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Arbetet handlar om mönster inom området algebra i ämnet matematik. 
Många elever har svårt för algebra och därför är arbetet med mönster en 
väsentlig del eftersom mönsterförståelse bidrar till bättre algebraiskt 
tänkande. Syftet med arbetet är att klargöra vilka svårigheter som finns 
inom området mönster och hur de kan förebyggas i år F-3. Arbetet utgör en 
litteraturstudie av vetenskapliga texter. Texterna hittades genom sökningar 
på olika söktjänster samt kedjesökningar. Materialet som hittades bestod 
av forskningsrapporter, tidskriftsartiklar och konferensbidrag. Det 
framkomna resultatet bestod av olika svårigheter samt några förebyggande 
åtgärder. De svårigheter som framkom i resultatet är bland annat att kunna 
se helheter, urskilja likheter och skillnader, se strukturer, fortsätta 
mönster, se förhållandet mellan mönster och positioner, förstå funktioner, 
generalisera och uttrycka sig. Ytterligare två svårigheter som framkom var 
att utveckla aritmetiska och kognitiva färdigheter. Inom svårigheterna som 
presenteras finns också förebyggande arbete såsom att uppfatta det visuella 
på olika sätt och lärarens relation med eleverna. Ett annat förebyggande 
arbete är att använda konkret material. Svårigheterna och det 
förebyggande arbetet delades upp i aritmetiska och geometriska mönster. 
Slutsatsen är att svårigheterna som framkommit kan förebyggas om 
eleverna får rika erfarenheter av varierande mönsterarbete.  

Sökord: algebra, mönster, matematiksvårigheter, matematikundervisning i år F-3, 
förebyggande arbete inom matematik 
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Inledning 
Inom skolans matematikundervisning finns flera områden som eleverna ska bekanta sig 
med. Ett av de områdena är algebra. Som innehåll i algebran i grundskolans år F-3 finns 
likheter och mönster. Vi har valt att fokusera på mönster eftersom det redan finns mycket 
forskning om bland annat likhetstecknet och inte lika mycket om mönster. 
 
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) är en internationell studie 
av elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap. I TIMSS 2011 framkommer det att 
svenska elever i årskurs 8 är sämre i algebra än elever i Finland och EU/OECD-
genomsnittet (Skolverket, 2012). Många elever idag tycker att algebra är svårt och 
meningslöst att lära sig (Kling, 2016). Därför anser vi att det är ett viktigt område att arbeta 
med i matematikundervisningen. För att elever ska utveckla ett bra algebraiskt tänkande är 
arbetet med matematiska mönster en viktig del (Billings, Tiedt & Slater, 2007). Arbetet 
måste börja redan i tidiga år för att underlätta den kommande förståelsen av algebra. Det 
är viktigare att de yngre eleverna utvecklar ett algebraiskt tänkande än att de lär sig att 
tolka och lösa ekvationer (Billings et al., 2007). För att kunna planera en bra undervisning 
inom mönster är det viktigt att veta elevernas svårigheter inom det området och vi har 
därför valt att undersöka dem närmare. Vi har valt att inte fokusera på de svårigheter som 
enbart beror på medicinska orsaker för att arbetet då tar en annan riktning. Vi vill istället 
skriva om de problem som kan uppstå för eleverna vid arbete med matematiska mönster. 
 
En anledning till att vi vill skriva om svårigheter inom mönster är att vi under våra 
verksamhetsförlagda utbildningar har sett att många elever har svårt för algebra. Något vi 
märkte var att lärarna inte avsatte mycket tid för undervisning inom algebra och inte 
verkade tycka att det var viktigt. Det tror vi ledde till att när eleverna väl kom till uppgifter 
som krävde högre algebraiskt tänkande förstod de inte och då hoppade eleverna över 
uppgifterna eftersom möjligheten gavs. De uppgifterna hade även en tendens att ses som 
extrauppgifter av läraren. På de verksamhetsförlagda utbildningar där vi såg mer av 
mönsterarbetet märkte vi att vissa elever hade särskilt svårt för mönster. Vi kunde se att 
svårigheterna bland annat berodde på bristen av förståelse för hur ett växande mönster 
utvecklas. 
 
Materialet vi kommer att använda i resultatet kommer att bestå av vetenskapligt granskad 
litteratur. Litteraturen har vi hittat på olika söktjänster samt genom kedjesökning av 
artiklar. Arbetet inleds med syfte och frågeställningar och följs därefter av en bakgrund 
som presenterar vår utgångspunkt för arbetet. Efter bakgrunden presenteras metoden där 
det förklaras hur vi har gått tillväga för att hitta materialet vi använt. Vidare presenteras 
resultatet och arbetet avslutas med en diskussion.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med litteraturstudien är att klargöra elevers svårigheter vid arbete med mönster inom 
området algebra i år F-3. Vi kommer att fokusera på de problem som kan uppstå vid elevers 
uppfattning av mönster. Vi kommer även att presentera vad det finns för förebyggande 
arbete att göra för eleverna angående de svårigheter som framkommer under arbetets gång. 
Vi avser att besvara syftet med hjälp av den forskning som finns inom området samt våra 
frågeställningar. 
 
Våra frågeställningar är:  

• Vilka svårigheter kan uppstå vid elevers arbete med mönster?  
• Hur kan svårigheterna förebyggas för att underlätta elevers förståelse för 

mönster?  
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Bakgrund 
I bakgrunden presenteras en bakgrund till det område som kommer behandlas, viktiga 
begrepp i arbetet samt hur området skrivs fram i styrdokumenten. 

Från%algebra%till%mönster%
Algebra är ett område inom matematiken som innehåller räkning med siffror och bokstäver 
(Kling, 2016). Det kan även bestå av ett förhållande mellan räkneoperationer. Vidare kan 
algebra bestå av värden som representeras av symboler såsom bokstäver och det leder till 
generaliseringar av aritmetik (Kling, 2016). En stor skillnad mellan aritmetik och algebra 
är graden av abstraktion och generaliseringar som är högre i algebra (Häggström et al., 
2014). Den aritmetiska förståelsen gynnas av elevers förmåga att se mönster. Ett exempel 
är att förstå tiobassystemets regelbundenhet (Björklund, 2014).  
 
Algebra består av delområdena likheter och likhetstecknet, obekanta tal, uttryck, 
ekvationer, variabler samt formler (Häggström Persson & Persson, 2014). Mönster är 
introduktionen till de algebraiska begreppen och delområdena och används för att eleverna 
ska bekanta sig med algebra. Algebra har tidigare betraktats som något som har tillhört de 
senare årskurserna då det har räknats som ett svårt område och det har upplevts som 
abstrakt (Häggström et al., 2014; Kling, 2016). För att underlätta elevers förståelse för det 
som är abstrakt ska eleverna få upptäcka likheter, mönster och det som är återkommande 
(Björklund, 2014). Det hjälper eleverna att resonera om sitt tänkande (Björklund, 2014). 
För att introducera algebra används arbete med pre-algebra vilket innebär arbete med det 
algebraiska tänkandet snarare än algebrans beteckningar (Häggström, 2011). I de 
aktiviteterna fördjupas elevernas matematiska förståelse så att de lättare förstår algebraiska 
begrepp, symboler och metoder (Häggström, 2011). 
 
All matematik bygger på mönster och strukturer och det kan vara bra att introducera 
algebra genom arbete med mönster (Mulligan & Mitchelmore, 2009). Mönster hjälper 
människan att urskilja mängder och uppskatta antal och människan verkar ha en medfödd 
förmåga att uppfatta mönster (Björklund, 2014). Ett matematiskt mönster består av 
regelbundenheter som är förutsägbara (Mulligan & Mitchelmore, 2009). De innehåller 
oftast numeriska, rumsliga eller logiska förhållanden (Mulligan & Mitchelmore, 2009). Ett 
exempel på numeriska förhållanden kan vara när eleverna förstår att de kan tänka 
multiplikativt när det kommer till olika mönster (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg, 
2011). Genom den multiplikativa förmågan kan eleven uppfatta antalet även i stora 
mängder eftersom strukturen underlättar, till exempel 2 rader av 4 kan ses som 2 
multiplicerat med 4 (Björklund, 2014). Vid rumsliga förhållanden lär sig eleverna att 
urskilja mönster och system fysiskt och mentalt (Björklund, 2014). 
 
Lärarna måste förstå att betydelsen av elevernas språkliga utveckling är avgörande för att 
eleverna ska kunna uttrycka sig gällande mönster och generaliseringar (Häggström, 1995). 
För att utveckla språket kan eleverna få jämföra sina beskrivningar med varandra. Lärarna 
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måste även inse hur elevernas språkliga utveckling kan användas vid algebra-
undervisningen när eleverna är äldre. Uppgifter där eleverna får leta efter mönster och 
därefter förklara dem med vanligt språk och matematiska symboler hjälper eleverna att 
utveckla det algebraiska tänkandet. Sedan kan eleverna förmedla uttrycken med hjälp av 
bokstäver som symboliserar olika värden (Häggström, 1995). Vid utvecklande av elevers 
resonemangsförmåga hjälps de av att finna det karakteristiska i ett mönster (Björklund, 
2014). När elever uppfattar mönster gör de generaliseringar av mönstrets innehåll. 
Generaliseringarna görs med hjälp av elevernas tidigare erfarenheter av mönster och 
genom att använda dem kan eleverna urskilja mönsters egenskaper (Björklund, 2014). 
 
I arbetet med mönster finns det olika steg i en process som eleverna får möta. Ett sätt att 
se på processen är följande: I den första delen ska eleverna få reproducera mönster, vilket 
innebär att kunna kopiera mönstret. Sedan ska eleverna få identifiera mönstret och 
återskapa det i samma representationsform genom exempelvis fysiska rörelser, såsom: 
stampa, stampa, vinka översätts till hoppa, hoppa, klappa. Därefter får eleverna fortsätta 
ett mönster för att sedan kunna översätta det till en annan representationsform, till exempel 
kan rörelser bli geometriska figurer (Burton, 2001). 
 
En annan syn på mönsterprocessen är att gå från konkret till abstrakt och därmed hitta ett 
samband. Det första steget innebär att kunna beskriva ett mönster, det andra att kunna 
fortsätta ett mönster. Det tredje steget innebär att eleverna ser ett sammanhang i mönstret 
och därmed kan beskriva mönstret mer ingående och det sista steget innebär att eleverna 
kan se samband, det vill säga göra generaliseringar (Heiberg Solem et al., 2011). 

Begrepp%
Den viktigaste aspekten inom algebra är generaliseringar (Kaput, Carraher & Blanton, 
2008). Att generalisera handlar om att kunna gå från det specifika till det generella och 
tvärtom (Bergsten, Häggström & Lindberg, 1997). En sorts generalisering kan vara att lära 
sig en generell strategi, till exempel den kommutativa lagen, som kan användas vid olika 
specifika uppgifter. Kommutativa lagen innebär att ordningen på talen kan ändra plats, vid 
såväl addition som multiplikation, men summan och produkten blir ändå desamma, till 
exempel 8+3=3+8, 8*3=3*8 (Heiberg Solem et al., 2011). Generaliseringar kan även 
användas inom mönster (Bergsten et al., 1997). Ett exempel är hur regeln för växande 
mönster fungerar och att den kan användas vid alla växande mönster. En regel i ett växande 
mönster kan vara att ökningen sker systematiskt. 
 
Inom området med mönster ska eleverna få möta olika typer av mönster såsom talföljder 
och geometriska mönster (Heiberg Solem et al., 2011). Inom de två finns det både 
upprepande och växande mönster. Upprepande mönster är mönster där samma sektion 
upprepar sig efter varandra. Växande mönster har istället en systematisk ökning eller 
minskning. Mönster kan uttryckas med hjälp av former, siffror, symboler och objekt 
(Ekdahl, 2014). 
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Figur 1 

Inom talföljder finns det bland annat aritmetiska och geometriska talföljder 
(Mattecentrum, u.å.-c). I aritmetiska talföljder är differensen mellan talen konstant 
(Mattecentrum, u.å.-a). I geometriska talföljder är det kvoten, av ett tal och det föregående 
talet, som är konstant (Mattecentrum, u.å.-b). En tredje variant är kvadratiska talföljder 
där skillnaden av differensen är konstant (Hargreaves, Threlfall, Frobisher & Shorrocks-
Taylor, 1999). Ytterligare en variant är Fibonaccis talföljd där de två föregående talen 
bildar det nästkommande talet (Nationalencyklopedin, u.å.). 
 
En annan typ av mönster som förekommer i en av dem behandlade källorna är bamboo 
pattern (Fujita & Yamamoto, 2011). Ordet ”Bamboo” är en metafor för växande tal och 
barns växande taluppfattning. Talen i mönstret utgår från Fibonaccis talföljd. I bamboo 
pattern finns flera olika talföljder i ett och samma mönster. De går både horisontellt och 
vertikalt. De horisontella är Fibonaccis talföljd medan de vertikala visar andra typer av 
mönster, se figur 1 för principen: 
 
 
 

                      
                 (Fujita & Yamamoto, 2011). 
 

 
Geometriska mönster finns överallt i omgivningen och framträder som regelbundenheter. 
De kan bland annat ses i naturen, på stenplattor, tegelväggar m.m. (Ahlström et al., 1996). 
En exakt definition om vad geometriska mönster är tycks vara svårt att finna. Det som är 
gemensamt för alla geometriska mönster är att en form upprepas flera gånger samt att varje 
gång formerna förskjuts sker det lika mycket åt samma håll. Formerna kan vara 
geometriska eller godtyckliga (Heiberg Solem et al., 2011).  

Styrdokument%
Algebra är viktigt för elevernas förståelse av matematik (Skolverket, 2011a). Kunskaper i 
algebra leder till att eleverna lättare kan använda sig av generella resonemang vid till 
exempel problemlösning (Skolverket, 2011a). I kursplanen i matematik för år F-3 ingår 
matematiska mönster som en del av algebra i matematikundervisningen (Skolverket, 
2011b). Eleverna ska kunna konstruera, uttrycka och beskriva olika matematiska mönster 
(Skolverket 2011b). Om eleverna får möta mönster i undervisningen och lär sig att de kan 
ersättas med tal och bokstavsbeteckningar leder det till algebraiskt tänkande (Skolverket, 
2011a). 
 
I kursplanen i matematik för år F-3 (Skolverket, 2011b), framgår att eleverna ska få möta 
algebra i matematikundervisningen och att mönster ska vara en del av undervisningen. 
Däremot i den tidigare kursplanen i matematik i läroplanen för grundskolan år 1994 
(Utbildningsdepartementet, 1994), finns algebra med som ett område men mönster kopplas 
inte till algebra utan istället till geometri och återfinns endast i kunskapskraven i 

3 7 10 17 

5 6 11 17 

7 5 12 17 
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kursplanen. År 2000 ändrades kursplanen i matematik och mönster fick en större plats men 
kopplingen till algebra var fortfarande inte tydlig (Skolverket, 2000). 
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Metod 
I metodavsnittet kommer vi att redogöra för vår metod. Det sker genom en presentation av 
hur vi har gått tillväga vid vår informationssökning samt kriterier för urval. Metoden 
kommer att avslutas med en beskrivning av hur vi har analyserat vårt funna material. 

Informationssökning%
I informationssökningen har vi använt olika söktjänster. På söktjänsten SwePub började vi 
med att söka på ”mönster och svårigheter” och fick 28 träffar varav ingen var relevant 
eftersom de inte handlade om matematik. Därefter utvidgade vi våra sökord för att 
undersöka om det skulle ge mer relevanta träffar. Då använde vi sökorden ”algebra och 
undervis*” och det gav 23 träffar. Av de 23 träffarna fanns det en källa som motsvarade 
vår efterfrågade åldersgrupp samt ämnesområde och var därmed relevant. 
 
På söktjänsten ERIC använde vi thesaurussökningen och sökte på ”pattern” och ”primary 
education” och fick fram söktermerna ”pattern recognition” och ”primary education”. En 
kombination av söktermerna tillsammans med kriteriet ”peer reviewed” resulterade i 19 
träffar. Vissa artiklar som verkade intressanta fanns inte tillgängliga och andra var inte 
relevanta på grund av att de inte var aktuella för vårt syfte. Till sist hade vi en källa kvar 
som var både relevant och tillgänglig. Vi sökte även på pattern* och DE ”primary 
education” och DE ”mathematics” och fick två träffar efter kriteriet ”peer reviewed”. Den 
artikel vi fann intressant gjordes en kedjesökning på för att vi ville hitta en vetenskaplig 
studie. Den studie vi hittade ansåg vi inte besvarade våra frågeställningar. 
 
En annan söktjänst vi använt är MathEduc. Vid den inledande sökningen använde vi 
fritextsökning och sökte på orden ”algebra & understanding & primary education” och det 
gav 55 träffar. På grund av många träffar begränsade vi oss och sökte på ”primary & 
pattern* & difficult*”. Sökningen gav 22 träffar. Sedan gjordes ett urval baserat på 
undersökningsgruppens ålder och artikelns tillgänglighet samt om det var en vetenskaplig 
text. Efter det gjordes en kategorisökning där vi gick in på kategorin för det omfattande 
arbetet med algebra och dess undervisning för F-3. Det gav 22 träffar och av de träffarna 
var två av relevans. På MathEduc upptäckte vi även att det gick att använda sig av 
”keywordsökning”. Vi sökte på keywordordet ”number pattern” och fick då 70 träffar. För 
att begränsa sökningen lade vi till fritextsökningen ”mathematic*” och fick då 15 träffar. 
Av dem var det en artikel som var relevant för vårt syfte. 
 
Vi använde även kedjesökning genom Anna-Lena Ekdahls uppsats ”Elevers skilda sätt att 
erfara talmönster – en studie av elever i årskurs 3 och 4” och hittade därmed en intressant 
studie. Vi har även sökt på en artikel, ”Pictorial Patterns: A Research Study on What 
Young Children Understand about Pictorial Pattern”, på Google för att få tillgång till 
fulltexten men hittade istället tre andra intressanta artiklar. Vi fick även tips på en författare 
vid namn Mulligan men hittade inte något av relevans. 
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För att hitta kompletterande artiklar på grund av ensidighet i resultatet gjorde vi ytterligare 
informationssökning. På ERIC använde vi sökordet ”repeating pattern*” och hittade 
därmed en intressant artikel. Ytterligare en artikel hittade vi genom en tidskrift som 
innehöll mycket om vårt ämnesområde. Tidskriften kände vi redan till på grund av att vi 
tidigare hade hittat en artikel i den och därmed fortsatte vi att titta i tidskriften och fann 
den nya artikeln. 

Kriterier%för%inklusion%
Det första vi tittade efter vid valet av artiklar var om de besvarade vårt syfte och våra 
frågeställningar. Något annat som var viktigt i vårt urval var att vi ville ha artiklar som 
utgick från elevperspektivet. Till en början försökte vi leta efter artiklar som hade fokus på 
elevers svårigheter men det visade sig vara svårt att finna så vi bytte sedan fokus till elevers 
förståelse. Många artiklar som hittades hade fokus på undervisningen snarare än elevers 
förståelse. Vi tog även hänsyn till artikelns tillgänglighet. Vid urval av artiklar var det först 
titlarna som avgjorde om artikeln verkade intressant. För att bli ännu mer övertygade om 
artikelns relevans läste vi sammanfattningen. Ytterligare ett inklusionskriterium har varit 
att texten är skriven på svenska eller engelska. Det var även ett krav att artikeln var 
vetenskapligt granskad. Det bidrog till studiens validitet och styrde urvalet. De artiklar vars 
vetenskaplighet vi var osäkra på kontrollerade vi på hemsidan Ulrichsweb, för att kunna 
inkludera dem. 
 
Fyra artiklar som hittades verkade intressanta när vi läste sammanfattningen men när vi 
sedan började läsa artiklarna insåg vi att de inte var relevanta och därför valdes de bort. 
Det berodde på att de hade fel åldersgrupp, handlade om likheter samt att de hade för stort 
fokus på funktioner. 
 
Följande artiklar kommer vi att använda i resultatdelen:  
 
Titel Författare År Publikationstyp 

An Exploration into Growing 
Patterns with Young 
Australian Indigenous 
Students 

Miller, Warren 2012 Konferensbidrag 

Assessing the development of 
preschoolers´ mathematical 
patterning 

Mulligan, Papic, 
Mitchelmore  

2011 Forskningsrapport 

Att se det som inte syns– om 
talföljder i årskurs 3 och 4 

Erixson, Frostfeldt 
Gustavsson, Kerekes, 
Lundberg 

2013 Tidskriftsartikel 

Awareness of Pattern and 
Structure in Early 
Mathematical Development 

Mulligan, Mitchelmore 2009 Forskningsrapport 
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Children's Strategies with 
Number Patterns 

Hargreaves, Shorrocks-
Taylor, Threlfall 

1998 Forskningsrapport 

Early algebra and 
mathematical generalization 

Carraher, Martinez, 
Schliemann 

2008 Forskningsrapport 

Generalising the pattern rule 
for visual growth patterns: 
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Materialanalys%
I vår analys av det material vi har valt att behandla har vi noggrant studerat litteraturen för 
att hitta den information som vi anser är relevant för vårt syfte. Innan vi började läsningen 
bestämde vi oss för vilka aspekter av texterna vi ville fokusera på. Det urvalet utgick från 
en översiktsmall (se bilaga) med givna kategorier där vi även lade till tre egna kategorier, 
som hade utgångspunkt i vårt syfte samt våra frågeställningar. Kategorierna, och 
framförallt med betoning på de tre senare, var de vi ville använda för att jämföra de olika 
källorna. När vi sedan försökte få en överblick över allt material genom att titta på den 
information vi hade i mallen, gick vi även tillbaka till texterna för att kunna göra en 
grundligare jämförelse. I och med det arbetet kunde vi strukturera upp det fortsatta arbetet, 
som sedan utgjorde grunden för resultatet.  
 
De kategorier som var givna från början var i den första spalten: författare, titel, tidskrift, 
publikationsår, land och databas. I efterföljande spalter var det analyskriterierna: syfte, 
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design, urval, datainsamling och resultat. De analyskriterier vi lade till var: mönstertyp, 
svårigheter samt förebyggande arbete. Kategorin mönstertyp hade vi med för att vi ville ha 
med texter som handlade om olika typer av mönster för att se vilka svårigheter som finns 
inom respektive mönstertyp. Kategorin hjälpte oss att kunna strukturera upp vårt fortsatta 
arbete med resultatet. Genom att ha med det analyskriteriet hjälpte det oss att se till 
helheten inom området mönster. Annars hade det funnits risk för att svårigheter inom 
endast en viss mönstertyp hade framkommit och en jämförelse mellan svårigheterna för 
respektive mönstertyp hade inte varit möjlig. De två sistnämnda kategorierna utgår från 
våra frågeställningar. När vi skulle hitta information till kategorin svårigheter tittade vi inte 
enbart på de svårigheter som var vanligast förekommande utan på allt det som kunde vara 
kritiskt för elevers förståelse. 
 
I analysen av materialet har vi jämfört vilka likheter och skillnader som finns i respektive 
text mellan de olika forskarna. Vi har även sorterat artiklarna efter vilken typ av mönster 
texten behandlar. Därefter har sorteringen utgått ifrån vilka typer av svårigheter som har 
lyfts fram. Inom de olika grupperingarna har vi även där letat efter likheter och skillnader 
samt det förebyggande arbetet. 
 
Två begrepp som varit viktiga att ta hänsyn till i arbetet har varit validitet och reliabilitet. 
Validitet innebär att studera det som avses och det mäter studiens giltighet. Hög validitet 
innebär att arbetet är välavgränsat och relevant. För att säkra studiens validitet har vi 
genomgående haft syftet i åtanke vid skrivningen av resultatet. Reliabilitet mäter studiens 
trovärdighet och det innebär att om någon annan upprepar studien blir resultatet detsamma. 
Arbetets reliabilitet har eftersträvats genom att vi noggrant har beskrivit hur vi har gått 
tillväga för att hitta den information vi använt oss av. Det har även eftersträvats att olika 
söktjänster och passande sökord har använts vid informationssökningen. I 
metoddiskussionen diskuteras begreppen mer ingående. 
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Resultat 
Resultatet redovisas med hjälp av underkategorier för de olika svårigheter som kan finnas 
vid arbetet med mönster samt hur de kan förebyggas. Den första kategoriseringen utgick 
från att en uppdelning mellan aritmetiska och geometriska mönster gjordes. Därefter 
presenteras olika svårigheter och dess förebyggande arbete inom kategorierna i 
underkategorier. Texten är uppbyggd efter de svårigheter och det förebyggande arbete som 
har framkommit i litteraturen. 

Svårigheter%och%förebyggande%arbete%inom%aritmetiska%mönster%
Inom aritmetiska mönster presenteras kategorier av svårigheter samt förebyggande arbete. 
Kategorierna är: att se helheter, att se tomrum, att urskilja likheter och skillnader samt att 
se strukturer. 

Att se helheter och tomrum 
En svårighet för eleverna är att kunna se helheten i en talföljd. Enligt Erixson, Frostfeldt 
Gustavsson, Kerekes och Lundberg (2013) är det lätt att eleverna bara tittar på en liten del 
av talföljden och därmed inte ser helheten. Eleverna tittar oftast enbart på de två sista talen 
i talföljden och bestämmer strukturen utifrån de två talen (Erixson et al., 2013). 
Hargreaves, Shorrocks-Taylor och Threlfall (1998) upptäckte däremot i sin studie att när 
eleverna inte ser helheten är det för att de fokuserar på de två första talen och dess skillnad. 
I och med att eleverna enbart använde en liten del av informationen i mönstret blev deras 
generalisering felaktig eftersom strategin var ofullständig. Det är av stor vikt att ge 
eleverna uppgifter som uppmuntrar deras arbete med talföljder och lär elever uppskatta 
talföljder och dess egenskaper (Hargreaves, et al., 1998). 
 
En annan svårighet inom talföljder är att se det som inte är synligt vid första anblicken 
(Erixson et al., 2013). Det innebär att eleverna ska få syn på det som finns mellan talen i 
talföljden, det vill säga mellanrummen. Genom den insikten förstår eleverna att talföljder 
har en regelbundenhet och att det finns ett mönster för talen. Ytterligare en svårighet är att 
se förhållandet mellan talen i en talföljd. Eleverna måste förstå att talföljden inte enbart är 
en rad med slumpmässiga tal utan att de har ett samband mellan varandra. Ett sätt att arbeta 
med svårigheten är att visa olika talföljder där första talet är detsamma men där differensen 
mellan talen är olika i talföljderna. Ett exempel kan vara 2, 4, 6, 8 som jämförs med 2, 5, 
8, 11 (Erixson et al., 2013). 

Att urskilja likheter och skillnader och se strukturer 
Både Erixson et al. (2013) och Hargreaves et al. (1998) framhåller att eleverna måste förstå 
att talföljder är uppbyggda på olika sätt, till exempel gällande geometriska och kvadratiska 
talföljder. Hargreaves et al. (1998) poängterar att om eleverna inte förstår att talföljder har 
olika uppbyggnad kan de inte göra en generalisering av mönstret. För att eleverna, enligt 
Erixson et al. (2013), ska få syn på olika sorters talföljder ska eleverna få titta på flera 
talföljder som är uppbyggda på olika sätt och jämföra deras likheter och skillnader. Ett 
annat sätt att arbeta med talföljders uppbyggnad är att låta eleverna upptäcka skillnaden 
mellan rader av tal som bildar eller inte bildar en talföljd. Ytterligare ett sätt är att låta 
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eleverna kategorisera olika talföljder efter deras egenskaper (Erixson et al., 2013). Även 
Hargreaves et al. (1998) betonar vikten av variation för eleverna gällande talföljders 
struktur och uppgifter med talföljder. 
 
En annan skillnad som eleverna måste upptäcka är att det är skillnad på differensen mellan 
talen i talföljden och talen på tallinjen. På tallinjen är skillnaden mellan fem och nio tre 
(sex, sju, åtta) då alla tal mellan fem och nio på tallinjen räknas. I talföljden är skillnaden 
däremot fyra för där räknas mellanrummen mellan talen fem och nio (Erixson et al., 2013). 
Enligt Erixson et al., (2013) är det centralt för att eleverna ska förstå talföljder och dess 
egenskaper. Hargreaves et al. (1998) framhåller att det är få elvaåringar som förstår hur ett 
mönster ska fortsätta om inte skillnaden är konstant. 
 
Fujita och Yamamoto (2011) framhåller att förståelse för talföljders struktur är en svårighet 
för många elever. Hargreaves et al. (1998) poängterar att eleverna behöver få arbeta med 
talföljder som har olika strukturer. Erixson et al. (2013) framhåller att en svårighet för 
eleverna gällande struktur är att förstå att talföljder kan gå åt olika riktningar. Det innebär 
att talföljden kan ledas vågrätt, lodrätt, i cirklar eller i rutor (Erixson et al., 2013). Fujita 
och Yamamoto (2011) framhåller ett annat sätt att arbeta med talföljders struktur med hjälp 
av bamboo patterns. De poängterar till skillnad från Erixson et al. (2013) att i deras 
beskrivna struktur förstår eleverna att mönstren kan gå åt olika håll. Däremot har eleverna 
svårigheter med att se kopplingen mellan de olika mönstren och därmed svårigheter med 
att avsluta mönstret. Andra sätt att representera bamboo patterns på är att använda sig av 
visuella representationer. Det kan vara svårt att visualisera strukturen i bamboo patterns 
men där kan digital teknik hjälpa eleverna tillrätta med förståelsen (Fujita & Yamamoto, 
2011). Med hjälp av kalkylprogram kan eleverna få skapa nummerpyramider på ett mer 
lustfyllt sätt (Ainley, Bills & Wilson refererad i Fujita & Yamamoto, 2011). I det 
förebyggande arbetet är lärarens instruktion av vikt för elevernas förståelse (Fujita & 
Yamamoto, 2011). Erixson et al. (2013) framför att interaktionen mellan lärare-elev och 
elev-elev är viktigt för att främja lärande. Eleverna behöver även få en bra presentation av 
ämnet och lärandeobjektet behöver bearbetas under lektionen (Erixson et al., 2013). 

Svårigheter%och%förebyggande%arbete%inom%geometriska%mönster%
Inom geometriska mönster framstår följande svårigheter: att urskilja likheter och 
skillnader, se strukturer, fortsätta mönster, se helheter, se förhållandet mellan mönster och 
positioner, funktioner, generaliseringar, uttrycka sig skriftligt och muntligt, aritmetiska 
färdigheter samt kognitiva färdigheter. Svårigheterna kan uppstå både enskilt eller 
tillsammans, bland annat eftersom en svårighet kan leda till en annan. Här presenteras även 
det förebyggande arbetet inom geometriska mönster. 

Att urskilja likheter och skillnader och se strukturer 
Om eleverna inte har utvecklat en förmåga att kunna se likheter och skillnader i och mellan 
mönster får de svårare att upptäcka strukturer i mönster (Mulligan & Mitchelmore, 2009). 
Även Papic, Mulligan och Mitchelmore (2011) framhåller att eleverna kan ha svårt att 
upptäcka strukturer i mönster. Elever som inte förstår det ser inte de underliggande 
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strukturerna som mönstret är uppbyggt av (Mulligan & Mitchelmore, 2009). 15 rutor i ett 
rutnät uppdelat som tre multiplicerat med fem kan uppfattas som antingen tre rader med 
fem i varje eller fem kolumner med tre i varje. Ytterligare en uppfattning är tre 
multiplicerat med fem men dem tre uppfattningarna har eleverna svårt att se. Om eleverna 
blir medvetna om strukturen i rutmönstren kan det underlätta förståelsen av många andra 
matematiska begrepp. De elever som har svårt att se strukturer fokuserar mer på personliga 
drag istället för numeriska och rumsliga strukturer. Det innebär att eleverna fokuserar på 
utseendet av mönstret mer än på matematiken i mönstret (Mulligan & Mitchelmore, 2009). 
I det förebyggande arbetet kan praktiska aktiviteter användas där eleverna får göra 
jämförelser mellan konstruktioner och objekt som kopieras (Papic et al., 2011). Det är även 
av vikt att läraren uppmuntrar eleverna att jämföra likheter och skillnader mellan mönstret 
och elevernas konstruktionskopia (Papic et al., 2011).  
 
Enligt Warren och Cooper (2008b) bör eleverna få arbeta med olika sorters mönster. Om 
eleverna ska kunna utveckla en grundlig förståelse för upprepande mönster behöver de få 
erfarenhet av att bland annat identifiera och översätta olika mönster och använda olika 
typer av material i tidiga år (Warren & Cooper, 2008b). För att eleverna ska förstå mer 
avancerade mönster framhåller Papic (2007) att de behöver träna på att rita mönster från 
minnet och förstå att de kan utvidgas i olika riktningar. Elever som har fått arbeta med 
upprepande och rumsliga mönster utvecklar enligt Papic et al. (2011) större förståelse för 
den upprepande delen och rumslig struktur samt förmågan att förklara och utvidga växande 
mönster. Om eleverna inte får arbeta med det finns det risk för att de behandlar upprepande 
mönster utan struktur och sällan känner igen geometriska mönster (Papic et al., 2011). 

Att fortsätta mönster och se helheter 
Elever kan ha svårt för att fortsätta ett växande mönster på fri hand men är desto mer 
noggranna och har lättare för att kopiera ett redan befintligt växande mönster (Miller & 
Warren, 2012; Papic et al., 2011). Även Warren (2005) framhäver att eleverna kan ha svårt 
att fortsätta ett redan existerande mönster samt att skapa ett nytt växande mönster. Det kan 
bero på elevernas begränsade erfarenhet eller att mönstren visade sig vara svårare än de 
trott. Eleverna har inte samma svårigheter med upprepande mönster när det är mer fokus 
på upprepande mönster i undervisningen (Warren, 2005). Eleverna kan också ha svårt att 
identifiera och utvidga växande mönster (Papic, 2007). I studien presenterad av Papic 
(2007) såg eleverna de geometriska figurerna som en upprepning i växande mönster på 
samma sätt som i de upprepande mönster de var vana vid att se. Eleverna såg enbart 
figurerna och inte hur de växte. Det kan förebyggas genom att eleverna får arbeta med 
mönster tidigt (Papic, 2007). Som synes har Papic (2007) och Warren (2005) olika åsikter 
om orsakerna till elevers svårigheter. Det framgår även enligt Papic et al. (2011) att elevers 
svårigheter med mönster beror på hur de upprepande mönstren arbetas med i 
undervisningen. Warren (refererad i Papic, et al., 2011) uttrycker däremot att elevernas 
svårigheter med växande mönster snarare beror på att kursplanen i matematik för de 
tidigare åren (i Australien) möjligtvis har för stor betoning på upprepande mönster i 
jämförelse med växande mönster.  
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Eleverna kan dessutom ha svårt att se det gemensamma i olika mönsterexempel och 
använda gemensamheterna för att skapa generella regler (Warren & Cooper, 2008b). De 
betonar att en svårighet som kan uppkomma bland unga elever är att kunna identifiera den 
upprepande delen i ett mönster (Warren & Cooper, 2008b). Eleverna kan även ha svårt att 
uppfatta antalet upprepningar i mönstret (Papic, 2007). Däremot är eleverna duktiga på att 
känna igen, fortsätta, kopiera och skapa upprepande mönster framförallt när de har en liten 
variation, till exempel när det upprepande mönstret består av få geometriska former 
(Warren & Cooper, 2008b). Något som kan hjälpa eleverna vid förståelse för mönster är 
färger (Warren & Cooper, 2008a). Med hjälp av färger blir det lättare att identifiera delarna 
av mönstret. Om elever inte kan identifiera delarna kan de få svårt att kunna förklara 
mönstret muntligt. Det är således en kritisk aspekt av förståelse för mönster (Warren & 
Cooper, 2008a). Eleverna måste även förstå vad det är som förändras och vad som är 
konstant i mönstret. Den förståelsen leder till att både lätta och komplexa mönster kan 
förstås (Lee, Ng, Pe, Ang, Hasshim, & Bull, 2012). 

Att se förhållandet mellan mönster och positioner samt funktioner 
Förhållandet mellan mönster och dess position kan ses som mycket abstrakt för eleverna 
(Warren & Cooper, 2008a). För att underlätta för eleverna att se förhållandet och för att de 
ska kunna vara med i diskussioner behövs arbete med konkret material. Genom att placera 
ut materialet på rätt position och konstruera mönstret hjälper det elevernas förståelse. När 
eleverna får tillgång till att använda konkret material hjälper det dem att se de saknade 
positionerna i mönstret (Warren & Cooper, 2008a). Även Miller och Warren (2012) 
framhåller att arbete med konkret material hjälper elevernas förståelse, bland annat när 
eleverna ska identifiera enkla växande mönster. Det konkreta materialet hjälpte eleverna i 
Miller och Warrens (2012) studie att förstå både mönstret i sig och dess position. De kunde 
även urskilja mer än en variation i mönster. Vid användning av konkret material kan det 
hjälpa eleverna att uttrycka strukturer i mönster. Konkret material hjälpte även eleverna att 
förstå sambandet mellan matematiska strukturer och elevernas eget tänkande och därmed 
utvecklade eleverna det abstrakta tänkandet (Miller & Warren, 2012). 
 
I en studie gjord av Warren och Cooper (2008a) kunde eleverna se förändringar inom 
mönstret men kunde inte koppla det till en viss position. Det ledde till att eleverna inte 
kunde räkna ut hur mönstret skulle se ut på en godtycklig position. Anledningarna till att 
eleverna hade svårt att koppla mönstret till dess position kan enligt Warren och Cooper 
(2008a) bero på två saker. För det första kan det bero på att eleverna inte har förmåga att 
koppla positionen med stegsnumret, vilket innebär förståelse för till exempel att det tredje 
steget är detsamma som den tredje positionen. För det andra kan det bero på att eleverna 
inte har tillräckliga kunskaper om talföljder. Många elever har svårt att uttrycka mönstret 
generellt och det kan även leda till att förvirring mellan ordningstalet och antalet delar 
uppstår. Ibland ignorerade eleverna positionsnumret och fortsatte mönstret genom att 
endast fokusera på en del av det (Warren & Cooper, 2008a). För att hjälpa eleverna att 
förstå sambandet mellan mönstret och positionen är det viktigt att göra sambandet tydligt 
(Warren, 2005). Det blir då lättare för dem att verbalt beskriva förhållandet mellan 
mönstret och dess position. Det är även viktigt att ge eleverna tydliga frågor där positionen 
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tydligt relateras till mönstret så att de förstår sambandet mellan mönster och position. Ett 
exempel på en fråga som kan ställas är: hur ser mönstret ut vid positionen? (Warren, 2005). 
 
Eleverna kan också ha svårt för det gällande mönstret och dess position när det är en-
variation. Det innebär att eleverna endast ser en position eller variation i mönstret istället 
för att titta på helheten (se figur 2):  
I den här uppgiften ser eleverna enbart en 
variation av mönstret och därmed blir position 
två felaktig. Då är det vanligt att eleverna 
endast gör en dubblett av position ett (Warren 
& Cooper, 2008a).  
 
Ytterligare en svårighet är att bestämma regler och räkna ut högre positioners mönster, till 
exempel positionsnummer 288. Det kan göra att uppgiften blir abstrakt för eleverna och de 
är tvungna att använda sina kunskaper för att hitta generella regler (Radford refererad i 
Warren och Cooper, 2008b). Warren (2005) betonar att eleverna behöver få diskutera 
förhållandet för att kunna formulera en generalisering till att börja med för lägre positioner 
och sedan för högre positioner. En annan svårighet som många elever upplever är att gå 
från mönster till funktioner (Warren, 2005). I och med det får de svårt att kommunicera 
med det språk som behövs för att beskriva relationen samt en oförmåga att visualisera 
mönster (Warren refererad i Warren & Cooper, 2008a).  

Generaliseringar 
Kritiskt för elevernas förståelse av mönster är att kunna göra generaliseringar. Det som är 
viktigt för att ge eleverna en god förståelse för generaliseringar är att de kan använda olika 
representationsformer såsom diagram, tabeller eller funktionsmaskiner eftersom de har ett 
symboliskt innehåll (Radford refererad i Warren & Cooper, 2008b). Det har visat sig vara 
stimulerande att använda sig av olika representationsformer (Warren & Cooper, 2008b). 
Ett sätt att utveckla elevernas förståelse för sambandet mellan olika representationer är att 
använda sig av kreativa representationsarbetsblad. Det innebär att arbetsbladen inte endast 
ska bestå av symboler utan att kreativt användande av bilder kan hjälpa till att skapa 
förståelse. Det förstärker förståelsen för både procedurer och principer (Warren & Cooper, 
2008b). Eleverna har lättare att göra generaliseringar vid symboliska representationer än 
vad de har vid visuella representationer. Det kan förebyggas genom att eleverna får arbeta 
med att uppfatta det visuella på olika sätt (Radford refererad i Warren & Cooper, 2008b). 
För att eleverna ska kunna generalisera behöver de få uppleva en variation av det som ska 
läras ut (Erixson et al., 2013). Elever som har svårt för generaliseringar måste utveckla 
förmågan att skapa en regel för att bestämma värdet vid en godtycklig position av mönstret, 
däremot har de lättare för att förutsäga nästa del i ordningen (Hargreaves, Threlfall, 
Frobisher & Shorrocks-Taylor refererad i Carraher, Martinez & Schliemann, 2008). 
 
För att eleverna ska kunna göra en generalisering behöver de få tillräckligt med 
information av läraren (Carraher et al., 2008). Ett exempel kan vara talföljden 1, 2, 4 där 
följande tal kan vara både sju och åtta. Hargreaves et al. (1998) framhåller däremot att det 

Figur 2 
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kan vara ett förebyggande arbete eftersom eleverna får hitta fler än en generalisering i 
samma talföljd. Elevers förståelse för generaliseringar kan underlättas med empiriska 
situationer som innebär att eleverna får använda konkret material och konkreta handlingar, 
det vill säga att själva vara aktiva (Carraher et al., 2008). En annan svårighet som kan vara 
viktig att läraren lägger märke till för att kunna lära ut generaliseringar är skillnaden mellan 
att förstå och uttrycka generaliseringar. Elevernas problem kan vara att de kanske kan 
identifiera och förstå generaliseringen men inte har förmågan att uttrycka den (Warren & 
Cooper, 2008a). 

Att uttrycka sig skriftligt och muntligt 
Warren och Cooper (2008a) framhåller att elever har mycket lättare att beskriva 
generaliseringar muntligt än skriftligt. Även Warren (2005) påpekar att en svårighet kan 
vara elevers förmåga att uttrycka sig om mönster och framförallt skriftliga uttryckssätt. 
Många av beskrivningarna saknar detaljer. Något som kan hindra eleverna från att ge 
detaljerade svar är deras avsaknad av matematisk terminologi (Warren, 2005). Även 
Hargreaves et al. (1998) poängterar att många elever har brist på en korrekt terminologi så 
som triangulär och kvadratisk talföljd. I verbala beskrivningar behövs inte de detaljer som 
är nödvändiga vid skriftliga svar på grund av att det verbala är mer tolkningsbart och att 
det finns utrymme för användandet av gester samt konkret material (Warren, 2005). 
Warren (2005) framhåller även att det kan finnas en risk att det är mycket information som 
tolkas in mellan raderna i elevernas verbala förklaringar. Warren och Cooper (2008a) 
framhåller att många elever har svårt att beskriva ett visuellt mönster i detalj. 
 
När elever ska uttrycka generaliseringar finns det risk att deras svar innehåller brister i den 
språkliga förmågan. Det kan leda till att lektioner om generaliseringar kan bli till lektioner 
i att utveckla språket (Warren & Cooper, 2008a).  Även Warren (2005) framhäver att 
eleverna kan ha svårt att uttrycka generaliseringar verbalt. När eleverna, i en studie 
presenterad av Warren (2005), skulle förklara sina generaliseringar i skrift uttryckte deras 
svar en lägre kunskapsnivå fast eleverna egentligen besatte kunskapen, vilket visade sig i 
verbala sammanhang. Enligt Warren och Cooper (2008a) är det viktigt att eleverna 
uppmuntras till att samspela med lärare och andra elever för att utveckla sin förmåga att 
konstruera, symbolisera och förklara sin förståelse. Även Miller och Warren (2012) 
framhåller att relationer är viktiga. De betonar att för att lärare och elever ska kunna dela 
kunskap med varandra är det viktigt med en trygg miljö.  
 
En annan svårighet som kan uppkomma är när eleverna ska skriva ner sina svar. Då finns 
det risk för att de enbart fokuserar på en variation av mönstret (Warren, 2005). Miller och 
Warren (2012) anser att vid kulturella skillnader blir språkförståelsen svårare i 
undervisningen på grund av språkskillnader. Många elever använder därför gester som ett 
komplement när de ska förklara geometriska mönster. Det anses som ett viktigt redskap 
för eleverna att få använda sig av (Miller och Warren, 2012). 
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Aritmetiska färdigheter 
En strategi som många elever använder sig av vid räkning av mönster med tal är att de 
räknar uppåt istället för att använda sig av aritmetiska färdigheter. Ett exempel på det kan 
vara (5:6, 6:7, 7:?, ?:11) där eleverna svarar åtta istället för tio. Aritmetiska färdigheter är 
således viktiga för att förstå mönsteruppgifter (Lee et al., 2012).  
 
För att underlätta elevernas svårigheter vid avancerade upprepningar, förmågan att skapa 
växande mönster och funktionella samband behöver eleverna introduceras för multi-
plikativt tänkande redan tidigt (Mulligan & Mitchelmore refererad i Papic et al., 2011). 
Multiplikativt tänkande innebär att eleverna vid räkning av upprepande mönster inser att 
de endast behöver räkna en del i den upprepande delen för att räkna ut antalet upprepande 
delar. Ett exempel är mönstret ABCABCABC, där eleverna endast räknar antalet C för att 
förstå hur många upprepningar som förekommer (Mulligan & Mitchelmore refererad i 
Papic et al., 2011). 

Kognitiva färdigheter 
Det finns även kognitiva svårigheter som kan vara faktorer som påverkar elevernas 
förståelse för mönster. En uppgift där eleverna kan få problem är vid ”form i form”-
uppgifter. Uppgifterna inne-
bär att det är en geometrisk 
form i en annan form (se figur 
3). Det innebär att eleverna 
måste använda sina kognitiva färdigheter och därmed blir uppgiften mer kognitivt 
krävande än andra mönsteruppgifter. Däremot är elevernas prestationer med uppgifterna 
likvärdiga andra uppgifter (Lee et al., 2012). 
 
En annan aspekt på de kognitiva färdigheterna som kan vålla problem för elevernas 
förståelse är bristen på minneskapacitet (Lee et al., 2012). Det innebär att elever som har 
hög förmåga att komma ihåg mycket information har lättare för mönsterförståelse och 
presterar bättre inom matematik. Svårigheten kan visa sig vid arbete med vissa 
representationer av mönster där det krävs högre minneskapacitet av eleverna. Ett exempel 
på en sådan representation är när mönstren förmedlas verbalt (Lee et al., 2012). Enligt 
Warren (2005) finns det en möjlighet att svårigheter inom mönster i allmänhet beror på att 
eleverna inte fått tillräckligt med erfarenhet av algebraiskt tänkande istället för att det är 
elevernas kognitiva utveckling som är orsaken. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis finns det många svårigheter som eleverna kan möta. Inom talföljder 
handlar det om att eleverna kan ha svårigheter med att se helheter och måste förstå att de 
ska titta på hela talföljden för att se sammanhanget. De kan även ha svårt för att förstå 
talföljders uppbyggnad och dess struktur. Även inom geometriska mönster kan elever ha 
svårt att förstå strukturen. En annan svårighet som eleverna kan ha är att kunna identifiera 
delarna i mönstret och relatera det till en viss position. Två centrala delar inom arbetet med 
mönster är att kunna generalisera och uttrycka sig skriftligt och muntligt. Även det har det 

Figur 3 
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visat sig att eleverna kan ha svårt med. Eleverna kan överkomma svårigheterna om de får 
möjlighet att erfara mönster i tillräckligt stor utsträckning (Warren, 2005). Andra 
förebyggande arbeten som underlättar för eleverna är lärarens instruktioner och relationer 
till eleverna (Fujita & Yamamoto, 2011; Miller & Warren, 2012). Ytterligare förebyggande 
arbete handlar om att eleverna ska få använda konkret material (Warren & Cooper, 2008a; 
Miller & Warren, 2012; Carraher et al., 2008; Warren, 2005). Många av forskarna har 
betonat att mönsterarbete är en förutsättning för matematiskt tänkande (Papic, et al., 2011; 
Warren och Cooper, 2008a; Carraher et al., 2008; Mulligan & Mitchelmore, 2009; Warren, 
2005; Papic, 2007; Hargreaves et al., 1998; Lee et al., 2012).  
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Diskussion 
I diskussionen kommer en metod- och resultatdiskussion att presenteras. I 
metoddiskussionen kommer metoden samt möjliga tillvägagångssätt att diskuteras. Vi 
kommer även att diskutera arbetets reliabilitet och validitet. Resultatdiskussionen 
innehåller en diskussion om det resultat som har framkommit i arbetet. Här kommer vi 
även att diskutera arbetets relevans för vår yrkesprofession samt våra tidigare erfarenheter 
i relation till vår litteraturstudie.  

Metoddiskussion%

Svaga och starka sidor med arbetet 
En svaghet som vi har upplevt i vårt arbete är att det ofta förekommer samma forskare 
inom området med mönster och därmed finns det en risk för att vårt arbete får ett något 
ensidigt perspektiv. De forskare som återkom ofta var namn som Mulligan, Warren och 
Cooper. Däremot har det lett till att arbetes validitet har stärkts eftersom forskarna är 
mycket bevandrade inom området. En annan svaghet som vi har funnit vid arbete med 
resultatet är att vi hittade en del information från andrahandskällor som vi gärna ville 
använda. Att referera till andrahandskällor kan vara osäkert, därför ville vi försöka hitta 
den ursprungliga artikeln. Det har dock visat sig vara svårt. Anledningarna till att vi inte 
kunde använda ursprungsartikeln var att vi inte hittade den, att arbetet skulle färgas för 
mycket av samma forskare eller att vi ansåg att artikeln i sin helhet inte var användbar. En 
annan svaghet i arbetet är att det i vissa artiklar inte står uttryckligen om svårigheter utan 
mer om hur undervisningen kan läggas upp vid arbete med mönster. Utifrån det går det att 
urskilja elevers svårigheter, dock står det inte explicit i texten. Däremot anser vi att våra 
slutsatser är trovärdiga eftersom de har stöd i sammanhanget och från andra texter. 
 
Några starka sidor i vårt arbete har varit att vi har funnit många olika typer av svårigheter 
i de artiklar vi har använt oss av. Vi har också upplevt att samma svårighet återkommer 
bland flera författare, vilket bidrar till att arbetet kan bedömas trovärdigt och stärker 
reliabiliteten i arbetet. Vi har upplevt att de källor vi har använt har varit relevanta för vårt 
syfte. Däremot har vi även hittat källor som inte har varit relevanta, vilket inte har framgått 
vid första anblicken av texterna. Lyckligtvis har det insetts tidigt och de har därmed inte 
använts i resultatet. 

Arbetets frågeställningar och resultat 
Frågeställningarna som vi har haft har påverkat oss genom att vi har fokuserat på dem vid 
läsning av artiklarna. Det har lett till högre validitet i arbetet. I och med fokuseringen på 
frågeställningarna har det funnits risk för att vi kan ha missat annat som kan ha varit viktigt 
att ta del av för att förstå elevers uppfattning av mönster. Ett exempel är att vi inte har 
studerat det som eleverna har lätt för eller god förståelse för. Därför kan det verka som om 
elever enbart har svårt för mönster när det egentligen kan finnas mycket som de har lätt för 
inom området. Eftersom vi inte har mycket erfarenhet av de frågeställningar vi använt oss 
av, har det varit lättare för oss att vara objektiva i arbetet. Bristen på erfarenhet kan även 
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ha lett till att vi vid läsning av artiklarna inte alltid har förstått helheten och komplexiteten 
av vad författarna vill säga om elevers förståelse av mönster.  
 
Resultatet påverkas av urvalet och i vårt fall har det visat sig genom att många olika 
svårigheter har förts fram eftersom många olika författares verk har granskats. Det har 
bidragit till en stor bredd av svårigheter i vårt arbete, vilket har gett en översiktlig bild av 
dem. Däremot har det lett till att vi inte har fördjupat oss inom några svårigheter. Med 
variationen av författare har reliabiliteten i vårt arbete stärkts. Det innebär att om någon 
skulle göra om studien skulle denne troligtvis använda verk från samma författare och 
därmed få liknande resultat. Vårt urval består mestadels av studier gjorda i Australien, där 
kursplanen är en annan. Det har påverkat vårt resultat då det inte enbart utgått från svenska 
styrdokument. Även det har lett till högre reliabilitet då resultatet inte enbart är beroende 
av svensk forskning. 
 
Hög validitet har eftersträvats genom att våra frågeställningar är tydliga, vilket har gjort 
det lättare att urskilja den information som har efterfrågats för att besvara vårt syfte. För 
att stärka arbetets reliabilitet har vårt tillvägagångssätt noga beskrivits. Resultatet kan 
däremot bli annorlunda ändå eftersom den mänskliga faktorn påverkar tolkningen av 
texter. 

Tillvägagångssätt 
Vi hade kunnat använda oss mer av att söka inom fler åldersgrupper vid sökning av 
vetenskaplig litteratur. Om vi hade fått syn på äldre elevers svårigheter hade vi kunnat få 
en bredare förståelse för tidigt förebyggande arbete. Genom att få syn på vad förskoleelever 
kan ha svårt för kan det användas som grund vid senare undervisning. Däremot hade det 
påverkat arbetets validitet eftersom vi då hade frångått våra frågeställningar. Vår 
informationssökning anser vi är bred då vi använt olika söktjänster. I och med bredden på 
söktjänster har det bidragit till arbetets reliabilitet genom att arbetet inte enbart blivit 
påverkat av en söktjänst. Söktjänsterna anser vi har kompletterat varandra då de har olika 
tillvägagångssätt för sökning och har olika fokus såsom matematikdidaktik och pedagogik. 
I vår informationssökning hittade vi en bok som vi möjligtvis hade kunnat ha användning 
av. På grund av bokens otillgänglighet och vår osäkerhet om den var vetenskaplig 
exkluderades den. Artiklarna som vi hittade genom en sökning av en artikel på Google 
visade sig vara relevanta och användbara även om de hittades av en slump. I 
materialanalysen gjorde våra tillagda kategorier i översiktsmallen att materialet blev mer 
överskådligt. Det gjorde att arbetet blev mer strukturerat och den röda tråden blev 
tydligare. Det ledde även till att vi lättare kunde jämföra de olika texterna. När vi började 
skriva resultatet insåg vi att vid en del i resultatet förekom en och samma författare, 
antingen själv eller tillsammans med andra, och vi ville därför ge en mer nyanserad bild 
inom området. Därför gjordes ytterligare sökningar för att hitta studier som kompletterade 
de forskare vi redan hade.  
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Resultatdiskussion%

Resultatet i relation till syftet 
Vi har i resultatet presenterat elevers svårigheter och förebyggande arbete utifrån de 
analyserade texter vi använt oss av. Därmed anser vi att resultatet har besvarat vårt syfte. 
Det som hjälpt oss att besvara vårt syfte är våra tydliga frågeställningar. I och med det har 
det varit enklare att urskilja information i de vetenskapliga texterna eftersom det då har 
varit enklare att veta vad vi har letat efter. Vi har däremot funnit mer om elevers svårigheter 
och inte lika mycket om förebyggande arbete vilket har lett till en något ojämn fördelning 
mellan aspekterna. För att besvara syftet tydligare har vi använt två övergripande rubriker 
för två olika sorters mönster: geometriska och aritmetiska. Det gjordes för att göra det 
överskådligare vilka svårigheter som hör till vilka typer av mönster även om det också 
förekommer samma svårigheter inom båda delarna. 

Resultatets relevans 
Resultatet kan komma till användning för oss och andra lärare i algebraundervisning, 
framförallt i årskurs F-3. Genom att ha kunskap om vilka svårigheter som kan finnas blir 
det lättare att planera undervisningen efter elevernas behov. Därför tror vi att resultatet 
kommer ha stor betydelse för vår framtida yrkesroll. Om eleverna får en god förståelse för 
algebra påverkar det troligen övriga matematikämnen samt förståelsen för dem. I 
kommentarmaterialet för matematik (Skolverket, 2011a) framhålls att eleverna i alla 
årskurser måste utveckla sin algebraiska förmåga eftersom eleverna har visat sig ha sämre 
förmåga inom området. Eftersom arbetet med mönster utvecklar den algebraiska förmågan 
anser vi att det är viktigt att lyfta fram den undervisningen. På samma sätt framhåller 
Mulligan och Mitchelmore (2009) att mönsterarbetet är en bra introduktion till algebra. 
Vår erfarenhet av arbete med mönster är begränsad eftersom vi inte har sett mycket av den 
undervisningen. Därför kommer arbetet ha betydelse för vår framtida yrkesroll eftersom vi 
med hjälp av resultatet kommer att kunna förebygga och förutse elevers svårigheter och 
därmed utveckla undervisningen. Vi har inte mycket erfarenhet inom området mönster men 
har mer erfarenhet inom andra områden i matematikundervisningen och den kunskapen 
kommer vi att kunna använda vid mönsterarbetet. I vårt resultat har det framkommit att 
eleverna har svårigheter att uttrycka sig, framförallt skriftligt (Warren, 2005). Häggström 
(1995) framhåller att språket är ett viktigt redskap inom mönsterarbetet. Det är viktigt att 
eleverna utvecklar sin kommunikativa förmåga och därmed förstår de matematiken bättre 
(Skolverket, 2011a). Eftersom vi har mer erfarenhet av arbete med att utveckla elevernas 
kommunikativa förmåga inom andra områden i matematiken kan vi även använda den 
erfarenheten vid mönsterarbete. 
 
I kommentarmaterialet för matematik (Skolverket, 2011a) betonas att eleverna ska få 
använda sig av olika uttryckssätt, vilket vi har presenterat som en svårighet för eleverna. 
Ett sätt att använda sig av olika uttrycksformer kan vara att använda sig av konkret material 
och framställa till exempel mönster på flera olika sätt. I vårt resultat har det framkommit 
att konkret material är avgörande för det som kan verka abstrakt inom olika aspekter för 
förståelse av mönster (Carraher et al., 2008). Den här informationen kan vi använda i vår 
framtida yrkesroll. Vi har lagt märke till att konkret material används i 
matematikundervisningen i år F-3 bland annat genom multilinkklossar och bilder, vilka 
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hjälper eleverna med det som är abstrakt. En annan svårighet som har framkommit är att 
eleverna har svårt att översätta mönster till funktioner (Warren, 2005), men det framhålls 
i kommentarmaterialet (Skolverket, 2011a) att den förmågan leder till algebraiskt tänkande 
och algebraiska färdigheter. Ett sätt att arbeta med det som vi har sett på våra verksamhets-
förlagda utbildningar är att använda sig av tabeller. I tabellerna är det enklare att se 
förhållandet mellan de olika värdena vilket underlättar elevernas förståelse för funktioner.  
 
Enligt kommentarmaterialet för matematik (Skolverket, 2011a) kan enskilt arbete vara en 
faktor som hindrar elevernas förståelse, men den aspekten har vi inte hittat något om i våra 
artiklar. En möjlig fråga utifrån det kan vara: varför har det inte framgått i de artiklar vi 
har läst? Är det för att det inte är ett problem eller bara det faktum att den aspekten inte har 
tagits upp? Om svaret är det senare så blir frågan: varför? På våra verksamhetsförlagda 
utbildningar har vi sett både hur eleverna har fått resonera tillsammans och där de inte har 
fått göra det alls. Vid de verksamhetsförlagda utbildningar där vi inte sett det har eleverna 
inte fått sätta ord på sina tankar och hade därmed svårt att uttrycka tankarna. Det ledde till 
att eleverna inte kunde utveckla sin matematiska förmåga genom resonemang. 
 
I första delen av resultatet framgår att Erixson et al. (2013) och Hargreaves et al. (1998) 
ser på anledningen till svårigheten att se helheter på två olika sätt. Där kunde eleverna 
antingen se på enbart de två första talen eller de två sista talen i talföljden istället för att se 
helheten. Det här behöver inte ses som en motsättning mellan de två forskarna och därmed 
vara något negativt utan kan istället ses som om deras åsikter kompletterar varandra. Det 
är viktigt att vara medveten om båda perspektiven för att kunna hjälpa alla elever eftersom 
elever kan uppfatta svårigheten på olika sätt. I undervisningen är det därför viktigt att 
synliggöra båda aspekter av svårigheten och jämföra med helheten och därmed tydliggörs 
skillnaden. I kommentarmaterialet för matematik (Skolverket, 2011a) framhålls att det är 
viktigt att eleverna får syn på olika sätt att lösa ett problem för att utveckla till exempel 
elevers förståelse för helheter. Genom att eleverna får se talföljder med olika perspektiv 
och reflektera över valda metoder tillsammans eller enskilt bidrar det till att eleverna får 
tilltro till sin matematiska förmåga (Skolverket, 2011a). 
 
De svårigheter vi har upplevt som mest genomgående i vårt arbete är svårigheten med 
strukturer samt förmågan att uttrycka sig (Mulligan & Mitchelmore, 2009; Warren 2005). 
Om eleverna har svårt för strukturer kan det leda till andra svårigheter. Att kunna uttrycka 
sig ingår i flertalet delar av förståelsen av mönster och även i matematik generellt. Även i 
kursplanen (Skolverket, 2011b) är det betoning på elevers kommunikativa förmåga. Därför 
är det extra viktigt att arbeta med dem två svårigheterna eftersom det då förebygger andra 
svårigheter. 

Fortsatt forskning 
För fortsatt forskning skulle det gå att undersöka vad som kan göras åt de svårigheter som 
har framkommit. Det är lättare att veta hur ett förebyggande arbete kan läggas upp om 
läraren vet vilka svårigheter som kan uppstå. Vi har i resultatet tagit upp exempel på 
förebyggande arbete men det går att utveckla ännu mer, eftersom vårt fokus framförallt har 
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varit på elevers svårigheter. Kartläggningen av svårigheterna gör det även lättare för 
läraren att vara medveten om dem och därför finns det möjlighet att upptäcka svårigheterna 
tidigt. Om problemen väl uppstår blir det därför lättare för läraren att kunna hjälpa eleverna 
med dem. Ett annat sätt att fortsätta forskningen är att undersöka vilka konsekvenser de 
olika svårigheterna kan medföra. Genom att veta vilka konsekvenser som finns för de olika 
svårigheterna är det lättare att se dem och därmed få reda på vilka svårigheter som eleven 
har. Att synliggöra konsekvenserna är även ett argument för att utveckla det förebyggande 
arbetet. Om det förebyggande arbetet existerar uppstår färre konsekvenser av 
svårigheterna. 
 
Eftersom vårt arbete är en litteraturstudie skulle arbetet kunna utvecklas genom en 
empirisk undersökning. I den studien skulle det gå att undersöka hur lärarna arbetar med 
mönsterundervisning i de svenska klassrummen i år F-3. Det kan ske med hjälp av 
observationer och intervjuer. En fråga för det skulle kunna vara: vilka arbetssätt använder 
sig lärarna av vid mönsterundervisning? En anledning till att göra undersökningen är att vi 
har undersökt elevers svårigheter och det förebyggande arbetet och vill därför ta reda på 
hur mönsterarbetet ser ut i klassrummen. För att specificera det ytterligare går det till 
exempel att undersöka hur lärarna undervisar elever som har svårt med att se strukturer. 
Det är ett viktigt forskningsområde eftersom vissa av forskarna betonar betydelsen av 
elevers förståelse för strukturer. 
 
Det skulle även gå att göra undersökningar om elevers förståelse av mönster. För att 
undersöka det skulle det gå att använda sig av arbetsblad och intervjuer. Ett annat 
tillvägagångssätt för att undersöka det är genom lektioner som observeras och spelas in 
med ljud och/eller bild. Efteråt kan allt insamlat material analyseras och reflekteras över. 
En fråga inom området kan vara: hur ser elevers förståelse av mönster ut? Det kan vara 
intressant att undersöka eftersom elevers förståelse påverkas av undervisningen och deras 
svårigheter. Om lärarna är medvetna om elevers svårigheter påverkar det undervisningen 
som i sin tur påverkar elevers förståelse. En specifikation av det skulle kunna göras genom 
att fokusera på elevers förståelse av generaliseringar. Anledningen till att vi vill undersöka 
det är för att generaliseringar är en viktig del av elevers mönsterförståelse. 

 !
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Översikt över analyserad litteratur 

Författare 
Titel 
Tidskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 

Resultat Mönstertyp Svårigheter Förebyggande 
arbete 

Joanne Mulligan & 
Michael Mitchelmore 
“Awareness of Pattern 
and Structure in Early 
Mathematical 
Development” 
Mathematics Educational 
Research Journal 
2009 
Australien 
Google 

Att presentera 
begreppet AMPS 
som innebär 
medvetenhet om 
mönster och 
strukturer. 
Vill undersöka om 
det kan användas 
som något generellt i 
olika matematiska 
sammanhang. 
Vill även undersöka 
hur elever använder 
strukturer och om 
det hänger ihop med 
deras matematiska 
förmåga. 

103 elever i år 1 
i åldern 5,5 till 
6,7 år. 55 flickor 
och 48 pojkar. 
39 olika 
uppgifter som 
eleverna får 
göra. Svaren 
sammanställs 
sedan. 
Videoinspelade 
intervjuer. 

Att kunna se strukturer i 
mönster underlättar 
förståelsen för matematik. 
Elever som är 
lågpresterande i matematik 
skapar oftast mönster med 
lite struktur och tvärtom. 
Definiering av fyra steg av 
strukturell utveckling: 

1. pre-strukturell,  
2. början till struktur,  
3. delvis struktur,  
4. strukturell 

utveckling. 

De flesta låg på steg 2. 

Allmänt om 
mönster. 

Att kunna se likheter 
och skillnader. 
Att kunna se 
strukturer, bland annat 
tvådimensionella, 
samt förklara dem. 
Fokuserar ofta på 
personliga drag i 
mönstret och inte på 
numerisk eller rumslig 
struktur. Elever som 
har kommit längre 
använder mer 
abstrakta uttryck. 

Medvetenhet om 
strukturer i 
rutmönster kan 
underlätta 
förståelsen. 



 

 

Elizabeth Warren 
"Young Children's 
Ability to Generalise the 
Pattern Rule for Growing 
Patterns" 
Proceedings of the 29th 
Conference of the 
International Group for 
the Psychology of 
Mathematics Education 
2005 
Australien 
Google 

Att undersöka hur 
läraren kan hjälpa 
eleverna att förstå 
växande mönster 
genom mönstrets 
position. 
 
 

Två klasser (45 
elever) i år 4, 
med elever 9 år. 
Genomförde två 
lektioner. En 
forskare 
genomförde 
lektionen och en 
observerade. 
Videofilmade 
lektionerna samt 
förde 
fältanteckningar. 
För- och 
eftertest gjordes. 

Eleverna har förmågan att 
uttrycka förhållandet 
mellan två datamängder på 
ett abstrakt sätt. 
Elevernas förståelse för 
växande mönster 
utvecklades och förmågan 
att beskriva dem. 
Elevernas förmåga att 
relatera mönstret till dess 
position förbättrades. 

Växande 
mönster. 

Abstraktionen. 
Relationen mellan 
mönsterförändringen 
och ordningstalet och 
tvärtom. 
Övergången från 
mönster till funktion. 
Att fortsätta och skapa 
växande mönster. 
Att relatera mönstret 
till dess position. 
Att skriva ner och 
uttrycka detaljerade 
förklaringar. 
Att uttrycka 
generaliseringar. 

Användningen av 
konkret material. 
Att använda 
mönster som anger 
förhållandet mellan 
mönster och 
position tydligt. 
För att kunna 
koppla mönstret till 
dess position 
underlättar tydliga 
frågor. 
Att generalisera 
från mönstret vid 
små 
positionsnummer 
till stora 
positionsnummer. 

David W. Carraher, Mara 
V. Martinez & Analúcia 
D. Schliemann 
"Early algebra and 
mathematical 
generalization" 
ZDM Mathematics 
Education 
2008 

Att undersöka vilka 
svårigheter som 
finns när elever ska 
göra generaliseringar 
med geometriska 
mönster vid linjära 
funktioner. 
Att undersöka hur 
eleverna uttrycker 

Två genomförda 
lektioner 
presenteras i 
studien av en 3 
års längsgående 
studie. 
15 elever i två 
klasser, 9 år i år 
3. 

En uppfattning bland 
många elever var att de 
studerar utgående värden 
av f(n) som att n ökar, och 
uppfattar funktionen som 
en återupprepande 
sekvens. 
Eleverna använde olika 
strategier för att lösa 

Geometriska 
växande 
mönster. 

Att få elever att gå 
från mönster till 
algebra. I ett mönster 
kan de förutsäga nästa 
del i ordningen men 
de har svårt att 
generalisera. De har 
även svårigheter med 
att skapa en regel för 

Eleverna ska få 
möta empiriska 
situationer där de 
kan tillämpa 
lärandeobjektet. 
Att börja med att 
lära eleverna att 
göra 
generaliseringar när 



 

 

Tyskland 
MathEduc 

funktioner för 
kapaciteten av 
antalet säten och 
vilka olika 
variationer av 
generaliseringar som 
eleverna använder. 
Att undersöka vilka 
svårigheter som 
finns i elevernas 
uttryck samt vilka 
medel som kan vara 
till hjälp för 
eleverna. 
Att undersöka 
lärarens roll. 

Videoinspelning
ar, samlade in 
studenters 
skrivna arbeten 
och analyserade 
dem.  
Problemet som 
eleverna 
arbetade med 
var matbord 
med stolar som 
tillkommer och 
hur det kan 
uttryckas som en 
funktion. 

problemet på. Många 
elever använde från början 
funktioner som upprepar 
sig, men sedan kunde de 
skapa mer generella regler 
som inte bara fungerar för 
just det problemet utan 
även vid användning av 
bokstavsvariabler och till 
exempel n bord. 

att bestämma värdet 
på en del vid en 
godtycklig position. 
Svårigheter med att 
förstå att variabler kan 
representeras av 
bokstäver samt att 
förstå algebraiska 
uttryck för funktioner. 

de kan titta efter 
mönster och se 
förhållanden och 
strukturer. Sedan 
kan de lära sig att 
formulera 
generaliseringarna 
till algebraiska 
uttryck. 

Kerry Lee, Swee Fong 
Ng, Madeline Lee Pe, Su 
Yin Ang, Muhammad 
Nabil Azhar Mohd 
Hasshim & Rebecca Bull 
"The cognitive 
underpinnings of 
emerging mathematical 
skills: Executive 
functioning, patterns, 

Framhåller att det 
inte finns mycket 
forskning om 
mönster och 
huruvida det leder 
till algebraiskt 
tänkande eller inte. 
Därför ville 
författarna forska om 
det och se hur 
eleverna gjorde 

163 6-åringar 
från familjer 
med låg eller 
medel 
socioekonomisk 
bakgrund i 
Singapore. 
Eleverna fick 
göra olika test.  
 

Hittade inget direkt eller 
självständigt samband 
mellan mönsteruppgifter 
och numerisk/aritmetisk 
skicklighet.  

"Form i 
form" 
geometriska 
uppgifter, 
numeriska 
och 
geometriska 
mönster 
genom att 
ange "input" 
och "output" i 

"Form i form"-
uppgiften är 
egentligen inte svårare 
än andra uppgifter 
men det krävs en 
annan kognitiv 
färdighet och det kan 
ställa till med besvär.  
Annars kan 
"updating", som kan 
innebära minne, ställa 

 



 

 

numeracy, and 
Arithmetic" 
British Journal of 
Educational Psychology 
2012 
Singapore/UK 
ERIC 

mönster och vilka 
färdigheter som 
spelade roll vid 
mönsterarbetet.  

"funktionsma
skinen" 

till besvär när det 
kommer till 
matematiska 
prestationer. 
 

Tom J. Cooper, & 
Elizabeth Warren 
"The effect of different 
representations on Years 
3 to 5 students' ability to 
generalise" 
ZDM Mathematics 
Education 
2008 
Tyskland 
MathEduc 

Att undersöka 
elevers förmåga att 
generalisera i olika 
situationer: 
kompensationsprinci
pen i räkning, 
balansprincipen i 
likheter och 
ekvationer, 
förändringsregler 
och motsatta 
förändringsregler vid 
funktionsmaskiner, 
och mönsterregler 
vid växande 
mönster. 

3 års 
längsgående 
studie med 
elever i år 3-5 i 
tio klasser med 
tio lärare. 
Mestadels 
kvalitativ men 
med kvantitativa 
analyser av för- 
och eftertest. 
Lärandeexperim
ent. 
Lektionsobserva
tioner, 
videoinspelning, 
fältanteckningar, 
intervjuer, 
reflektioner, test 
samt arbetsblad 

Visuella mönster leder till 
bättre 
generaliseringsförmåga. 
Endast vissa elever kunde 
förklara förändringar 
algebraiskt.  
Eleverna hade svårigheter 
med att tolka diagram och 
symboler till verkliga 
situationer. Det gällde 
även uttryck och 
ekvationer som var mycket 
enkla. 
Det blir negativa 
konsekvenser av att endast 
använda generalisering i 
symbolrepresentationer. 
Det är inte heller bra med 
en övervikt av 
envariantgeneraliseringar 

Växande 
mönster. 

Svårt att se det som 
var gemensamt och 
fick därför svårt att 
göra generaliseringar. 
Svårt att uttrycka 
regler för större tal. 
Svårt att generalisera 
visuella 
representationer i 
mönstren. 
Svårare för att göra 
generaliseringar vid 
visuella 
representationer än 
vid symboliska. 
Svårigheten ligger i att 
uttrycka och inte i 
identifikationen. 

Användning av 
många olika 
representationer. 
Kreativa arbetsblad 
med 
representationer 
kan förstärka 
kopplingen mellan 
representationer. 



 

 

utgjorde 
datainsamlingen
. 

över 
flervariantgeneraliseringar 
i tabellrepresentationer. 
Visar elevers svårigheter 
med att identifiera det som 
är gemensamt och att 
identifiera förhållanden i 
antagna och ikoniska 
representationer. 

Att skapa verkliga 
situationer för 
representationerna. 

L Erixson, K Frostfeldt 
Gustavsson, K Kerekes & 
B Lundberg 
"Att se det som inte syns- 
om talföljder i årskurs 3 
och 4" 
Forskning om 
undervisning och lärande 
2013 
Sverige 
Swepub 

Att undersöka de 
kritiska aspekterna 
som förekommer vid 
elevernas lärande av 
talföljder. Syftet var 
även att undersöka 
hur undervisningen 
kan hjälpa eleverna 
att urskilja de 
kritiska aspekterna. 

Två grupper i år 
3 och två 
grupper i år 4. 
Totalt 53 elever. 
Learning study. 
Videofilmning. 
Tre lektioner per 
grupp samt för- 
och eftertest. 

Det är viktigt att eleverna i 
undervisningen får tillfälle 
att se förhållandet mellan 
talen, urskilja helheten och 
förstå talföljders 
uppbyggnad. 

Talföljder. Att se förhållandet 
mellan talen i 
talföljden. 
Att se förhållandet 
mellan de enstaka 
talen och hela 
talföljden. 
Att se det som inte 
syns, dvs. 
mellanrummen. 
Att förstå att talföljden 
kan gå åt olika 
riktningar. 
Att förstå att talföljder 
har olika uppbyggnad. 
Att se skillnaden 
mellan talen i 
talföljden. 

Att få eleverna att 
förstå att det finns 
ett samband mellan 
talen i talföljden 
och hela talföljden 
genom att variera 
differensen. 
Att sortera olika 
talföljder och 
urskilja likheter 
och skillnader. 
Att få eleverna att 
förstå att skillnaden 
mellan två tal i 
talföljden inte är 
samma sak som 
antalet tal mellan 



 

 

dem talen på 
tallinjen. 

Hargreaves, Shorrocks-
Taylor &Threlfall 
"Children´s Strategies 
with Number Patterns" 
Educational Studies 
1998 
UK 
Kedjesökning 

Att undersöka vilka 
strategier som 
eleverna använder 
vid arbetet med 
talmönster samt att 
undersöka vilka av 
strategierna som 
används mest i de 
olika åldrarna. 

315 elever 
mellan åldern 7 
och 11. Eleverna 
fick arbeta i 
arbetsböcker där 
de fick visa sina 
lösningar på 
olika talmönster. 

Finns sex olika strategier 
som presenteras och tre 
olika slags talmönster. 
Det står skrivet i en tabell 
vilka strategier som 
användes av de olika 
åldrarna. Strategierna 
kunde vara bland annat att 
titta efter skillnader mellan 
talen, skillnader mellan 
skillnader eller 
multiplikationstabeller. 

Talföljder. Många av 
elvaåringarna hade 
svårt för mönster som 
inte hade samma 
skillnad. 
Det var svårt att hitta 
generaliseringen. 
Vissa elever använde 
för lite fakta och 
gjorde en 
generalisering. 

Ge eleverna 
möjligheten att 
arbeta med 
talföljder med olika 
sorters strukturer. 
Kan även hjälpa att 
uppmuntra eleverna 
till att söka efter 
flera 
generaliseringar i 
ett och samma 
talmönster.  

Warren & Cooper 
"Generalising the Pattern 
Rule for Visual Growth 
Patterns: Actions that 
Support 8 Year Olds´ 
Thinking" 
Educational Studies in 
Mathematics 
2008 
Australien 
MathEduc 

Undersöker hur 
instruktionen 
eleverna får hjälper 
dem att lösa okända 
steg i växande 
mönster samt 
generaliseringen de 
uttrycker om 
mönstret utifrån 
positioner.    

Två klasser med 
elever med 
medelåldern 8 år 
och sex 
månader.  
I klassrummen 
skedde två 
lektioner som 
observerades 
med hjälp av 
anteckningar 
och 
videokameror. 

Eleverna fick bättre 
resultat på eftertestet än 
företestet.  

Växande 
mönster. 

Många elever har 
svårt att översätta 
mönster till 
funktioner. 
Eleverna såg bara hur 
mönstret växte utifrån 
enbart mönstret och 
inte utifrån dess 
position. 
Att identifiera delarna 
i mönstret. 
För abstrakt. 

Arbeta mer med 
olika sorters 
mönster. 
Samspelet mellan 
lärare-elev, elev-
elev bidrar till 
bättre förståelse. 



 

 

Hade svårt att 
detaljerat förklara 
mönstret. 
Lättare att berätta 
generaliseringen 
muntligt än skriftligt. 

Miller & Warren 
"An Exploration into 
Growing Patterns with 
Young Australian 
Indigenous Students" 
Mathematics education: 
Expanding horizons 
(Proceedings of the 35th 
annual conference of the 
Mathematics Education 
Research Group of 
Australasia) 
2012 
Australien 
Google 

Undersöker hur 
eleverna förstår 
växande mönster 
innan skolan börjar. 
Studien var att ta 
reda på vad eleverna 
förstår om växande 
mönster och hur de 
uttrycker dem. 

16 inhemska 
australienska 
elever i år 2 och 
3 (medelåldern 
var 8,5 år). Alla 
elever hade 
aboriginerna 
eller Torres 
Strait Island till 
förfäder. 
Eleverna deltog 
i några 
aktiviteter och 
en 45 minuters 
lektion om 
växande 
mönster. 

Att eleverna kunde förstå 
växande mönster och samt 
att gester spelade en stor 
roll under lektionerna och i 
kommunikationen. 

Växande 
mönster. 

Eleverna hade lättare 
att kopiera växande 
mönster än att faktiskt 
fortsätta dem. 
För abstrakt (lättare 
med konkret material). 
Just dem eleverna 
hade även svårt för att 
berätta om mönstren 
på grund av språket 
samt att kulturella 
skillnader spelade en 
stor roll vid 
svårigheterna att 
kommunicera i 
undervisningen. 

Miljön med en 
trygg relation 
mellan lärare och 
elever bidrar till 
bättre lärande. 
Användandet av 
konkret material 
underlättar. 

Fujita &Yamamoto 
"The Development of 
Children´s Understanding 
of Mathematical Patterns 

Texten visar hur 
eleverna får en 
matematisk 
förståelse genom 

8-åringar. 
Lektioner 
genomfördes 
och 

De kom fram till att det 
viktigaste att förstå när det 
kom till Bamboo mönster 
var att uträkningarna 

Bamboo 
mönster. 

Hade svårt att förstå 
struktur-aspekten i 
talföljder (Bamboo 
nummer). 

Digital teknik. 
Lärarens 
instruktion. 



 

 

through Mathematical 
Activities" 
Research in Mathematics 
Education 
2011 
MathEduc 

arbetet med 
Fibonaccis talföljd 
som används utefter 
SLE (Substantial 
Learning 
Environment). De 
ville utvärdera två 
lektioner som var 
utefter SLE. 

observerades 
med hjälp av 
videokameror 
och 
anteckningar. 

kunde ske både lodrätt och 
vertikalt. De kom även 
fram till att strukturen är 
svår att förstå för eleverna. 

Eleverna hade svårt 
med övergången från 
"Multi-structural-2" 
till "Relational-2" 
(Lättare vid 
användning av "SLE" 
och lärarens 
instruktioner). 
Svårt (allmänt) att 
visualisera strukturen 
med bamboo nummer.  

Mulligan, Papic & 
Mitchelmore  
“Assessing the 
development of 
preschoolers’ 
mathematical patterning” 
Journal for Research in 
Mathematics Education 
2011 
Australien 
 

Texten undersökte 
vilka strategier som 
barnen använde vid 
mönsterarbete. 
Forskarna 
undersökte två olika 
förskolor, en där 
eleverna arbetade 
med mönster och en 
där det inte förekom 
lika mycket.  

53 förskolebarn.   
Intervjuer. 

Undersökningen visade att 
eleverna som hade arbetat 
mycket mönster gjorde 
bättre ifrån sig på testen. 
Det kom fram att 
multiplikativt tänkande 
spelar en stor roll när det 
kommer till mönster. 

Växande och 
upprepande 
mönster. 

Svårt att förstå 
strukturer. 
Svårt att förstå 
upprepande mönster. 
 

Konstruktiva 
aktiviteter där de 
fick jämföra sin 
konstruktion med 
kopior.  
Lärarna 
uppmuntrade 
eleverna att titta 
efter strukturella 
likheter och 
skillnader. 
 

Marina Papic 
“Promoting repeating 
patterns with young 

Att beskriva hur 
undervisning i de 
tidiga åren bör 
fokusera på att 

Baseras på en 
studie med 53 
barn 4-6 år på 
två förskolor, en 

Visa barn kunde kopiera 
och fortsätta mönster, men 
inte identifiera den 
upprepande delen. 

Geometriska 
mönster. 

Att identifiera den 
upprepande delen och 
att uppfatta antalet 
repetitioner. 

Att tidigt fokusera 
på att identifiera, 
fastställa och 



 

 

children- more than just 
alternating colours” 
Australian Primary 
Mathematics Classroom 
2007 
Australien 
ERIC 

identifiera, fastställa 
och överföra 
mönster genom att 
använda olika 
material. 

med ett 6 
månaders 
ingripande för 
att gynna 
mönsterförståels
e. 
Arbete med 
mönsterframkall
ande uppgifter, 
mönster-
influerande i den 
vardagliga 
förskole-
verksamheten, 
observationer av 
barns 
mönstrande i 
den fria leken. 

Barn som inte har en 
förståelse för den 
upprepande delen får 
svårare att förstå växande 
mönster. 

Att identifiera och 
fortsätta växande 
mönster. 

överföra olika 
mönster. 
Att använda olika 
material. 
Att få rita mönster 
från minnet. 
Att få fortsätta 
mönster i olika 
riktningar. 

 
 


