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arbetet  med  mönster  och  talföljder.  Detta  undersöktes  genom  en  litteratursökning  i  olika
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forskning  i  den  tidigare  tänkta  åldersgruppen.  Materialet  som  användes  var  vetenskapliga

publikationer.  Resultatet  av  undersökningen  visade  att  de  vanligaste  strategierna  eleverna
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med mönster och talföljder. Detta är viktigt eftersom utvecklingen av strategier i arbetet med

mönster och talföljder är en grund för det fortsatta algebraiska tänkandet.
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1. Inledning

Vad menas med mönster? Ordet mönster används i många olika sammanhang utan någon direkt

koppling till matematiken. Detta gör att elever får svårigheter när de ska använda sig av mönster i

matematikundervisningen.  Även talföljder  är  mönster,  vilket  många inte  tänker  på  (Skolverket,

2011a).

Valet av ämnesområde är därför talföljder och mönster, för att se vad forskning visar om elevers

strategier vid konstruktion av dessa samt vilka möjligheter det finns för det fortsatta matematiska

lärandet. Den första tilltänkta åldersgruppen är elever i åldrarna 6-8 år. Anledningen till valet av

denna åldersgrupp är  för att  kunna använda internationell  forskning från länder  där  elever  ofta

börjar  skolan  ett  år  tidigare  än  vad elever  i  Sverige  gör.  Denna åldersgruppen kan komma att

revideras beroende på hur mycket forskning det finns inom denna åldersgrupp.

Vi vill undersöka vilka olika strategier elever använder sig av när de ska fortsätta ett mönster med

symboler. Vi vill även se vilka möjligheter det finns för att utveckla deras tänkande kring talföljder.

Våra  erfarenheter  från  tidigare  verksamhetsförlagda  utbildningar  har  visat  att  elever  har  liten

erfarenhet av talföljder där vi sett att talföljd för dem är 1,2,3… och att mönster kan vara av olika

slag,  inte  bara  matematiska  mönster.  Vi  har  även sett  att  eleverna  har  svårigheter  att  skilja  på

mönster i vardagen och på matematiska mönster.

Materialet  som  ska  användas  är  vetenskapliga  publikationer  som  ska  hittas  genom  en

litteratursökning i olika databaser. Uppsatsens upplägg är att den inleds med syftet för att förstå

bakgrunden i uppsatsen. Bakgrundens innehåll är till hjälp för att förstå de begrepp som beskrivs i

resultatet. Uppsatsen avslutas med en diskussion om metod, resultat samt hur resultatet kan kopplas

till yrkesverksamheten.
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2. Syfte och Frågeställning

Syftet är att undersöka och få kunskap om hur elever konstruerar mönster och talföljder samt hur

elever kan utvecklas inom detta område. De frågeställningar som kommer att ligga till grund för att

uppfylla syftet är:

- Vilka olika strategier använder elever vid konstruktion av talföljder och mönster?

- Vilka möjligheter finns att utveckla dessa strategier hos elever? 
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3. Bakgrund
Mönster finns överallt  av olika slag i  vår vardag och små barn är duktiga på att  upptäcka och

urskilja regelbundenheter. När elever urskiljer mönster generaliserar de en innebörd, vilket innebär

att de upptäcker något som är specifikt och som de kan känna igen i andra sammanhang. För att

kunna prata om mönster måste eleverna kunna se mönstret och peka ut vad som karaktäriserar det

(Grevholm,  2012).  Enligt  kursplanen  för  matematik  (Skolverket,  2011a)  ska  eleverna  kunna

konstruera enkla mönster med hjälp av symboler, hur de kan beskrivas och uttryckas. Konstruktion

av mönster och talföljder ingår i det matematiska området algebra. Enligt Skolverket (2011b) är

enkla mönster exempelvis golvplattor, tapeter eller andra mönster som finns i elevernas närmiljö.

Progressionen för mönster är att de ”blir allt mer komplext uppbyggda” (Skolverket, 2011b, s. 17).

Arbetet med mönster i undervisningen ska hjälpa elever att utveckla en regel för att generalisera ett

förhållande mellan symboler (Curico & Scwartz, 2011). Mönster är något som upprepar sig och det

kan vara återkommande geometriska figurer, exempelvis ”cirkel, kvadrat, cirkel, kvadrat”. Det finns

regelbundna  mönster  som  kallas  för  symmetri,  exempelvis  fjärilsvingar  där  vingarna  speglar

varandra (Skolverket, 2011b).  När elever är förtrogna med att arbeta med dessa sorter av mönster

är det naturligt att övergå till att arbeta med talföljder, som är tal som förhåller sig på ett speciellt

sätt till varandra. Talföljder är även mönster där något upprepar sig. En vanlig talföljd är den som

elever lär  sig först,  är den med de naturliga talen 1,2,3… En talföljd är antingen växande eller

avtagande (Thompson, 1991). Två talföljder som förkommer i vårt resultat är aritmetisk talföljd och

kvadratiska talföljd. En aritmetisk talföljd är där differensen mellan talen är konstant (se figur 1)

(Hargreaves  et  al.,  1999;  Thompson,  1991).  En  kvadratisk  talföljd  är  när  skillnaden  mellan

skillnaden i talföljden är konstant (se figur 2) (Hargreaves et al., 1999).
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Figur 1: I denna aritmetiska talföljden är den 
konstanta differensen 2. Figur 2: I denna kvadratiska talföljden är den 

konstanta skillnaden mellan skillnaden 2.



För  att  elever  ska  få  en  bra  uppfattning  av  vad  talföljder  är,  bör  lärare  skapa  olika  följder

tillsammans med dem. Anledningen till detta är för att elever ska kunna förklara hur de tänkt med

sin talföljd. Att arbeta med talföljder är viktigt eftersom det är en förberedelse för senare arbete med

funktioner  i  matematiken  (Heiberg  Solem,  Alseth  &  Nordberg,  2011).  Talföljder  är  mönster,

regelbundenheter, samband och relationer hos de naturliga talen (Thompson, 1991). Talföljder kan

formuleras på ett  sätt  där de måste undersökas och prövas för att  se hur talen förhåller sig till

varandra (Häggström, 2011).  Goda erfarenheter i  arbetet  med talföljder  ska lägga grund för att

formulera  och lösa  problem inom andra  matematiska  ämnesområden.  De strategier  som elever

använder för att konstruera en talföljd ska vara hållbara, därför är det viktigt att ta reda på vilka

strategier de använder (Grevholm, 2012).

3.1 Teorier

Den  teori  som  vi  utgick  ifrån  när  vi  läste  och  analyserade  artiklarna  var  det  sociokulturella

perspektivet.  Även  många  av  artiklarna  som  vi  har  funnit  genom  litteratursökningen  och

dataanalysen grundar sig på denna teori.  Grundaren till denna teori är den ryske Lev Semenvoich

Vygotskij (1896-1934). Han arbetade vid den psykologiska institutionen på universitet i Moskva

(Säljö, 2010). Vygotskij såg att de högre psykologiska förmågorna som människor lär sig inte kan

förklaras med hjälp av betingelser, utan att det sker i samspel med andra människor. Språket är

därför enligt Vygotskij ett viktigt verktyg för att det ska ske ett lärande hos människan. Språket

utvecklas genom den kulturella gemenskapen och formas utifrån traditioner, men att den konstant är

i förändring. Människan använder språket för att tänka och kommunicera samt för att tolka och

förstå  omvärlden.  Proximala  utvecklingzonen  är  ett  känt  och  väl  förekommande  begrepp  i

Vygotskijs arbeten. Denna zon kan förklaras genom att när människan väl kan behärska ett begrepp

eller en färdighet är den nära att behärska något nytt. Vygotskij  betonar att människans lärande är

beroende av stöd och hjälp från en kompetent kamrat (Säljö, 2010).

En forskare som skilde sig från Vygotskijs syn på lärande och utveckling var Jean Piaget (1896-

1980).  Han  var  en  forskare  inom  utvecklingspsykologin  (Säljö,  2010). Han  studerade  barns

utveckling för att se hur de kognitiva funktionerna utvecklades. Han beskrev utvecklingen av de

kognitiva  funktionerna  med  hjälp  av  två  grundläggande  mekanismer  som var  assimilation  och

ackommodation.  Assimilation  innebär  att  människan  inhämtar  information,  vilket  betyder  att

människan bygger på sina erfarenheter. Ackommodation är en process som innebär att människan
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förändras genom de erfarenheter som görs. Piaget utvecklade en metod för att studera barn. Denna

metod var att genom intervjuns form komma åt en bild som förklarar barns tänkande och förståelse

för omvärlden. Intervjufrågorna var tänkta att följa barns resonemang om olika företeelser (Säljö,

2010).

En  annan  teori  som framkommer  i  vårt  resultat  och  som har  utvecklats  ur  fenomenografin  är

variationsteorin (Wernberg, 2009). Fenomenografi har som syfte att undersöka de variationer av

uppfattningar som finns för ett lärandeobjekt. Anledningen till att den fokuserar på variationen hos

den individ som läs sig är för att  människor beskriver världen utifrån hur den själv erfarit  och

uppfattat världen (Marton & Booth, 1997). Det som skiljer variationsteorin från fenomenografin är

att variationsteorin inte endast förklarar variationer av uppfattningar, utan även vilka möjligheter

som finns  för  att  lära  ett  visst  lärandeobjekt  (Wernberg,  2009).  Denna teori  handlar  om att  se

inlärning på olika sätt och skapa förutsättningar för att uppnå kunskap. Att lära sig något innebär att

erfara,  förstå  och se saker  på olika sätt  (Runesson, 2006).  För att  förstå  variationsteorins  syfte

beskrivs här ett exempel från Holmqvist (2006). Tänk dig en person som aldrig sett en stol. Den

kritiska aspekten här är att förstå vad en stol är. Först måste personen lära sig att urskilja stolens

olika delar för att sedan sätta samman dessa till en helhet. Detta innebär dock inte att personen vet

vad en stol är ifall den inte ser ut som den första stolen. De måste se en stor variation av stolar för

att kunna generalisera fram en bild av hur en stol ser ut (Holmqvist, 2006).

Det som skiljer dessa tre teorier från varandra är hur lärande sker. I det sociokulturella perspektivet

sker lärandet inte endast med hjälp av en kompetent kamrat, utan även kollektivt det vill säga att det

sker  i  sociala  sammanhang  där  kulturen  har  inflytande  på  den  lärande.  Språket  i  sociala

sammanhang är ett viktigt redskap för lärandet. I Piagets teori däremot är det individen själv som

styr hur lärandet går till. Detta innebär att genom assimilation och ackommodation erfar den lärande

kunskap  och  därigenom  styr  sin  utveckling.  Variationsteorin  i  sin  tur  ser  kunskapen  som

ickedualistisk (Wernberg, 2009). Detta innebär att kunskap varken finns i världen runtomkring som

ska förstås och avbildas i människans inre värld eller att kunskapen hos människan kan appliceras

på något i omvärlden (Holmqvist, 2006 ; Wernberg, 2009 ). Genom den variation som finns hos de

lärande om ett lärandeobjekt ska lärandesituationer skapas för att utveckla kunskap. Lärande sker i

samspel mellan den inre och yttre världen, men också i samspel med andra människor (Wernberg,

2009).

En av studierna bygger på Charles Sanders Peirce (1839-1914) teckenforskning som är baserad på
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tre kategorier; symbol, ikon och index. Symboler är tecken som har en gemensam betydelse i en

viss kultur. Index är naturliga tecken som avger spår, som innebär att de finns där en kort stund men

sedan  försvinner,  medan  ikoner  är  bilder.  Han  verkade  inom  teorin  semiotik  som  betyder

vetenskapen om tecken, deras funktioner och egenskaper. Han fokuserade på det sociala, det vill

säga hur symboler, index och ikoner används av människor och hur de tolkas (Nordström, 1986;

Semiotik, 2007).

6



4. Metod
De metoder som har använts i undersökningen är litteratursökning och dataanalys över det som

funnits  i  litteratursökningen.  Kapitlet  är  uppdelat  i  två  underrubriker:  litteratursökning  och

dataanalys. Under dessa rubriker beskrivs tillvägagångssättet i undersökningen.

4.1 Litteratursökning

Den databas som användes mest var ERIC (Educational Resources Information Center), för att få

fram  internationella  artiklar  inom  pedagogik.  En  annan  databas  som  har  använts  mycket  är

MathEduc  (Mathematics  Education),  som  enbart  har  litteratur  som  handlar  om

matematikundervisning. Denna databas har använts för att begränsa sökningen till enbart matematik

och för att  möjligheten finns till att kunna precisera sökningarna. Den svenska databasen SwePub

har använts för att hitta nationella artiklar, då den databasen publicerar vetenskapliga arbeten från

svenska  lärosäten. Google  Scholar,  en  databas  med  akademiska  publikationer  från  alla

ämnesområden, har också använts när vi inte kunnat finna artiklar i de andra databaserna.

De  sökord  som  har  använts  är:  algebra,  mönster,  talföljder/talteori,  pre-algebra,  elementary

mathematics,  patterns,  repeating  patterns,  numerical  patterns  samt  repeating  patterns  AND

strategies.  Resultatet  av  sökningarna  har  begränsats  till  akademiska  artiklar  som  har  blivit

granskade av andra forskare. Anledningen till detta var att få hög validitet i undersökningen samt

för att finna relevant forskning till det som skulle undersökas. För att begränsa antalet artiklar har

sammanfattningarna lästs. De kriterier som har använts är: 

• Beskrivs ämnet som vi ska undersöka?

• Är det inom vår tilltänkta åldersgrupp 6-8 år eller nära den tilltänkta åldersgruppen?

• Är den granskad av andra forskare?

• Är studien gjord av forskarna själva?

När artiklar inte har uppfyllt några av kriterierna har referenslistorna använts för att se om det finns

något  annat  som  kan  vara  användbart  till  undersökningen,  och  för  att  finna  ursprungskällan.

Litteratur användes som stöd och som ett hjälpmedel för att hitta relevant forskning. Bibliotek på

olika  orter  användes  för  att  ha  större  valmöjligheter  och  variation  av  litteratur.  Vi  använde

bibliotekens söktjänster  för att  hitta  litteratur.  Ämnen som sökts  är  pedagogik i  matematik och

ämnet matematik tillsammans med mönster.

Vid granskning av artiklar och litteratur har det undersökts om forskningen är gjord med kvalitativa
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eller  kvantitativa metoder.  Vi har  tagit  hjälp av två olika protokoll  för att  se om studierna var

kvalitativa  eller  kvantitativa  samt  ifall  de  var  relevanta  för  vår  undersökning.  Protokollen  för

kvalitativa  metoder  (bilaga  1)  och  kvantitativa  metoder  (bilaga  2)  finns  bifogade  som bilagor.

Kvalitativa metoder fördjupar sig i ett visst ämnesområde. Forskaren är närvarande vid insamling av

data och kan inta olika roller vid observationerna. Det är resultatet och inte mängden som är det

viktiga.  Fokus ligger  på  ord och inte  på siffror.  Kvantitativ  metod innebär  att  den kvantifierar

insamling av data och dataanalys. Detta innebär att resultatet redovisas med hjälp av tabeller och

siffror.  Här  är  mängden  det  viktiga  och  utifrån  detta  generaliseras  ett  fenomen  fram.  Vid

dataanalysen användes endast forskning inom det valda ämnesområdet för att  vår studie ska ha

validitet och reliabilitet. Reliabilitet innebär ifall det som har undersökts är pålitligt, medan validitet

är en fråga om det som undersökts var det som skulle undersökas (Bryman, 2011).

4.2 Dataanalys

De artiklar som skulle analyseras skrevs ut för att lättare kunna föra anteckningar i marginalen, även

viktiga ord och meningar markerades. Med de artiklar som inte skrevs ut användes programmet

Adobe Reader för att kunna föra anteckningar. Detta gjordes för att lättare att se vad artiklarna tog

upp. Artiklarna lästes om flera gånger för att se om det var något som missats vid tidigare läsningar.

Eftersom vi var två författare som gjorde denna undersökning läste båda personerna alla artiklarna

för att  sedan jämföra med varandra vad som har funnits  i  artiklarna.  Det som har sökts efter  i

artiklarna är om elevers strategier och möjligheter.

Det  första  vi  gjorde vid dataanalysen var att  läsa sammanfattningarna i  artiklarna för att  få  en

överblick om vad de handlade om. Vid läsningen av sammanfattningarna delades artiklarna upp i

kategorier  utifrån innehållet  i  artiklarna.  Detta för att  lättare kunna jämföra de olika artiklarna.

Tankekartor användes som hjälp för att lättare kunna hålla reda på de kategorier som vi funnit vid

inläsning av sammanfattningarna. Alla funna artiklar lästes i sin helhet utifrån de  kategorier som

framkommit i artiklarna. Det som jämfördes i dataanalysen var likheter och skillnader i metod,

urval och resultat. Fokus låg på vad artiklarna beskrev om elevers strategier och vilka möjligheter

det finns för att utveckla dessa. Strategier är olika tillvägagångssätt som kan vara planerade och ha

en given gång (Skolverket, 2011b).

En  översikt  över  litteraturen  gjordes  för  att  lättare  se  ifall  artiklarna  var  relevanta  för

undersökningen.  I  översikten  har  alla  artiklar  beskrivits  i  olika  kolumner  för  att  lättare  få  en
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överblick över innehållet i artiklarna. Dessa kolumner var:

• Författare, titel, tidskrift, publikationsår, land, databas

• Syfte 

• Design, urval, datainsamling

• Resultat 

Denna översikt finns bifogad som bilaga 3. Sammanlagt är det elva vetenskapliga publikationer som

har analyserats. Publikationstyper som har analyserats är vetenskapliga artiklar från tidskrifter och

bokkapitel.
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5. Resultat
Utifrån  analysen  och  syftet  med  undersökningen  har  resultatdelen  delats  upp  i  tre  områden;

elevstrategier,  kritiska aspekter och möjligheter. Dessa finns som underrubriker och kommer att

behandla olika elevstrategier, elevers svårigheter samt vilka möjligheter det finns för att utveckla

dessa strategier. Ytterligare underrubriker till dessa områden har skrivits ut för att tydligare visa vad

som framkommit i analysen. Dessa underrubriker är de kategorier som framkom i vår dataanalys.

5.1 Elevstrategier

Strategier  som har  framkommit  i  artiklarna  var:  visualisering,  hypotes,  räknestrategier  samt  att

försöka se samband.

Identifiera och förstå ett mönster är grunden till vilken strategi eleverna kommer att använda vid

konstruktion av olika mönster (McGarvey, 2012; Warren, Miller & Cooper, 2012). Förståelse för ett

mönster är det första steget elever gör vid en konstruktion av ett mönster. Alla elever kan identifiera

och har en förståelse för vad ett mönster är, men det varierar från elev till  elev. Detta redogörs

tydligt  i  McGarveys (2012) kvalitativa studie där syftet  var att  ta reda på vilka kriterier  elever

använde sig av när de ska identifiera olika mönster och vad grundas dessa kriterier på. Studien

gjordes i USA där 65 elever från förskolan till årskurs 2 deltog. Materialet som analyserades var

enkäter, gruppdiskussioner, fältanteckningar, fotografier och videoinspelningar. Eleverna i studien

fick ett antal bilder med olika mönster, som var uppdelade i olika kategorier. Kategorierna var: 

• repeating elements; upprepande symboler i ett mönster exempelvis zebrans ränder.

• single repeating element; endast en symbol upprepas i mönstret exempelvis golvplattor.

• disorganization of elements;  samma symbol som är slumpmässigt  utplacerad exempelvis

stenar på marken.

• symmetric images; symboler som är symmetriska exempelvis fjärilen. 

• transformed elements; symboler som upprepar sig, men som förändras. Detta innebär att

symbolerna blir växande eller avtagande, exempelvis babushkadockor och hopphage som

finns på skolgårdar.  

Eleverna skulle diskutera om det var ett mönster eller inte. Det som framkom var att alla hade

samma kriterier för vad ett mönster är. Kriterierna var att något i mönstret skulle upprepas samt ifall

det gick att förutsäga hur mönstret fortsätter. Även om alla elever hade samma kriterier uppfattade

de ändå mönstren på olika sätt. Ett exempel för att förtydliga detta var en diskussion om zebran.

Majoriteten  av  de  deltagande  eleverna  tyckte  att  zebran  hade  ett  mönster  eftersom  färgerna
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upprepades. De övriga eleverna tyckte att längderna på färgerna skulle vara lika långa för att det

skulle vara ett mönster. Ett annat exempel var att eleverna tyckte att hopphagen var ett mönster

eftersom rutorna upprepades på samma sätt. Bilden visade en hopphage där upprepningen var en

ruta, två rutor, en ruta och så vidare. Eleverna uppfattade bara mönstret av rutorna, men inte talen i

hagen som bildade en talföljd.  Eleverna tyckte att  mönster  med tal  måste upprepas exempelvis

112112112…för att det skulle vara ett mönster. De tyckte att talföljden 1,2,3… inte var ett mönster,

utan bara en uppräkning. I båda exemplen som beskrivs ovan går det att se hur de upprepas och hur

de ska fortsättas, men ändå skiljer sig uppfattningarna av vad som är ett mönster för eleverna. I

diskussionen i studien framkom det att lärare måste vara noggranna med vad som kännetecknar ett

mönster och en talföljd för att eleverna ska kunna förstå och konstruera egna (McGarvey, 2012).

5.1.1 Visualisering

Även Papic och Mulligans (2007) studie visade att talföljder är svårare för eleverna att förstå än

andra upprepande mönster.  Skälet  till  elevernas svårigheter med talföljder var att de inte kunde

använda konkret material på samma sätt som vid andra upprepande mönster. En strategi som var

återkommande vad  gäller  att  förstå  och  konstruera  ett  mönster  var  att  använda sig  av  konkret

material (Blanton & Kaput, 2004; Papic & Mulligan, 2007; Warren, Miller & Cooper, 2012). Detta

framkom tydligt i den kvalitativa studien av Papic och Mulligan från 2007 där 53 förskoleelever i

Australien  deltog  i  undersökningen.  Data  samlades  in  genom fotografier  av elevernas  mönster,

deras  lösningsprocesser,  transkriberade  intervjuer,  fältanteckningar  och  inspelningar.  Vid

upprepning av  mönster  använde eleverna  sig av  att  räkna  de  olika  symbolerna  som förekom i

mönstret för att kunna förstå det och konstruera ett liknande mönster. När eleverna räknade de olika

symbolerna använde de sig av en-till-en principen eftersom de var bekanta med användning av

denna princip sedan tidigare. Denna princip innebär att elever uppfattar delarna i en mängd som

åtskiljbara men att de kan paras ihop med delar ur en annan mängd. Mängderna behöver inte vara

lika  stora  eller  små  för  att  kunna  para  de  olika  delarna  med  varandra  (Grevholm,  2012).

Tanisli och Özdas (2009) kvalitativa studie hade i syfte att hitta de strategier som elever använder

vid generalisering av matematiska mönster. Studien gjordes i Turkiet där tolv elever i årskurs 5

deltog. Materialet samlades in genom intervjuer som spelades in. Intervjufrågorna var uppgifter som

eleverna skulle lösa. Denna teknik där frågorna är uppgifter är framtagen av Piaget för att studera

resonemangsprocessen och strukturen i elevernas kunnande. Det framkom tydligt i studien att de

strategier  som  eleverna  använde  var  visualisering  av  ett  mönster  och  olika  räknestrategier.

Resultatet visade också att dessa två strategier var lättast för eleverna att använda när de skulle
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generalisera ett mönster.  Det första eleverna gjorde var att finna en regel för att fortsätta mönster.

Eleverna använde sig av en visuell strategi som innebar att de fokuserade på formen av mönstret

och i vilken kontext mönstret befann sig. De använde sig även av explicita och rekursiva strategier.

Explicita strategier innebär att eleven hittar relationer mellan olika sorters mönster medan rekursiva

strategier innebär att eleven använder former från tidigare mönster för att fortsätta ett annat mönster.

Eleverna hade även lättare för att fortsätta linjära mönster eftersom de hade strategier som passade

för  denna sorts  mönster.  De hade svårigheter  med kvadratiska mönster  där  de inte  hade någon

strategi för hur de skulle förstå mönstret (Tanisli & Özdas, 2009). Ett exempel på ett kvadratiskt

mönster  är  Fibonaccis talföljd,  som kan visualiseras  med hjälp av konkret  material  (Grevholm,

2012).

5.1.2 Räknestrategier

Olika räknestrategier som elever använde sig av i arbetet med mönster och talföljder var att gissa,

räkna allt, fortsätta räkna, tiogruppera och multiplicera (Warren, Miller & Cooper, 2012). Detta kom

Warren,  Miller  och Cooper (2012) fram till  i  sin kvalitativa studie där syftet  var att undersöka

elevers  förmåga  att  genomföra  uppgifter  om upprepade  mönster  för  att  se  vilka  strategier  de

använder sig av för att lösa uppgiften. Studien grundar sig på den sociokulturella teorin om den

proximala utvecklingszonen. I studien deltog 40 elever i åldrarna 6–8 år. Data samlades in genom

intervjuer, videoinspelningar och fältanteckningar. Resultatet visade även att när eleverna väl valt

en strategi använde de samma vid all konstruktion av mönster (Warren, Miller & Cooper, 2012).

Hargreaves, Threlfall, Frobisher och Shorrocks-Taylor (1999) gjorde en liknande studie, men där

var syftet att undersöka vilka strategier elever använder vid olika talföljder. I studien deltog 487

elever  i  åldrarna  7-  11  år.  Datainsamlingen skedde genom intervjuer  och  insamling av  elevers

arbetsblad. Eleverna fick göra fyra olika uppgifter som var att lösa, fortsätta, sortera och konstruera

en talföljd.  De fick förklara hur de tänkt  och löst  uppgifterna.  Dessa uppgifter  hittades  i  olika

läromedel och elevernas lösningar till uppgifterna analyserades för att kategorisera deras strategier.

En strategi som användes av eleverna vid konstruktion och uträkning av aritmetiska talföljder var

att se skillnaden mellan de olika talen. Eleverna delade upp talen i olika par för att se skillnaden

mellan dessa (Hargreaves et al., 1999). En annan strategi var att se talens egenskaper, exempelvis

om talen  var  jämna  eller  udda.  Eleverna  använde  även  multiplikationstabellen  för  att  hitta  ett

samband mellan de olika talen.  Vid uträkning av kvadratiska talföljder använde eleverna sig av

strategierna  för  att  se  skillnaden  mellan  de  olika  talen  samt  multiplikationstabellen.  En  annan

strategi som elever använde sig av var räknestrategier i talföljden på olika sätt.  Exempel på en
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talföljd som fanns med i studien av Hargreaves et al. (1999) var 2, 5, 10, 17, 26. Eleverna använde

sig av räknestrategier och såg att det fjärde talet i talföljden var summan av de tre första talen. De

försökte använda samma strategi för att få fram nästa tal i talföljden, men de kunde inte generalisera

fram ett samband mellan talen, eftersom strategin inte gick att använda på de andra talen i talföljden

(Hargreaves et al., 1999).

5.1.3 Se samband

Mönster och talföljder ingår i ämnesområdet algebra och det är även här viktigt att eleverna har

fungerande strategier (Warren & Cooper,  2006).  Möllehed (1998) gjorde en kvantitativ studie i

Sverige i årskurserna 4-9 där cirka 350 elever deltog för att se vilka strategier elever använde sig av

när de löste matematiska problem inom algebra. Resultatet visade att de strategier som eleverna

använde sig  av  framkom även  i  annan  forskning inom området  algebra.  Resultatet  förklarades

utifrån fyra steg. Dessa steg är (1) förstå problemet, (2) välja en lämplig strategi, (3) genomföra

strategin och (4) om svaret är rimligt (Möllehed, 1998). Resultatet förklarades utifrån Piaget och

Vygotskijs teorier. Från Piagets teori förklarades resultatet utifrån den kognitiva utvecklingen med

begreppen assimilation och ackommodation. Utifrån Vygotskijs teori förklarades elevernas process

genom att  stegvis  komma  fram till  olika  nivåer  som kan  kallas  proximala  utvecklingszoner. I

resultatet beskrevs det att när elever kom i kontakt med ett matematiskt problem sökte de i sitt

minne för att hitta en strategi som de kunde använda. De strategier som framkom i studien hade

många likheter med Tanisli och Özdas (2009) studie om elevers strategier i arbetet med mönster.

Dessa var visualisering, uppfattning av termer, separation av strategier samt relationer och samband.

Visualisering innebär att eleverna illustrerar problemsituationen och uppfattning av termer innebär

hur de uppfattar ett matematiskt begrepp. Separation av strategier är att eleverna kan skilja mellan

de olika strategier de använder och relationer och samband innebär att elever kan förstå ett samband

mellan exempelvis tal. Eleverna valde sedan vilken strategi de ville använda beroende på hur de

uppfattade problemet som de skulle lösa. Märkte eleven att strategin inte fungerade, försökte de

hitta en ny strategi som var bättre.

5.2 Kritiska aspekter

Med kritiska aspekter menas de svårigheter som elever mötte när de arbetade med ett lärandeobjekt,

i detta fall mönster och talföljder. Den första kritiska aspekten var att alla elever inte uppfattade

mönster  på  samma  sätt,  även  om  de  hade  samma  kriterier  för  vad  som  karakteriserar  dem

(McGarvey, 2012) . Elever hade svårigheter med att uppfatta och förstå de olika upprepande delarna
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i ett mönster (Warren, Miller & Copper, 2012). McGarveys (2012) samt Papic och Mulligans (2007)

studier har även visat att elever har svårigheter med att uppfatta talföljden som ett mönster. Den

kritiska aspekten var att få elever att uppfatta talföljden som ett mönster och inte endast som en

räkneramsa eller tal som kan placeras på tallinjer (McGarvey, 2012; Papic & Mulligan, 2007). Det

fanns  andra  kritiska  aspekter  som framkom om elevers  strategier  och  som beskrivs  i  Erixson,

Frostfeldt Gustavsson, Kerekes och Lundberg (2013). Dessa kritiska aspekter var att:

• upptäcka  relationen  mellan  talen  i  talföljden,  vilket  innebär  att  eleverna  ska  förstå

sambandet mellan talen i talföljden.

• upptäcka relationen mellan talen och hela talföljden. Detta innebär att eleverna måste titta på

hela talföljden för att se hur den ska fortsätta, det räcker inte med att endast titta på två

närliggande tal. 

• upptäcka  att  talföljder  kan  variera  i  riktning,  som  innebär  att  talföljden  kan  skrivas

exempelvis horisontellt, vertikalt, i rutor, med kommatecken emellan och lodrätt.

• upptäcka att alla talföljder inte är aritmetiska, utan att det finns flera olika sorters talföljder.

• upptäcka skillnaden mellan de olika talen i talföljden, som innebär att eleven måste förstå att

skillnaden mellan två tal i  talföljden inte är detsamma som antalet tal emellan två tal på

tallinjen. 

Dessa kritiska aspekter ger förståelse för elevers svårigheter och ger samtidigt möjligheter till att

utveckla elevers strategier i arbetet med mönster och talföljder.

5.3 Möjligheter

Alla elever ska ha samma utgångspunkt i arbetet med mönster och talföljder och därför bör de få en

chans att samtala om olika sorters mönster innan de kan generalisera ett mönster. Många studier

visar  att  elever  väljer  strategi  utifrån  hur  de  uppfattar  mönster  och  talföljder.  Elever  som har

svårigheter  med  att  förstå  mönster  hittar  inte  en  lämplig  strategi  för  att  fortsätta  mösnter  och

taöföljder.  Upprepat  mönster  är  lättare  för  elever  att  förstå  än  talföljder  och  växande  mönster

(McGarvey,  2012; Warren & Cooper,  2007; Warren,  Miller  & Cooper,  2012).  Detta innebär att

elever ska börja arbeta med upprepat mönster tidigt för att sedan arbeta med mer komplexa mönster

(Papic, 2007).

5.3.1 Identifiera de upprepande delarna 

Elever måste komma i kontakt med olika mönster för att kunna utveckla olika strategier för att

konstruera  och  generalisera  ett  mönster.  I  det  tidiga  arbetet  med  mönster  måste  eleverna  få
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identifiera,  förklara  och  överföra  kunskap  om  mönster  till  andra  mönster.  De  måste  även  få

identifiera hur mönstret upprepas, hur många gånger det upprepas och hur det ska fortsätta. Papic

och Mulligan (2007) skriver att elever som kan fortsätta ett mönster inte alltid har uppfattat de olika

upprepande delarna eller hur många gånger de upprepas. Exempelvis är ett mönster där ”röd, blå”

upprepas tre gånger. Elever som inte har kunnat identifiera alla de upprepande delarna i mönstret

försöker att minnas varje del var för sig ”röd, blå, röd, blå, röd, blå” (Papic & Mulligan, 2007). För

att utveckla ett mer komplext tänkande kring konstruktion av mönster bör eleverna få rita mönster

utifrån  minnet,  utvidga  mönstret  i  olika  riktningar  samt  att  se  mönstret  ur  olika  synvinklar.

Anledningen  till  detta  sätt  är  för  att  eleverna  ska  kunna  identifiera  och  skapa  förståelse  för

uppbyggnad av olika komplexa mönster (Papic, 2007). Detta grundar sig på två tidigare studier som

gjorts av Papic tillsammans med Mulligan från 2005 och 2007 som beskrivs i Papics artikel från

2007.  En av dessa studier är redan nämnd i delen om elevers strategier. Resultatet av denna studie

var att elever hade svårigheter med talföljder (Papic & Mulligan, 2007). 

5.3.2 Diskussion och konkret material

En kvalitativ studie av Blanton och Kaput (2004) där syftet var att undersöka hur elever uttrycker

och  utvecklar  funktionella  relationer  i  det  tidiga  algebraiska  arbetet,  visade  också  på  hur

undervisning kan utveckla elevers strategier i arbetet med olika mönster.  Eleverna i  studien var

mellan 3 och 11 år. Datamaterial som analyserades var elevarbeten och lärarintervjuer. Alla elever i

studien fick en uppgift som gick ut på att finna en relation mellan antalet hundar och det totala

antalet ögon och svansar. Eleverna använde sig av att rita bilder, illustrationer, göra tabeller, formler

och ekvationer i arbetet med uppgiften. Lärarna valde vilken relation eleverna skulle fokusera på för

att hitta ett samband. I de lägre åldrarna användes konkret material och illustrationer för att eleverna

lättare skulle förstå. Redan i årskurs 2 kunde eleverna generalisera fram en formel för mönstret.

Lärarna i studien hade stor roll i elevernas val av strategier. De uppmuntrade eleverna till hur de

kunde  tänka  och  därför  kunde de  äldre  eleverna  i  studien  generalisera  och tänka  mer  abstrakt

(Blanton & Kaput, 2004).

För att utveckla elevernas algebraiska tänkande undersökte Warren och Cooper (2007) hur lärare

använder matematiska mönster för att uppnå detta.  I studien deltog 45 elever i åttaårsåldern och en

lärare.  Till  den  kvalitativa  studien  samlades  datamaterial  in  genom att  lektionerna  spelades  in,

forskarna  förde  fältanteckningar  och  eleverna  deltog  i  diskussioner.  För  att  se  om  eleverna

utvecklades fick de göra ett för- och eftertest. Syftet med studien var att hitta hur lärare kan hjälpa

elever att konstruera och generalisera mönster. Studien grundade sig på den semiotiska teorin, för
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att på nya sätt se hur lärande och undervisning i olika matematiska aktiviteter sker. Med denna teori

i grunden läggs fokus på symboler och deras konstruktion i arbete med olika mönster. Utifrån denna

studie föreslår Warren och Cooper (2007) att lärarna bör använda olika pedagogiska verktyg för att

stödja  elevernas  algebraiska  tänkande.  De  pedagogiska  verktygen  är  användning  av  konkret

material  för  att  konstruera  mönster,  frågor  som  hjälper  eleverna  att  förstå  relationen  mellan

mönstrets symboler och deras position samt frågor som hjälper eleverna att generalisera fram en

relation för en okänd position i mönstret. Exempelvis hjälper konkret material eleverna att förstå

vad ett  mönster är,  men även att  kunna konstruera andra sorters  mönster.  Konkret  material  ger

möjligheter till att fysiskt dela upp mönster i de olika upprepade delar som finns (Blanton & Kaput,

2004; Papic & Mulligan, 2007; Warren & Cooper, 2007; Warren, Miller & Cooper, 2012).  Warren

och Cooper (2007) beskriver även att aktiviteter där diskussion ingår hjälper eleverna att uttrycka

sig verbalt till  hur de löst olika mönsteruppgifter. Deras studie visade att elever hade lättare att

generalisera ett mönster genom samtal. Därför ska diskussion ingå naturligt i arbetet med mönster.

Läraren är den som styr samtalet genom att ställa frågor om hur elever tänkt. Arbetet med växande

mönster och samtal om symbolers plats i mönstret ger elever möjligheten att utveckla sin förmåga

att uttrycka en generalisering av ett mönster. Detta leder i sin tur till ett mer algebraiskt tänkande.

Elever måste kunna generalisera ett mönster för att komma fram till hur formen av mönstret ser ut i

en viss position (Warren & Cooper, 2007).

5.3.3 Lärarens roll

Warren och Cooper  (2006)  beskriver  i  sin  kvalitativa  studie  ett  annat  sätt  att  utveckla  elevers

algebraiska tänkande genom arbete  med mönster  och talföljder.  De förklarade hur  mönster  kan

användas i undervisningen för att utveckla elevers strategier. Läraren måste uppmuntra eleverna till

att använda olika strategier, inte bara introducera dem, eftersom det har visat sig att när elever valt

en strategi de känner sig bekväma med använder de sig alltid av den, även om strategin inte passar

uppgiften  (Warren,  Miller  &  Cooper,  2012).  Warren  och  Cooper  (2006)  beskriver  exempel  på

aktiviteter som kan utveckla ett mer algebraiskt tänkande hos eleverna. 50 elever i nioårsåldern

deltog i studien och materialet bestod av elevers svar från olika mönsteruppgifter. Denna studie var

utformad utifrån vad Blanton och Kaputs studie från 2004 visade om arbetet med mönster. Warren

och Cooper (2006) har använt sig av olika steg. Det första steget var att arbeta med konkret material

för att kopiera ett mönster. Nästa steg var att låta eleverna fortsätta ett mönster för att sedan gå

vidare till att identifiera de upprepade symbolerna. Det fjärde steget som beskrevs var att fullfölja

ett mönster. Steg nummer fem var att skapa ett eget mönster och sista steget var att överföra ett

mönster till  andra symboler. Exempel på det sista steget är att klappa,  hoppa, klappa,  hoppa är
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samma upprepande mönster som triangel, cirkel, triangel, cirkel. Det vill säga att se likheter och

skillnader mellan dessa mönster. Warren och Cooper (2006) ville använda dessa steg, men de ville

nyansera dem och göra dem mer utmanande för att eleverna skulle uppnå ett algebraiskt tänkande.

För att nyansera de olika stegen har forskarna velat arbeta med att se upprepade mönster på nya sätt.

Genom arbete och diskussion i par ville de få eleverna att börja tänka på hur mönstret är uppbyggt

och hur eleverna vet det. Eleverna fick ett givet upprepat mönster för att sedan skapa ett liknande

mönster  men  med  sina  egna  symboler.  För  att  eleverna  skulle  se  sambandet  mellan  antalet

upprepningar och antalet symboler fick de skriva ner sina observationer i en tabell. Läraren fanns

som stöd i elevernas arbete och ställde frågor för att utveckla deras tänkande. Resultatet av studien

visade att eleverna inte bara var kapabla att tänka algebraiskt, utan att de även kunde visa det på

olika sätt som forskarna inte hade tänkt sig (Warren & Cooper, 2006).

5.3.4 Lektionsplaneringar

I en annan studie av Warren, Miller och Cooper (2012) kom de fram till att när elever inte förstod

ett mönster med hjälp av illustrationer, var konkret material till hjälp för att uppfatta de upprepade

delarna  i  mönstret.  Intervjuaren,  i  detta  fall  en  av  forskarna,  hjälpte  eleverna  att  lyckas  med

uppgifterna genom olika steg. Eleverna fick börja med att skapa ett tidigare använt mönster för att

sedan säga mönstret högt för sig själv och för intervjuaren. Eleverna fick sedan förklara mönstret

efter varje fullföljd upprepning och som avslutning fick de fysiskt dela upp mönstret i de upprepade

delarna i mönstret. Det var i denna studie som forskarna kom fram till att när eleverna väl valt en

strategi använde de den i varje uppgift. Det kom även fram att det är viktigt att elever som har

svårigheter med att välja strategi ska få stöd genom att successivt arbeta från att kopiera ett mönster

till att identifiera de upprepade delarna (Warren, Miller & Cooper, 2012).

Erixson, Frostfeldt Gustavsson, Kerekes och Lundberg (2013) använde sig av variationsteorin i sin

studie för att utveckla undervisning som skulle hjälpa elever att konstruera och lösa talföljder. Totalt

deltog 53 elever i årskurserna 3-4 i denna kvalitativa studie. Utifrån för- och eftertester planerades

och genomfördes lektioner för att hjälpa eleverna att förstå talföljder. Alla genomförda lektioner

filmades och analyserades. Eftertester gjordes efter genomförda lektioner för att se om eleverna

uppnått  det  uppsatta  målet  för  lektionen.  De  kom  fram  till  att  lärare  ska  ha någon  form  av

introduktion  av olika  talföljder.  Lärarna  presenterar  olika  talföljder  genom att  ha  med en  sorts

talföljd men att något i talföljden är olikt. Exempel på detta är talföljder med samma differens men

med olika starttal, för att få eleverna att generalisera något om talföljden. Ett annat exempel är att ha

samma starttal, men att differensen mellan talen är olika, för att eleverna ska se talföljden som en
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helhet.  Genom att  låta  eleverna  arbeta  i  par  kommer  diskussion  naturligt  in  i  undervisningen,

eftersom eleverna i paren får motivera hur talföljden ser ut och varför. Diskussionen ska ses som ett

hjälpmedel  för  att  eleverna  ska  få  kännetecken  för  olika  talföljder.  Genom diskussionerna  får

eleverna utveckla kunskapen, men också att den kunskap de erövrar kan användas i nya situationer

(Erixson et al., 2013).

En  sammanfattning  av  de  tre  områdena  elevstrategier,  kritiska  aspekter  och  möjligheter  är  att

eleverna tidigt ska få arbeta med olika sorters mönster för att  kunna utveckla strategier för det

fortsatta arbetet med algebra (McGarvey, 2012; Warren & Cooper, 2006; Warren, Miller & Cooper,

2012). Läraren har en stor roll med att hjälpa eleverna att utveckla sina strategier och att komma i

kontakt med nya (Blanton & Kaput, 2004; Warren & Cooper, 2006). Valet av mönster och talföljder

måste ha en progression för att skapa ett samband mellan olika mönster och elevers erfarenheter.

Det är viktigt att läraren vet vilka olika svårigheter elever har som påverkar deras förståelse i arbetet

med  mönster  och  talföljder. Studierna  visade  att  många  elever  inte  tycker  att  talföljder  är  ett

mönster, men de har även svårigheter med att konstruera och förstå dem. För att elever ska förstå

sambandet mellan olika mönster är det viktigt att läraren varierar sina arbetssätt, eftersom lärarna

måste  anpassa  sig  efter  elevernas  förkunskaper  och förmågor  i  arbetet  med olika  mönster  och

talföljder (Erixson et al., 2013; McGarvey, 2012).
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6. Diskussion

Diskussionen  är  uppdelad  i  tre  underrubriker.  Under  metod  diskuteras  litteratursökningen  och

dataanalysen. I resultat diskuteras vårt resultat utifrån de artiklar som vi har analyserat. I den sista

delen diskuteras resultatet kopplat till yrkesverksamheten.

6.1 Metod

Svårigheter som uppstod vid sökning av vetenskapliga publikationer var att hitta rätt sökord för att

få relevanta sökresultat för det som skulle undersökas. Vid första sökningen användes bara sökordet

mönster,  men  resultatet  blev  mönster  i  allmänhet.  För  att  begränsa  sökningen  till  matematiska

mönster fick sökord som mönster och algebra ingå i sökningen. Vi hade även svårigheter med att

hitta ett engelskt begrepp för talföljder. Det var först efter inläsning av artiklarna som vi fick bättre

sökord för talföljder. Det första sökordet vi använda för talföljder på engelska var number pattern,

detta gav dock inte några relevanta resultat. Istället provade vi med number line, men fick endast

resultat  som handlade om tallinjen.  Efter  inläsning av artiklarna var det  bästa sökordet number

sequence, som gav mest relevanta träffar. Nyckelorden som fanns för varje artikel var till stor hjälp

för att kunna hitta andra sökord inom ämnesområdet mönster och talföljder.

Databasen ERIC användes mest för att det gick begränsa artiklarna till att vara peer reviewed, vilket

innebär att andra forskare har granskat dem. Kriteriet som var att studierna skulle vara för åldrarna

6- 8 år kunde inte användas i sökningen. Vi trodde i början av litteratursökningen att det var en bra

åldersgrupp  och  att  det  skulle  finnas  mycket  forskning  i  denna  åldersgrupp.  Det  fanns  inte

tillräckligt med forskning gjord för denna åldersgrupp och därför  fick åldersgruppen utökas till

åldrarna 3- 15 år. Vi blev förvånade över att det var en stor åldersskillnad i studierna, bland annat i

Warren, Miller och Cooper (2012), McGarvey (2012) samt Möllehed (1998). I flera av studierna var

åldersskillnaden mellan eleverna fem år eller mer, vilket kan ha påverkat deras resultat men även

vårt resultat. Det fanns många artiklar om elevers strategier, men i många studier var det mycket

äldre  elever  än  den  första  tilltänkta  åldersgruppen.  Vid  sökning  av  artiklar  lästes

sammanfattningarna  för  att  se  om innehållet  var  användbart  till  undersökningen.  Vissa  artiklar

visade potential utifrån sammanfattningarna som fanns på databaserna, men de var inte skrivna på

svenska eller engelska. Majoriteten av de artiklar som hittades var internationella och var skrivna på

engelska vilket  gjorde att  det  tog lång tid  att  analysera dem. Anledningen till  detta  var  att  det

framkom många olika begrepp för samma sak. Det fanns även svårigheter med att översätta de

begrepp som saknade svensk översättning, vilket gjorde att de engelska begreppen användes i vår
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resultatdel. Det hade kunnat bli lättare att översätta begreppen om det funnits fler nationella studier

för ämnesområdet mönster och talföljder. Detta visar att inte mycket forskning är gjord vad gäller

elevstrategier i arbete med mönster och talföljder i Sverige.

Vid inläsning av artiklarna var anteckningar en fördel vid jämförelse av dem. De fördes både för

hand  och  på  dator.  Programmet  Adobe  Reader  var  användbart  vid  läsning  av  längre  artiklar

eftersom det gick att skriva text till ett markerat stycke. Fördelen med att använda Adobe Reader

var  att  vi  kunde  se  de  anteckningar  vi  var  intresserade  av  vid  ett  visst  tillfälle  och  resten  av

anteckningarna var dolda. Det var även tydligt till vilket markerat stycke de hörde och att längre

anteckningar gick att föra till längre texter. Detta gjorde att anteckningarna blev mer strukturerade

jämfört med de för hand. När anteckningar skrevs för hand blev det lätt långa och det blev svårt att

se strukturen. Fördelen med anteckningarna skrivna för hand var att de korta kommentarerna var

lättare att se och det gick snabbare att hitta det vi sökte efter. Med hjälp av dessa såg vi att Warren,

Cooper  och Papic var  återkommande forskare i  majoriteten av artiklarna,  eftersom de är flitigt

förekommande forskare inom detta ämnesområde. Blanton och Kaputs (2004) studie hänvisas till i

artiklarna  av  Papic  och Mulligan  (2007),  Warren  och Cooper  (2006) samt  Warren  och Cooper

(2007).

Vid läsning av alla artiklar märkte vi att alla inte hade skrivit ut vilken teori de använde sig av i sin

undersökning vilket gjorde att det inte skrevs fram teorier från alla artiklar i vår resultatdel. Endast

de artiklar som tydligt skrev fram sin teori beskrevs i vårt resultat. Valet att inte skriva ut teorier till

studier som inte skrev fram den teori de grundade sig på, var att vi inte ville skriva ut vår tolkning

av teorin och därigenom påverka läsaren, även om vi kunde ana vilken teori det var. En annan

anledning var att vår tolkning kanske inte stämmer överens med hur dessa forskare tänkte när de

gjorde sin studie och därigenom ge en felaktig bild av deras undersökning. En annan anledning till

att teorierna inte skrevs fram var eftersom syftet med undersökningen var att söka kunskap om vilka

strategier elever använder och vilka möjligheter det finns att utveckla dessa, inte att fokusera på

vilken teori andra forskare använt när de tagit reda på detta.

6.2 Resultat 

Det  fanns  många  likheter  mellan  studiernas  resultat.  Detta  var  intressant  eftersom alla  artiklar

grundade sig på olika teorier och hade olika perspektiv i det de ville undersöka. Utifrån analysen

framkom det  inte  någon större  skillnad  mellan  studierna  vare  sig  om de grundande sig på det

sociokulturella  perspektivet,  utvecklingspsykologin,  variationsteorin  eller  semiotiken.  Dock  gav
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variationsteorin mer om elevers svårigheter med mönster och talföljder, eftersom denna teori bygger

på att ta reda på variationer inom ett lärandeobjekt.

Andra  likheter  som framkom i  resultatet  gällde  framförallt  vilka  möjligheter  det  finns  för  att

utveckla elevers strategier. Dessa likheter var lärarens roll, elevers erfarenheter, diskussioner och

användning av olika pedagogiska verktyg (Blanton & Kaput, 2004; Erixson, Frostfeldt Gustavsson,

Kerekes & Lundberg, 2013;  Papic & Mulligan, 2007; Warren & Cooper, 2007; Warren, Miller &

Cooper, 2012). Likheter i elevers svårigheter i arbetet med mönster och talföljder som beskrivs i

många artiklar var att eleverna hade lättare att förstå och lösa ett mönster där det var en upprepning

med  endast  två  symboler,  jämfört  kvadratiska  mönster  och  talföljder.  Elevers  svårigheter  med

talföljder  var  att  de inte  kunde förstå  upprepningen i  mönstret  (Erixson,  Frostfeldt  Gustavsson,

Kerekes & Lundberg, 2013; McGarvey, 2012; Papic & Mulligan, 2007; Tanisli & Özdas; 2009;

Warren & Cooper, 2007).

Skillnader vi fann mellan artiklarna var att några enbart inriktade sig på mönster eller talföljder,

medan några inriktade sig på båda. En annan skillnad var att några studier enbart inriktade sig på att

undersöka vilka strategier elever använder i arbetet med mönster och talföljder, medan några enbart

skrivit ut möjligheter till hur strategierna kan utvecklas. Det var skillnader i hur de har utfört sina

studier,  där  majoriteten  av  studierna  var  kvalitativa.  De  hade  olika  metoder  i  hur  de  skulle

undersöka sina frågeställningar. Några hade intervjuer medan andra hade test av olika slag. Några

av  studierna  hade  fältanteckningar  även  om  de  spelande  in  elevintervjuer  och

undervisningstillfällen. Fältanteckningar skrevs som ett komplement till inspelningarna för att fånga

det som kanske inte syns i den, men också för att fånga egna tankar under just det tillfället (Warren

& Cooper, 2007). 

Två studier som skilde sig åt var mellan Warren, Miller och Coopers (2012) och Mölleheds (1998)

studier vad det gäller elevstrategier och metoder i insamling av material. Här var skillnaden mellan

valen av lämpliga strategier. Warren, Miller och Coopers (2012) studie visade att när elever väl valt

en strategi använder de sig av den alltid,  medan Mölleheds (1998) studie visade att  när elever

märkte att en strategi inte var användbar bytte de till en strategi som passade bättre. Att forskarna

kom fram till olika resultat kan vara att eleverna inte hade samma ålder, men även att de inte hade

liknande uppgifter. I Mölleheds (1998) var det åldrarna 10-15 år, medan i Warren Miller och Cooper

(2012) var det elever i åldrarna 5-10 år. Dessa studier skilde sig även åt i vilken metod de har använt

sig av. Möllehed (1998) använde sig av en kvantitativ metod eftersom de gav eleverna uppgifter
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som skulle  svarar  skriftligt  utan att  forskaren själv var närvarande.  Warren,  Miller  och Cooper

(2012)  använda sig  av  en  kvalitativ  metod  där  datamaterial  samlades  in  genom intervjuer,  där

eleverna gavs möjligheten att uttrycka sig om hur de tänkt.

En  studie  som  skiljer  sig  från  de  övriga  handlar  inte  om  elevers  strategier,  utan  om  elevers

uppfattning av vad ett mönster är. Där framkom att även om alla bilder klassades som mönster

uppfattade inte alla elever mönstret på samma sätt (McGarvey, 2012). McGarvey skriver att läraren

måste vara noggrann med att förklara vad ett mönster är, vad som ska ingå i ett mönster och vad

som karaktäriserar ett mönster. Eleverna måste få se olika mönster och samtala om dessa för att få

förståelse för vad ett mönster är. Denna förståelse har Warren, Miller och Cooper (2012) sett i sin

studie att den är avgörande för att eleven ska lyckas med arbetet i mönster och talföljder. Därför har

vi valt att ha med McGarveys (2012) studie i vår undersökning, eftersom MaGarvey undersöker och

kommer fram till samma slutsats.

I resultatet framkommer det att elevers förförståelse för mönster och talföljder är avgörande för

valet  av  strategi  (McGarvey,  2012),  vilket  även  våra  egna  erfarenheter  visar  från

verksamhetsförlagda utbildningar. Där har vi sett att när elever inte förstår ett mönster eller talföljd

vet de inte vilken strategi de ska använda. Studierna i resultatet visade att elever hade strategier som

saknade  grund  då  de  inte  fått  tillräckligt  mycket  undervisning  kring  mönster  och  talföljder.  I

resultatet framkommer det att lärare ska arbeta med mönster och talföljder på olika sätt (Erixson et

al., 2013; McGarvey, 2012; Papic, 2007; Warren & Cooper, 2007). De ska arbeta med detta för att

alla elever lär sig på olika sätt och att elever ska få en varierad undervisning utifrån de förkunskaper

och förmågor de har, men att de även ska få utveckla sina förmågor (Skolverket, 2011a).

6.3 Koppling till yrkesverksamheten

Syftet med vår undersökning var att se vilka strategier elever använder i arbetet med mönster och

talföljder samt vilka möjligheter det finns för att utveckla dessa. De artiklar som beskrivs i resultatet

finns med för att de besvarar syftet med undersökningen. Elevstrategier i resultatet ger en bild över

vilka förutsättningar elever har när de arbetar med mönster. Det är ett av lärarens mål att veta och ta

hänsyn till elevers förutsättningar, erfarenheter och behov för att samtidigt stimulera och utveckla

eleverna  (Skolverket,  2011a).  De  möjligheter  som  beskrivs  i  resultatet  kan  relateras  till  hur

undervisning ska utveckla elevernas förmågor i matematik som är att värdera valda strategier, föra

och  följa  resonemang,  argumentera  samt  dra  slutsatser.  Det  finns  ett  kunskapskrav  som är  att
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eleverna ska kunna konstruera enkla geometriska mönster och talföljder med hjälp av symboler

samt hur de kan beskrivas och uttryckas. (Skolverket, 2011a).

Det som framkom i de artiklar som beskrivs i resultatdelen om elevers strategier och möjligheter

kan relateras till yrkesverksamheten. Vår undersökning har gett kunskap om vilka olika strategier

elever använder i arbetet med mönster och talföljder, men även genom detta fått reda på elevers

svårigheter. Genom att se vilka strategier och svårigheter elever har kan undervisning formas på ett

sätt som ska hjälpa eleverna att utveckla dessa. Eftersom elever inte uppfattar mönster på samma

sätt är det viktigt att läraren ger elever tillfällen att möta olika mönster, där även talföljder ingår

(McGarvey, 2012; Papic & Mulligan, 2007). Anledningen till detta är eftersom eleverna har olika

förkunskaper om mönster. Dessa förkunskaper är avgörande för vilken strategi de sedan använder

(Warren, Miller & Cooper, 2012). Därför är det viktigt att lärare är noggranna med att förklara vad

mönster är och arbetar med dem på olika sätt (McGarvey, 2012).

Den kunskap vi  fått  angående vilka  möjligheter  det  finns  för  att  utveckla  elevers  strategier  är

lärarens roll i undervisningen, att eleven får erfarenheter, samtal och diskussioner samt användning

av olika pedagogiska verktyg (Blanton & Kaput, 2004; Erixson, Frostfeldt Gustavsson, Kerekes &

Lundberg,  2013;  Papic & Mulligan,  2007;  Warren  & Cooper,  2007;  Warren,  Miller  & Cooper,

2012). Läraren ska inte endast variera undervisningens struktur, utan även innehållet i arbetet med

mönster  och  talföljder.  Det  är  viktigt  att  läraren  undervisar  om hur  mönster  och  talföljder  är

uppbyggda och att  eleverna ska få  prova olika strategier  för att  hitta  den strategi  som är  mest

lämplig till en viss uppgift. Konkret material är inte alltid till hjälp för elever, speciellt vad gäller

talföljder. För att konkret material ska vara till hjälp för eleven måste läraren finnas där för att visa

hur  materialet  kan användas  för  att  lösa uppgiften  (Papic & Mulligan,  2007).  Vi  har  även fått

kunskap att det är viktigt att tidigt börja arbeta med mönster och talföljder för att det har visat sig att

det  gynnar  eleverna  när  de  sedan  ska  börja  arbeta  med  funktioner  och  ekvationer  i  algebra.  

Som en  avslutning  av  detta  examensarbete  kommer  här  tankar  om framtida  forskning.  Utifrån

resultatet  i  vår  undersökning  har  vi  kommit  fram  till  olika  frågeställningar  till  vårt  nästa

examensarbete.  Områden  som vi  vill  undersöka  är  hur  elever  i  Sverige  uppfattar  mönster  och

talföljder samt hur de fortsätter  ett  mönster,  eftersom mycket  lite forskning är gjort  inom detta

område i Sverige. Önskan om mer nationell forskning är framförallt för att få fram fler svenska

begrepp som motsvarar de engelska begreppen som har framkommit i många artiklar. Anledningen

till att vi vill fortsätta med mönster och talföljder är för att se hur vi som lärare ska undervisa om
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detta ämnesområde.
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Bilaga 1

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod

Del I. 
Beskrivning av studien

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja Nej

Är syftet relevant för ert examensarbete? Ja Nej

Är kunskapsläget inom det aktuella området Ja Nej
beskrivet?

Finns ett ämnesdidaktiskt perspektiv Ja Nej 
representerat i studien?

Är val av material beskrivet? Ja Nej 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid 
Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln.

Del II
Kvalitetsfrågor

Beskrivs vald kvalitativ metod? Ja Nej 

Hänger metod och syfte ihop? Ja Nej 
(Kvalitativt syfte – kvalitativ metod)

Beskrivs datainsamlingen? Ja Nej

Beskrivs dataanalysen? Ja Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/ Ja Nej
ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkrings-
begrepp (tillförlitlighet och trovärdighet) Ja Nej
i diskussionen?  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen? 
Ja Nej 

Sker återkoppling från bakgrunden gällande 
teori, begrepp och förhållningssätt Ja Nej
i diskussionen?
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Bilaga 2

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod

Del I. 
Beskrivning av studien

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja Nej

Är syftet relevant för ert examensarbete? Ja Nej

Är kunskapsläget inom det aktuella området Ja Nej
beskrivet?

Finns ett ämnesdidaktiskt perspektiv Ja Nej
representerat i studien?

Är val av material beskrivet? Ja Nej 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid 
Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln.

Del II
Kvalitetsfrågor

Beskrivs statistiska metoder/analys? Ja Nej 

Hänger metod och syfte ihop? Ja Nej 
(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod)

Beskrivs datainsamlingen? Ja Nej

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/ Ja Nej
ställningstagande? 

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkrings-
begrepp (tillförlitlighet och trovärdighet) Ja Nej
i diskussionen?

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?
Ja Nej 

Sker återkoppling till nyare forskning 
i relation till huvudfynden i diskussionen? Ja Nej
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Bilaga 3

Högskolan för lärande kommunikation

Examensarbete I, Grundlärare F-3

Översikt över analyserad litteratur

Författare
Titel
Tidsskrift/litteratur
Publikationsår
Land
Databas

Syfte Design
Urval
Datainsamling

Resultat

Blanton, M L & Kaput,

J J. Elementary 

students´ capacity for 

functional thinking. 

International Group 

For The Psychology Of

Mathematics 

Education. 2004. USA.

ERIC.

Syftet var att undersöka

hur elever uttrycker och

utvecklar funktionella 

relationer i det tidiga 

algebraiska arbetet.

Uppgifter var hämtade 

från en tidigare gjord 

studie, GEAAR. 

Urvalet  var förskola- 

årskurs 5. 

Datainsamlingen 

bestod av elevers 

skriftliga arbeten samt 

intervjuer.

Resultatet visade att ju 

högre upp i åldrarna 

desto mer 

generalisering av 

mönster gör de med 

hjälp av formler. 

Lärarna var som stöd 

för eleverna i arbetet 

med mönster.

Erixson, L., Frostfeldt 

Gustavsson, K.,  

Kerekes, K.  & 

Lundberg, B. Att se det 

som inte syns – om 

talföljder i årskurs 3 

och 4. Forskning om 

undervisning och 

lärande. 2013. Sverige.

SwePub.

Syftet var att studera 

det som är kritiskt för 

elever när de ska lära 

sig att konstruera och 

beskriva talföljder och 

utforma lektioner som 

ska stödja eleverna.

Urvalet var elever i 

årskurs 3- 4, där 53 

elever deltog. Utifrån 

för- och eftertester 

planerades, 

genomfördes och 

utvärderades lektioner. 

Alla lektioner filmades.

Resultatet visade att 

eleverna genom 

undervisning 

utvecklade kunskap att 

beskriva talföljder. De 

fick möjligheten att 

urskilja sambandet 

mellan talen och talens 

inbördes förhållande 

samt att de fick 

upptäcka att talföljder 

kan byggas upp på 

olika sätt.

Hargreaves, M., Syftet var att undersöka Urvalet var 487 elever i Resultat visade att de 
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Threlfall, J., Frobisher, 

L. & Shorrocks-Taylor,

D. Children´s 

Strategies with Linear 

and Quadratic 

Sequences. I A. Orton. 

(red.), Pattern in the 

Teaching and Learning

of Mathematics (s. 67–

83). 1999. 

England.Google 

Scholar/ HJ bibliotek.

vilka strategier elever 

använder vid olika 

talföljder.

åldrarna 7- 11 år. 

Eleverna skulle utföra 

fyra olika uppgifter. 

Datainsamlingen 

skedde genom 

intervjuer och  

insamling av elevernas 

arbetsblad.

strategier som 

användes vid arbete 

med talföljder var att: 

se skillnaden mellan 

talen, se strukturen av 

skillnaden mellan talen,

se skillnaden mellan 

skillnaden i 

talföljderna, se 

strukturen av talföljden 

samt att de använde sig 

av 

multiplikationstabellen.

McGarvey, L. What Is 

a Pattern? Criteria Used

by Teachers and Young 

Children. 

Mathematical Thinking

and Learning. 2012. 

USA. ERIC

Syftet var att ta reda på 

vilka kriterier elever 

och lärare använde sig 

av när de skulle 

identifiera mönster och 

vad grundade de dessa 

kriterier på.

65 elever i årskurserna 

K-2 och 32 lärare 

deltog i 

undersökningen.

Studien skedde i slutet 

av skolåret. Eleverna 

och lärare skulle 

diskutera fyra olika 

bilder, utifrån ifall det 

var ett mönster eller 

inte och varför?

Datainsamlingen 

skedde genom 

gruppdiskussioner. 

Diskussioner spelades 

in, fotograferades och 

även fältanteckningar 

skrevs under tiden.

Resultatet visade att det

var en betydlig skillnad

i  elevers och lärares 

svar kring bilderna. 

Elevernas svar 

varierade stort mellan 

de för- och eftertest 

som gjordes. 

Diskussionerna 

påverkade elevernas 

kriterier för vad som är 

ett mönster och inte. 

Anledningen till 

variationen på för- och 

eftertesten berodde på 

att mönster är svåra att 

tolka, eftersom bilder 

tolkas efter egna 

kriterier. Elever och 

lärare identifierade 

mönstret genom att 

först se om det 

upprepade sig på något 

sätt och sedan om det 
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gick att förutsäga hur 

mönstret fortsätter. 

Möllehed, E. Kognitiva

faktorer vid lösning av 

matematiska problem.- 

En undersökning i 

årskurserna 4-9 i 

grundskolan. I B.Gran (

Red.), Matematik på 

elevens villkor. 1998. 

Sverige. Gislaveds 

bibliotek.

 

Syftet var att undersöka

elevers metoder och fel

och att relatera 

kognitiva faktorer till 

problemlösning.

Urvalet var årskurserna

4-9 där ca 350 elever 

deltog. Datainsamling 

skedde under 

lärarstudenters 

praktikperiod, där varje

studerande gav sina 

elever fyra uppgifter. 

Skriftliga svar av 

uppgifterna 

analyserades.

Resultatet visade att när

eleverna skulle lösa ett 

problem använde de sig

av olika strategier. 

Dessa strategier var: 

prövning, rita, ange 

samband, göra en 

tabell, ställa upp en 

ekvation och ställa upp 

ett ekvationssystem.

Papic, M. Promoting 

Repeating Patterns with

Young Children--More 

than Just Alternating 

Colours!. Australian 

Primary Mathematics 

Classroom. 2007. 

Australien. ERIC.

Syftet var att 

uppmuntra elever att se

mönster på olika sätt 

och att kunna använda 

tidigare erfarenheter till

att kunna konstruera 

andra mönster. Detta 

ska uppnås genom ett 

visst antal aktiviteter.

Hon hänvisar till en 

tidigare gjord studie av 

henne och kollegan 

Mulligan. Urvalet var 

elever i åldrarna 4-6. 

Resultatet gav direktiv 

till vilka aktiviteter som

gynnade elevers 

algebraiska tänkande 

genom arbetet med 

mönster i de tidigare 

skolåren.

Papic, M. & Mulligan, 

J. The Growth of Early 

Mathematical 

Patterning: An 

Intervention Study. 

Mathematics: Essential

Research, Essential 

Syftet var att se hur 

elever fortsätter olika 

mönster.

53 förskoleelever 

deltog i studien. Dessa 

elever gick på två 

liknande förskolor. 

Lektionsplanering har 

gjorts utifrån för- och 

Resultatet visade att 

elevers strategier 

utvecklades med hjälp 

av lektionsplaneringar 

som utgått från 

förtesterna.
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Practice. 2007. 

Australien. Google 

Scholar.

eftertester som eleverna

gjort. Data samlades in 

genom intervjuer och 

observationer. Endast 

en av förskoleklasserna

fick genomföra en 

lektionsplanering 

utifrån vad förtesterna 

visade. Detta för att 

sedan jämföra 

förskolorna mot 

varandra.

TanisliI, D.& Özdas, A.

Th e Strategies of 

Using the Generalizing 

Patterns of the Primary 

School 5th Grade 

Students. Educational 

Science: Theory and 

Practice. 2009. Turkiet.

ERIC.

Syftet var att hitta de 

strategier som elever i 

årskurs 5 vid 

generalisering av 

matematiska mönster.

Tolv elever deltog i 

studien. Dessa tolv 

elever ligger på olika 

nivåer inom 

matematiken. 

Intervjuer och 

elevanteckningar har 

analyserats. 

Resultatet visade att 

visuella mönster och 

räknestrategier var det 

mest använda bland 

eleverna eftersom de 

upplevde att det var 

lättast att använda vid 

generalisering av 

mönster.

Warren, E & Cooper, T.

Using repeating 

patterns to explore 

functional thinking. 

Australian Primary 

Mathematics 

Classroom. 2006. 

Australien. ERIC.

Syftet var att bygga 

broar till ett mer 

algebraiskt tänkande 

genom ett antal 

aktiviteter.

Artikeln bygger på 

tidigare forskning inom

området. Forskningen 

som den bygger på är 

både från deras egna 

och andras.

Resultatet var att 

aktiviteter utveckla 

elevers förmåga att 

tänka algebraiskt med 

hjälp av mönster, men 

även att elever var 

kapabla att kunna tänka

algebraisk.

Warren, E. & Cooper, 

T. Generalising the 

pattern rule for visual 

Syftet var att undersöka

hur lärare använder 

matematiska mönster 

Lektioner planerades 

och dessa planeringar 

ägde rum i två klasser 

Resultatet har visat 

genom för- och 

eftertesterna att 
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growth 

patterns:Actions that 

support 8 year olds’ 

thinking. Educational 

Studies in 

Mathematics. 2007. 

Australien. ERIC.

för att utveckla 

elevernas algebraiska 

tänkande. 

där eleverna var 8 år.

Data samlades in 

genom 

fältanteckningar, och 

lektioner spelades in. 

Två kameror användes,

där ena fokuserades på 

läraren och den andra 

på eleverna. Dessa 

inspelningar har sedan 

transkriberats. Även 

för- och eftertest har 

gjorts för att se om 

eleverna utvecklats.

elevernas förståelse för 

växande mönster har 

ökat genom detta 

arbetssätt. Resultatet 

visade att konkret 

material hade hjälpt 

många elever i 

utforskandet och 

förståelsen för växande 

mönster.

Warren, E., Miller, J., 

& Cooper, T. Repeating

Patterns: Strategies to 

Assist Young Students 

to Generalise the 

Mathematical 

Structure. Australasian 

Journal Of Early 

Childhood. 2012. 

Australien. ERIC.

Syftet var att undersöka

elevers förmåga att 

genomföra uppgifter 

om upprepade mönster 

för att se vilka 

strategier de använder 

sig av för att veta hur 

de ska fortsätta.

Urvalet var elever i 

åldrarna 5-10 år. 

Intervjuer användes 

som datainsamling. 

Intervjuerna gick ut på 

att eleverna skulle 

förklara hur de löst en 

konstruktion av ett 

mönster. Intervjuerna 

filmades och dessa 

filmer analyseras 

sedan.

Resultatet visade att 

vissa strategier 

användes mer än andra 

och att det fanns en 

hierarki i de strategier 

som används. Eleverna 

visade bättre resultat 

när endast två symboler

förekommer i mönstret.
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