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Matematik är uppbyggt av olika områden som alla hänger samman. Ett av de viktigaste 

områdena är algebra som ofta inleds med mönster och talföljder. Algebra har varit, och är 

fortfarande, svenska elevers svagaste område visar resultat från internationella 

jämförelser. Det som påverkar elevers kunskaper är till stor del undervisningen i skolan. 

Undervisning påverkas av lärare som i sin tur påverkas av läroplanen. Studiens syfte är 

att ta reda på hur matematiklärare tolkar det som står i läroplanen om mönster, vad de ser 

för syfte själva med att undervisa om mönster och vad området innebär för dem. 

Eftersom svenska läroplanen till skillnad från andra länders läroplaner inte är så 

detaljstyrande kan innehållet uppfattas på olika sätt. För att undersöka lärares 

uppfattningar har studien inspirerats av fenomenografi. I resultatet presenteras nio olika 

kategorier som ämnar besvara studiens tre forskningsfrågor: ”Hur beskriver lärare 

mönster inom matematik?”, ”Vad uppfattar lärare för syfte med att undervisa om 

mönster?” och ”Hur tolkar lärare innehållet om mönster i läroplanen?”. Kategorierna är 

presenterade efter skillnader och likheter. Resultatet visar bland annat att lärare tolkar 

läroplanen som otydlig och att förståelsen för mönster kan vara en medfödd talang. Det 

har även framkommit att lärare ser flera syften med att undervisa om mönster. Det 

uppfattas vara positivt för både algebra, problemlösning och logiskt tänkande. I 

diskussionen vägs resultatet mot tidigare forskning och ett resonemang om styrdokument 

och läromedel förs. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

Sökord: Mönster, läroplan, undervisning, algebra, lärare 
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______________________________________________________________________ 

Mathematics consist of several different areas that are connected to each other. One of 

the most important areas is algebra, which often is initiated by patterns and number 

sequences. Algebra has been, and still is, the weakest area for Swedish pupils according 

to international tests. What influences pupils’ knowledge is among other things, the 

education at school. The education is influenced by teachers who are influenced by the 

curriculum. The purpose of this study is to investigate how math teachers interpret the 

content about patterns in the curriculum, what purpose teachers interpret with patterns in 

their own education is and how they describe the concept pattern. Since the Swedish 

curriculum does not contain so much detailed descriptions in relation to other countries 

curriculums, there are room for different interpretations of the content.  As the study aims 

to investigate teachers’ interpretations, the study is inspired by phenomenography. Nine 

categories are presented in the result in order to answer the three research questions: 

”How does teachers describe the concept patterns in mathematics?”, ”What purpose 

does teachers interpret with their own education about patterns?” and ”How does 

teachers interpret the content about patterns in the curriculums?”. The categories are 

presented by qualitative variations of differences and similarities. The results show for 

instance, that teachers interpret the curriculum as vague and that the understanding for 

patterns could depend on inborn talent. It has also been proved that education about 

patterns can have multiple purposes. The teachers that participated in the study percept 

that it has a positive effect on pupils understanding for algebra, problem solving and 

logical thinking. Further the result is discussed in relation to earlier research and 

arguments are made about the syllabus and mathematical textbooks. At the end are some 

suggestions for further research given. 

Searching words: Patterns, curriculum, education, algebra, teacher 
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1. Inledning 

I stort sett allt vi känner till är på något sätt uppbyggt av matematik. För att kunna 

orientera sig i en matematikbaserad värld behövs kunskap och förståelse för 

matematikens alla olika områden. Alla områdena hänger ihop med varandra och behövs 

för vi ska förstå oss på omvärlden. Det vi lär oss om matematik beror till stor del på vad 

som sker i skolan. Det elever lär sig i tidiga skolår blir byggstenar mot mer avancerad 

matematik på högstadiet, gymnasiet och vidare i livet. En viktig del i matematiken är 

algebra och algebraiskt tänkande. Grunden för algebra och algebraiskt tänkande börjar 

ofta med matematiska mönster och talföljder (Rivera 2013,Radford 2003). Eftersom en 

stor del av de senare skolårens matematik består av just olika former av algebra är det 

viktigt att elever skapar förståelse och kunskap om det (Bråting & Madej, 2017). Således 

är även mönster och talföljder viktigt för att få en bra start. 

Algebra, mönster och talföljder är välbeforskat gällande exempelvis elevsvårigheter och 

undervisningsmetoder. Det finns betydligt mindre forskning, om ens någon alls, som rör 

hur lärare uppfattar innehållet om det i läroplanen och varför talföljder och mönster har 

en plats i undervisningen. Eftersom den svenska läroplanen är relativt öppen sett till ett 

internationellt perspektiv och förlitar sig mycket på lärares kompetens, är det intressant 

att undersöka närmare hur delarna om mönster i läroplanen uppfattas av lärare. Enligt 

Hill, Ball och Schillinger (2008) är god kunskap om läroplanen en viktig del av den 

kunskap lärare måste besitta. På grund av att läroplanens beskrivningar inte är så 

utförliga finns det begränsat med innehåll som lärare kan ha kunskap om i den. För att 

söka svar på hur läroplanen tolkas och vilka syften lärare ser med att undervisa om 

mönster har kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem matematiklärare 

genomförts. 

Våren 2018 gjorde jag och Ola Hyltén en litteraturstudie där vi undersökte elevers 

svårigheter, strategier och framgångsfaktorer inom det matematiska området växande 

geometriska mönster. Utöver litteraturstudien har vi dessutom genomfört två fältstudier 

med inriktning på samma område. 
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Anledningen till studien är dels ett tomrum i forskningsfältet, dels en nyfikenhet på grund 

av egna erfarenheter men även för att svenska elevers svagaste område i matematik är 

och har länge varit algebra (Bråting & Madej, 2017). Det har visat sig i internationella 

matematiktester som PISA (Programme for International Student Assessment) och 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs mönsters anknytning till läroplanen, relevanta begrepp presenteras 

och slutligen beskrivs tidigare forskning om mönster och talföljder. 

2.1 Styrdokument 

I kursplanen för matematik nämns mönster och talföljder i det centrala innehållet för 

samtliga stadier (Skolverket, 2018a). Området kan även räknas in till det som står 

angående algebra i syfte och kunskapskrav. Mönster nämns alltså explicit i det centrala 

innehållet för årskurs: 1-3, 4-6 och 7-9. Progressionen ser ut så här i det centrala 

innehållet (Skolverket, 2018a, s. 3-6): 

Årskurs 1 - 3 

”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, 

beskrivas och uttryckas.” 

Årskurs 4 – 6 

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

uttryckas.” 

Årskurs 7 - 9 

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

uttryckas generellt.” 

 

Det finns mycket gemensamt i de tre beskrivningarna, orden: ”konstrueras, beskrivas och 

uttryckas” förekommer i alla delar. Enklare mönster på lägre nivå utvecklas till mer 

avancerade och mot generella uttryck. I kommentarmaterialet för läroplanen i matematik 

(Skolverket, 2017b) står det att innehållet mönster i de tidiga åldrarna handlar om 

mönster som eleverna stöter på i vardagen. I de senare skolåren är meningen att elever 

ska utveckla en förmåga att tänka matematik mer generaliserande och utveckla 

algebraiskt tänkande.  
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2.2 Algebra 

Algebra är en underrubrik som återkommer i alla stadierna i det centrala innehållet för 

matematik. Det är vid den underrubriken som raderna om mönster och talföljder återfinns 

(Skolverket, 2018a). Algebra kan enligt Karush (1987, s. 11) definieras: ”operationer 

med tal och relationer mellan tal med användande av variabler eller 

bokstavssymboler…”. Det vill säga exempelvis ekvationer och funktioner som innehåller 

symboler som: a, b, x och y. Kerekes (2014) skriver också att algebra vanligtvis 

förknippas med bokstavsräkning men poängterar samtidigt att det är mer komplext och 

har en lång historia av många olika användningsområden. Utöver bokstavsräkning 

nämner hon även algebra som ett språk och som ett generaliserande verktyg. Algebra kan 

enligt Bråting och Madej (2017) delas upp i fem kategorier: (1) ekvivalenser, uttryck, 

ekvationer och olikheter, (2) funktionslära, (3) variabler, (4) proportionalitet och (5) 

generaliserad aritmetik. 

2.3 Algebraiskt tänkande 

I samband med algebra talas det om algebraiskt tänkande. Det finns flera sätt att beskriva 

vad algebraiskt tänkande är. Blanton och Kaput (2004) beskriver algebraiskt tänkande 

likt något som tränger igenom all matematik och att det handlar om att förstå strukturer, 

relationer och föreställningar om matematiken på ett generellt sätt. Radford (2010b) 

skriver att generaliseringar är en komplicerad del av matematiken som innefattar 

exempelvis en förståelse för regelbundenheten i ett mönster. Han belyser just 

generaliseringar som en viktig del i algebraiskt tänkande. Watson (2008) menar att 

algebraiskt tänkande delvis är en förutsättning för att kunna generalisera exempelvis 

mönster. Eftersom mönster är en del av algebra och mer avancerande mönster ofta 

handlar om att generalisera, är begreppet algebraiskt tänkande nära sammankopplat till 

området. 

 

2.4 Mönster introducerar algebra 

Seeley (2004) menar att arbetet med mönster och generella uttryck/formler är en central 

del för att utveckla algebraiskt tänkande. Hon förklarar även mönster som en rogivande 

introduktion till algebra. Även Rivera (2013) och Radford (2010) understryker att 
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mönster och talföljder ofta är första möjligheten till att börja utveckla kunskaper som 

leder till förståelse för generell och funktionell matematik. Som tidigare nämnt står det 

även i kommentarmaterialet till läroplanen i matematik att mönster ska bidra till att 

elever utvecklar algebraiskt tänkande (Skolverket, 2017b).  

2.5 Mönster 

Begreppet mönster kan ha många betydelser, men inom matematiken kan mönster 

beskrivas med hjälp av någon form av regelbundenhet och logik. Mönster kan ha många 

olika uttrycksformer, exempelvis symboler, siffror eller figurer (Kerekes, 2015). Det 

finns flera olika typer av mönster inom matematiken. Enklare typer är exempelvis 

upprepande mönster som består av återkommande strukturer där varje enskild figur inte 

utvecklas, exempelvis cirklar eller stjärnor på rad. Vidare finns även geometriska 

mönster och växande geometriska mönster (Kerekes, 2015). Strukturen i ett växande 

geometriskt mönster kan översättas till en talföljd. Ett växande geometriskt mönster med 

en talföljd kan beskrivas med hjälp av en generell formel (Rivera, 2013). För att kunna 

komma fram till en generell formel krävs bland annat en förståelse för bokstävers olika 

roller inom matematiken (Radford, 2003). När ordet mönster används vidare i uppsatsen 

syftar det till mönster med figurer och talföljder. Ett exempel på ett växande geometriskt 

mönster är figur 1 nedan. Mönstrets talföljd är: 3, 5, 7, eftersom första figuren består av 

tre tändstickor, den andra består av fem och den tredje av sju. 

 

(Figur 1,exempel på ett växande geometriskt mönster) 

I samband med växande geometriska mönster används generella formler. En generell 

formel beskriver antal byggelement i vilken figur som helst (Carraher, Martinez & 

Schliemann, 2007). I mönstret ovan skulle en generell formel kunna beskriva antal 

tändstickor i vilken figur som helst. Det är främst i samband med växande geometriska 

mönster och sökandet efter generella formler och samband som elevers algebraiska 

tänkande utmanas (Rivera, 2013). När ord som generellt eller formel används vidare är 

det den typen av förståelse som syftas. 
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2.6 Tidigare forskning om mönster 

Det finns mycket matematikdidaktisk forskning om mönster. Bland annat skriver Wilkie 

(2016) och Rivera (2013) att en vanligt förekommande svårighet med mönster är 

terminologin. De är också likt Radford (2010) inne på att symbolers betydelse ofta är 

problematiskt för elever att förstå. Radford (2010) lyfter även fram att elever som inte 

lyckas nå ett generaliserande stadie kan sakna viktiga grundläggande kunskaper om 

exempelvis prioriteringsregler. Ding, Heaton och Hartman (2012) har i sin studie kommit 

fram till att vissa elever som inte når till generalisering av mönster har svårt att se 

helheten i exempelvis ett växande geometriskt mönster. En liknande förklaring ges av 

Rivera (2013) som menar att elever kan ha svårt att se på mönster som pågående och att 

det finns en brist i förmågan att visualisera framåt. Ovan nämnda svårigheter bygger på 

en strävan att utveckla generaliserande förståelse och algebraiskt tänkande.  

Elever använder sig av olika strategier för att lyckas. Den vanligaste för att förstå olika 

typer av mönster menar Radford (2003) är att rita. Det kan hjälpa eleverna att se 

mönstrets egenskaper och underlätta visualisering av en eventuell fortsättning på 

mönstret. Vidare har han även kommit fram till att elever tar hjälp av gester och 

kroppsspråk för att förstå vad mönstret innebär. I en studie av Lannin, Townsend och 

Barker (2006) har det framkommit att många elever försöker gissa sig fram till en 

generell formel för att försöka uttrycka talföljden i ett växande geometriskt mönster. 

Gissningen kan anses vara en hypotes som testas och sedan revideras om den inte visar 

sig stämma. Rivera (2011) har kommit fram till en intressant teori som innebär att vissa 

elever kan ha en förmåga att direkt förstå strukturen i ett mönster och således besitter en 

naturlig talang för den matematiken. Vidare förklarar han även att de elever som inte 

direkt ser det, når en mer begränsad förståelse när de arbetat sig fram till det systematiskt. 

Samson (2011) menar att en central del för att undervisa om mönster är att ha goda 

kunskaper inom algebra. En annan aspekt enligt Friel och Markworth (2009) är gällande 

progressionen på innehållet i undervisningen. De anser att lärare bör starta med enkla 

mönster som ökar på ett väldigt enkelt sätt, exempelvis att mönstrets talföljd är 1,2,3 och 

så vidare. Sedan ska ökningen i mönstret stegvis bli mer avancerad och leda fram till 

växande geometriska mönster med exempelvis talföljden: 3,5,7 som i figur 1. Hourigan 
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och Leavy (2015) rekommenderar lärare att istället för att utgå från geometriska 

symboler i arbetet med mönster kan de använda autentiska saker. De uttrycker att elever 

enklare kan öva på algebraiskt tänkande om de får möjlighet att på egen hand upptäcka 

generella samband i verklighetsförankrade uppgifter. 

Det finns flera studier som tyder på att undervisning med inriktning på att förstå det 

generella i mönster är lämpligt att genomföra redan i lågstadiet (Cooper & Warren, 2008; 

Swafford & Langrall, 2000; Wilkie, 2016). Elever är, enligt dem, mottagliga för att 

utveckla algebraiskt tänkande tidigt i skolgången. 

 

  



8 
 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om lärares tolkningar om mönster i 

matematikundervisningen. Dels om innehållet i läroplanen, dels om syftet med att 

undervisa inom området. För att uppfylla detta syfte vill jag besvara följande tre 

forskningsfrågor: 

Hur beskriver lärare vad mönster innebär inom matematik? 

Vad uppfattar lärare för syfte med att undervisa om mönster? 

Hur tolkar lärare innehållet om mönster i läroplanen? 
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4. Metod 

I metodavsnittet beskrivs först hur studiens empiri har samlats in och bearbetats, sedan 

vilket teoretiskt ramverk studien har och till sist förklaras etiska aspekter, reliabilitet och 

validitet i relation till studien 

4.1 Urval 

Studien behövde anpassas efter dess förutsättningar, det vill säga begränsad tid och 

ensam forskare, därav har ett urval gjorts . Urval innebär att inte koncentrera studien på 

hela tänkbara undersökningspopulationen (Denscombe, 2018). Eftersom studien är 

småskalig och handlar om kvalitativ data är urvalet explorativt. För att välja lämpliga 

respondenter används urvalskriterier (Bryman, 2011). Kriterierna som använts är att 

respondenterna ska ha lärarlegitimation, utbildning i matematikämnet samt att de arbetar 

med matematikundervisning i årskurs 4-6 eller 7-9. Eftersom frågorna i intervjuerna 

handlar om det centrala innehållet i läroplanen för matematik samt saker som kan 

relateras till matematikundervisning är det nödvändigt att kriterierna är uppfyllda. 

För att finna deltagare till studien har jag kontaktat lärare jag känner till sen tidigare. Ett 

informationsbrev har skickats ut för att berätta om syftet med studien, omfattningen på 

intervjun och ett förslag på tid samt kontaktuppgifter till mig fanns också med (se bilaga 

1). I informationsbrevet stod det dessutom att varken lärarnas identitet eller skola ska 

kunna kopplas till dem. De intresserade lärarna svarade mig på mail och via sms och 

sedan bestämde vi tid för intervjun.  

De som jag kontaktade är lärare jag på ett eller annat vis stött på under 

verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) eller känner till på annat sätt, i och med det har 

ett bekvämlighetsurval gjorts (Denscombe, 2018). Dalen (2015) menar att det kan finnas 

en fördel av att redan ha en viss relation med respondenten som underlättar samspelet 

under intervjun. Lärarna var följande (namn är utbytt mot nummer): 

Lärare 1 har jobbat som lärare i 17 år och har under samtliga år haft matematik som sitt 

största ämne, är utbildad 1-7 lärare med Ma/No-inriktning och har undervisat från årkurs 

1-9. Just nu undervisar lärare 1 i årskurs 6-9. 
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Lärare 2 har jobbat som lärare i 19 år och är utbildad 1-7 lärare med inriktning Ma/No. 

Har under hela tiden arbetet på mellanstadiet med de två ämnena. 

Lärare 3 har varit lärare i 24 år och är utbildad 1-7 lärare i ämnena matematik, NO och 

idrott. Har arbetat både på låg och mellanstadiet och är just nu med en årkurs 5:a. Har 

under alla år jobbat mest med matematikämnet. 

Lärare 4 tog examen som 1-7 lärare 2010 men har varit borta två år från arbetet och har 

därmed jobbat sex år som lärare. Har behörighet i Ma/No och SO–ämnena och jobbar 

just nu i en årskurs 6:a. 

Lärare 5 har jobbat som lärare i 22 år på mellanstadiet och är utbildad 1-7 lärare med 

inriktning på Ma/No. Just nu jobbar hen i en årskurs 6:a.  

Lärare 6 intervjuades också men ljudfilen gick inte att använda. 

 

4.2 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

För att samla in data har kvalitativa intervjuer använts. Anledningen är att kunna få ett 

bra flöde i samtalet och utrymme till friare svar (Patel & Davidsson , 2011). Metoden är 

relevant för att få kunskaper om personers uppfattningar och syn på olika fenomen. Jag 

anser därför att kvalitativa intervjuer är adekvat för studien.  

Semistrukturerade intervjuer är konstruerade på ett sätt som tillåter spelrum under 

samtalet och intervjuschemat måste inte följas till fullo. Utrymme för följdfrågor eller 

möjlighet till att skifta ordningen på vissa frågor gör att intervjun kan ledas in på särskilt 

intressanta banor (Bryman, 2011). Till intervjuerna har ett frågeformulär (se bilaga 2.) 

utformats som ska utgöra basen för samtalet och säkerställa att alla lärare får samma 

grundfrågor. För att stärka validiteten i studien lät jag endast de oförberedda frågorna 

variera mellan samtalen. 

4.3 Genomförande 

Först gjordes ett utkast på intervjufrågor som jag mailade till min handledare som gav 

feedback. Frågorna reviderades och skickades återigen till handledare som godkände 
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frågorna. Därefter genomfördes en pilotintervju som ledde till att två frågor lades till och 

beslut togs om att visa det centrala innehållet om mönster för respondenterna. Efter att 

intervjuschemat och strukturen för samtalet kändes färdigt kontaktades potentiella 

deltagare och informationsbrevet (se bilaga 1) skickades via mail. Senare bestämdes 

möten med de lärare som tackat ja. Informationsbrevet nådde totalt nio lärare vilket 

innebar ett bortfall på fyra lärare. 

Fyra av intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplats och två via telefon. Före varje 

intervju informerade jag ytterligare en gång om premisserna; att de kan avbryta när som 

helst, deras namn och skola kommer avidentifieras och en ungefärlig tidsuppskattning på 

intervjun gavs. Före första frågan på intervjuschemat visade jag vad som står i det 

centrala innehållet om mönster. De hade även möjlighet att få läsa det igen eller få det 

uppläst under intervjun. Till de intervjuerna som gjordes på telefon skickade jag vad som 

står i det centrala innehållet som ett textmeddelande och bad dem läsa det precis innan 

intervjun startade. Jag startade inspelningen i samband med att jag ställde första frågan 

på intervjuschemat och avslutade inspelning efter dem svarat på den sista. Inspelningarna 

gjordes men hjälp av en app på min mobiltelefon. Intervjuschemat bestod av tio frågor 

med utrymme för följdfrågor (se bilaga 2). 

Efter att alla intervjuer var genomförda, transkriberades ljudfilerna och de fördes in i ett 

dokument. En av intervjuerna som gjorts på telefon visade sig vara oanvändbar då 

respondentens röst inte hade kommit med. Av hänsyn till lärarens arbetsbelastning 

ombads inte ett nytt tillfälle för intervju. Efter att fem intervjuer transkriberats skrevs 

dokumentet ut och kunde börja analyseras.  

4.4 Forskningsansats 

Fenomenografi utgår från att fenomen kan ha varierande betydelser för olika personer 

(Marton, 1981).  Olika lärare med olika bakgrund och erfarenhet kan alltså uppfatta 

exempelvis skrivningarna om mönster i läroplanen på olika sätt. Fenomenografin ämnar 

beskriva subjektiva aspekter av ett fenomen (Dahlgren & Johansson, 2016). Kroksmark 

(2007) betonar hur fenomenografin har ett tydligt värde för didaktiska kunskaper. Lärare 

och elever har stor nytta av att ta del av olika uppfattningar som framkommer i 

fenomenografiska studier, dels till den direkta praktiken, dels på en teoretisk och 

didaktisk nivå (ibid, 2007). Fenomenografi är en kvalitativ metod och forskningsansats. 
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Det betyder bland annat att syftet inte är att falsifiera eller bekräfta en hypotes utan 

komma med ny kunskap (Larsson, 1986). Inom kvalitativa metoder går det att skildra 

omvärlden efter första eller andra ordnings perspektiv. Första ordningens perspektiv är i 

princip fakta medan andra ordningens perspektiv är hur subjekt uppfattar sin omvärld. 

Andra ordningens perspektiv går alltså inte ut på att beskriva eller finna vad som är sant 

eller falskt. Fenomenografi inriktar sig på andra ordningens perspektiv (Larsson, 1986). 

Den här studien fokuserar på hur olika saker framstår, tolkas och uppfattas av 

matematiklärare, inte om de gör rätt eller fel, det vill säga andra ordningens perspektiv. 

Larsson (1986, s. 16) delar in fenomenografiska studier inom pedagogik i olika grupper. 

En av dem, Allmänpedagogiska studier, har syftet att undersöka förutsättningar för 

lärande och undervisning. Till den beskrivningen kan den här studien relateras eftersom 

lärares tolkningar av innehållet i det centrala innehållet i kursplanen för matematik och 

det matematiska området mönster är en typ av förutsättning för elevers lärande. 

Fenomenografi är även ett kvalitativt analysverktyg för att komma så nära som möjligt av 

hur något uppfattas av en individ (Kroksmark, 2007). Det viktigaste begreppet för 

perspektivet är uppfattningar, eftersom personers subjektiva syn på omvärlden är det 

centrala. Uppfattningarna brukar kategoriseras på ett hierarkiskt sätt efter kvalitet (ibid). 

Till studiens analys har en hierarkisk uppdelning efter kvalitet inte kunnat göras, därför 

fungerar fenomenografi som inspiration till forskningsansats och inte fullt som 

analysmetod. Studien är alltså inspirerad av fenomenografi men följer den inte rakt 

igenom. 

4.5 Meningskategorisering, beskrivningskategorier och 

kvalitativ analys 

Meningskategorisering används för att skapa struktur och för att skapa kategorier från 

intervjuer (Kvale 1997). I transkriberingarna sökte jag efter likheter och skillnader 

relaterat till studiens forskningsfrågor. Alltså skillnader mellan svar men som besvarar 

samma forskningsfråga och likheter mellan svar som besvarar samma forskningsfråga. 

Totalt efter noggrann analys och läsning av intervjuerna identifierades nio kategorier. 

Åtta som besvarar forskningsfrågorna på olika sätt och en enskild utanför studiens syfte. 

Kategorierna är till för att beskriva olika uppfattningar i relation till forskningsfrågorna. 

Det liknar vad som inom fenomenografin kallas för beskrivningskategorier som är ett sätt 

att presentera data efter likheter och skillnader (Kroksmark, 2007). Vidare beskrivs 
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beskrivningskategorier som innehållsrelaterade vilket betyder att kategorierna baseras på 

begreppsligt innehåll (ibid). De nio kategorierna presenteras i resultat – kapitlet. 

För att komma fram till kategorierna krävdes en noggrann analys. En kvalitativ analys 

innebär att systematiskt organisera och analysera insamlad data. Exempelvis kan 

transkriberingar av intervjuer sorteras efter skillnader och likheter, syftet är sedan att 

identifiera väsentliga delar och sålla bort det oviktiga (Fejes & Thornberg, 2015). 

Analysen i studien bygger till stor del på de sju stegen som föreslås i Fejes & Thornberg, 

2015). Steg 1 går ut på att bli bekant med sitt data. Jag läste igenom transkriberingarna 

noggrant i sin helhet och lyssnade på intervjuerna. I enlighet med steg 2 klipptes viktiga 

citat och stycken ut som sedan organiserades efter likheter och skillnader, exempelvis 

baserat på återkommande begrepp eller liknande innebörd. Vidare är steg 3 en ytterligare 

omgång sökande efter likheter och skillnader. Därefter i steg 4 ska likheterna och 

skillnaderna kategoriseras baserat på samband. I det här steget grupperades likheter och 

skillnader i relation till varje intervjufråga. Steg 5 utvecklar föregående steg eftersom 

kategorierna revideras, slås samman eller tas bort. Mina första kategorier var ordnade 

efter intervjufrågorna men gjordes nu istället om och strukturerades efter studiens 

forskningsfrågor. Kategorier i en meningskategorisering kan bestämmas och ändras 

under processens gång (Kvale, 1997). Steg 6 går ut på att döpa kategorierna, eftersom det 

är viktigt att de är tydliga krävdes flera omgångar av steg 6 i analysen. I steg 7 ska 

kategorierna granskas efter huruvida de är tydliga och unika. För min studies syfte 

reviderades kategorierna ytterligare en gång och vissa blev till en gemensam kategori. 

Kategorierna sorterades sedan efter hur de besvarade studiens forskningsfrågor. När 

kategorierna formulerades baserades de på innehållet i datan på ett så fördomsfritt sätt 

som möjligt. Enligt Fejes och Thornberg (2015) är det ett förhållningssätt som fungerar 

till studier med fenomenografi som forskningsansats. 
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4.6 Etiska aspekter 

Alla individer som har deltagit i studien har fått ge samtycke, både efter 

informationsbrevet och under inledningen av intervjun. Att deltagarna inte ska utsättas 

för kränkningar eller skada på något sätt faller under ”indvidskyddskravet” 

(Vetenskapsrådet, 2011). Det kravet har på något sätt inte brutits då samspelet fungerat 

väl och på ett respektfullt sätt med alla deltagare. Gränsen för hur deltagarnas bidrag till 

studien skyddas är dock påverkat av ”forskningskravet”. Viss information eller vissa svar 

som publiceras och eventuellt har en minimal skada på individen kan motiveras med att 

det bidrar till ett bättre samhälle (ibid). Informationen som kommer från intervjuerna och 

redovisas i den här studien kan dock inte anses vara känsligt för deltagarna.  

För att avidentifiera deltagarna i studien har deras namn ersatts med nummer. Skola de 

jobbar på kommer heller inte att nämnas. Samtliga fyra etiska krav som redogörs av 

Vetenskapsrådet (2011) kan anses vara uppfyllda. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har tagits hänsyn till. Deltagarna har fått reda 

på deras roll i studien, deltagarna har fått flera möjligheter att ge samtycke om 

deltagande, deltagarna har avidentifierats och data har enbart använts till 

forskningsändamål.  

4.7 Reliabilitet och validitet 

Till kvalitativa studier används oftast inte begreppet reliabilitet, däremot går det enligt 

Bryman (2011, s. 352) istället tala om extern reliabilitet och intern reliabilitet. Extern 

reliabilitet innebär att någon annan ska kunna utföra samma studie och få samma resultat. 

För att hålla så hög extern reliabilitet som möjligt har ett intervjuschema gjorts och en 

bestämd struktur har följts vid varje möte. Däremot skulle personen som utför studien 

behöva ha en liknande relation till respondenterna för att uppnå god extern reliabilitet. 

Med intern reliabilitet menas att metod och tillvägagångssätt för analysen beslutas av 

flera personer. Eftersom jag genomfört min studie själv kan inte intern reliabilitet uppnås. 

Validitet handlar om att studiens slutsatser ska reflektera den verklighet som har 

undersökts och på så vis hålla så hög kvalitet som möjligt (Yin, 2013). För att studien ska 

komma så nära verkligheten som möjligt och för att hålla så hög kvalitet som möjligt har 

frågorna i intervjuschemat testats i en pilotintervju. Vissa frågor har liknande innebörd 
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men har formulerats på olika sätt för att möta olika individer. En kontrollfråga på slutet 

har adderats så att möjligheten fanns att lägga till något som glömts eller som upplevdes 

vara viktigt för respondenten. När jag varit osäker på innebörden av vissa svar har jag 

kontrollerat vad respondent menade med en fråga. Samtalen har spelats in och 

intervjuerna har transkriberats ordagrant. Yin (2013) skriver att kvalitativa studier med 

hög validitet kan generaliseras till en större population. Eftersom ett bekvämlighetsurval 

har gjort kan en generalisering dessvärre inte göras på den här studiens resultat (Bryman, 

2011). 
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5. Resultat 

Resultatet består av fyra delar, en del till varje forskningsfråga: ”Hur beskriver lärare 

mönster inom matematik?”, ”Vad uppfattar lärare för syfte med att undervisa om 

mönster?” och ”Hur tolkar lärare innehållet om mönster i läroplanen?”. Två - tre 

kategorier per forskningsfråga har identifierats och presenteras i samband med respektive 

del. Sista delen består av en kategori som inte besvarar någon av forskningsfrågorna men 

den har valts att tas med den ändå för att den kan anses vara intressant.5.1 Två olika sätt 

att beskriva matematiska mönster 

Ett resultat som framkommer av intervjuerna är att de fem lärarna som deltagit i studien 

uppfattar matematiska mönster på två olika sätt. Tre av lärarna uppfattar mönster på båda 

sätten och har således bidragit till båda kategorierna. Svar i samband med de två 

frågorna: ”Vad innebär mönster i matematikundervisningen för dig? och ”Vad uppfattar 

du att området mönster innehåller för matematik?” har bidragit till den här delen av 

resultatet. Studiens tredje forskningsfråga: Hur beskriver lärare vad mönster innebär 

inom matematik? besvaras med hjälp av de två kategorierna nedan.  

5.1.1 Nästan allt kan beskrivas som mönster 

Samtliga lärare uppfattar att mönster hänger ihop med de flesta andra delarna i 

matematiken. När de tog sig lite tid att tänka valde de exempelvis, efter att ha nämnt 

några exempel på områden som ingår i mönster, att istället stanna upp och säga att det 

ingår det mesta. Ett citat från lärare 1 och ett från lärare 3, påminner om varandra och 

besvarar hur de uppfattar mönster inom matematik: 

”… ja tänker att mönster… i någon form kommer det ju in på allt” (Lärare 1) 

”Ah vad klurigt, det kommer ju in på så mycket på något sätt” (Lärare 3) 

Vad som också bidrar till någon form av gemensam uppfattning om att mönster ingår i 

mycket, är bredden på begrepp och matematiska områden som nämndes. Följande 

matematiska områden förekom i intervjuerna vid minst ett tillfälle: 

multiplikationstabellen, koordinatsystem, bråk, decimaltal, ränta, programmering, 

algebra, geometri, problemlösning, sannolikhet, samband och förändring. Det beskriver 

att mönster innebär mycket inom matematik för lärarna i studien. 
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5.1.2 Figurer och talföljder beskrivs som mönster 

Även om alla lärarna på något sätt uttryckte att mönster ingår i det mesta förekom det 

mer direkta svar. Tre av lärarna uttryckte att mönster i matematikundervisningen för dem 

är talföljder och olika mönster med bilder eller figurer. Till skillnad från kategorin ovan 

är det mer konkret och specifikt i den här. Med hjälp av tre citat kan kategorin svara på 

forskningsfrågan: ”Hur beskriver lärare vad mönster innebär inom matematik?” 

Lärare 4 konkretiserar genom att nämna talföljder, samband och utveckling. Det går att 

förstå samband och utveckling som den generella ökning som förekommer i ett växande 

geometriskt mönster. Så här säger läraren: 

”Men för mig om ja ska säga vad mönster är för mig så ser jag mycket talföljder och 

samband och utveckling och så” (Lärare 4) 

Precis som lärare 4 är även lärare 2 är inne på talföljder. Istället för samband och 

utveckling nämns ökning och minskning av mönster, alltså ökning eller minskning 

mellan figurer i ett mönster. Hen kopplar mönster nära växande geometriska mönster 

eftersom ord som fortsätter används. Fortsätter, talföljd, bildligt är begrepp som tydligt 

vittnar om lärarens konkreta uppfattning om vad mönster innebär. 

”… ja typ talföljder, att de ökar eller minskar på något sätt, eller så är de ju… bildligt 

mönster man ritar, så ska man se ett mönster, så fortsätter de mönstret de är väl ungefär 

de som ja har eller förknippar det med” (Lärare 2) 

Istället för talföljder använder lärare 3 ordet talmönster för att beskriva vad mönster 

innebär. För att vara säker på vad som menades kontrollerade jag med att fråga ifall det 

var talföljder hen syftade på. Förutom talföljder, förknippar lärare 3 matematiska mönster 

i samband med algebra och bokstäver. Det kan betyda en generell formel i det här 

sammanhanget. 

”… att till en början i de lägre åldrarna så är de ju mycket med enkla talmönster och 

även…vad heter det…bilder och enkla saker så som sen byggs det ju på ju äldre de blir 

att man fortsätter och få över det i algebran med bokstäver och annat”(Lärare 3) 
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Bokstäver i sammanhanget kan som sagt kopplas till en formel i samband med ett 

mönster. Lärarens utsaga visar tydligt på att talföljder och figurer är vad hen associerar 

till mönster inom matematik. Citaten visar på att de förknippar mönster på i stort sett 

samma sätt som det står i det centrala innehållet. 
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5.2 Tre olika syften med att undervisa om och med 

matematiska mönster 

För att besvara den andra forskningsfrågan: ”Vad uppfattar lärare för syfte med att 

undervisa om mönster?” presenteras tre olika kategorier. Varje kategori beskriver varsitt 

syfte. Det är relevant att poängtera att dem flesta lärarna såg fler än ett syfte med 

undervisningen om mönster. Kategorierna skiljer sig åt men kan även ses som att de 

samspelar, då olika syften nämndes samtidigt i vissa svar. Ordningsföljden på hur 

kategorierna presenteras är baserat på hur mycket de olika syftena har nämnts i 

intervjuerna.  

5.2.1 Mönster gynnar algebra 

Vid samtal och frågor som berörde syfte med undervisning eller vad arbete med mönster 

kan vara bra för nämndes algebra ofta. Begreppet algebra dök alltså upp i samband med 

olika frågor från intervjuschemat. Lärarna pratade bland annat om att det är viktigt att ha 

med mönster och talföljder i undervisningen för att eleverna ska kunna förstå det okända, 

vilket kan kopplas till algebra. Vid några svar nämnde lärarna att mönster ska övergå till 

mer generell matematik senare eller att det mynnar ut i något mer abstrakt. Sannolikt 

menade de att arbetet med mönster i de tidiga årskurserna ska underlätta arbetet med 

algebra som kommer i de senare skolåren. Eftersom algebra i sig är ett brett område, 

finns det variationer i kopplingarna till algebra. I citatet nedan vittnar användningen av 

begreppet generellt om kopplingen till algebra: 

”att se det... att se en utveckling... att liksom förstå att matematiken skapar vägar för det 

här generella, det är ju dit man vill att de ska komma… inte det här att amen nästa 

figur... ah den ser ut såhär den kan jag måla upp, men alltså förstå att jag kan ta reda på 

figur 75 i det här mönstret om jag bara förstår den generella utvecklingen med 

mönstret” (Lärare 5) 

Läraren nämner inte begreppet algebra explicit men det går att förstå det som att hens 

undervisning om mönster har som syfte att utveckla elevers algebraiska tänkande. Ett 

exempel på när algebra nämndes explicit kommer från lärare 3 som reflekterar över vad 

mönster i matematikundervisningen innebär: 
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”Sen byggs det ju på ju äldre de blir, att man fortsätter få över det i algebran med 

bokstäver och annat” (Lärare 3) 

Senare under intervjun förstärker lärare 3 det hela med att säga att mönster är grunden för 

hela algebrakapitlet. Ett tredje exempel kommer från intervjun med lärare 4 som ser att 

mönster kan underlätta ekvationslösningar.  

”… mönster är en grund för att liksom ekvationslösning…att förstå det här okända” 

(Lärare 4) 

Alla tre citaten är exempel på hur undervisning om mönster kan ha som syfte att bidra till 

elevers förståelse för algebra. Det går att förstå lärarnas svar som att arbetet med mönster 

och talföljder gynnar algebran och elevernas möjligheter till att förstå ekvationer, 

funktioner och liknande.  

5.2.2 Mönster gynnar problemlösningsförmågan 

Ett annat syfte som kan urskiljas från intervjuerna är att undervisning om mönster anses 

gynna problemlösningsförmågan. Inom kategorin finns två varianter. En typ av 

uppfattning är att problemlösningsförmågan utvecklas med hjälp av att arbeta med 

mönster och talföljder. En annan är att mönster och talföljder kan fungera som 

problemlösning och därigenom utveckla problemlösningsförmågan. Ett exempel på det 

första sättet att se det kommer från när lärare 5 svarar på vad undervisning om mönster 

har för syfte i hens undervisning: 

”Hitta olika strategier för att lösa olika problem, man ger dem metoderna för att kunna 

lösa det” (Lärare 5) 

Lärare 3 har ett liknande förhållningssätt som lärare 5 och nämner att mönster är en 

grund för bland annat problemlösning, så här säger hen: 

”Asså om man tittar på mönster så tycker jag ju det är egentligen grunderna för ett 

logiskt tänkande om man säger så och… och är grunden för...för problemlösning och 

mycket annat.” (Lärare 3).  
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Eftersom läraren väljer att säga att mönster till och med är grunden för problemlösning 

har mönster ett syfte i hens undervisning direkt kopplat till elevernas 

problemlösningsförmåga. 

5.2.3 Mönster utvecklar logiskt tänkande 

Den sista kategorin som besvarar ovanstående forskningsfråga är inte lika tydlig. När 

frågor om syftet med undervisningen om mönster eller syftet med skrivningarna i 

läroplanen ställdes, dök begreppet logiskt tänkande upp vid flera tillfällen. Det är svårt att 

veta om lärarna menade samma sak eller exakt vad logiskt tänkande innebär för dem. En 

tolkning är att mönster och talföljder handlar om att tänka logiskt, en annan är att logiskt 

tänkande kan utvecklas i samband med undervisningen. Nedan visas en samtalssekvens 

mellan mig och Lärare 4 som exemplifierar båda synsätten:  

I: ”Vad tror du de som skrev läroplanen hade för idé när raderna om mönster kom till?” 

L4: ”Eh oj ja du... haha... eh… enkla mönster talföljder (läser)… oj… eh ja... svår 

fråga”  

I: ”Ja”  

L4: ”Hehe hur ja ska ja tänka kring den, det är ju egentligen inte så mycket progression i 

årskurs... eller...i stadierna… 

I: ”Om man vrider på frågan och ställer frågan… vad tror du de såg för syfte med att ha 

det i läroplanen i det centrala innehållet..? 

L4. ”Ja men jag tänker att eh… de är mycket logik i mönster, logiskt tänkande att eh… 

många barn har lite, som har svårt för de logiska tänkandet har väldigt svårt framöver i 

matten och mycket… mycket runt omkring så att säga.”  

Alltså kan logiskt tänkande vara en förutsättning för att förstå sig på mönster samtidigt 

som det kan utvecklas i samband med det. Logik kan betyda att regelbundenheten i ett 

mönster och hur det utvecklas men det kan också betyda något bredare i relation till logik 

i allmänhet. Mönster har i vilket fall ett syfte som innebär att utveckla elevers logiska 

tänkande.  
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5.3 Hur lärare tolkar innehållet om mönster i läroplanen 

Tre olika typer av kategorier har identifierats som kan besvara forskningsfrågan: ”Hur 

tolkar lärare innehållet om mönster i läroplanen?”. De tre kategorierna skiljer sig 

mycket åt från varandra. Anledningen till att de beskrivs i samma del av resultatet är för 

att de har med tolkning av läroplanen att göra. En kategori beskriver vilken typ av 

mönster lärarna tolkar att läroplanen syftar till i årskurs 4-6, en beskriver läromedels 

påverkan på undervisning i relation till läroplanens påverkan och en beskriver att lärarna 

uppfattar läroplanen som otydlig. I intervjuschemat fanns främst två frågor som rörde 

innehållet i läroplanen: ”Vad tror du de som skrev läroplanen hade för idé när raderna om 

mönster kom till?” och ”Hur ser du på progressionen mönster har i läroplanen?”. Svar i 

samband med de två frågorna som har en direkt koppling till läroplanen har lett till 

kategorierna nedan. 

5.3.1 ”Generellt” kan tolkas in redan i årskurs 4-6 

Fyra av lärarna bidrog med svar, som tydde på att de tolkar att det finns utrymme för att 

arbeta med området mönster på ett generellt sätt i åk 4-6. Generellt kan exempelvis 

innebära att skapa formler och söka samband i växande geometriska mönster. Även om 

inte alla uttalade ordet generellt exakt så pratade de istället om exempelvis formler eller 

att ”lösa mönstret”. Eftersom ordet generellt först förekommer i det centrala innehållet 

för årskurs 7-9 är det intressant att de tolkar det på det viset. Skillnader inom kategorin är 

hur och på vilket sätt generell matematik uppenbarar sig. Lärare 5 som arbetar i årskurs 6 

säger att generella lösningar till mönster kan fungera som en utmaning för sina elever: 

”jag tycker att för de vassaste eleverna att man ska utmana dem att hitta mönster, eller 

generella lösningar till det” (lärare 5) 

I slutet av intervjun nämner läraren även att ett möjligt kriterium för att få betyget A i 

matematik, kan vara att kunna hitta en generell formel till ett mönster. Om det kan vara 

ett kriterium för ett visst betyg i årskurs 6, innebär det att eleverna bör ha stött på det 

tidigare för att få chansen att lära sig det. Även lärare 2 säger att det generella i ett 

mönster är något eleverna stöter på i årskurs sex. Så här svarar lärare 2 på en följdfråga 

gällande var elever befinner sig i årskurs sex: 
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”Då (i årskurs 6) tror jag väl att de allra flesta har fått grepp om det här då. Till 

exempel om figurer, alltså att ett mönster med bilder eller figurer, att de löser sådana” 

(lärare 2) 

Samma sak här, om eleverna anses kunna hitta formler i årskurs 6 lär arbetet med 

området startat tidigare än så för att nå dit. Lärare 2 är dessutom inne på att de flesta 

klarar av det vilket också tyder på att det förmodligen berörts flera gånger under årkurs 4-

6 där hen jobbar. 

En intressant aspekt till den här kategorin är att lärare 1 inte alls uppfattar att mönster, 

talföljder och formler ens berörs under mellanstadiet. Lärare 1 upplever att det först 

kommer i årskurs sju. Samtidigt berättade lärare 3 att talföljder och mönster behandlades 

när läraren arbetade i årskurs 1-3 och föreslår dessutom att de borde kunde testa enklare 

formler i dem åldrarna. 

5.3.2 Läromedel är tolkningen av läroplanen 

Den här kategorin besvarar forskningsfrågan om läroplanen eftersom läromedlen verkar 

påverka hur mycket och när något görs nästan lika mycket, om inte mer än läroplanen. 

Flera svar från lärarna handlade om innehållet i olika läromedel, ifall det var mycket eller 

lite, men främst att det påverkar undervisningen. Det besvarar inte forskningsfrågan 

direkt utan indirekt. I samband med delar av intervjun som handlade om innehållet i 

läroplanen gled samtalet in mot läromedel. Det framkommer av intervjuerna att 

tolkningen av läroplanen beror på sätt och vis på vilket läromedel lärare har och hur 

mycket eller lite innehåll matematikböckerna har om mönster. Lärare 4 uttrycker att de 

arbetar med generella lösningar och nämner det i samband med läromedlet: 

”matteboken pratar ju jättemycket om generella lösningar”(Lärare 4). 

Begreppet generellt förekommer som sagt först i det centrala innehållet för årkurs 7 -9 

men eftersom det tas upp i läromedlet förekommer det i undervisningen tidigare. Ingen 

fråga ställdes direkt mot läromedlet utan det kom upp i lärarnas associationer och 

tolkningar. 
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Lärare 1, som tidigare nämnt att mönster och talföljder är något som tas upp först i 

årskurs 7 menar, att en anledning är läromedlet. Hen uttrycker sig så här efter att ha 

funderat lite: 

”Jag vet i sjutton, det har jag nog varit dålig med att jobba med på mellanstadiet. Det 

slog mig varför kan man inte göra det. Det borde man ju kunna göra, det har jag faktiskt 

aldrig reflekterat över… eh jag tror man blir lite styrd av boken.” (Lärare 1). 

I det här fallet förekommer uppenbarligen inte mönster och talföljder i det läromedel 

lärare 1 använder på mellanstadiet. Det verkar också vara anledning till att det inte 

förekommer i lärarens undervisning eftersom hen upplever sig styrd av matematikboken. 

5.3.3 Läroplanen uppfattas som otydlig 

Sista kategorin som besvarar forskningsfrågan om hur lärare tolkar läroplanen, handlar 

om att innehållet i den uppfattas som otydligt. Alla lärare, utom en, nämnde på något vis 

att de tycker att innehållet i läroplanen är otydligt. De flesta tvekade också länge på fråga 

sex: ”Vad tror du de som skrev läroplanen hade för idé när raderna om mönster kom 

till?”, och uttryckte att frågan var svår. Under hela intervjun hade de tillgång till att läsa 

eller få det centrala innehållet om mönster uppläst. Även före intervjun tog samtliga 

lärare en titt på vad som står där. Både långa pauser, betänketid och konkreta utsagor 

tyder på osäkerhet om vad som menas. Ett tydligt exempel på att lärare 4 anser att 

läroplanen är otydligt framkommer av följande samtalssekvens: 

I: ”Hur ser du på progressionen mönster har i läroplanen?” 

L4: ”Rent konkret?”  

I: ”Precis” 

L4: ”Så är det ju inte så ganska, så jättemycket progression tänker jag när jag läser det. 

Men …, så är det ju lite generellt i läroplanen att det är ganska, är lite, inte så tydligt 

beskrivet” 

Läraren påpekar inte bara att just delarna i det centrala innehållet om mönster är otydligt, 

utan även att läroplanen är otydlig i allmänhet. Ytterligare ett exempel på att läroplanen 
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uppfattas som otydlig och svår att tolka framkommer när lärare 1 läser och tolkar det 

centrala innehållets progression: 

”ja just det, ja generellt blir väl att... jag är inte helt med på vad de menar, det är ju 

frågan, om man menar... om uttryck är... det är ju rätt flummigt” (Lärare 1) 

Lärare 1 tycker det är svårt at veta vad som menas med ordet generellt och upplever den 

delen i det centrala innehållet som flummigt.  
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5.4 Övrig kategori 

Den sista delen innehåller en kategori som står för sig själv då den inte direkt kan knytas 

an till forskningsfrågorna. Anledningen till att den finns med är att den kan anses bidra 

med värdefull och intressant information. 

5.4.1 Mönster har med medfödd talang att göra 

Kategorin består av liknande uppfattningar från lärarna om att mönster är något som 

vissa elever kan direkt, eller inte kan alls. Det framkom i intervjuerna att tre av lärarna 

upplever att förståelsen för mönster och talföljder kan bero på medfödd talang. Kategorin 

innehåller även en uppfattning om att förståelsen för mönster kan vara något man absolut 

inte kan, det vill säga att man saknar talangen för det. Lärare 2 använder ordet ser som att 

eleverna direkt förstår och besitter talangen: 

”om man nu inte ser det direkt, en del ser ju direkt... de behöver ju liksom aldrig tänka 

på vad de gör knappt” (Lärare 2) 

Ett citat från lärare 4 visar på att hen uppfattar att mönster är något som elever kan eller 

inte kan:  

”amen det känns som ett sånt där ämne i matten som antingen kan du eller så kan du 

absolut inte” (Lärare 4) 

Alltså är en uppfattning i relation till undervisning om matematiska mönster att det är 

något vissa elever har förutsättningar för och vissa inte.  
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6. Diskussion 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i tre delar. I den första delen diskuteras studiens metod, i 

den andra delen diskuteras studiens resultat och i den tredje ges förslag på vidare 

forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Studien har sin grund i främst två ramverk fenomenografi som inspiration till 

forskningsansats och meningskategorisering/beskrivningskategorier med kvalitativ 

analys som analysverktyg. Forskning som strävar efter att undersöka hur fenomen 

uppfattas av individer är lämplig att utgå ifrån fenomenografin (Marton, 1981). Eftersom 

syftet med studien var att ta reda på matematiklärares syn på olika fenomen ansågs det 

vara en lämplig forskningsansats. En fenomenografisk forskningsansats är en kvalitativ 

metod vilket också innebär att den passar väl till studier vars data bygger på kvalitativa 

intervjuer (Fejes & Thornberg, 2015). Den här studiens data kommer från fem 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med matematiklärare. Jag tror att det gav studien 

ett mer kvalitativt resultat sett till syftet än vad en kvantitativ metod hade gjort. Studiens 

syfte tjänades bäst av en ansats som fenomenografin eftersom den typen av 

forskningsansats söker svar hos individers uppfattningar av omvärlden (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Studien bygger på samma föreställning om kunskap som 

fenomenografin bygger på, alltså att olika saker, (exempelvis mönster i 

matematikundervisning) kan innebära olika saker för olika personer (Larsson, 1986). 

En svårighet med fenomenografi som forskningsansats är att inte blanda in sina egna 

föreställningar när tolkningar av exempelvis intervjuer görs (Kroksmark, 2011). Lärarnas 

svar och uppfattningar av de olika fenomen som intervjuerna behandlat baseras på deras 

erfarenheter. Därför har det varit viktigt att inte tolka in mina erfarenheter i deras svar. 

En aspekt att vara öppen med är min oerfarenhet på flera olika punkter. Det är första 

gången jag har genomfört intervjuer och första gången jag analyserar data på det här 

sättet. Det innebär naturligtvis en svaghet för studiens validitet. Under intervjuerna kan 

jag oavsiktligt ha lett respondenterna mot vissa typer av svar på grund av mina egna 

föreställningar om fenomenen vilket också är en svaghet. Det är något som kan hända när 

intervjustudier görs (Bryman, 2011). Tolkningar av innehållet kan också bli fel eftersom 

det nästan är oundvikligt att inte påverkas av sina egna föreställningar (Larsson, 1986). 
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Deltagarna i studien är relativt få och kommer enbart från två olika skolor. Troligtvis 

hade data blivit mer innehållsrik, identifierat både tydligare och fler likheter om 

skillnader av uppfattningar om matematiska mönster, syftet med att undervisa om 

mönster och innehållet om mönster i läroplanen. 

För att använda fenomenografin som analysmodell behöver fokus ligga på att hitta 

variationer och kategorisera data på ett kvalitativt hierarkiskt sätt (Marton, 2000). I 

analysen var det svårt att förhålla sig till de premisserna vilket ledde till att 

meningskategorisering och kvalitativ analys utgjorde ramen för analysen. Det är ett 

ställningstagande som gjordes för att presentera data i resultatet på ett mer intressant sätt. 

Larsson (1986) skriver att det viktigaste i kvalitativ metod är att använda en modell som 

på bästa sätt kan beskriva fenomenen som står i fokus. För studien har det inneburit att 

inspireras av fenomenografin men inte strikt följa den. Vidare poängterar han vikten av 

ett passande arbetssätt till studien snare än den bästa metoden, ”Problemet för studenter 

bör inte vara att välja den bästa metoden i allmänhet, utan snarare att välja den 

lämpliga metoden för just deras uppsatsproblem” (ibid, s. 8). Det är precis vad jag har 

försökt göra genom att komplettera fenomenografin. Meningskategorisering och 

beskrivningskategorier gjorde att kategorier kunde presenteras efter tematiska likheter 

och svarsfrekvens vilket passade studiens empiri och syfte bättre (Kvale, 1997). Däremot 

är svarsfrekvensen mindre relevant eftersom deltagarantalet var lågt. Med bättre kunskap 

om fenomenografin och kvalitativa intervjuer hade studien kunnat genomföras med 

fenomenografi även som analysverktyg. Det är rimligt att tro att resultatet hade kunnat 

bli annorlunda om studiens metod och teoretiska ramverk varit tydligare synkroniserat.  

 Min åsikt är att jag funnit en metod och ett analysverktyg som passar studien väl och har 

gjort att forskningsfrågorna har kunnat besvaras på ett tillfredställande sätt. Jag är 

däremot medveten om att studien inte strikt följer forskningsansatsen fenomenografi utan 

snarare är inspirerad av den.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Frågor att ställa efter att ha genomfört studien och analyserat resultatet är bland annat; är 

tolkningar av läroplanen likvärdigt? Är läroplanen tillräckligt tydlig? Är syftet med 

mönster i matematikundervisningen bredare än vad som beskrivs i läroplanen? Det är 

större frågor än vad som kan besvaras av den här studien men det går att resonera kring 

dem.  

6.2.1 Lärare tolkar läroplanen olika, likvärdighet? 

Resultatet i studien visar många likheter men också många skillnader bland lärarnas 

uppfattningar. En första intressant sak att ta upp i relation till forskningsfrågan: Hur 

tolkar lärare innehållet om mönster i läroplanen? är det faktum att en lärare kan tolka 

läroplanen på ett vis som innebär att elever inleder arbetet med mönster och talföljder i 

årskurs sju medan en annan uppfattar att det rent av är för lite av det i årskurs 1-3. En av 

de viktigaste sakerna som står i läroplanen (Skolverket, 2018b) är att elever har rätt till en 

likvärdig skola. Är det likvärdigt och rättvist att elever i en skola eller kommun börjar 

räkna på ett specifikt område i matematiken hela fem – sex år tidigare än i en annan. 

Speciellt prekärt blir det eftersom flera forskare anser att mönster fungerar som en 

inledning till algebraområdet (Radford, 2010; Rivera, 2013). Det kan innebära ett stort 

försprång eller förlorade möjligheter att införskaffa kunskaper inom algebra som senare 

skulle kunna leda till ett yrke eller en utbildning. Kunskap om algebra är viktigt för i 

princip hela skolgången (Bråting & Madej, 2017). Om det kan skilja flera år mellan när 

elever introduceras till ett av de viktigaste områdena i matematik är det en svaghet för 

likvärdigheten i svensk skola. Läroplanen är något alla lärare måste förhålla sig till, 

frågan som går att ställa är om den ska ha så pass mycket tolkningsutrymme att det kan 

skilja så mycket. Även lärarna som deltog i studien påpekade läroplanens otydlighet 

vilket också kan innebära ytterligare negativa aspekter för likvärdigheten. Det fria och 

det tolkningsbara innebär ett stort ansvar för lärare, men kanske borde lärare behöva ta 

mindre ansvar för att skolan är likvärdig på det sättet. En faktor för att vara en bra lärare 

och således erbjuda en bra undervisning är enligt Hill et. al (2008), att ha goda kunskaper 

om läroplanen. I svenska läroplanen finns mycket tolkningsutrymme och det står inte 

särskilt specifikt i de olika delarna. Det innebär att lärare i Sverige inte har så mycket de 

kan ha kunskap om i läroplanen. Även om de vet exakt vad som står där i kan det 

uppenbarligen tolkas ganska olika. Kanske skulle det underlätta för lärare om det centrala 
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innehållet var tydligare beskrivet. Med tydligare och mer utförliga beskrivningar ges 

lärarna möjligheter till att kunna innehållet istället för att behöva tolka det. 

6.2.2 Syftet med undervisningen 

Trots att lärarna som deltog i studien uttryckte att läroplanen är otydlig och inte alltid 

känner sig säkra på vad som menas, verkar de ändå jobba mot ungefär samma mål. Att 

ett mål med undervisningen om och med mönster är för att ge elever möjligheter till att 

förstå algebra och börja utveckla algebraiskt tänkande framgår av resultatet. Även om 

algebraiskt tänkande inte nämns explicit går det ändå att koppla det till lärarnas utsagor. 

Seeley (2004) hävdar att algebraiskt tänkande utvecklas av att arbeta med mönster och 

generella formler. Deltagarna i studien har gett flera svar som tyder på att de arbetar med 

just det och av den anledningen och därmed delvis besvarar forskningsfrågan: Vad 

uppfattar lärare för syfte med att undervisa om mönster? 

Hur lärare tolkar innehållet om mönster i läroplanen och vad de ser för syfte med att 

undervisa om mönster hänger ihop. Ordet generellt i matematiksammanhang kan 

förknippas med algebraiskt tänkande (Seeley, 2004). I det centrala innehållet för 

matematik nämns inte ordet generellt varken för årkurs 1-3 eller 4-6 (Skolverket, 2018b). 

Trots det har flera lärare som deltagit i studien uttryckt att de behandlar generell 

matematik i området mönster i årskurs 4-6. De tolkar alltså att det finns utrymme för att 

ha med mer än vad som står med, om de själva ser ett syfte med det i undervisningen. De 

har i och med den tolkningen samtidigt gett intrycket att ett av syftena med att undervisa 

om mönster handlar om att eleverna ska utveckla algebraisk tänkande. Generella formler 

och generella samband handlar om just algebraiskt tänkande (Watson, 2008). 

Anledningen till att lärarna tidigt undervisar om och arbetar med det generella inom 

mönster kanske grundar sig i samma slutsatser som framkommit i en del tidigare 

forskning. Cooper och Warren (2008), Swafford och Langrall (2000) och Wilkie (2016) 

menar att elever är mottagliga för den typen av innehåll tidigt i skolåren. Har lärarna som 

deltagit i studien sett samma sak och därför undervisar om det tidigare än vad som står i 

läroplanen. De kanske har sett att eleverna är receptiva för förstå generella samband och 

användningen av formler på mellanstadiet och utnyttjar det för att utveckla elevernas 

algebraiska tänkande. Visserligen står det i det centrala innehållet för matematik åk 4-6: 

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

uttryckas”(Skolverket, 2018a, s.4) den beskrivningen kan säkerligen för någon rymma 
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generella formler. Frågan är då varför exakt samma mening behålls för årskurs 7-9 

förutom att ordet generellt läggs till. Det står heller inte i kommentarmaterialet när det 

ska övergå till generellt, bara att de ska öka successivt i svårighetsgrad i takt med elevers 

förståelse (Skolverket, 2017b). 

En komplex aspekt som är värd att fundera över är att flera forskare beskriver att 

okunskap om bokstävers och symbolers betydelser inom matematiken är en anledning till 

att elever har svårt med att finna en generell formel till mönster (Wilkie, 2014; Radford, 

2010; Rivera, 2013). Samtidigt ser lärarna i studien att undervisningen med mönster och 

arbetet med formler kan bidra till att eleverna lär sig om ekvationer, koordinatsystem och 

andra områden som kräver just en förståelse för bokstävers betydelser i matematiken. 

Behövs arbetet med mönster och formler för att kunna förstå olika symbolers betydelser 

inom exempelvis ekvationer eller är det tvärtom? Förmodligen är det för radikalt att 

vända på det så svart och vitt. Det är rimligt att tro att det samspelar åt båda hållen. 

Lärarna har uttryckt både att mönster innehåller algebra samt att det är något de arbetar 

med för att komma in på algebra i undervisningen. Det bör flyta samman eftersom 

mönster både anses vara en grund för att introducera algebraområdet, samtidigt som delar 

av algebran är väsentliga att ha kunskap om, för att kunna förstå komplexa delar inom 

mönster (Radford, 2010). 

Utöver att det finns en nära koppling mellan mönster och algebra framkom det även att 

vissa av lärarna som deltog i studien ser att mönster bidrar till utvecklingen av elevers 

problemlösningsförmåga. Det är något som inte framkommit specifikt av den forskning 

som jag tagit del av. Eventuellt används mönster på ett sätt som gynnar fler områden än 

bara algebran.  

6.2.3 Läromedel påverkar 

Ytterligare en intressant anledning till när mönster förekommer i undervisning kan vara 

läromedlen, några av lärarna har antytt att innehållet i undervisningen till stor del 

påverkas av läromedlen. Jag tror att det förmodligen är en kombination. Delvis beror 

innehållet i undervisningen på läromedlen och delvis på lärarnas uppfattningar om 

elevers kunskapsnivå. Däremot beror det kanske lite mindre än vad man tror på 

innehållet i läroplanen. Kanske är det så att lärarnas kompetens att tolka vad som står och 

sedan anpassa det efter deras elever gör att det fungerar ändå? En fråga är: varför har inte 
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skolverket utformat läromedlen som används på skolorna? Skulle inte det kunna vara en 

garant för att undervisningen blir mer likvärdig? Lärarna kan fortfarande ha kvar friheten 

att anpassa materialet efter deras elever. Eftersom läromedel är en stor del av 

matematikundervisningen, varför ska de inte utformas av samma institution som utformar 

styrdokumenten? Skolor lägger dessutom både tid och pengar på att välja läromedel. 

Ungefär på det viset var det för många år sedan i Sverige, går det att göra ett nytt försök? 

6.2.4 Mönsters innebörd 

Forskningsfrågan: ”Hur beskriver lärare mönster?”, besvarades i resultatet bland annat 

med att lärarna som deltog i studien uppfattar att det ingår i det mesta. Rivera (2013) och 

Radford (2010) är tydliga med att mönster kopplas till algebra. Lärarnas svar visar att de 

uppfattar att det finns en relation till mycket mer. Det kanske har både för- och nackdelar. 

Svenska elever presterar sämre specifikt inom algebra på internationella matematiktester, 

men har börjat presterat bättre i andra områden (Bråting & Madej, 2017). Om lärare 

kopplar samman området med mönster och talföljder med många andra områden kanske 

det gynnar helheten. Alltså kanske snittvärdet för alla områden gynnas av att ha den 

approachen. Däremot kanske det är på algebrans bekostnad? Det kan låta motsägelsefullt 

eftersom de flesta av lärarna i denna studie ändå kopplar syftet med mönster i 

undervisningen till algebra. Det kanske inte är lika tight sammankopplat och berörs lika 

mycket i samband med algebra specifikt som i andra länder. Det är inga slutsatser jag kan 

dra eftersom studien endast bygger på intervjuer av fem lärare, men det väcker frågor. 

Rivera (2011) menar att vissa elever har en medfödd färdighet att se och förstå det 

generella sambandet i ett mönster. Han menar även att en orsak till att elever inte kan se 

det generella sambandet i ett mönster beror på att de inte har förmågan att visualisera och 

se framåt i ett mönster. Båda sakerna påminner om vad tre av lärarna har sagt angående 

att vissa elever kan se direkt och andra inte ser det alls. Kan det vara så att de eleverna 

som lärare 4 och lärare 2 beskriver har förmågan att visualisera framåt. Kanske är det 

också så att de eleverna som ”absolut inte kan” helt enkelt inte kan visualisera och 

fastnar i det som är befintligt. Det kan tyckas vara dömande och kontroversiellt att mena 

att några elever har en viss algebraisk förståelse naturligt, men i och med lärarnas och 

Riveras iakttagelser är det inte orimligt att tro att det ligger något i det (ibid). Alternativt 

har de eleverna som uppfattas ha en medfödd talang lärt sig förstå matematik på det viset 

med hjälp av andra områden? 
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6.2.5 Slutord 

Den finns en koppling mellan alla tre forskningsfrågor, syftet och resultatet. Beroende på 

hur lärarna tolkar läroplanen, hur de uppfattar vad mönster i matematiken innebär och 

vilket syfte de uppfattar med att undervisa om mönster, påverkas undervisningen för 

elever. Om en lärare tolkar att växande geometriska mönster och generella formler berörs 

först i årskurs 7, uppfattar att mönster ingår i det mesta och uppfattar att syftet är att bidra 

till problemlösningsförmågan kommer det påverka elevers förutsättningar på ett sätt. Om 

en annan lärare börjar med formler och mönster i årskurs 1-3, uppfattar mönster konkret 

som talföljder och figurer och ser att syftet med mönster i undervisningen är för att 

underlätta algebra kommer det sannolikt påverka elevers förutsättningar på ett helt annat 

sätt. 

Resultatet från den här studien är relevant då det borde finnas ett intresse hos de som 

utformar styrdokument och är ansvariga för skolan i Sverige ser huruvida deras 

intentioner med styrdokument är tillgängligt. Det borde även vara intressant att se, om 

visionen för hur ett specifikt område i matematiken ska se ut på fältet, stämmer överens 

med verkligheten. Då talar jag inte om att på något sätt ifrågasätta lärares kompetenser 

utan fundera över exempelvis vad som görs när och i relation till vilket annat område etc. 

6.3 Vidare forskning 

Frågor som har väckts under och efter arbetet med studien är bland annat hur lärare 

skulle önska att styrdokument och läromedel var utformade. Vad tror de som jobbar på 

fältet hade varit det bästa för deras undervisning gällande läromedel och styrdokument? 

Det hade också varit intressant att se resultatet av en kvantitativ studie med liknande 

syfte för att se ifall det finns likheter i resultatet med empiri från ett större urval Att gå på 

djupet med vilken roll styrdokumenten har i praktiken är ett annat intressant spår. Når 

budskapen fram i det centrala innehållet, i kommentarmaterialet eller syftet på ett 

önskvärt sätt? Kring själva matematiken och området mönster vore det intressant att 

undersöka hur elever uppfattar området. Hur lär de sig bäst? Vad tror de är syftet med att 

räkna på formler och titta på talföljder? Det finns mycket spännande frågor och 

engagerande vinklar att forska vidare om.
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Mitt namn är Pär Fredriksson och jag studerar vid Jönköping University till grundlärare 

med inriktning mot arbete i åk 4-6. Jag kommer att skriva ett examensarbete som en del 

av ett forskningsprojekt inom matematikdidaktik. Projektet strävar till att utveckla vår 

förståelse för sambandet mellan undervisning och lärande kopplat till läroplanens 

centrala innehåll. I projektet kommer jag samla in data i form av lärarintervjuer. 

Jag skulle vara mycket tacksam om du ville ställa upp på detta. 

Alla som deltar kan närsomhelst välja att avbryta/tacka nej. I Studien kommer alla 

intervjupersoner att avidentifieras och svaren kommer inte kunna knytas till skola eller 

person. För att underlätta analysarbetet kommer dock samtalet spelas in (ljud-inspelning). 

Jag räknar med att en intervju tar mellan 10 – 15 minuter. 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig på telefonnummer: 0733 40 

76 21 

Min tanke är att försöka genomföra intervjun vecka 14, förslagsvis på onsdagen. 

Svara gärna på detta mail eller återkoppla på sms eller telefon 

 

MVH Pär Fredriksson: 0733 40 76 21 
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Bilaga 2 

Intervjuschema 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur länge har du jobbat med matematikämnet? 

4. I kursplanen för matematik förekommer mönster i det centrala innehållet i både 1-3, 4-

6 och 7-9, jag skulle vilja ställa några frågor om det, är det lugnt? 

5. Vad innebär mönster i matematikundervisningen för dig? 

6. Vad tror du de som skrev läroplanen hade för idé när raderna om mönster kom till? 

7. Vad uppfattar du att området mönster innehåller för matematik? 

8. Hur ser du på progressionen mönster har i läroplanen? 

9. Vilka syften uppfattar du att mönster har i din egen matematikundervisning? 

10. Vilka andra områden i matematiken anser du ha mest koppling till och nytta av 

mönster? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


