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En variationsteoretisk studie om undervisning med växande geometriska mönster  

Undervisning med växande geometriska mönster ses som en bro mellan aritmetiskt och 

algebraiskt tänkande genom att elever möter uppgifter som möjliggör generalisering av 

aritmetiska uttryck. Eftersom svenska elever i internationella tester visar upp bättre resultat 

inom aritmetik än algebra är syftet med studien att ta reda på vilka aspekter som är kritiska 

för elevers utveckling från ett aritmetiskt till ett algebraiskt tänkande.  

Studien är en learning study där en lektion planerades och genomfördes i tre klasser i 

årskurs 5 och 6. Lektionerna kompletterades med ett för- och eftertest som tillsammans 

med lektionerna bidrog till studiens resultat. Vid planering och analys av lektionerna 

tillämpades variationsteorin som fokuserar på vilket lärande som möjliggörs, vilket lärande 

som sker och vad som kan förbättra lärande. 

Resultatet är att det kan vara kritiskt för elever att urskilja regelbundenheten i växande 

geometriska mönster och att särskilja regelbundenheten från proportionalitet. En 

ytterligare kritisk aspekt kan vara att urskilja bokstävers betydelse inom matematik. I 

resultatet framkommer även att två av de variationsmönster som använts kan möjliggöra 

urskiljning av aspekter som kan vara kritiska för elever. 

Vid undervisning med växande geometriska mönster finns det flera aspekter som lärare 

behöver möjliggöra för elever att urskilja. Genom att använda genomtänkta 

variationsmönster kan aspekterna synliggöras och därmed utveckla elevers förståelse för 

algebra. 
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Abstract 

Tom Johansson  

To discern the critical    Number of pages: 30 
A variation theoretical study on the teaching of growing geometric patterns 

Teaching of growing geometrical patterns should be seen as a bridge between arithmetic 

and algebraic thinking, that through giving the students tasks that enables generalization 

of arithmetic expressions. Swedish students’ results show that they perform better 

arithmetically than algebraically therefore, the aim of this study is to ascertain which 

aspects that are critical to students’ development from an arithmetic thinking to an 

algebraic thinking.  

This study is a learning study where a lesson was planned and performed in three different 

classes in grade 5 and 6. The lessons included a pre-test and a posttest to further validate 

the study and the tests, combined with the lessons, contributed to the result of the study. 

When planning and analyzing the lessons the theory that was applied was variation theory 

which focuses on what is learned, what learning that takes place and what can be improved 

to further the learning.  

The result of this study shows that it can be critical for students to discern regularities in 

growing geometrical patterns and also to separate regularity from proportionality. 

Furthermore, the study found another critical aspect which is to discern the meaning of 

letters within mathematics. The result also reveals two variation patterns which enables 

discerning of aspects that appear critical for students.  

When teaching about growing geometrical patterns there are several aspects teachers need 

to make possible for students to discern. Through utilization of variation patterns that are 

well prepared and thought through these aspects can be visualized and consequently 

auxiliary advance students understanding for algebra. 
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1. Inledning 

I TIMSS-rapporten, Trends in International Mathematics and Science Study (Skolverket, 

2015) framkom att algebra och geometri var de genrer svenska elever presterade lägst i 

och att taluppfattning och aritmetik visade mer positiva resultat. Eftersom undervisning 

med växande geometriska mönster ofta lyfts som vägen från aritmetiskt till algebraiskt 

tänkande (Kieran, Pang, Schifter och Fong Ng, 2016), är det intressant att studera vad i 

undervisningen som kan förändras för att svenska elevers algebrakunskaper ska bli lika bra 

som de aritmetiska. 

I resultatet från en tidigare litteraturstudie (Johansson & Lindeberg, 2018) visade sig ett 

samband mellan ett geometriskt tillvägagångssätt vid lösning av mönsteruppgifter och 

djupare algebraisk förståelse. Ovan nämnt tillvägagångssätt kan utvecklas genom att lära 

elever analysera mönstrets delar och sambandet mellan figurerna i mönstret. Vikt läggs 

även på mönstrets utseende, vad som förändras från figur till figur och vad som är konstant 

(Rivera & Becker, 2005).  

Syftet med studien är att genom en learning study undersöka vad som är kritiskt för elever 

att urskilja i undervisningen för att utveckla en algebraisk förståelse och vilka 

variationsmönster som möjliggör urskiljning av de kritiska aspekterna. Utifrån ett förtest 

konstruerades en lektion som sedan genomfördes i tre olika klasser. Mellan varje lektion 

förfinades sekvenser i undervisningen i förbättringssyfte och kritiska aspekter justerades. 

Vid analys och planering av undervisning tillämpades variationsteorin. Slutligen 

genomfördes ett eftertest med uppgifter som liknade förtestets för att sedan jämföra 

resultaten. Förhoppningsvis kan studien bidra till att yrkesverksamma och blivande lärare 

ges förslag på hur undervisning kan arrangeras för att utveckla elevers algebraiska förmåga 

samt ge inblick i vad som kan vara kritiskt för elever att erfara vid undervisning med 

växande geometriska mönster. 
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2. Bakgrund 

Nedan följer en beskrivning av algebra och växande geometriska mönster. Därefter 

presenteras tidigare forskning med fokus på växande geometriska mönster i 

undervisningen och hur styrdokumenten berör algebra och mönster. Sedan beskrivs hur en 

learning study kan genomföras och slutligen redovisas för studiens teori, samt för teorin 

centrala begrepp.   

2.1 Algebra  

Algebra kan beskrivas som en systematisk generalisering av regelbundenheter och 

samband samt som ett språk som används för att utveckla modeller och för att kontrollera 

fenomen (Kaput, Carraher & Blanton, 2008). 

Skolans algebra kännetecknas främst av bokstavsräkning där beräkning sker med variabler 

istället för tal. Vanlig algebra består enligt Karush (1987) av studiet av operationer med tal 

och relationer mellan tal, där bokstavssymboler eller variabler används. Bergsten, 

Häggström och Lindberg, (1997) beskriver vidare skolalgebran genom att ange olika 

sammanhang där bokstavssymboler används. För det första anges att bokstavssymboler 

används som ett problemlösningsverktyg vid konstruktion av ekvationer, för det andra som 

ett sätt att med algebraiska bokstavssymboler generalisera aritmetiska räkneregler, så som 

att den kommutativa lagen kan beskrivas a + b = b + a. För det tredje används 

boksstavssymboler i funktioner där olika storheter samvarierar och för det fjärde används 

bokstäver för att definiera strukturer i abstrakt matematik (Bergsten et al., 1997).  

2.2 Växande geometriska mönster 

Nästan all matematik baseras på mönster och strukturer (Mulligan, English, Mitchelmore 

& Robertson, 2010) och i skolan är det vanligt att introducera algebra med växande 

geometriska mönster (Beigie, 2011; Radford, 2010; Rivera & Becker, 2005).  Ett mönster 

kan definieras som en förutsägbar regelbundenhet som innefattar mått, rum eller nummer 

och ett exempel på ett matematiskt mönster är geometriska figurer (Mulligan et al., 2010). 

Växande mönster ökar eller minskar systematiskt (Papic & Mulligan, 2007) och om bilder 

adderas för att illustrera ett mönster kallas det ett växande geometriskt mönster (Warren & 

Cooper, 2008). 
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Den minsta beståndsdelen i ett växande geometriskt mönster brukar kallas för byggelement 

och det är av dessa som ett mönster byggs upp (se figur 1). Utökningsenheten är den 

återkommande delen som även utgör det växande geometriska mönstrets förändring och 

den kan bestå av flera byggelement (se figur 1). ”Den förändrade utökningsenheten kallas 

figur. Varje figur i ett växande mönster har ett numeriskt värde som stiger. Värdet 

uppkommer från figurens ordinala nummer i det växande mönstret” (Kerekes, 2015).  

 

Figur 1. Olika komponenter i ett växande geometriskt mönster (Kerekes, 2015, s. 14). 

Ett växande geometriskt mönster är kopplat till en talföljd som uttrycker antalet 

byggelement i varje figur. Det finns olika typer av talföljder, bland andra aritmetiska och 

geometriska talföljder. En talföljd är aritmetisk om skillnaden mellan vilket element som 

helst och närmast föregående alltid är lika stor (Kiselman & Mouwitz, 2008). I figur 1 

illustreras den aritmetiska talföljden 2, 4, 6, 8 av ett växande geometriskt mönster. En 

geometrisk talföljd är en talföljd sådan att kvoten mellan ett godtyckligt element och 

närmast föregående alltid är lika stor (ibid) och ett exempel på en geometrisk talföljd är 2, 

4, 8, 16 där kvoten är 2. 

Med utgångspunkt i en talföljd kan mönsters förändring uttryckas med en formel som är 

antingen rekursiv eller explicit. Med ett rekursivt tillvägagångssätt sker beräkning av antal 

byggelement från ett startvärde. För att beräkna antalet byggelement i en senare figur 

behöver startvärdet byggas på med utökningsenheten tills det att figuren nås (Carraher, 

Martinez, Schliemann, 2008). Det kan vara besvärligt om det är en figur långt fram i 

mönstret (ibid). Till skillnad från den rekursiva formeln utgår inte en explicit formel från 

något tidigare värde utan kan användas för att beräkna antalet byggelement i vilken figur 

som helst i ett enda steg (ibid).  
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2.3 Växande geometriska mönster i undervisning 

För att nå en djupare förståelse behöver elever erfara olika sätt att tolka ett mönster 

(Radford, 2010) samt kunna uttrycka ett mönsters generella förändring på flera olika sätt. 

Ett geometriskt tillvägagångssätt, som kan utvecklas genom att elever lär sig analysera 

mönstrets delar och sambandet mellan figurerna, kan då vara gynnsamt för elevers 

utveckling av ett algebraiskt tänk. Med ett geometriskt resonemang fokuseras mönstrets 

utseende, dels vad som förändras mellan varje figur, dels vad som är konstant. Tidigare 

forskning (Rivera & Becker, 2005) visar på att personer som istället fokuserar på det 

numeriska värdet vid generalisering av växande geometriska mönster oftare hamnar i att 

gissa och pröva sig fram till en lösning vilket Radford (2010) inte anser leda till algebraisk 

förståelse.  

För att utveckla elevers algebraiska tänk vid undervisning med växande geometriska 

mönster kan färgläggning vara en metod för lärare att använda. Genom att färglägga en 

specifik del av mönstret kan en koppling mellan delen och figurnumret tydliggöras för 

elever (Friel & Markworth, 2009; Wilkie & Clarke, 2015). Även lärares förståelse för hur 

elever visualiserar mönster gynnas av metoden (Wilkie & Clarke, 2015). I mönster där 

formeln för figurens talföljd innehåller både en multiplikation och en konstant är 

färgläggning för att upptäcka konstanten speciellt användbar (Friel & Markworth, 2009). 

När det kommer till undervisningens progression är en hierarkisk uppbyggnad den mest 

förespråkade (Friel & Markworth, 2009; Miller, 2016). Med det menas att undervisningen 

grundas i den nära generaliseringen, till exempel hur figur 4 och 5 ser ut. Nästa steg är att 

ta reda på figur 10 och figur 100 för att sedan skriva ett generellt uttryck som beskriver 

vilken figur som helst i ett mönster. Genom att inleda med ett växande geometriskt mönster 

där antalet byggelement är en multiplikation av figurnumret blir det relativt enkelt att se 

den inbördes relationen mellan byggelement och figurnummer (Friel & Markworth, 2009). 

Svårighetsgraden bör sedan ökas genom att addera en konstant till mönstret vilket gör 

beräkningen av antal byggelement till en tvåstegsprocess som involverar både en 

multiplikation och en addition (ibid). 
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2.4 Styrdokument 

Under rubriken Algebra står ”Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan 

konstrueras, beskrivas och uttryckas.” (Skolverket, 2018), vilket visar betydelsen av 

undervisning om växande geometriska mönster redan under skolans tidigare år. Under 

samma rubrik för årskurs 7-9 finns ett tydligare fokus på hur variabler används i 

algebraiska uttryck, formler och ekvationer. Progressionen i det centrala innehållet tyder 

på att växande geometriska mönster är ett bra sätt för att få elever att resonera algebraiskt 

istället för aritmetiskt. Algebraiskt resonemang i mönsteruppgifter kan beskrivas som en 

förmåga att upptäcka ett lokalt samband mellan figurer och förstå att sambandet gäller 

mönstrets alla figurer. Förmågan används sedan för att skapa ett generellt uttryck för vilken 

figur som helst i mönstret (Radford, 2010). 

Kunskapskraven i matematik för årskurs 6 anger att elever ska kunna välja och använda 

matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter inom algebra (Skolverket, 2018). För årskurs 9 blir algebrans roll mer 

påtaglig i kunskapskraven då den berörs i flera av kraven. Bland annat ska elever kunna 

formulera matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget och även i samtal 

använda sig av symboler, algebraiska uttryck och formler med anpassning till syfte och 

kontext.  

Enligt kommentarmaterialet för matematik (Skolverket, 2017) kan elever tillägna sig ett 

algebraiskt tänkande och kunnande då de får möta ett innehåll där mönster successivt 

ersätts med tal och bokstavsbeteckningar. Förståelse för hur geometriska mönster och 

mönster i talföljder kan skapas och beskrivas ger elever möjlighet att utveckla algebraiskt 

tänkande. Kommentarmaterialets formuleringar visar hur mönster ses som ett viktigt 

redskap för introduktion av algebra. 

2.5 Learning study 

En learning study är en cyklisk process där en lektion genomförs, analyseras och revideras 

i syfte att hjälpa elever nå förståelse för ett specifikt innehåll, ett så kallat lärandeobjekt 

(Kullberg, Runesson Kempe & Marton, 2017). Vanligtvis är flera lärare involverade i ovan 

beskrivna process och samarbetar i de olika stegen. En learning study inleds med att 

definiera ett lärandeobjekt, alltså vad som ska läras, och utgörs av förmågor kopplade till 
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ett begränsat innehåll (Maunula, Magnusson, & Echevarría, 2011). Centralt för en learning 

study är att identifiera delar av innehållet som är nödvändiga att förstå. Delarna benämns 

kritiska aspekter och de tenderar att förändras under studiens gång då nya iakttagelser görs 

(ibid). 

Utifrån lärandeobjekt och kritiska aspekter planeras och genomförs en lektion. Det är den 

lektionen som sedan analyseras och revideras för att implementeras i en annan klass 

(Kullberg et al., 2017). Förloppet upprepas exempelvis tre gånger vilket innebär att två 

analyser och revisioner gjorts och att lektionen utförts vid tre tillfällen i tre olika klasser 

(Maunula et al., 2011). Processen kan beskrivas som en finslipning av undervisning med 

fokus på ett specifikt innehåll och elevers förståelse (Runesson, 2012). 

En learning study utgår från ett förtest av elevernas kunskap som sedan ligger till grund 

för planering av en lektion. Eleverna testas igen efter lektionen och analys av både testen 

och lektionen ligger till grund för revidering (ibid). Syftet med testerna är enligt Runesson 

(2012) inte att göra kvantitativa bedömningar, utan snarare att ta reda på hur ett specifikt 

innehåll uppfattas eller förstås, och vad orsaken till att utveckling av förmåga inte skett. 

Variationsteorin används i en learning study och tillämpas i planering och analys av lektion 

(Maunula et al., 2011). 

Runesson (2012) beskriver en learning study om densitet, där det inledningsvis antogs vara 

kritiskt att förstå vikt och volym, varpå lektioner utfördes för att lyfta det innehållet. Trots 

att lärarna ansåg att innehållet tydliggjorts visade sig inte elevernas förståelse för 

densitetsbegreppet ha utvecklats. Genom kollegiala diskussioner förändrades en kritisk 

aspekt till att eleverna behövde lära sig att densitet inte har med mängd att göra (ibid). 

Exempelvis väger en stor mängd olja mer än en liten mängd vatten, men oljan har ändå en 

lägre densitet och flyter därför på vattnet. Efter denna förändring av en kritisk aspekt syntes 

en stor skillnad i elevernas förståelse av densitetsbegreppet när undervisningens riktning 

förändrades (ibid).  

2.6 Variationsteori 

Variationsteorin är ett teoretiskt ramverk av lärande och erfarande men med praktiska 

inslag, och kan användas för att analysera lärande i klassrummet. Vilket lärande som 

möjliggörs, vilket lärande som sker och vad som kan förbättra lärandet är i fokus 
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(Runesson & Kullberg, 2010). Ur ett variationsteoretiskt perspektiv handlar lärande om att 

erfara något på ett nytt sätt och lärande är alltid lärande av något. ”When we hear, 

something is heard; when we believe, something is believed; when we hope, something is 

hoped for, and so on” (Runesson, 2006). 

Inom variationsteorin är de aspekter som urskiljs viktiga och för att lära sig något krävs att 

flera aspekter av ett innehåll urskiljs samtidigt. Ju bättre på att urskilja kritiska aspekter, 

desto bättre möjlighet att erfara ett givet innehåll (Runesson, 2006). Aspekter erfars när de 

hamnar i medvetandets förgrund, och om de urskiljs eller inte beror på hur exponering av 

aspekterna sker. Ett oljud som hörts en hel dag urskiljs exempelvis först när det slutar och 

variationen av oljud kontra tystnad kan ställas mot varandra (Runesson 2006).  

Lärande har alltid ett syfte och det är alltid något som ska läras. För att erfara ett fenomen 

krävs att vissa aspekter av fenomenet synliggörs. Genom variation av fenomenet ges 

möjlighet att urskilja olika aspekter och kan därmed ses som ett kriterium för lärande. De 

aspekter som urskiljs måste vara nödvändiga för att förstå fenomenet och därför behöver 

den variation som öppnas möjliggöra för denna urskiljning (Runesson, 2006). Har en 

nödvändig aspekt inte urskilts är den kritisk (Marton, 2015).  

2.6.1 Lärandeobjekt 

Det fenomen som undervisning har som mål att utveckla förståelse av brukar kallas 

lärandeobjekt och innebär att en förmåga knyts till ett innehåll (Mårtensson, 2015). Den 

innehållsliga delen av lärandeobjektet kallas det direkta lärandeobjektet samtidigt som det 

indirekta lärandeobjektet beskriver den förmåga som fokuseras i relation till det direkta 

lärandeobjektet. Det innebär att det direkta lärandeobjektet avser det som undervisning och 

lärande riktas mot, ett avgränsat kunskapsområde. Det indirekta lärandeobjektet avser det 

som eleven förväntas kunna göra med innehållet, till exempel räkna ut eller förklara. De 

två lärandeobjekten ska inte ses som separata delar av undervisningen utan som 

komplement till varandra (Marton & Pang, 2006). I studien kommer begreppet 

lärandeobjekt innefatta både det direkta och indirekta lärandeobjektet. 

Lärandeobjektet kan delas in i tre perspektiv, nämligen det tänkta lärandeobjektet, det 

iscensatta lärandeobjektet och det erfarna lärandeobjektet (Marton & Tsui, 2004). Det 

tänkta lärandeobjektet är vad läraren planerade att eleverna ska lära under en lektion. Vad 
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som möjliggjordes för eleverna att lära under lektionen benämns som det iscensatta 

lärandeobjektet. Undervisningens resultat kan jämföras med det erfarna lärandeobjektet 

och kan beskrivas som den förståelse eleverna faktiskt tillgodosåg sig av lärandeobjektet 

(ibid). Det erfarna lärandeobjektet behöver inte nödvändigtvis vara detsamma som lärarens 

intention med undervisningen (Häggström, 2008). 

2.6.2 Kritiska aspekter 

Ett lärandeobjekt kan ur ett variationsteoretiskt perspektiv uppfattas på skilda sätt beroende 

på vilka aspekter av lärandeobjektet som fokuseras (Marton & Pang, 2006). För att förstå 

ett lärandeobjekt krävs att nödvändiga aspekter av objektet urskilts och har en nödvändig 

aspekt ännu inte urskilts är den kritisk. Vidare kan det beskrivas som att varje fenomen 

(lärandeobjekt) består av en mängd aspekter. Av de aspekterna är vissa nödvändiga för att 

förstå fenomenet och andra aspekter inte (Marton & Tsui, 2004). De kritiska aspekterna 

kan sägas vara skillnaden mellan att förstå ett fenomen eller inte. För att lärande av ett 

fenomen ska ske behöver elever därför få syn på de nya, nödvändiga aspekterna av 

fenomenet, samtidigt som de bortser från alla aspekter som inte har betydelse i den givna 

lärandesituationen (Marton, 2015).  

Vad som är en kritisk aspekt varierar från person till person och beroende på vilket 

fenomen som behandlas i undervisningen (Marton & Tsui, 2004). För att lära sig vad en 

kvadrat är, krävs till exempel att elever urskiljer kritiska aspekter såsom vinklarnas storlek, 

antal sidor och relationen mellan dem. Vidare poängteras att det inte räcker för lärare att 

peka ut aspekterna, utan att det måste göras med hjälp av en variation (ibid). Ska 

urskiljning av den kritiska aspekten antalet sidor på en kvadrat möjliggöras kan det 

exempelvis ske genom att en triangel ritas bredvid kvadraten. Jämförelsen mellan antalet 

sidor på de två geometriska figurerna öppnar upp för elevers förståelse, då den kritiska 

aspekten varieras mellan tre och fyra sidor (ibid). Inom variationsteorin anses det troligt 

att det som varierar är det som uppfattas, och för att veta vad något är, behöver man veta 

vad det inte är (ibid). 

2.6.3 Variationsmönster  

För att få syn på olika aspekter av ett lärandeobjekt behöver de separeras från varandra. 

Det kan göras på två sätt, antingen genom kontrast eller generalisering. Kontrast är ett 

variationsmönster där elever förväntas urskilja skillnader genom att jämföra, till exempel 
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färgerna blå och rosa. I en kontrast varierar en relevant aspekt samtidigt som en irrelevant 

aspekt hålls invariant (Marton, 2015). I figur 2 ges exempel på hur olika användning av 

variation kan påverka lärande. 

 

Figur 2. Två variationsmönster för att urskilja färgen blå. Till vänster varierar objekten och till höger 

varierar färgen på objekten. 

I det vänstra exemplet varierar objekten (rektangel, stjärna och triangel) och färgen hålls 

invariant. Om syftet är att lära elever vad blått är anses variationen inte bidra till förståelse 

för det, utan snarare möjliggörs urskiljning av olika objekt eftersom det är de som varierar. 

I exemplet till höger varierar istället färgerna blå, rosa och gul samtidigt som objektet 

triangel hålls invariant. För att förstå vad blått är, behöver elever erfara något som inte är 

blått, i det här fallet rosa och gult. Därför anses den högra kontrasten mer givande ur ett 

lärandeperspektiv (Mårtensson, 2015). 

Generalisering är ett annat variationsmönster som används för att bredda förståelsen för 

en tidigare urskild aspekt. I en generalisering varierar en irrelevant aspekt. För att 

exemplifiera urskildes färgen blå i exemplet ovan (se figur 2). När elever urskilt aspekten 

blå kan nästa steg vara att erfara att blått förekommer på olika objekt. Genom att använda 

det vänstra mönstret möjliggörs den urskiljningen eftersom den irrelevanta aspekten 

’objekt’ varierar (Mårtensson, 2015).  

Om förståelse för ett fenomen kräver att ett flertal kritiska aspekter urskiljs, behöver alla 

aspekter urskiljas samtidigt (Marton & Tsui, 2004). Efter att alla kritiska aspekter av ett 

lärandeobjekt separerats genom kontrast och generalisering, kan de sedan urskiljas 

samtidigt genom variationsmönstret fusion (Kerekes, 2011). I exemplet ovan varierade 

aspekterna objekt och färg enskilt (se figur 2). En fusion av aspekterna möjliggör istället 

urskiljning av att olika objekt kan ha olika färger (Mårtensson, 2015).   
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka aspekter av undervisning med växande 

geometriska mönster som kan möjliggöra att elever utvecklar en förmåga att kunna 

generalisera matematiskt innehåll och vad som kan vara kritiskt för denna utveckling.  

Detta syfte avser jag att uppfylla genom att besvara följande frågor: 

 Vad behöver elever urskilja för att kunna generalisera växande geometriska 

mönster? 

 Vilka variationsmönster främjar urskiljning av kritiska aspekter av 

lärandeobjektet? 
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4. Metod och material 

Nedan beskrivs hur studien utförts genom att urval, genomförande och materialanalys 

redovisas. Vidare följer en presentation av de forskningsetiska ställningstaganden som 

gjorts i samband med studien och en beskrivning av begreppen validitet och reliabilitet, 

samt vilka åtgärder som vidtagits för att nå en hög validitet och reliabilitet förklaras. 

4.1 Urval 

Studiens empiriska del gjordes i tre klasser i två olika kommuner. Den ena skolan låg i ett 

större samhälle och den andra på landsbygden vilket jag hoppades kunna bidra till variation 

i resultatet. Elevunderlaget bestod av 39 elever och urvalet gjordes utifrån följande 

kriterier: 

 Går i årskurs 5 eller 6 

 Ingen tidigare erfarenhet av undervisning med växande geometriska mönster 

Urvalet gjordes med en fastställd strategi för ett målstyrt urval, vilket innebär att syftet var 

att välja ut deltagare som ansågs relevanta för att besvara forskningsfrågorna och att urvalet 

tidigt bestämdes (Bryman, 2011). Eftersom jag strävade efter ett urval med så stor variation 

som möjligt gällande uppfattningar, bad jag lärarna att inte exkludera några elever då alla 

elever ansågs kunna bidra med givande uppfattningar. Anledningen till varför jag ville att 

eleverna som deltog i studien skulle ha minimal tidigare erfarenhet av undervisning med 

växande geometriska mönster var dels att lärandeobjektet skulle kunna användas i alla 

klasser, dels för att jag ämnade undersöka vad som är kritiskt i ett tidigt skede av 

mönsterundervisningen.  Ett ytterligare kriterium som spelade viss roll gällde samtycke, 

vilket kontrollerades genom att en godkännandeblankett skickades ut till föräldrarna (se 

bilaga 1). De elever vars vårdnadshavare godkänt deras deltagande i studien utgjorde ett 

urval och slutligen även elevernas eget intresse av att delta. 

4.2 Genomförande 

Eftersom delar av studien genomförts med kurskamrater inleds avsnittet med ett 

förtydligande om vad som varit mitt bidrag och vad som gjorts i samråd med kurskamrater. 

De variationsmönster som används i studien samt för- och eftertest skapades gemensamt i 

ett inledande skede. Även de ursprungliga kritiska aspekterna formulerades i samråd med 
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kurskamrater. En analys av lektion 1 och 2 gjordes gemensamt i syfte att finjustera detaljer 

i lektionen såsom vilka frågor som kunde ställas till specifika variationsmönster och om 

några kritiska aspekter borde förändras. För- och eftertesten analyserades tillsammans med 

fokus på likheter och skillnader mellan testen. Data som samlats in under de tre lektionerna 

samt resultaten av för- och eftertesten analyserades återigen av mig i syfte att finna goda 

exempel på variationsmönster och eventuella kritiska aspekter. Vad som framkom i min 

analys presenteras i studiens resultatavsnitt. De förändrade kritiska aspekterna inför lektion 

3 samt genomförande av lektionen är också mina bidrag till studien. 

Studien inleddes med att precisera lärandeobjektet som jag ämnade utveckla elevers 

förståelse av. Syftet var även att undersöka kritiska aspekter av lärandeobjektet och finna 

variationsmönster som möjliggjorde urskiljning av aspekterna. Lärandeobjektet som 

formulerades blev elever ska kunna förstå sambandet mellan del och helhet i ett växande 

geometriskt mönster genom att urskilja det upprepade additiva sambandet mellan 

figurerna. Efter att lärandeobjektet utkristalliserats antogs vilka aspekter som kunde vara 

kritiska att erfara för att få förståelse för lärandeobjektet. Med hjälp av de antagna kritiska 

aspekterna skapades ett förtest (se bilaga 2) för att undersöka huruvida det antagna stämde 

överens med verkligheten. När förtestet analyserats justerades vissa aspekter och utifrån 

resultatet av förtestet skapades en lektionsplanering med variationsmönster som syftade 

till att möjliggöra urskiljning av antagna aspekter för eleverna. Nedan följer de aspekter 

som inledningsvis antogs vara kritiska. 

1. Urskilja och särskilja figurnummer och antal byggelement i ett givet växande 

geometriskt mönster. 

2. Förstå sambandet mellan figurnummer och antal byggelement 

3. Urskilja vad som är regelbundet och vad som är konstant i ett givet växande 

geometriskt mönster 

4. Förstå att alla figurer i ett mönster hänger ihop 

Den första aspekten kontrollerades i uppgift 1 och 2 på förtestet och eftersom resultatet var 

bra skapades inget specifikt variationsmönster för aspekten.  

Uppgift 3 och 4 kopplades till den andra kritiska aspekten då uppgifterna krävde en viss 

förmåga att generalisera mönstret för att komma fram till en lösning. För att eleverna skulle 

få möjlighet att erfara den kritiska aspekten användes variationsmönster 1, 2 och 3 i 
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kombination (se figur 3). Variationsmönster 1 och 2 är kontraster som syftar till urskiljning 

av den underliggande regelbundenheten i ett växande geometriskt mönster. När elever har 

förståelse för det används generalisering i variationsmönster 3 för att elever ska få syn på 

sambandet mellan figurnummer och antal byggelement (multiplikationerna är inte synliga 

för eleverna i den här fasen).  

 Figur 3. Variationsmönster som användes i undervisningen. 
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Den tredje kritiska aspekten behandlades delvis i variationsmönster 1 och 2 där urskiljning 

av regelbundenheten i växande geometriska mönster synliggjordes. Variationsmönster 4 

syftar till att möjliggöra urskiljning av vad som är konstant i ett givet växande geometriskt 

mönster genom att ett mönster med en konstant introducerades (se figur 3). Uppgift 3, 4 

och 5 kopplades till aspekten. 

Uppgift 6 och 7 på förtestet ligger till grund för den fjärde kritiska aspekten då en förståelse 

för mönsters generaliserbarhet krävs för att kunna koppla en formel till den underliggande 

talföljden som ett växande geometriskt mönster illustrerar. Variationsmönster 3 används 

för att möjliggöra urskiljning av aspekten. Syftet med multiplikationerna under mönstren 

är att förtydliga att det finns ett samband mellan alla figurer i ett givet växande geometriskt 

mönster. 

Mellan lektion 1 och 2 gjordes inga större förändringar av variationsmönster, däremot 

förändrades kritisk aspekt 2 och 4. ”Förstå sambandet mellan figurnummer och antal 

byggelement” omformulerades till ”Urskilja det multiplikativa sambandet mellan 

figurnummer och antal byggelement” och ”Förstå att alla figurer i ett mönster hänger ihop” 

blev ”Urskilja att alla figurer i ett växande geometriskt mönster har samma utökningsenhet 

och förändras på samma sätt”. Anledningen till förändringarna var att förtydliga vad som 

menades med aspekterna, vilket ansågs bidra till en tydligare koppling mellan 

variationsmönster och vilka aspekter mönstren behandlade. 

Inför lektion tre adderades en kritisk aspekt som framkom under lektion 1 och 2, ”Särskilja 

regelbundenheten i växande geometriska mönster från proportionalitet”. Den nya aspekten 

grundades i en missuppfattning som flera elever uttryckte under lektion 1 och 2, nämligen 

att antalet byggelement kan multipliceras på samma sätt som figurnummer för att få antalet 

byggelement i en figur senare i sekvensen.  Några elever antog alltså att antalet 

byggelement i figur 4 borde vara dubbelt så många som i figur 2 eftersom fyra är dubbelt 

så mycket som två. Variationsmönster 4, (se figur 3) som tidigare användes i syfte att 

urskilja att ett växande geometriskt mönster kan innehålla en konstant, utnyttjades nu även 

för att möjliggöra urskiljning av den nya kritiska aspekten. Elever som tidigare använt sig 

av proportionalitet uppmanades att studera figur 2 och 4 i variationsmönstret. Tanken var 

att de skulle erfara att antalet byggelement inte nödvändigtvis är proportionellt mot 

figurnumret.  
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Tre klasser deltog vilket innebar att lektionen genomfördes vid tre olika tillfällen. Mindre 

förändringar i lektionens upplägg gjordes mellan lektionerna i syfte att förtydliga vissa 

lektionssekvenser. Vid två av lektionerna observerades undervisningen av kurskamrater 

och den tredje lektionen videofilmades. Kameran var under lektionen riktad mot mig som 

lärare och den empiri som inhämtades grundade sig mestadels på vad som framkom i 

helklassdiskussion om de mönster av variation som presenterades. Eftertestet (se bilaga 3) 

gjorde eleverna med ordinarie lärare någon vecka efter lektionen och data från både för- 

och eftertest bidrog till studiens resultat. 

I sin helhet tolkades empirin i syfte att utröna vilka aspekter av lärandeobjektet som kunde 

vara kritiskt för elever att erfara, samt vilka variationsmönster som möjliggjorde 

urskiljning eller särskiljning av aspekter. Testerna utgjorde utgångspunkt för att identifiera 

vad som kunde tolkas som kritiskt och lektionssekvenserna kan beskrivas som 

kompletterande, då elevernas muntliga beskrivningar möjliggjorde en fördjupning av min 

förståelse för deras uppfattningar. Vid analys av videoinspelningen antecknades sådant 

som ansågs relevant för studiens resultat. 

4.3 Materialanalys 

Analysen i studien gjordes i tre steg och består av en gemensam analys av lektion 1 och 2 

tillsammans med kurskamrater, enskild analys av lektion 3 gjord av mig samt analys av 

förtest och eftertest. En noggrannare redovisning av de olika stegen följer senare i avsnittet.  

Variationsteorin användes i planering och analys av lärande och undervisning enligt 

Marton och Tsuis (2004) beskrivning. Mer konkret handlade det för mig om att försöka 

identifiera kritiska aspekter av lärandeobjektet och även vilka variationsmönster som 

kunde möjliggöra urskiljning av de kritiska aspekterna. Analysen av de kritiska aspekterna 

tog sin grund i antaganden jag gjorde utifrån tidigare forskning (se 2.3) och justeringar 

gjordes under learning studyns gång för att förtydliga. För att identifiera eventuella kritiska 

aspekter analyserades lektionsmaterialet med fokus på specifika elevers förståelse för 

lärandeobjektet, men även på gruppnivå då för- och eftertesten jämfördes, dels genom en 

sammanställning av resultaten, dels genom elevers utvecklade svar på enskilda frågor på 

testen. Antaganden om goda exempel på variationsmönster gjordes främst genom analys 

på gruppnivå. Jämförelse av frekvensen av antal rätt svar mellan för- och eftertesten och 
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analys av skillnader i elevers tillvägagångssätt vid lösning av likvärdiga uppgifter på 

förtestet kontra eftertestet möjliggjorde antaganden (se bilaga 4). 

Analys av lektioner 

Lektion 1 analyserades gemensamt av mig och tre kurskamrater med fokus på eventuella 

justeringar av de ursprungliga kritiska aspekterna. Variationsmönstrens utformning 

analyserades efter lektion 1 med inriktning på vilka frågor som möjliggör urskiljning av 

aspekter vid viktiga tillfällen. Den andra lektionen analyserades vid ett möte mellan mig 

och mina kurskamrater där vi diskuterade hur de förändringar vi gjort inför lektionen 

applicerats och utspelat sig under lektionen. I samtalet berördes även våra uppfattningar 

om hur elevernas muntliga beskrivningar skulle tolkas.  

Lektion 3 videofilmades och analysen gjordes genom att jag först såg hela lektionen en 

gång och antecknade sekvenser som ansågs viktiga för att svara på studiens syfte. De 

sekvenser där samtal i helklass fördes om olika variationsmönster analyserade flera gånger 

för att förtydliga min bild av elevernas skilda uppfattningar om lärandeobjektet. Vidare 

analyserades sekvenserna i syfte att upptäcka nya kritiska aspekter. 

Analys av för- och eftertest 

För att undersöka vilka förmågor eleverna sedan tidigare utvecklat om lärandeobjektet 

analyserades förtestet innan första lektionen och en lektionsplanering skapades sedan 

baserad på vad analysen visat angående elevernas tidigare kunskaper av innehållet (Marton 

& Tsui, 2004). Eftersom lektion 1 och 2 gjordes i tät följd analyserades eftertesterna 

gemensamt av mig och mina kurskamrater med fokus på skillnader mellan för- och 

eftertesterna. Den tredje lektionen utfördes vid ett senare tillfälle vilket gjorde att förtestet 

analyserades enskilt av mig av samma anledningar som tidigare nämnts. En 

sammanställning av resultaten av för- och eftertesten gjordes sedan av mig och jag 

analyserade alla tester ensam en gång till för att jämföra skillnader och likheter mellan 

dem. 
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4.4 Etiska ställningstaganden 

Då undersökningen genomfördes togs hänsyn till fyra krav gällande forskningsetik. I 

enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) informerades deltagarna om 

deras roll i forskningsprojektet och villkor för deras deltagande via godkännandeblanketten 

(se bilaga 1). Där framgick även att deltagande var frivilligt och att de uppgifter som 

samlades in endast kom att användas i forskningssyfte, vilket ingår i informationskravet. 

Även deltagarnas rätt till att hoppa av, utan att behöva ange varför, är viktigt att ge 

information om (Bryman, 2011). För att underlätta för ytterligare frågor från de deltagande 

lämnades mina kontaktuppgifter på godkännandeblanketten. 

Eftersom studiens deltagare aktivt deltog i undersökningen krävdes ett samtycke. Enligt 

samtyckeskravet bör samtycke även inhämtas av vårdnadshavare om de undersökta är 

under 15 år. Det gjordes genom att de tog del av, samt skrev under godkännandeblanketten 

och lämnade till ansvarig lärare i den klass som undersöktes. Samtyckeskravet innebär även 

att en deltagare kan avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. Forskaren 

får använda insamlad data från personen om inte denne begär att få strykas. Hur ett avbrott 

från en studie sker varierar, vanligt är att anonymisera informationen från deltagaren 

genom att omöjliggöra identifikation (Vetenskapsrådet, 2002).  

Konfidentialitetskravet innebär bland annat att insamlat material ska förvaras oåtkomligt 

för obehöriga och att personer inte pekas ut genom för detaljerade personbeskrivningar. 

Särskilt viktigt är det då det gäller deltagare som kan anses svaga eller har drag som är lätta 

att känna igen (Vetenskapsrådet). Kravet uppfylldes genom att deltagarnas personuppgifter 

aldrig noterades och genom att materialet skulle komma att raderas efter utförd studie. 

Vidare fingerades alla namn i arbetet för att upprätthålla konfidentialitet. 

Enligt nyttjandekravet får material som insamlats endast användas för forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Därför analyserades materialet endast för att besvara syftet. 

Samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beskrevs på 

godkännandeblanketten som utgick till vårdnadshavare och deltagande elever (se bilaga 

1). 
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4.5 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet benämns inom både kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Validitet kan beskrivas som relevansen i mätningar som utförts, medan 

reliabilitet berör huruvida mätningar utförts på ett korrekt sätt. Begreppen ses av en del 

kvalitativa forskare som något problematiska då det är svårt att bedöma forskningens 

trovärdighet utifrån samma kriterier som vid kvantitativ forskning. För det första är det 

väldigt svårt att återskapa en social kontext, för det andra omöjliggör forskarens nära 

involvering i insamling och analys av data för andra forskare att producera samma data 

och komma fram till samma slutsatser (Denscombe, 2014). 

I kvalitativa studier talas det om en inre validitet, som kan ersättas av begreppet 

trovärdighet. Forskarens tidigare erfarenheter och beskrivningen om hur urvalet skett sätts 

i relation till studiens trovärdighet. Vidare kan även förklaringen av tillvägagångssättet och 

analysen bidra till trovärdigheten (Kvale & Brinkmann, 2009). Med det i åtanke har därför 

en så noggrann beskrivning som möjligt gjorts tidigare i metodavsnittet för att öka 

trovärdigheten. 

När det kommer till studiens tillförlitlighet, reliabiliteten, finns det flera aspekter som kan 

påverka. Valet att inte filma elevernas enskilda arbete kan tänkas vara en nackdel men valet 

gjordes medvetet då det hade blivit svårt att som ledare av undervisningen samtidigt gå 

runt och filma eleverna. Som nämnts ovan antecknades viktiga sekvenser för att inte missa 

dem i analysen, vilket kan anses bidra till reliabiliteten.  

Avslutningsvis kan denna kvalitativa studie aldrig göra anspråk på att vara generaliserbar, 

dels för att syftet inte är att ge en generell bild, dels för att antalet deltagare är för få för att 

kunna dra generella slutsatser av data som presenteras. 
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5. Resultat 

I avsnittet nedan presenteras studiens resultat. Först presenteras aspekter som kan vara 

kritiska för förståelse av lärandeobjektet följt av exempel på variationsmönster som 

möjliggör urskiljning av kritiska aspekter. De kritiska aspekter som variationsmönstren 

behandlar är inte nödvändigtvis de som presenteras i resultatet. Värt att notera är även att 

en aspekt inte är kritisk för alla, utan endast för de som inte urskilt den sen tidigare. 

Resultatet är därför inte generaliserbart, men ger förslag på vad som kan fokuseras i 

undervisning med växande geometriska mönster. 

Lärandeobjektet i denna learning study var att elever ska kunna förstå sambandet mellan 

del och helhet i ett växande geometriskt mönster genom att urskilja det upprepade additiva 

sambandet mellan figurerna. Anledningen till lärandeobjektet var att få eleverna att urskilja 

att den upprepade additiva förändringen mellan figurerna kan uttryckas som en 

multiplikation. Vidare antogs att den förståelsen skulle hjälpa eleverna att formulera ett 

generellt uttryck för utvecklingen av antalet byggelement i växande geometriska mönster.  

5.1 Urskilja att utökningsenheten är densamma mellan varje 

figur i ett växande geometriskt mönster 

I en sekvens av lektionen användes ett växande mönster med negativ utökningsenhet där 

eleverna ombads att rita figur 5 och 6 (se figur 4). Syftet med uppgiften var att få eleverna 

att urskilja att en förutsättning för ett växande geometriskt mönster är att det alltid måste 

kunna illustreras. När lösningar diskuterades framkom något helt annat som kan anses 

kritiskt. Ett flertal elever löste nämligen uppgiften genom att rita en kvadrat i figur 5 och 

en halv kvadrat i figur 6, vilket kan bero på att dessa elever endast jämfört delar av mönstret 

och därmed inte urskilt att förändringen måste vara likadan mellan varje figur. Flera elever 

resonerade ”Om det är 4 kvadrater i figur 3 och 2 kvadrater i figur 4, då är det hälften så 

många. Därför måste det vara hälften så många kvadrater i figur 5 som i figur 4.”  

 

 

 

Figur 4. Växande geometriskt mönster med negativ utökningsenhet 
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Resonemanget tyder på en viss analys av mönstrets förändring men att den är bristfällig, 

vilket leder till ett felaktigt antagande om utökningsenheten. Anledningen till det kan vara 

att eleverna inte ser till mönstrets helhet utan nöjer sig med att se till de närliggande 

figurerna och därmed inte urskiljer att antalet byggelement minskar med två för varje figur 

snarare än att antalet byggelement halveras.  

Ett ytterligare förslag på lösning av mönstret i figur 4 som framkom under lektionerna var 

att mönstret började om med 8 kvadrater i figur 5, och sedan fortsatte i enlighet med figur 

2, 3 och 4. Det tyder på att eleverna inte urskilt att växande geometriska mönsters 

förändringsenhet är densamma utan att de snarare ser det som att mönstret upprepas. 

En annan eventuell anledning till att elever löst uppgiften på ovan beskrivna sätt kan vara 

elevernas inställning till uppgiften. En elev uttryckte sig i likhet med ”Egentligen ska 

mönstret minska med två kvadrater, men det går inte. Så då får man kanske rita en kvadrat 

och sen en halv.” Förklaringen kan tyda på att viljan att lösa uppgiften övertrumfade det 

logiska tänkandet vilket lett till en överanalys av mönstret.  

5.2 Särskilja regelbundenhet i växande geometriska mönster 

från proportionalitet 

En lösningsmetod som flera elever visade sig använda vid resonemang om senare figurer 

i växande geometriska mönster var att det fanns en underliggande proportionalitet i 

växande geometriska mönster. De elever som gjorde detta resonerade exempelvis att 

eftersom figurnummer 4 är dubbelt så mycket som figurnummer 2 så borde antalet 

byggelement då också vara dubbelt så många i figur 4 som i figur 2. Sättet att tänka är inte 

generaliserbart för alla växande geometriska mönster vilket kan anses problematiskt, och 

därmed även kritiskt för elever att urskilja. Användandet att proportionalitet vid lösning av 

växande geometriska mönster fungerar bra om mönstren är av enkel karaktär, där antalet 

byggelement endast är en multiplikation av figurnumret. Adderas däremot en konstant till 

mönstret bidrar proportionalitetstanken inte alls till lösning av antalet byggelement i en 

given figur (se figur 5). 
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Eftersom flertalet elever visade på ett proportionalitetstänk kan det vara kritiskt att särskilja 

regelbundenheten i växande geometriska mönster från proportionalitet. Då växande 

geometriska mönster utan konstant ofta är de som introduceras först för elever kan det vara 

bra för lärare att tidigt få elever att särskilja aspekterna, för att undvika att elever stöter på 

problemet senare. Lär de sig att proportionalitet fungerar i ett tidigt skede av undervisning 

med växande geometriska mönster kan det bli svårare att arbeta bort tankesättet när 

mönster med konstant sedan presenteras. 

5.3 Urskilja bokstävers innebörd inom matematik 

Under lektionens senare skede introducerades eleverna för den generella formel som kan 

användas för att beräkna vilken figur som helst i ett givet växande geometriskt mönster. 

När eleverna då introducerades för bokstavsbeteckningen n, som brukar användas för att 

beteckna vilken figur som helst, stötte de på problem. Anledningen till att det kan anses 

kritiskt att elever utvecklar förståelse för bokstävers innebörd inom matematik grundas i 

att de tidigare visat god förståelse för att sambandet i ett givet växande geometriskt mönster 

kan uttryckas med en multiplikation. När sedan siffran för figurnumret ersattes med en 

bokstav för att skapa en explicit formel, kan det anses att ytterligare en dimension av 

förståelse krävdes av eleverna. 

 

Figur 6. Växande geometriskt mönster där urskiljning av ett multiplikativt samband möjliggörs. 

Vidare kunde elever som tidigare använt sig av det multiplikativa sambandet (se figur 6) 

för att beräkna figur 50, 100 eller 1000 i ett givet växande geometriskt mönster inte längre 

Figur 5. Exempel på mönster utan konstant (till vänster) och med konstant (till höger). 
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förstå uträkningen då siffran för figurnumret byttes ut mot en bokstav. När bokstaven 

introducerades visade vissa elever en tydlig vilja att byta ut bokstaven mot en siffra. En 

elev uttryckte sig i paritet med ”Eftersom du sa att n står för vilken figur som helst, så kan 

vi välja att n är 150 och då kan vi räkna ut hur många byggelement det är”. Uttalandet tyder 

på en någorlunda förståelse för bokstavens betydelse i formeln, om än på ett något felaktigt 

sätt. Eleven uttalar att n står för vilken figur som helst, vilket eftersträvas, men kopplar inte 

sitt val av värdet 150 till en önskan om att beräkna figur 150. Snarare tolkas det som att 

eleven är ute efter att ersätta bokstaven mot något som är känt sen tidigare, nämligen 

siffror. 

5.4 Variationsmönster som möjliggör urskiljning av kritiska 

aspekter av lärandeobjektet 

När resultaten från för- och eftertesterna analyserades uppmärksammades uppgift 4 och 5 

som extra intressanta (se bilaga 4). Anledningen till det var att en förbättring av frekvensen 

för rätt svar ökat (bortsett från klass 3 där frekvensen för fråga 4 var oförändrad). Eftersom 

resultatet påvisar en förbättring, kan det därför eventuellt antas att de variationsmönster 

som behandlar de kritiska aspekter som kopplas till frågorna möjliggör urskiljning av 

aspekterna. Fråga 4 kopplas till två olika kritiska aspekter, ”Urskilja det multiplikativa 

sambandet mellan figurnummer och antal byggelement” och ”Urskilja vad som är 

regelbundet och vad som är konstant i ett givet växande geometriskt mönster” (se bilaga 2 

och 3). Även fråga 5 kopplas till den senare av aspekterna. Analysen av för- och eftertester 

visade främst att elevers förståelse för växande geometriska mönsters regelbundna 

förändring ökat. Det gör att de variationsmönster som behandlar aspekten ”Urskilja vad 

som är regelbundet och vad som är konstant i ett givet växande geometriskt mönster” är 

intressanta.   

Variationsmönster 1 är av typen kontrast och syftar till urskiljning av växande geometriska 

mönsters regelbundenhet, och eftersom mönstret kopplas till den kritiska aspekt som 

förståelse kan anses ha utvecklats av, antas variationsmönstret vara ett gott exempel som 

möjliggjort urskiljning (se figur 6). Genom att regelbundenheten varierar i 

variationsmönster 1 samtidigt som byggelementens utseende hålls invariant, möjliggörs 

urskiljning av den kritiska aspekten regelbundenhet i växande geometriska mönster (se 

figur 6).  
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Generaliseringen i variationsmönster 3 syftar till att visa en bredd av den nyligen upptäckta 

aspekten (se figur 7). I mönstret är därför regelbundenheten invariant, medan 

utökningsenheten varierar mellan 2 och 3 (se figur 7). En kombination av de två 

variationsmönstren kan eventuellt bidra till förståelse för att växande geometriska mönster 

har en regelbunden utökningsenhet.  

Något ytterligare som framkom i analys av för- och eftertester var elevers benägenhet att 

använda sig av multiplikation vid lösning av uppgifter med växande geometriska mönster. 

En tydlig ökning i antal elever som försökte använda multiplikation noterades. Ökningen 

kan tyda på att variationsmönster 3, som också behandlar den kritiska aspekten ”Urskilja 

det multiplikativa sambandet mellan figurnummer och antal byggelement” möjliggör 

urskiljning av aspekten (se figur 7). Eleverna kan med hjälp av variationsmönster 3 erfara 

att en multiplikation av en figurs position (figurnummer) med mönstrets utökningsenhet är 

ekvivalent med antalet byggelement i figuren. Det kan därför vara så att urskiljning av det 

multiplikativa sambandet mellan figurnummer och antal byggelement möjliggjorts, vilket 

variationsmönster 3 syftat till (se figur 7).  

 

  

Figur 7. Exempel på variationsmönster som kan möjliggöra urskiljning av kritiska aspekter. 
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6. Diskussion 

Avsnittet inleds med en diskussion om hur de metodval som gjorts påverkat studien följt 

av en resultatdiskussion. I resultatdiskussionen sätts studiens resultat i relation till tidigare 

forskning och yrkesrollen. Till sist ges förslag på vidare forskning som kan bidra ytterligare 

inom området. 

6.1 Metoddiskussion 

Eftersom inledande antaganden om kritiska aspekter utgör grund för planering av lektionen 

och för utformandet av förtest, är det viktigt att dessa är träffsäkra. Då jag inte har kunskap 

om vilka aspekterna är innan learning studyn genomförs, kan det ses som problematiskt att 

det har så stor påverkan på studiens utfall och på vad som fokuseras under lektionen. 

Tidigare forskning har dock hjälpt mig i processen vilket kan stärka deras giltighet. Det 

kan även vara svårt att synliggöra de kritiska aspekterna under lektionen, vilket kan ha 

påverkat utfallet. Stor vikt lades vid att låta elever beskriva sina egna uppfattningar under 

lektionen, vilket är tidskrävande och gör att mindre innehåll hinns med under lektionen. 

Vidare gjorde tidsaspekten att undervisningen aldrig behandlade elevernas förmåga till 

algebraiskt resonemang på ett kvalitativt sätt. Viktningen kan dock anses ha gett mig goda 

möjligheter att mer kvalitativt förstå vad eleverna upplevt som kritiskt i 

mönsterundervisningens tidigare stadier och därmed bidragit till ett djup i studien.  

Vidare kan för– och eftertesternas betydelse för analysen diskuteras då även de baserats på 

de antaganden om kritiska aspekter som gjordes i studiens inledning. Testerna möjliggör 

därmed mätning av de antagna aspekterna. De variationsmönster som i resultatet 

presenteras som goda exempel grundas till stor del på analysen av för- och eftertesterna. 

Testerna tillsammans med lektionssekvenser, utnyttjas för att få syn på elevers enskilda 

uppfattningar (Runesson, 2012) och kan därför anses bidra till studiens validitet.  

Studiens forskningsfrågor har bidragit till att variationsteorin genomsyrat arbetet genom 

att kritiska aspekter och variationsmönster fokuserats i den analys som gjorts. I 

variationsteorin fokuseras undervisning utifrån vilket lärande som möjliggörs, vilket 

lärande som sker och hur lärandet kan förbättras (Runesson & Kullberg, 2010). Det innebär 

att jag haft innehållet i fokus i min analys och bortsett från undervisningskontexten. 

Forskningsfrågorna har även bidragit till att variationsteorin applicerats under hela arbetet, 

vilket är centralt i en learning study (Marton och Tsui, 2004).  
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Studiens urval gjordes målstyrt i syfte att nå så stor variation som möjligt. Trots att antalet 

deltagande inte var speciellt många uppnåddes en god variation av förståelse som bidrog 

till studiens resultat. Genom urvalskriterierna säkerställdes att elevernas tidigare erfarenhet 

av undervisning med växande geometriska mönster var likvärdig. Det ansågs gynnsamt 

eftersom samma variationsmönster kunde användas vid samtliga lektionstillfällen och 

därmed utvärderas vid fler tillfällen. Hade elevernas erfarenhet av undervisning med 

växande geometriska mönster varit mer varierad hade eventuellt fler kritiska aspekter 

urskilts, men samtidigt bidrog urvalet till en mer kvalitativ insikt i hur den inledande 

undervisningen med växande geometriska mönster kan se ut. 

Mina tidigare erfarenheter kan anses fördelaktiga då jag lättare kan förstå elevers 

resonemang och ställa frågor som bidrar till diskussion om olika aspekter. Det kan även 

anses positivt i den meningen att mer erfarenhet om undervisning om kritiska aspekter gör 

att jag tydligare kan möjliggöra urskiljning av dem samt lättare identifiera eventuella nya 

kritiska aspekter. Det kan dock tänkas att min egen bakgrund inom området utgjort en 

felkälla då jag kan ha tolkat elevers resonemang på ett för min studie gynnsamt sätt eller 

på annat vis påverkat dem att uttrycka sig i en för mig förutbestämd riktning. För att kunna 

kontrollera att det inte skett kan videoinspelningen granskas. Genom att videomaterial 

finns möjliggör det även att jag kan analysera tonlägen för att försäkra mig om att korrekta 

tolkningar gjorts. Denna validering kan dock endast göras av mig eftersom endast jag haft 

tillgång till materialet. 

Videofilmningen av lektionen kan diskuteras ur två perspektiv, dels huruvida kamerans 

närvaro i klassrummet påverkade elevernas deltagande i muntliga diskussioner, dels om 

det varit gynnsamt att filma de diskussioner eleverna hade med sina bänkgrannar. 

Reliabiliteten kan påverkas av att eleverna videofilmas, men min upplevelse var att de inte 

hämmades. En av skolans iPads ställdes upp på en bänk i klassrummet och därmed 

användes inget stort kamerastativ som eventuellt kunde avskräcka eleverna från att delta i 

samtal. Hade kameran även filmat elevernas enskilda diskussioner kunde eventuellt 

ytterligare variation av kritiska aspekter upptäckts, då samtal i större grupper tenderar att 

bli mer formella, vilket kan bidra till att alla uppfattningar inte kommer fram. Vidare kunde 

intervjuer ha bidragit till förståelse av elevers tankar. Jag anser dock att data som 

insamlades var fullgod för att svara på studiens syfte.  
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Samma aspekter är inte kritiska för alla elever och för vissa elever är inga aspekter kritiska. 

Med det i åtanke kan studien inte göra anspråk på att vara generaliserbar. Vidare består 

urvalet endast av 3 klasser vilket gör att det är omöjligt att avgöra huruvida urvalet 

representerar elever med liknande erfarenhet och ålder. 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat synliggör tre aspekter som kan antas kritiska för att förståelse för 

lärandeobjektet ska utvecklas, nämligen urskiljning av att utökningsenheten är densamma 

mellan varje figur i ett växande geometriskt mönster, särskiljning av regelbundenhet i 

växande geometriska mönster från proportionalitet och förståelse för bokstävers innebörd 

inom matematik. Genom aspekterna bidrar studien till kunskap inom det matematiska 

området, men även de variationsmönster som i resultatet framkommer som goda exempel 

kan ses som bidrag till utveckling av matematikundervisning.  

Urskilja att utökningsenheten är densamma mellan varje figur i ett växande 

geometriskt mönster 

Aspekten att kunna urskilja att utökningsenheten är densamma mellan varje figur i ett 

växande geometriskt mönster anses av Mulligan et al. (2010) vara kritisk för elevers 

matematiska utveckling, vilket studiens resultat styrker. Elever som tidigt lär sig att se 

strukturer inom matematik utvecklar en strukturell medvetenhet som sedan kan appliceras 

på andra matematiska aktiviteter, till exempel växande geometriska mönster (ibid). 

Förståelse för aspekten kan vidare ses som förståelse för ett samband i mönstrets struktur 

och Radford (2010) beskriver just urskiljning av samband som det första av tre steg mot 

generalisering, vilket stödjer studiens resultat att aspekten är kritisk. 

Den kritiska aspekten som nämnts ovan framkom även genom att elever visade svårighet 

med att fortsätta mönstret genom en ökning eller minskning, utan återupprepade istället 

mönstret. Det kan bero på en förståelse för att mönster är något som är repetitivt och som 

grundar sig i tidigare erfarenhet av mönsterundervisning. För det ges stöd av Warren och 

Cooper (2008) som menar att det är vanligt att elever främst möter repeterande mönster 

under de tidigare skolåren och att växande geometriska mönster används mer sparsamt. 

Min erfarenhet från tidigare verksamhetsförlagd utbildning överensstämmer med 

beskrivningen ovan och eventuellt kan svar på varför undervisning organiseras på det sättet 
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hittas i hur mönster behandlas i läroplanen. Varken i årskurs 1-3 eller 4-6 nämns specifikt 

vilka typer av mönster som ska användas i undervisning mer än att de ska vara ”(enkla) 

mönster i talföljder och (enkla) geometriska mönster” (Skolverket, 2018). Då flera studier 

(Radford, 2010; Rivera & Becker, 2005; Warren & Cooper, 2008; Kieran et al., 2016) 

poängterar att just växande geometriska mönster är utvecklande för det algebraiska 

tänkandet, kan frågan väckas om det inte vore idé att förtydliga dess roll i styrdokumenten. 

Det skulle till exempel kunna åstadkommas genom att specificera vilka typer av mönster 

som ska behandlas, däribland växande geometriska mönster. 

Särskilja regelbundenhet i växande geometriska mönster från proportionalitet 

I resultatet framkom en kritisk aspekt gällande särskiljning av regelbundenhet och 

proportionalitet. En anledning till svårigheten kan härledas till vilket tillvägagångssätt 

elever använder vid lösning av uppgifter med växande geometriska mönster. Rivera och 

Becker (2005) menar att de som använder ett numeriskt tillvägagångssätt inte 

uppmärksammar illustrationen av mönstret utan bara fokuserar på hur många antalet 

byggelement är i varje figur. De missar därmed att se de strukturer som finns i mönstret, 

exempelvis vad som är konstant och vad som förändras. Numeriskt resonemang kan säkert 

fungera väl i enkla mönster där endast en multiplikation krävs för att beskriva relationen 

mellan ordinal- och kardinaltal, men när en konstant adderas till mönster uppstår problem, 

vilket resultatet ger stöd för. Som nämnts i bakgrunden (se 2.3) har de elever med ett 

geometriskt tillvägagångsätt större fokus på de strukturer som mönster innefattar, vilket 

förenklar urskiljning av vad som är konstant och vad som förändras. Har eleverna urskilt 

konstanten kan ett mönster likt det i figur 4 introduceras, vilket tydliggör att 

proportionalitet vid generalisering av växande geometriska mönster inte är en fullgod 

strategi. Eftersom urskiljning av konstanten i växande geometriska mönster spelar en 

viktig roll för förståelse av den kritiska aspekten, behöver lärare möjliggöra urskiljningen. 

Ett sätt att göra det är genom att färglägga mönstrets konstant i en annan färg (se figur 4) 

eller att den representeras av en annan geometrisk figur (Friel & Markworth, 2009). 

Färgläggning av mönster kan även fungera som en formativ bedömning i syfte att ta reda 

på vilka elever som resonerar numeriskt och därför behöver ytterligare stöd i sitt lärande. 
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Urskilja bokstävers innebörd inom matematik 

Förståelse för bokstävers betydelse i matematiken framkom i resultatet som en kritisk 

aspekt och det visade sig att elever som tidigare visat förmåga att kunna beräkna valfri 

figurs antal byggelement genom att använda sig av ett uttryck som beskrev förändringen, 

inte längre klarade av det när bokstavsbeteckningen n introducerades. Det kan bero på att 

elever inte tidigare erfarit bokstäver inom matematiken och därför tror att en bokstav är en 

förkortning för något, snarare än en beteckning för en mängd (Asquith, Stephens, Knuth 

& Alibali, 2009). En ytterligare svårighet som Asquith et al. (2009) beskriver är förståelse 

för att en bokstav kan stå för en varierande mängd. I resultatet synliggörs det genom att 

elever uttrycker en vilja att byta ut variabeln n mot ett bestämt värde. 

Som tagits upp i bakgrunden ses användning av bokstäver som en central del i 

skolalgebran, vilket poängterar värdet av att elever utvecklar en förståelse för bokstävers 

betydelse inom matematiken. För att göra det behöver elever möta bokstäver i flera olika 

kontexter och uppgifter för att kunna utveckla en trygghet i hur de används. De behöver 

även ges möjlighet att erfara hur användandet av bokstäver kan effektivisera 

problemlösning och förenkla beräkningar.  Enligt Radford (2010) behöver algebra inte 

nödvändigtvis innefatta bokstavsräkning, utan bokstäverna kan bytas ut mot andra 

symboler. Möjligtvis är det lättare för elever att först introduceras för andra symboler för 

att beteckna variabler, innan de successivt byts ut mot bokstäver. Det kan även tänkas att 

elever utvecklar en förståelse för bokstäver inom matematiken genom att de exponeras för 

dem tidigare i sin skolgång och att ovan nämnda metod snarare bidrar till elevers svårighet. 

Elever möter tidigt i sin skolgång algebraiska uttryck i form av uppgifter med en tom rad 

där de förväntas komplettera ett uttryck genom att skriva rätt värde eller där 

bokstavsbeteckning bytts ut mot en annan figur. Kanske grundar sig elevers vilja att byta 

ut variabler mot bestämda värden i att de tidigare endast stött på den typen av uppgifter. I 

aritmetiken används ofta likhetstecknet som en symbol för att annonsera ett svar på en 

uträkning, vilket kan ses som problematiskt då elever, ur ett algebraiskt perspektiv, 

behöver lära sig att acceptera algebraiska uttryck som godkända svar (Kieran et al., 2016). 

Eftersom aritmetiken föregår algebran i skolan är det viktigt att elever lär sig 

likhetstecknets betydelse tidigt, för att underlätta deras förståelse för att ett acceptabelt svar 

kan innehålla en variabel i form av en bokstav. Studiens resultat tyder på att det är en 

förståelse som elever saknar. 
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En ytterligare anledning till att elever inte urskilt betydelsen av bokstäver i learning studyn 

kan vara att inget specifikt variationsmönster användes kopplat till den kritiska aspekten. 

Eventuellt kunde ett sådant möjliggjort urskiljning av aspekten för eleverna vilket 

utvecklat deras lärande. 

Variationsmönster som möjliggör urskiljning av kritiska aspekter av lärandeobjektet 

I studien användes fyra mönster av variation vid undervisning med växande geometriska 

mönster. Efter analys av för- och eftertester framkom att två mönster kan antas vara goda 

exempel som möjliggör urskiljning av aspekter. Variationsmönster 1 och 3 syftade båda 

till erfarande av aspekten regelbundenhet i växande geometriska mönster genom en 

kontrast och en generalisering (se tabell 2). Aspekten var den enda som behandlades med 

både en kontrast och en generalisering, vilket kan förklara varför de två mönstren i 

resultatet visade sig vara goda exempel på variationsmönster. Stöd för antagandet ges av 

Marton och Tsui (2004) som menar att om elever först exponeras för en konstrast 

möjliggörs urskiljning av en aspekt. Genom att sedan använda en generalisering kan elever 

lära sig att aspekten förekommer i flera sammanhang vilket möjliggör en bredare förståelse 

av aspekten. En kombination av variationsmönster likt den ovan beskrivna är alltså 

grundläggande för att utveckla förståelse enligt ett variationsteoretiskt perspektiv, vilket 

även nämnts i bakgrunden (se 2.6). Ett enskilt variationsmönster räcker alltså inte för att 

elever ska utveckla en djupare förståelse för en aspekt, utan snarare krävs att flera 

variationsmönster samspelar. Vidare behöver alla kritiska aspekter av ett lärandeobjekt 

erfaras samtidigt för att förståelse ska utvecklas (ibid).  

Avslutningsvis visar studiens resultat på flera kritiska aspekter som elever behöver urskilja 

för att kunna generalisera växande geometriska mönster. De behöver erfara 

regelbundenheten i växande geometriska mönster som möjliggör generalisering, samtidigt 

som de särskiljer den från proportionalitet. För att sedan kunna uttrycka sig generellt med 

variabler krävs även en utvecklad förståelse för bokstävers betydelse inom matematiken. 

Aspekterna som framkom i studien är endast några av de som kan vara kritiska för elever 

att erfara, men de kan ge lärare en idé om vad som behöver lyftas i undervisning med 

växande geometriska mönster. Även de variationsmönster som resulterade i att elever 

urskilde aspekter kan användas i läraryrket i syfte att lära elever om lärandeobjektet som i 

studien var förståelse av sambandet mellan del och helhet i ett växande geometriskt 

mönster genom att urskilja det multiplikativa sambandet mellan figurerna.  
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Tankar om en fortsatt studie 

Studien bidrar till vidare tankar om vad som kan vara intressant att få mer kunskap om. 

Det skulle vara givande att utföra en liknande studie med elever med mer erfarenhet av 

undervisning med växande geometriska mönster, för att på så vis erfara vilka nya kritiska 

aspekter som framkommer. En sådan studie skulle kunna bidra med kunskap om hur 

mönsterundervisning kan planeras i flera stadier, vilket är värdefullt för min framtida 

yrkesroll. En ytterligare idé till fortsatt forskning grundar sig i att studiens resultat visar att 

elever har stora svårigheter i sin förståelse av bokstavsbeteckningar inom matematiken. 

Elevintervjuer skulle därför vara intressanta att genomföra i syfte att bidra med kunskap 

om hur elever uppfattar bokstäver i matematiken. Intervjuer skulle även kunna ge insikt 

om vad som är kritiskt att lyfta i undervisningen för att minska svårigheterna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Godkännandeblankett 

Hej! 

Mitt namn är Tom Johansson och jag studerar till grundlärare 4-6 på högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping. Just nu skriver jag mitt examensarbete där jag undersöker hur 

undervisning av växande geometriska mönster inom matematik kan genomföras och vad som är 

centralt för elever att förstå för att kunna ta till sig innehållet.  

Jag kommer att hålla i en matematiklektion om växande geometriska mönster som videoinspelas. 

Inspelningen är endast till för att jag ska kunna analysera lektionen i efterhand och kommer att 

raderas när min studie är färdig. I min studie kommer jag att skriva om vilka olika förståelser 

eleverna visar på lektionen. Inga namn på elever kommer att finnas med i mitt arbete och materialet 

kommer bara användas för forskning. 

Jag skulle vara tacksam om ditt barn kan delta i lektionen. 

Deltagandet är frivilligt och du/ni har rätt att avbryta ditt/ert barns deltagande när som helst 

och utan att ange någon anledning.  

 

Hälsningar 

Tom 

Kontaktuppgifter 

Tom Johansson, Joto1552@student.ju.se 

 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Godkänner du att ditt barn deltar i studien?  

1. Ja, jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt barn deltar i 

studien. 

2. Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte att mitt barn deltar i studien. 

Barnets namn: 

 

__________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning: Namnförtydligande: 

 

__________________________________ __________________________________ 
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Bilaga 2 Förtest 

 

 

 

    

1. Hur många kvadrater är det i den 5:e figuren? 
 
 

2.  Hur många kvadrater är det i den 8:e figuren? 

 

3. I figur 20 är det 39st kvadrater. Hur många är det i figur 23? 

 

4.  I vilken figur finns det 99 kvadrater? 

 

5. Beskriv med ord hur mönstret växer/förändras mellan figuren. Var så tydlig du kan! 

 

6. Mönstret går att beskriva med en matematisk formel, vilket av följande alternativ 

beskriver mönstret bäst? 

a) 𝑎𝑛 = 1 + 2 

b) 𝑎𝑛 = 𝑛 + 1 

c) 𝑎𝑛 = 2𝑛 − 1 

d) 𝑎𝑛 = 2𝑛 + 2 

e) 𝑎𝑛 = 𝑛(1 + 3) 

 

7. Rita ett växande mönster som stämmer med formeln      
 
 𝑎𝑛 = 2𝑛 − 1 
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Bilaga 3 Eftertest 

     

 

 

 

 

 

Figur 1.           Figur 2.                      Figur 3.                     Figur 4.            Figur 5?  

1. Hur många stjärnor är det i den 5:e figuren?  
 

2. Hur många stjärnor är det i den 9:e figuren?  
 

3. Hur många stjärnor finns det i figur 23?  
 

4. I vilken figur finns det 49 stjärnor?  
 

5. Beskriv med ord hur mönstret växer/förändras mellan figurerna. Var så tydlig du 
kan!  
 

6. Mönstret går att beskriva med en matematisk formel, vilket av följande alternativ 

beskriver mönstret bäst? 

f) 𝑎𝑛 = 1 + 2 

g) 𝑎𝑛 = 𝑛 + 1 

h) 𝑎𝑛 = 2𝑛 − 1 

i) 𝑎𝑛 = 2𝑛 + 2 

j) 𝑎𝑛 = 𝑛(1 + 3) 

 

7. Rita ett växande mönster som stämmer med formeln: 

𝑎𝑛 = 2𝑛 + 2 
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Bilaga 4 Sammanställning av resultat för- och eftertest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Uppgift: Förtest Eftertest Förtest Eftertest Förtest Eftertest 

1 9/13 

(69%) 

14/14 

(100%) 

13/13 

(100%) 

11/11 

(100%) 

12/12 

(100%) 

10/10 

(100%) 

2 8/13 

(62%) 

12/14 

(86%) 

11/13 

(85%) 

4/11 

(36%) 

9/12 

(75%) 

9/10 

(90%) 

3 5/13 

(38%) 

7/14 

(50%) 

8/13 

(62%) 

3/11 

(27%) 

11/12 

(92%) 

7/10 

(70%) 

4 1/13 

(8%) 

5/14 

(36%) 

0/13 

(0%) 

3/11 

(27%) 

6/12 

(50%) 

5/10 

(50%) 

5 8/13 

(62%) 

10/14 

(71%) 

7/13 

(54%) 

8/11 

(73%) 

11/12 

(92%) 

10/10 

(100%) 

6 1/13 

(8%) 

1/14   

(7%) 

4/13 

(31%) 

2/11 

(18%) 

0/12 

(0%) 

0/10 

(0%) 

7 1/13 

(8%) 

0/14   

(0%) 

0/13 

(0%) 

1/11 

(9%) 

0/12 

(0%) 

0/10 

(0%) 


