara vanligt utan påträffas i olika typer av studier med 

varierande åldersfokus. Lannin, Townsend och Barker (2006, s. 23) använde video och 

elevarbeten för att analysera åtta stycken 10-12 åringars strategier och lärande, Radford 

(2010, s. 11, 16) har genomfört en longitud studie av 13-14 åriga elever som gick ut på att 

tolka data och situationer baserade på aktiviteter i klassrummet, Tanisli och Özdas (2009, 

s. 1492) intervjuade tolv stycken 10-11 åriga elever utifrån uppgifter med slutmålet att 

uttrycka en explicit formel och Wilkie (2016, s. 340, 351) har i sin studie av 12-13 åriga 

elever valt att använda enkäter baserade på liknande uppgifter. Elever som är mitt i en 

lärandeprocess kan med viss tolkning lika gärna uppfattas att ha svårigheter för en speciell 

del av helheten. Det är svårt att tolka om elever som närmar sig förmågan att kunna uttrycka 

en explicit formel har svårigheter med sitt lärande eller om de istället befinner sig i en 

pågående process.  
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Endast en utav de forskare vilkens studie vi har tagit del av motsäger att lärande mot 

algebraisk förståelse och förmåga att uttrycka en explicit formel måste bestå av någon form 

av process. Rivera (2013, s. 16; 2011, s. 154) ger ett alternativ till och hans slutsats kan 

bero på att studien riktar in sig på elever i yngre åldrar. Dessutom är han ensam om att 

nämna sambandet mellan upprepad addition och multiplikation som en svårighet, även om 

det troligtvis beror på att eleverna i studien är yngre. Studier som riktar sig mot äldre elever 

diskuterar dock samma relation med skillnaden att begreppet funktion ligger till grund för 

resonemangen. Vad som anses vara gynnsamt gällande synen på samband i VGM för 

elever inom åldersspannet 8-14 år har en röd tråd. Allt pekar på att ett tillvägagångssätt 

med inriktning mot att utveckla och analysera funktionalitet är av fördel för elevers lärande 

inom området (Cooper & Warren, 2008, s. 34; Radford, 2003, s. 38; Swafford & Langrall, 

2000, s. 108; Tanisli & Özdas 2009, s. 1492; Wilkie, 2016, s. 351). Anledning till att 

resterande inte tar upp det här i sina studier kan förklaras av att deras syfte inte bjuder in 

till sådana resonemang som till exempel Lannin, Townsend och Barker (2006, s. 4). Deras 

studie går ut på att ta reda på vad som påverkar elevers strategier och hur olika faktorer 

spelar roll för deras strategier mot generalisering och därför riktas inget fokus mot den 

typen av resonemang. 

De två vanligaste strategierna forskning lyfter fram bland elever i åldrarna 10-15 har varit 

att använda sig av en hypotetisk formel samt att rita nästkommande figur. Vi har 

erfarenheter av att använda båda de här strategierna och även sett elever använda sig av 

dem under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi har på senare erfarit betydligt 

effektivare strategier. Bara för att strategierna är vanligt förekommande betyder det inte 

nödvändigtvis att de är de mest lämpliga. I resultatet har vi lagt fram slutsatser från studier 

som visar just att de strategierna inte hjälper elever till en komplett förståelse för ett VGM 

(Radford, 2003, s. 46; Rivera, 2010, s. 301).  
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6.3 Slutord och framtida forskningsfrågor 
Det som framkommit i vår litteraturstudie anser vi är något lärare har stor nytta utav i 

undervisning inom mönster och algebra. För att elever ska ges en rättvis chans att nå 

kunskapskraven för betyg A i årskurs 6 (Skolverket, 2017b, s. 10) är lärarens kunskaper 

och kompetens utslagsgivande. Att vara medveten om vanliga svårigheter, vad som är 

beprövat och framgångsrikt samt hur elever tenderar att gå till väga i sitt lärande är högts 

relevant för en lärares profession. Vad som kanske är än mer intressant än svar på de 

forskningsfrågor vi har ställt är huruvida lärare ute i verksamheten faktiskt är medvetna 

om den kunskap som finns att hämta i forskningen. Det är också spännande att se ifall den 

positiva trenden inom matematik fortsätter för svenska elever i TIMSS och PISA:s  

undersökningar och om uppgifter relaterade till VGM fortsätter vara en svaghet. Om så 

skulle vara fallet bjuder det in till forskning som försöker ge svar på vad framgångsrika 

länder har för metoder som inte Sverige använder eller vad det kan tänkas finnas för andra 

anledningar. 

Vidare forskningsfrågor för framtiden som bygger vidare på den här litteraturstudien kan 

vara att ta reda på vilka svårigheter lärare i verksamheten anser att elever har och vad de 

själva använder för metoder i undervisningen. Intervjuer och enkäter skulle kunna ligga 

till grund för en sådan undersökning. Det går även att studera hur mottagliga yngre elever 

är för undervisning som syftar till att komma fram till en explicit formel genom att 

exempelvis genomföra observationer. För att använda en klyscha är det nästan bara 

fantasin som sätter stopp för vidare forskning. 
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Bilaga: Översikt över analyserad litteratur 
 

Författare 
Titel 
Ev. tidskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Resultat 

Cooper, T, J & 
Warren, E. The 
effect of different 
representations on 
years 3 to 5 
students’ ability to 
generalize, 2008, 
Australien, 
MathEduc. 

Studerat elevers förmåga 
att generalisera i olika 
situationer.  

Antal: Årskurs 3-5 

Form: Observation 

• Helhet 
• 3 steg av 

förståelse 
• Mogna 

tidigare  

Ding, M., Heaton, R 
& Hartman, D. 
Investigations in 
Mathematics 
Learning, 2012, 
USA, MathEduc. 

Hur 
klassrumsundervisningen 
ger möjligheten för elever 
att generalisera.  

Antal: 2 lärare, årskurs 
5-8. 

Form: Observation 

• Helhet 

Lannin, J., Barker, D 
& Townsend, B. 
Algebraic 
Generalisation 
Strategies: Factors 
Influencing Student 
Strategy Selection, 
2006, USA, 
MathEduc. 

Syftet är att vilka faktorer 
som påverkar elevers 
strategier gällande 
generalisering.  

Antal: 8st årskurs 5 

Form: Observationer 

• Språk/symbols
vårighet 

• Process 
• Mogna 

tidigare 

Radford, L. 
Gestures, Speech, 
and the Sprouting of 
Signs: A Semiotic-
Cultural Approach 
to Students’ Types of 
Generalization, 
2003, Kanada, ERIC 

Syfte med studien är att få 
förståelse för elevers 
skapande av algebraiska 
uttryck och deras 
lärandeprocess.  

 

 

Antal: 2 skolor, årskurs 
8-10. 

Form: Observation, 
intervju. 

• Språk/symbok
svårighet 

• Helhet 
• Rita 
• Visualisera 

Radford, L. Layers 
of generality and 
types of 
generalization in 
pattern activities, 
2010, Kanada, 
Kedjesökning   

Fördjupa förståelsen för 
elevers algebraiska 
tänkande. 

Longitud undersökning 
på “Junior high”.  

• Språk/symbols
vårighet 

• Process 
• Hypotes 
• Gester 

 

Rivera, F. Visual 
templates in pattern 

Hur utför 
mellanstadieelever 

Antal: 34st årskurs 7-8 
elever.  

• Hypotes 
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generalization 
activity, 2010, USA, 
ERIC. 

generalisering via några få 
steg 

Form: 10 månader lång 
undersökning. 
Intervjuer och 
observationer. 

Rivera, F. Toward a 
Visually-Oriented 
School Mathematics 
Curriculum, 2011, 
USA, MathEduc 

Syfte med boken är att 
förklara elevers väg till en 
förståelse inom algebra 
och VGM.  

Antal: 29 elever (12 
killar, 17 tjejer) Årskurs 
6.  

• Process/talang 

Rivera, F. Teaching 
and learning 
patterns in school 
mathematics. 
Psychological and 
pedagogical 
considerations. 
2013, USA, 
MathEduc.   

Studie om generalisering 
av mönster.  

Årskurs 2-3, 6, 8-10. 
Longituda studier. 

• Helhet 
• Språk/symbols

vårighet 
• Funktion 
• Process/talang 

Swafford, J.O & 
Langrall, C.W. 
Grade 6 students’ 
preinstructional use 
of equations to 
describe and 
represent problem 
situations, 2000, 
USA, MathEduc 

Syftet är att ta reda på 
årskurs 6-elevers 
användning av ekvationer 
och problemsituationer 
inom algebra 

Antal: 10 elever, 5 
pojkar 5 flickor, årskurs 
6.  

Form: Intervjuer, 
elevarbeten, 
anteckningar.  

• Mogna 
tidigare 

• Funktionell 
matematik 

Tanisli, D & Özdas, 
A. The strategies of 
Using the 
Generalizing 
Patterns of the 
Primary School 5th 
Grade Students, 
2009, Turkiet, ERIC 

Syfte med studien är att 
avgöra vilka strategier som 
används för att hitta 
generalisering. 

Antal: 12 elever 5:e 
klass 

Form: Intervjuer  

• Process/talang 

 

Wilkie, K.J. 
Educational Studies 
in Mathematics, 
2016, Australien, 
MathEduc. 

En undersökning om 
australiensiska elevers 
förmåga att generalisera.   

Antal: 102 elever 12-13 
åringar.  

Form: Undersökning 

• Språk/symbols
vårighet  

• Process  
• Mogna 

tidigare  
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