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Växande geometriska mönster ses som ett redskap för att få elever från ett aritmetiskt till ett 

algebraiskt tänk om mönster successivt ersätts med tal och bokstavsbeteckningar. TIMSS- 

rapporten från 2015 redovisar att svenska elever i årskurs 8 har dåliga resultat inom algebra 

och geometri men samtidigt är aritmetik ett av de starkaste områdena. Syftet är därför att 

undersöka vilka teorier om lärande av växande geometriska mönster som finns samt vilka 

arbetssätt och metoder som används i undervisning om växande geometriska mönster. Studien 

är en litteraturstudie, där vetenskapligt material analyseras utifrån forskningsfrågor. I denna 

studie består materialet av tidskriftsartiklar, konferensbidrag och en avhandling. 

 
Resultatet visar på två skilda teorier angående hur undervisning om växande geometriska 

mönster ska bedrivas, hierarkisk och dynamisk undervisning. Den hierarkiska teorins 

ståndpunkt är att kunskap byggs från grunden och att gå från det enkla till det komplexa för 

att elever ska lära sig generalisera. Tvärtemot anser förespråkare för en dynamisk 

undervisning att elever bör tvingas generalisera redan från början. Resultatet visar också att 

elever har lättare att generalisera och se samband mellan formel och mönster om de får lära 

sig analysera det växande geometriska mönstrets delar och samband mellan figurer redan från 

början. 
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1. Inledning 

 

Den senaste TIMSS-rapporten, Trends in International Mathematics and Science Study 

(Skolverket, 2015, s. 33) visar att svenska elever presterar sämst i algebra och geometri 

och bäst i taluppfattning och aritmetik. Växande geometriska mönster används ofta i 

undervisning för att vägleda elever från ett aritmetiskt till ett algebraiskt tänkande (Kieran, 

Pang, Schifter och Fong Ng, 2016, s. 5). Baserat på TIMSS-rapporten och egna 

erfarenheter av lärare som haft svårigheter med att få fram den algebraiska aspekten av 

mönsterundervisning är syftet med denna litteraturstudie att undersöka vilka metoder och 

arbetssätt lärare kan använda sig av vid undervisning av växande geometriska mönster. 

 
Litteraturstudien har granskat tio studier från sju olika länder, där undervisning om 

växande geometriska mönster och generella formler står i centrum. Datainsamlingen hos 

dessa studier skiljer sig mycket och har därför skapat olika infallsvinklar i undervisningen. 

Vår avsikt med denna litteraturstudie är framförallt att undersöka hur undervisning om 

växande geometriska mönster bedrivs, men studien presenterar även hur data samlats in i 

de olika publikationer vi tagit del av. Vi har valt publikationer som fokuserar antingen på 

undervisning och lärande av växande geometriska mönster eller konkreta arbetssätt och 

metoder. Utöver denna avgränsning, har vi även valt att exkludera publikationer äldre än 

15 år, detta eftersom att vi vill att studien ska ha sin grund i aktuell forskning. 

Publikationerna i studien är vetenskapligt granskade. 
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2. Syfte 

 
Syftet med vårt självständiga arbete är att undersöka forskning som behandlar 

undervisning med växande geometriska mönster och generella uttryck. Enligt TIMSS- 

rapporten från 2015 (Skolverket, s. 33) underpresterar svenska elever generellt inom 

algebra och geometri. 

 
Syftet vill vi besvara genom att ställa följande frågor: 

• Vilka arbetssätt och metoder används i undervisning för att utveckla elevers 

lärande om växande geometriska mönster? 

• Vilken data har använts i artiklarna? 
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3. Bakgrund 

 
 

Nedan ges en generell bild av algebra, samt begreppen växande geometriska mönster och 

generella uttryck, följt av en genomgång av styrdokumenten beträffande algebra i 

årskursen 4–6 och hur de är kopplade till vår studie. 

 

 
3.1 Algebra och växande geometriska mönster 

 
Ordet algebra betecknar läran om hur vissa typer av algebraiska ekvationer löses. Ett 

algebraiskt uttryck kännetecknas av att det består av minst en okänd variabel. För att 

introducera algebran i skolan är det vanligt att börja med växande geometriska mönster 

(Radford, 2010, s. 37). 

 
Enligt Kerekes (2015, s. 13) är mönster ett av de centrala områdena inom matematiken. 

Det finns flera typer utav mönster inom matematiken men denna studie fokuserar på 

växande geometriska mönster. Ett växande geometriskt mönster kännetecknas av 

mönsterfigurernas egenskaper samt att de kan uttryckas med en formel vilket 

exemplifieras i figur 3.1 nedan. Växande geometriska mönster illustreras med hjälp av 

figurer konstruerade av byggelement (Kerekes, 2015, s. 13). 

 
1 2 3 

 
Figur 3.1. Exempel på ett växande geometriskt mönster. 

 
 

Byggelementet är den del som utgör det växande geometriska mönstrets minsta 

beståndsdel och som mönstret är uppbyggt av (se figur 3.2). Den återkommande delen som 

utgör förändringen i ett växande geometriskt mönster kallas utökningsenhet. En 

utökningsenhet kan bestå av flera byggelement (se figur 3.2). ” Den förändrade 
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utökningsenheten kallas figur. Varje figur i ett växande mönster har ett numeriskt värde 

som stiger. Värdet uppkommer från figurens ordinala nummer i det växande mönstret” 

(Kerekes, 2015, s. 14). Det numeriska värdet av flera, på varandra följande figurer, ger 

sedan en talföljd som går att generalisera. 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.2. Olika komponenter i ett växande geometriskt mönster (Kerekes, 2015, s. 14).   

 

 

 
3.2 Generella uttryck 

 
I vår litteraturstudie kommer vi att använda oss av begreppet generella uttryck. Ett 

uttryck definieras av Kiselman och Mouwitz (2008, s. 21) som en meningsfull 

sammanställning av tecken. Att generalisera uttryck innebär då att uttrycket kan 

användas i flera situationer och beskriver till exempel hur ett mönster utvecklas på ett 

mer allmänt plan. Ett generellt uttryck skrivs som en formel. Det kan vara med 

antingen en rekursiv formel eller en explicit formel. En rekursiv formel utgår från 

föregående figur där en utökningsenhet adderas för att ta reda på nästa figurs utseende 

(Kiselman & Mouwitz, 2008, s 112). Till skillnad från en rekursiv formel utgår den 

explicita formeln inte ifrån ett startvärde. I figur 3.3 är startvärdet för den rekursiva 

formeln 1, eftersom antalet byggelement är 1. En explicit formel kan stå för sig själv 

och kan användas på egen hand till vilket figurnummer som helst. 
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𝑎1 = 1  𝑎𝑛 = 2𝑛 − 1 

𝑎𝑛+1 = 𝑎𝑛 + 2 

 
Figur 3.3. Exempel på rekursiv och explicit formel kopplade till ett växande geometriskt 

mönster. Hämtad 4 Mars från http://www.visualpatterns.org/ 

 
Formeln är inte direkt kopplad till det geometriska mönstret utan mönstrets talföljd. I 

figur 3.3 är talföljden antalet kuber per figur, 1,3,5,7. Utifrån denna talföljd konstrueras 

sedan ett generellt uttryck i form av en explicit eller rekursiv formel. 

3.3 Styrdokument 

 
I det centrala innehållet för årskurs 1–3 och 4–6 nämns under rubriken Algebra ”Hur 

mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.” 

(Skolverket 2017a, s.57, 59), vilket visar på att undervisning om växande geometriska 

mönster är väl förankrat i styrdokumenten på låg- och mellanstadiet. Under rubriken 

Algebra för årskurs 7–9 har formuleringen försvunnit och fokuserar mer på hur 

variabler används i algebraiska uttryck, formler och ekvationer. Kieran, Pang, Schifter 

och Fong Ng (2016, s. 4–5) nämner undervisning om växande geometriska mönster som 

en vanlig metod för att få elever att gå från att resonera aritmetiskt till algebraiskt, vilket 

liknar hur det används i det centrala innehållet ovan. 

 
En del av kunskapskraven i matematik för årskurs 6 anger att elever ska kunna välja och 

använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra 

beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra (Skolverket, 2017a, s. 62–64). 

 
 

Rekursiv formel Explicit formel 
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Algebrans roll inom matematikämnet blir tydligare i kunskapskraven för årskurs 9 då 

algebra berörs i fler av kraven. Elever ska bland annat kunna formulera matematiska 

modeller som kan tillämpas i sammanhanget och även i samtal använda sig av symboler, 

algebraiska uttryck och formler med anpassning till syfte och sammanhang. En början till 

skapande av matematiska modeller skulle kunna vara generalisering av växande 

geometriska mönster. 

 
I kommentarmaterialet för matematik i årskurs 4–6 (Skolverket, 2017b, s. 16) står det att 

eleverna kan tillägna sig ett algebraiskt tänkande och kunnande då de får möta ett 

innehåll där mönster successivt ersätts med tal och bokstavsbeteckningar. Det står även 

att förståelse för hur geometriska mönster och mönster i talföljder kan skapas och 

beskrivas ger elever möjlighet att utveckla det algebraiska tänkandet, vilket ytterligare 

belyser hur undervisning om växande geometriska mönster av skolverket ses som ett 

inledande redskap för att bana väg för framtida algebraundervisning. 

  



7  

4. Metod 

 
4.1 Dataproduktion och urval 

 
Vi använde oss av två stycken olika söktjänster för att hitta materialet till vår 

litteraturstudie, ERIC och Google Scholar. ERIC är den söktjänst där de flesta 

internationella pedagogiska artiklar finns. Google Scholar använde vi som komplement 

till ERIC då det intresserade oss att se om de två söktjänsterna hade olika typer av 

artiklar. 

 
De sökord som har använts är: ”general”, ”pattern”, ”math”, middle school”, ”teaching”, 

”växande geometriska mönster”, ”mathematical concepts” och ”algebraic thinking”. 

Dessa kompletterades sedan med trunkeringar och kombinerades. Vid sökläsning 

använde vi oss av tre kriterier som behövde uppfyllas för att publikationerna skulle 

inkluderas. Det första kriteriet var att de skulle behandla det ämnesinnehåll som vi 

ämnar undersöka, i vårt fall växande geometriska mönster och exempel på hur lärare 

kan arbeta med det. Det andra kriteriet var att publikationerna skulle vara vetenskapliga. 

Med det här kriteriet ville vi kunna förvissa oss om att materialet var användbart i vår 

litteraturstudie. Slutligen bestämde vi oss för att inrikta vår sökning mot forskning som 

publicerats de senaste 15 åren. Eftersom det ständigt forskas om didaktik inom 

matematik, ansåg vi det intressant att granska nyare rön. 

 

Efter sökläsning hittades ett antal publikationer som sedan lästes på djupet för att få en 

tydligare bild av innehållet. Kedjesökningar gjordes utifrån referenslistor från utvalda 

publikationer för att på så vis finna ytterligare källor. 

 
Vid den första sökningen användes sökorden ”general*1” och ”pattern”. Vid denna 

sökning hittades 13 070 artiklar, se figur 4.1. Urvalskriterierna adderades för att kunna 

hitta relevant stoff. Efter denna sållning minskade antalet artiklar till 4066, se figur 4.1. 

Eftersom att urvalet fortfarande ansågs vara för stort lades sökordet ”mathematical 

concepts” till. Det exkluderade ytterligare 3998 artiklar, vilket innebar att det endast 

fanns 67 artiklar kvar, se figur 4.1. I detta skede av sökningen börjar titlarna på artiklarna 

granskas, är de relevanta? Här läses även sammanfattningar på de artiklar som verkar 

intressanta. 

                                                      
1 “*-symbolen” används för att trunkera ett ord. Detta gör att sökningen inkluderar ord så som 

generalization, generalisation och generality till exempel.  
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Efter att ha granskat titlarna kunde ytterligare 40 artiklar exkluderas. Av de 20 artiklar 

som var kvar efter föregående sållning, valdes 4 artiklar ut som ansågs vara mest 

relevanta till litteraturstudien, se figur 4.1. Efter att dessa 4 artiklar valts ut inleddes en 

kedjesökning, resultatet av denna kedjesökning innebar att 6 nya artiklar hittades och att 

granskningen av de totalt 10 artiklarna kunde inledas, se figur 4.1 
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Figur 4.1 Överblick av sökningsprocessen 
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4.3 Materialanalys 

 
Undersökningsmaterialet lästes först igenom enskilt för att sedan diskuteras gemensamt. 

Syftet med diskussionen var att få en större tillförlitlighet i analysen av materialet då 

texter kan uppfattas olika beroende på läsare. Under diskussionen lyftes likheter och 

skillnader mellan texterna fram. 

Vid granskning av publikationerna färgkodades delar utav de sammanfattningar som 

gjorts i samband med genomläsningen. Färgkoderna användes för att dela upp 

sammanfattningarna i olika kategorier. Dessa kategorier var: undervisningssituationer, 

teorier om växande geometriska mönster i skolan och presentation av datainsamling. 

Anledningen till kategoriseringen var för att få ett generellt perspektiv hur lärare kan 

lära ut vid arbete med växande geometriska mönster samt konkreta exempel på hur 

undervisning inom området kan bedrivas. Dessa kategorier har senare ändrats, men såg 

vid tidpunkten för materialanalysen ut på detta sätt.  

Vid analys av materialet utifrån forskningsfrågorna insåg vi att vi behövde ytterligare 

precisera en av forskningsfrågorna för att kunna ge en tydlig bild av området. Materialet 

lyfte flera aspekter inom området vilket fick oss att vilja precisera forskningsfrågan 

”Vilka arbetssätt och metoder används i undervisning för att utveckla elevers lärande om 

växande geometriska mönster?”. Det mynnade i följande precisering: 

 

• Undervisning och lärande av växande geometriska mönster 

• Arbetssätt och metoder 
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5. Resultat 

 
5.1 Undervisning och lärande av växande geometriska mönster  

Uppgifter med växande geometriska mönster kan underlätta för eleverna när de ska skriva 

generella formler för talföljder, menar i alla fall Beige (2011, s. 335), som skrivit sin studie 

utifrån egna erfarenheter som lärare i en sjunde klass i USA.  Han menade att det 

var väldigt viktigt att lärare integrerade geometrin i algebran, eftersom det erbjöd eleverna 

en möjlighet att konkretisera talföljder till algebraiska uttryck. I figur 5.1 visas ett exempel 

på detta. I detta exempel visas fyra olika kuber upp för eleverna. Eleverna kan sedan skapa 

generella mönster och talföljder på flera olika sätt, till exempel genom att skriva formler 

för hur många små kuber varje stor kub består av, eller hur många sidor som är synliga utåt 

i varje kub. Eleverna kan även skriva formler för kubernas area samt volym. 

 

 
Figur 5.1. Ett exempel på hur en kubs volym kan kopplas till växande geometriska 

mönster (Beigie, 2011, s. 330).  

 

Det gav dem möjlighet att lösa problem som annars skulle anses vara för svåra. Att arbeta 

med generalisering av växande geometriska mönster gav även eleverna tillfälle att börja 

manipulera med algebraiska uttryck. 

 

Likheter finns hos Rivera och Becker (2005, s. 202), som också ansåg att det var gynnsamt 

för elevers utveckling av det algebraiska tänket att inleda det i geometriska mönster. 

Eftersom elevers förmåga att generalisera inom matematik utvecklades genom aktiviteter 

eller uppgifter som lyfte fram ett geometriskt tillvägagångssätt snarare än ett numeriskt, 

kan algebraiskt tänkande introduceras via geometriska mönster. Elever kunde tydligare se 

sambandet mellan formel och mönster om de från början fick lära sig att analysera 

mönstrets delar och sambandet mellan figurerna. Rivera och Becker (2005, s. 202) föreslog 

att frågeställningen till eleverna skulle handla om antalet byggelement i figur tjugo, snarare 

än i figur fyra och fem, eftersom en sådan uppgift tvingade eleverna till att generalisera 

uppgiften. 
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Det ovannämnda mer dynamiska synsättet delades inte av Miller (2016, s. 473) som 

utförde sin studie i en klass med aboriginska barn, sju och nio år, i Australien och som 

aldrig tidigare hade undervisats om växande geometriska mönster. Eleverna fick göra ett 

förtest som sedan följdes upp under tre lektioner, ledda av Miller själv. Forskaren 

intervjuade även tre elever och två utbildningsansvariga, samt genomförde en fallstudie 

där en i matematik högpresterande flicka ingick. Lektionerna planerades hierarkiskt där 

eleverna började i den nära generaliseringen. Arbetsmetoden byggde på att eleverna först 

fortsatte mönstret i figur 4 och 5 med konkret material för att sedan förutspå mönstrets 

utveckling. Nästa steg var att eleverna förutspådde hur siffrorna i talföljden relaterade till 

varandra, identifierade en regel för mönstret och slutligen skrev ett generellt uttryck för 

att förklara mönstrets utveckling (Miller, 2016, s. 475). 

 

Vikten av att låta elever ta del av olika sätt att uppfatta geometriska mönster diskuterade 

även Radford (2010, s. 38.) Han utförde en longitudinell studie i fyra junior high school- 

klasser i Kanada efter att en ny kursplan i matematik introducerades 1997. 

Lektionsplaneringen, genomförandet och analysen gjorde Radford gemensamt med 

klasslärarna. Utifrån analysen skapade de en lärandeteori som utgångspunkt för nästa 

lektionsplanering och sedan upprepades händelseförloppet. Studien hade två huvudsyften. 

Dels att lära eleverna det algebraiska innehållet i den nya kursplanen. Dels att få en 

djupare kunskap om elevers förståelse och utveckling av algebraisk förståelse, samt 

kännedom om svårigheter elever stötte på och lärarnas sätt att bemöta svårigheterna. 

Studien (Radford, 2010, s. 57) kom fram till att elever fick möjlighet att nå en djupare 

förståelse för algebra i just undervisning om matematiska mönster, om de exponerades för 

många olika sätta att tolka ett mönster. De olika tolkningarna kunde leda till olika generella 

uttryck vilket visade på att det inte endast fanns ett givet uttryck till ett godtyckligt mönster. 

Stora likheter fanns i Samsons (2011, s. 30–31) argumentation som också ansåg att elever 

borde lära sig flera olika sätt att uttrycka ett mönsters generella förändring. 

 

I en studie, genomförd av Callejo och Zapatera (2016, s. 329) klassificerades lärare med 

ett nummer mellan 1–5. I studien deltog 38 lärare. De svarade på ett frågeformulär, som 

sedan utgjorde data för studien. En lärare som blev profilerad som en 5: a, visade stor 

förmåga att kunna identifiera elevers svårigheter och anpassa undervisningen som berörde 

generalisering av växande geometriska mönster till eleverna. Läraren visade stor 

skicklighet i att förmedla sina kunskaper till elever. Callejo och Zapatera (2016, s. 331) 

drog slutsatsen att det krävdes mer av en lärare än matematisk förmåga. God kännedom 
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om hur elever visualiserade växande geometriska mönster var minst lika viktig, eftersom 

läraren då kunde observera hur långt eleverna kommit i sitt algebraiska tänk. Utifrån 

observation kunde lektioner sedan bättre anpassas efter elevers kunskap. 

 

Lärarens kännedom om elevers lärande utgjorde även utgångspunkt i en studie (Rivera & 

Becker, 2005, s. 198–199) där 42 lärarstudenter, i samband med intervju, utförde ett test 

som handlade om generalisering av mönster. Analysen av intervjuerna visade att 26 av 

42 lärare generaliserade utifrån det numeriska värdet för varje figur, medan de 

återstående 16 hade en geometrisk metod för att generalisera. Numerisk generalisering 

fokuserar på hur siffervärdet i talföljden kopplad till det växande geometriska mönstret 

ökar från figur till figur snarare än hur det geometriska mönstret utvecklas. 

Rivera och Becker (2005, s. 201) konstaterade att de sexton lärarna var mer 

framgångsrika när det gällde att förklara sambandet mellan formel och figurens 

utveckling, än de som resonerade numeriskt. Det visade sig även att de som misslyckades 

helt med att generalisera mönstret, använde sig av numeriska strategier och saknade 

förmåga att byta till ett geometriskt perspektiv vilket i sin tur gjorde att de fastnade i 

försök att generalisera numeriskt. Vissa som misslyckades, använde sig av strategin att 

gissa och pröva sig fram till ett generellt uttryck (Rivera & Becker, 2005, s. 200). 

Radford (2010, s. 55) nämnde att denna strategi inte ledde till algebraisk förståelse. 

Samson (2011, s. 31–32) uttryckte, även han, lärarens kunskap som en kritisk aspekt när 

det kom till utlärning av matematiska mönster. Dels krävdes goda algebraiska kunskaper 

hos läraren, dels även förmåga att på ett kritiskt sätt kunna kommentera elevernas 

förklaringar till hur de generaliserar. Samsons (2011, s. 28) artikel var mestadels baserad 

på egna tankar om hur växande geometriska mönsters tvetydighet ofta försummades och 

syftet med artikeln var att belysa denna aspekt som författaren menar vara viktig. 

 
5.2 Arbetssätt och metoder 

I en studie (Wilkie & Clarke, 2015, s. 233) beskrevs hur lärare kunde tänka vid val av 

växande geometriska mönster. Att färglägga en del av mönstret kunde hjälpa eleverna att 

enklare kunna se en specifik del av mönstret och koppla den delen till figurnumret, se 

exempel på detta i figur 5.3 nedan. De menade även att det kunde vara nyttigt för läraren 

att låta eleverna färglägga specifika delar i mönstret, då detta kunde leda till lärares 

förståelse för elevernas visualisering av mönstren. Wilkie och Clarke (2015, s. 223) 

genomförde sin studie tillsammans med tio klasser samt deras lärare. De analyserade 

resultat tillsammans med lärarna, något som gav dem flera tillfällen att utvärdera och 
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reflektera kring arbetet med växande geometriska mönster. De använde sig även av 

vetenskapliga artiklar som berörde ämnet, för att skapa lektionsplaneringar åt lärarna som 

deltog i studien. 

 

Friel och Markworth (2009, s. 30) menade att det var viktigt för lärare att förstå att elever 

kunde se och tolka växande geometriska mönster på flera olika sätt. Elevers färgläggning 

av figurerna kunde hjälpa lärare att förstå hur de tolkade mönstret. 

 

Det var viktigt att tänka på progressionen vid arbete med växande geometriska mönster 

(Friel och Markworth, 2009, s. 26). I studien gavs förslag på hur en sådan progression 

kunde se ut. Se exempel i figurerna nedan. 

 

 
Figur 5.2. Bild på ett växande geometriskt mönster där figurnumret är direkt kopplat till 

antal byggelement i figuren (Friel & Markworth, 2009, s. 26). 

 

Vid undervisning är det bra att inleda med växande geometriska mönster där antalet 

byggelement är en multiplikation av figurnumret, se figur 5.2, då det är relativt enkelt att 

se relationen mellan byggelement och figurnummer. I figur 5.2 kan talföljden till det 

växande geometriska mönstret beskrivas med formeln 𝑎n = 𝑛. 

 

 
Figur 5.3. Bild på ett växande geometriskt mönster där det finns en ökning i svårighetsgrad 

från Figur 5.2. (Friel & Markworth, 2009, s. 26). 

Vidare anser Friel och Markworth (2009, s. 30) att svårighetsgraden bör ökas genom att 

addera en konstant som figur 5.3 visar. Formeln för figurens talföljd innehåller både en 

multiplikation av figurnumret och en addition och skrivs 𝑎n = 𝑛 + 1. För att elever lättare 

ska kunna upptäcka konstanten som symboliserar additionen +1 har den gjorts blå i varje 

steg, se figur 5.3. 
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Figur 5.4. Bild på ett växande geometriskt mönster där svårighetsgraden har ökat markant 

från figur 5.2. och figur 5.3. (Friel & Markworth, 2009, s. 26). 

 

En skillnad görs mellan transparenta och icke-transparenta växande geometriska mönster, 

där transparenta mönster är sådana att det med geometriskt resonemang enkelt går att 

skriva formeln för dess talföljd. I Icke-transparenta mönster behövs en omstrukturering 

av byggelement göras för att kunna resonera geometriskt (Friel & Markworth, 2009, s. 

32). Figur 5.4 är ett exempel på ett icke-transparent mönster med en tydlig progression 

från mönstren i figur 5.2 och 5.3. För att kunna skriva formeln behöver eleverna 

omplacera kvadraterna. Genom att rotera de kvadraterna till höger om den högsta 

kolumnen 180 grader och placera ovanpå kvadraterna på motsatt sida om den högsta 

kolumnen skapas en kvadrat. Därefter kan en formel för dess talföljd skapas, den är  

𝑎n =𝑛n. Växande geometriska mönster av denna typ menar Friel & Markworth (2009, s. 

32) vara mest avancerade. 

 

I litteraturstudien (Friel & Markworth, 2009, s. 30) poängterades att elever först bör arbeta 

med växande geometriska mönster bestående av en aritmetisk talföljd, för att sedan 

fortsätta utvecklingen med mönster som krävde mer avancerade formler, se figur 5.4. 

 

Ett sätt att göra undervisning om växande geometriska mönster mer motiverande var att 

göra den mer konkret för eleverna, menade i alla fall Hourigan och Leavy (2015, s. 39) i 

sin litteraturstudie. De uttryckte att när man talade om växande geometriska mönster, 

handlade det ofta om bilder på geometriska figurer, såsom kvadrater eller cirklar som 

eleverna skrev formler till. De uppmuntrade istället lärare att göra mer intressanta 

elevuppgifter genom att låta eleverna formulera uttryck kopplade till verkliga objekt. Ett 

exempel på detta var att eleverna fick som uppgift att beräkna hur många fönster det 

behövdes för att bygga en skyskrapa. De fick information om hur skyskrapan såg ut och 

fick även bygga den i verkligheten med konkret material. Därefter väntade ytterligare en 

uppgift. Den bestod i att beräkna hur många fönster som behövdes till 100 våningar. 

Eleverna blev då tvungna att generalisera antalet fönster kopplade till antal våningar. 

Arbetet ansågs av Hourigan och Leavy (2015, s. 34–36) vara mer motiverande och 
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givande för eleverna, eftersom de fick upptäcka hur ett växande geometriskt mönster 

kunde vara förankrat i verkligheten. Hourigan och Leavy (2015, s. 34–36) skrev i sin 

slutsats att arbetet med växande geometriska mönster direkt hjälpte eleverna med deras 

framtida algebraiska förståelse. 

 

För att utveckla elevers förståelse för ett växande geometriskt mönster, kunde det vara 

bra att visa upp felaktiga mönster för eleverna. De felaktiga mönstren erbjöd läraren 

möjlighet att skapa en diskussion bland eleverna om de växande geometriska mönstrens 

egenskaper (Kerekes, 2015, s.95). Eleverna upptäckte till exempel att figurerna i det 

växande geometriska mönstret måste vara uppbyggda av samma utökningsenheter och 

byggelement. Kerekes (2015, s. 46) studie baserades på fyra videofilmade lektioner med 

fyra olika lärare. 

 

För att ytterligare fördjupa elevers förståelse var det viktigt att diskutera olika tolkningar 

av geometriska mönster i klassrummet (Samson, 2011, s. 31). Arbetet inleddes med att 

eleverna generaliserade ett mönster för att därefter låta dem jämföra på vilka olika sätt de 

tolkat mönstrets utveckling. Samtalet hade en central roll i den fördjupade förståelsen och 

utan samtalet hade eleverna troligtvis inte uppmärksammat att det fanns flera möjliga sätt 

att tolka mönstrets geometriska utveckling. Då hade den viktiga aspekten att växande 

geometriska mönsters utveckling kunde uppfattas på olika sätt och därför även uttryckas 

med olika formler missats (Radford, 2010, s. 57; Samson, 2011, s. 32). 
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6. Metoddiskussion 

 
Innan vi påbörjade litteraturstudien var vi båda relativt insatta i ämnet, då vi själva nyligen 

arbetat med växande geometriska mönster både på högskolan och med elever. Våra 

förkunskaper hjälpte oss i vår datainsamling, då vi visste vilka sökord vi kunde använda. 

Eftersom vår data innehöll mycket ämnesspecifika begrepp kunde vi även här dra nytta av 

våra förkunskaper inom ämnet. Flera av studierna behandlade elevers svårigheter gällande 

generalisering av växande geometriska mönster. Då vi hade sett några av svårigheterna ute 

i verksamheten, kunde vi relatera till beskrivna situationer, vilket fördjupade förståelsen 

för vår data. Vår data bygger på studier som hade genomförts i en mängd olika länder, 

vilket vi ansåg gav studien ett bredare perspektiv. Vår data kommer från Sverige, Spanien, 

Australien, USA, Kanada, Sydafrika och Irland. 

 
En eventuell svaghet med denna studie är att majoriteten av vår data är på engelska, vilket 

ökar risken för feltolkning. En annan, att data-urvalet är väldigt litet, sett till hur mycket 

som finns publicerat inom det matematiska området. Eftersom urvalet endast består av tio 

studier kan frågan ställas huruvida resultatet förändrats om urvalet varit femtio studier. 

Troligtvis hade resultatet förändrats och vår litteraturstudie fått större tyngd. Eftersom en 

del av studierna som har använts i resultatet hittades genom kedjesökning, finns det en 

chans att de studierna är vinklade, då referenser kan hänga ihop med författarens åsikter. 

Att datainsamlingsmetoderna bland de olika studierna skiljer sig så mycket åt kan både 

uppfattas som en styrka och en svaghet. En positiv aspekt kan vara att datainsamlingarna 

ger olika perspektiv och annorlunda infallsvinklar. En negativ aspekt kan vara att vissa 

datainsamlingar inte är tillräckligt stora för att dra några generella slutsatser ifrån. 
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7. Resultatdiskussion 

 
Majoriteten av studierna som vi har granskat förespråkar ett hierarkiskt tillvägagångsätt 

vad gäller undervisning om växande geometriska mönster. Med ett hierarkiskt 

tillvägagångssätt menas att bygga kunskaper från grunden, alltså att gå från det enkla till 

det komplexa. Utgångspunkten är i den nära generaliseringen och ett exempel på detta är 

att visa eleverna de tre första figurerna för att sedan be dem att visa läraren hur figur 4 

eller 5 ser ut. Undervisningen fortsätter sedan med att eleverna försöker komma fram till 

antalet byggelement i figur 10 och figur 100. Slutligen förväntas de landa i ett generellt 

uttryck som beskriver varje figur i mönstret. Endast en av våra studier (Rivera & Becker, 

2005, s. 202) motsätter sig detta arbetssätt. Vi fann det intressant att ta del av denna 

studie som förespråkade en mer dynamisk undervisning om växande geometriska 

mönster eftersom vi tidigare inte stött på detta tankesätt. Vår bild är att utlärning om 

mönster i svensk skola mestadels är av hierarkisk karaktär och frågan vi ställer oss är om 

svenska elevers TIMSS-resultat inom algebra skulle komma att förbättras genom mer 

dynamisk undervisning. 

 
Något som förvånade oss var att talföljder kopplade till de växande geometriska 

mönstren sällan diskuterades som ett mellansteg i generaliseringen i de studier vi tagit del 

av. Våra erfarenheter av undervisning om växande geometriska mönster är att processen 

inleds med ett växande geometriskt mönster, där dess bakomliggande talföljd sedan 

antecknas i en tabell. För att sedan skapa ett generellt uttryck för talföljden utgår vi från 

den numeriska tabellen. Om syftet med undervisning om växande geometriska mönster 

är att det ska mynna i utveckling av det algebraiska tänkandet, bör lärare ha ett 

geometriskt perspektiv på undervisningen. Studier (Radford, 2010, 55–56; Rivera & 

Becker, 2005, s. 202) visade att elever som hade ett geometriskt tänkande redovisade 

bättre resultat än de elever som resonerade numeriskt när det kom till att generalisera 

mönster och se samband mellan formel och mönster. Radford (2010, s. 55) menade att 

elever lätt hamnade i att gissa och pröva sig fram till ett generellt uttryck med ett 

numeriskt tillvägagångssätt, vilket inte ledde till utveckling av den algebraiska 

förståelsen. Enligt kommentarmaterialet för matematik i årskurs 4–6 (Skolverket, 2017b, 

s. 16) är syftet med undervisning om mönster att utveckla det algebraiska tänkandet och 

därför är enligt oss det numeriska resonerandet inte att föredra. 
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Efter att ha tagit del av dessa studier funderar vi på om svensk undervisning fokuserar för 

mycket på det numeriska i växande geometriska mönster och om detta kan vara en orsak 

till att svenska elever presterar sämre i algebra. Numeriskt resonemang i växande 

geometriska mönster är att fokusera på ett samband mellan figurnummer och det 

numeriska värdet av antalet byggelement en figur innehåller. Det numeriska 

tillvägagångssättet för att generalisera växande geometriska mönster problematiserades i 

en studie (Rivera & Becker, 2005, s. 199–201), som menade att de lärarstudenter som i 

deras test misslyckades med att generalisera växande geometriska mönster hade ett 

numeriskt resonemang. 

 

Ett växande geometriskt mönster kan uppfattas på olika sätt, beroende på vem som tolkar 

mönstret. Därför kan också mönstret uttryckas generellt på olika sätt (Samson, 2011, s. 

30). Det finns alltså inte en specifik formel kopplad till ett geometriskt mönster. Den 

formuleras av det som skaparen tolkar som byggelement. Med den vetskapen behöver 

undervisningen anpassas efter detta. Läraren bör använda sig av arbetsmetoder som 

lyfter fram denna aspekt för att fördjupa elevernas förståelse. Tillåts eleverna jämföra 

sina tolkningar med varandra visar det dem att mönster kan tolkas på olika sätt (Radford, 

2010, s. 57). 

 

Vi tror även att lärare kan dra nytta av att få syn på hur elever tolkar växande 

geometriska mönster. Detta kan mynna i att lärare kan skräddarsy undervisningen så att 

eventuella svagheter i elevernas resonemang kan stärkas. Enligt TIMSS-rapporten från 

2015 (s. 33) var svenska elevers starkaste sida inom matematik att resonera, vilket bör 

utnyttjas i t.ex. undervisningen eftersom flera studier (Radford 2010, s. 57; Samson, 

2011, s. 29,31) lyfter att resonemang och diskussion i samband med undervisning om 

mönster var positivt för elevers fördjupade förståelse. Vi hoppas att i vår framtida 

yrkesroll kunna dra nytta av kopplingen mellan svenska elevers förmåga att resonera och 

vikten av resonemang i undervisningen av mönster då elever i årskurs 9 förväntas 

använda sig av symboler, algebraiska uttryck och formler i samtal om tillvägagångssätt. 

Genom att redan i de tidigare stadierna diskutera växande geometriska mönster och dess 

olika tolkningsmöjligheter förbereds elever för framtida kunskapskrav. Samtidigt nämns i 

det centrala innehållet (Skolverket, 2017a, s. 59) att elever ska ges möjlighet att 

konstruera, beskriva och uttrycka mönster i talföljder och geometriska mönster. Vi tror 

att kvalitén i undervisning om detta innehåll gagnas av ovannämnda teorier. 
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På samma sätt som ett mönsters generella utveckling kan uttryckas och tolkas på olika 

sätt kan även en formel beskrivas med olika växande geometriska mönster (Samson, 

2011, s. 31). Dels kan byggelementen ha olika form, dels kan mönstret även utvecklas åt 

olika håll eller på helt skilda vis. Även denna aspekt lyfts i resultatet som viktig för den 

fördjupade förståelsen som leder till algebraiskt tänkande. 

 
Datainsamlingsmetoderna för studierna i vår litteraturstudie skiljer sig mycket åt och vi 

tror att det kan ha påverkat resultatet. Beigie (2011, s. 335) baserade hela sin studie på 

egna erfarenheter. Hans datainsamling borde för det första vara dels vinklad och dels kan 

det även ifrågasättas hur effektivt det var att samla in information helt baserat på den 

egna undervisningen. Vi anser att det går att ifrågasätta hur mycket val av metod spelar 

roll kontra lärarens skicklighet att undervisa. En annan datainsamlingsmetod som vi anser 

vara intressant är Wilkie och Clarkes (2015, s.223). De samlade in sin data genom att 

tillsammans med tio lärare och deras klasser genomföra intervjuer, granska resultat och 

skapa lektionsplaneringar baserade på vetenskapliga artiklar. Vi menar att trovärdigheten 

för deras resultat bör anses vara hög. Det kan finnas ett bakomliggande motiv att redovisa 

framgångsrika lektionsplaneringar, då Wilkie och Clarke själva har skapat dessa. Men 

utifrån vad vi hade läst ser vi inga tendenser till detta. Deras datainsamling är 

storleksmässigt en av de största vi tagit del av. En studie som liknade den genomförd utav 

Wilkie och Clarke är den av Luis Radford (2010, s. 39). Även han hade i samband med 

sin studie skapat lektionsplaneringar, genomfört dessa och i efterhand granskat resultatet 

för att sedan åtgärda det som inte har fungerat i undervisningen. Vi anser att hans studie 

också har en väldigt hög trovärdighet. Radfords studie har dessutom utförts över en 

längre tid än Wilkie och Clarkes, vilket gör att trovärdigheten bör öka ännu mer. Kerekes 

(2015, s. 46) studie är baserad på fyra videoinspelningar med fyra olika lärare, och som 

vi har förstått det, så har hon inte haft någon påverkan på lektionernas utformning. Detta 

gör att hennes granskning bör vara lite mindre vinklad, men samtidigt kan det ifrågasättas 

huruvida stickprovet är stort nog för att dra några generella slutsatser. 

Slutord 

Avslutningsvis konstateras att vi genom detta arbete fått en utvecklad syn på arbete med 

växande geometriska mönster och vad för undervisning som lärare kan bedriva. Vi har 

tagit del av publikationer som förespråkar hierarkisk undervisning och dynamisk 

undervisning. Dessa skiljer sig åt vilket har vidgat våra perspektiv. Vi har fått en 

förståelse för vilken stor roll algebra och tidig algebra spelar för elevers matematiska 

utveckling. Därför vore det intressant att genomföra egna empiriska studier ute i 
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verksamheten.  Att intervjua lärare samt observera deras lektioner kan var ett sett att 

genomföra en sådan studie. Det vore även intressant att genomföra intervjuer med elever 

för att få ett ytterligare ett perspektiv på hur elever lär sig när det arbetar med algebra och 

växande geometriska mönster. Ett tredje alternativ till vidare forskning kan vara att 

jämföra hierarkisk och dynamisk undervisning. Genom att genomföra och utvärdera 

lektioner skulle vi kunna skapa en egen åsikt om vilket synsätt som är mest gynnsamt för 

elevers matematiska utveckling.  
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Egna observationer av elever i 

årskurs 7.  

 

Beigie menar att elever ofta har enkelt för att skriva ett en formel för ett växande geometriskt 

mönster om variabelns identitet är känd för dem. Han skriver som exempel: om du planterar ett 

träd som är 10 feet och det trädet växer 2 feet per år, hur högt är det efter två år? Hur högt är det 

efter 10 år? Hur högt är det efter n år? De flesta elever har inga problem att skriva: 10+2(2) eller 

10+2(10), men det är väldigt många elever som får problem när de ska skriva en formel när n ska 

vara en del utav svaret. Formeln hade alltså blivit 10+2(n). Han menar att några elever ser 

abstraktionen direkt, men att det kan ta veckor, månader för andra elever att bli bekväma med att 

använda sig utav abstrakta variabler. Han menar att övergången till att tänka matematiskt med 

variabler har många lager. I vissa sammanhang kan arbetet med variabler vara enkelt att se för 

eleverna, medans det kan vara väldigt svårt för dem i andra sammanhang. För de elever som 

enkelt kunde skriva det generella uttrycket för det växande trädet, kan det vara väldigt svårt att 

skriva generella uttryck i andra sorters sammanhang. Beigie menar att arbetet med växande 

geometriska mönster kan underlätta för eleverna när de ska börja skriva generella utryck för 

talföljder. Han menar att det är väldigt viktigt som lärare att få eleverna att algebraiskt tänkande 

handlar om mer än att bara lösa ekvationer och manipulera uttryck. Detta handlar lika mycket 

om att kunna skriva egna uttryck och ekvationer. Att integrera geometrin i algebran erbjuder 

eleverna en möjlighet att konkretisera talföljder till algebraiska uttryck. De ger de även 

möjligheten att lösa problem som egentligen är ”för” svåra för dem. Detta eftersom att geometrin 

hjälper dem att bättre förstå problemet.  

 

M. Callejo, A. Zapatera. 

Prospective primary 

teachers’ noticing of 

students’ understanding of 

pattern generalization. J 

Math Teacher Educ (2017, 

VOL 20). 2016. Spanien. 

ERIC. 

38 lärare deltog i undersökningen. 

Den data som samlades in gjordes 

genom ett frågeformulär 

Alla lärare som deltog i undersökningen insåg åtminstone att det är väldigt viktigt att eleverna 

har utvecklade rumsliga och numeriska strukturer (1). Något som också konstateras är att elever 

ofta har en mer utvecklad färdighet att identifiera en figur än att tolka en figur. En teori som 

också stärks av den undersökning som Callejo och Zapatera har gjort är att lärare som är duktiga 

i matematik, inte nödvändigtvis behöver vara bra matematiklärare. Färdigheten att ”se en elev” 

kräver mer av en lärare än att läraren bara är duktig i matematik. Denna färdigheten kräver att en 

lärare kan förflytta sina matematiska kunskaper till specifika situationer. En lärare som blev 

profilerad som en 5:a visade en stor förmåga att kunna identifiera elevers svårigheter och 

anpassa undervisningen till eleven. Dessa lärare visade även upp en stor skicklighet i att förflytta 



26  

sina kunskaper till eleven.  

 

Friel, S & Markworth, K. A 

Framework for Analyzing 

Geometric Pattern Tasks. 

Mathematics Teaching in the 

Middle School (Vol 15, No 

1). 2009.  USA. Primo 

Litteraturstudie 

 

Friel och Markworth menar att elever med hjälp utav växande geometriska mönster lär sig att dra 

induktiva slutsatser (dra allmänna slutsatser från enstaka fall), dom kallar det ”figuriskt 

resonerande”. Friel och Markworth menar även att det som lärare är väldigt viktigt att förstå att 

elever kan se på VGM på flera olika sätt och tolka in mönster på olika sätt. Detta kan leda till att 

en elev kan ha lättare/svårare för att skriva ett generellt uttryck. Friel och Markworth menar även 

att när elever arbetar med VGM och problemlösning tar de det första steget mot funktionellt 

tänkande. Författarna skriver även hur viktigt det är som lärare att noggrant välja ut vilka VGM 

som eleverna ska arbeta med. Friel och Markworth har även rangordnat ett antal VGM beroende 

på hur svåra de är. De föreslår att man börjar arbeta med VGM där figurnumret och antalet 

byggelement är samma. Nästa steg skulle vara tex talserien 2,3,4 där formeln blir n+1. Nästa steg 

för eleverna skulle bli att arbeta med figurer som ännu ett steg mer komplexa tex: 3, 5, 7 där 

formeln blir 2n+1. Det finns ännu fler och svårare VGM i deras artikel. Friel och Markworth 

visar även upp en tydlig tabell som eleverna skulle kunna använda sig utav för att underlätta 

processen när de löser VGM. Eftersom att den amerikanska läroplanen säger att barn i skolan ska 

börja arbeta med algebra i tidig ålder, råder Friel och Markworth lärare att tidigt planera hur en 

progression inom VGM skulle kunna se ut. Vad är rimligt att börja med när eleverna går i 

andraklass och hur kan fortsättningen ha sett ut upp till åttondeklass? De skriver även att 

användandet av VGM för att utveckla det funktionella tänkandet har sina begränsningar, 

figurnummer är begränsade till positiva nummer och VGM är ett ganska smalt arbetsområde, 

men Friel och Markworth tror dock att arbetet med VGM erbjuder ett bra sätt att stärka elevernas 

”figuriska resonerande” och utvecklar deras förståelse för funktioner.  

 

 

Hourigan, M & Leavy, A. 

APMC – Australian Primary 

Mathematical Classroom 20 

(4). 2015. Australien. ERIC 

Litteraturstudie 
Hourigan och Leavy menar att det går att arbeta med växande geometriska mönster redan när 

eleverna är så unga som 6 år. De har ett exempel där en elev utbrister efter att ha tittat på ett antal 

figurer: ”Det växer som en trappa”. Något som Hourigan och Leavy menar visar att eleverna har 

en god illustrativ förståelse redan i unga åldrar. Hourigan och Leavy påstår även att lärare 

internationellt mestadels har använt växande geometriska mönster för att utveckla elevers 

algebraiska tänkande, men att det finns flera fina möjligheter att använda dem på andra sätt. 

Deras undersökning visar att det även kan användas för att skapa ett intresse bland eleverna och 

samtidigt vara tillräckligt utmanande vilket kommer göra att elevernas matematiska kunskaper 

förstärks. Deras undersökning visar även hur viktigt det är som lärare att de växande geometriska 

mönstren är intressanta för eleverna. Att det inte alltid behöver handla om tändstickor utan att 

man som lärare kan vara kreativ och skapa sina egna problem för att det ska bli mer intressant 

för eleverna. Som exempel har Hourigan och Leavy skapat ett problem som innehåller en 
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skyskrapa. Detta dels för att eleverna ska kunna skapa sig en fysisk bild av ett växande 

geometriskt mönster men även för att det ska vara intressant för eleverna. Hourigan och Leavy 

beskriver även fem faser som lärare kan använda sig av för att göra problemen mer intressanta. 

Deras största slutsats är dock att växande geometriska mönster verkligen hjälper eleverna in i det 

algebraiska tänkandet.  

 

Klara Kerekes. Undervisning 

om växande geometriska 

mönster – En 

variationsteoretisk studie om 

hur lärare behandlar ett 

matematiskt innehåll på 

mellanstadiet. 

Licentiatavhandling, 2017, 

Sverige. Primo 

 

Studien baseras på 4 videofilmade 

lektioner med 4 olika lärare.  

 

Kerekes menar att elever kan lära sig om växande geometriska mönster när det ges möjlighet för 

dem att urskilja nya nödvändiga aspekter av växande geometriska mönster jämfört med vad de 

kunde urskilja tidigare. Det som eleverna kan urskilja är beroende av den variation i en aspekt 

som skapas i en undervisningssituation. Elevernas förståelse av VGM är starkt kopplad till 

variation eller icke variation av aspekterna som de ges möjlighet att erfara i undervisningen. 

Kerekes menar även att undervisningen kring VGM är ett mycket komplext fenomen. Kerekes 

lyfter även aspekten av att visa upp exempel som inte är växande geometriska mönster. Detta för 

att skapa en diskussion med eleverna för att de ska kunna se vad VGM har för egenskaper.  

 

Jodie Miller. Young 

Indigenous Students en 

Route to Generalsing 

Growing patterns. 

Konferensbidrag, 2016, 

Australien, ERIC   

Årskurs 2 och 3 Australien I en 

ålderblandad klass (7-9 år). 

Aborginska barn. 18 elever. 2 

utbildningsansvariga för inhemska 

elever. En forskare som ”lärare”. 

Ingen tidigare undervisning ang 

växande mönster. Förtest följt av tre 

lektioner ledda av forskaren (Jodie 

Miller). Tre Piaget-intervjuer med tre 

olika elever. Inervjuer med de 

utbildningsansvariga och en case-

study av en aborginsk flicka som var 

högpresterande i matematik.  

Visuellt mönster, fortsätta med konkret material, förutspå och skapa tidigare figurer i mönstret. 

Förutspå ”kvasivariabel”, identifiera regler för mönster, generalisera till en formel, (rekursiv 

eller explicit). 

Luis Radford. Layers of 

generality. Tidskriftsartikel. 

2010. Kanada. Hans hemsida  

Longitudinell-studie I fyra klasser på 

högstadiet. Designad 

klassrumsakivitet, implanterad 

aktivitet.  Tolkning och utvärdering 

av lektionen. Skapande av teori. 

Återupprepa procedur.  

Skillnad på strategier elever använder. Pröva och gissa ej att se som en väg från mönster till 

algebra pga. algebra handlar om att använda symboler på ett utpräglat sätt. Arbeta med att låta 

elever ta del av varandras sätt att se geometriska mönster. Tre steg för att nå en mer avancerad 

abstraktionsnivå enligt Radford. Upptäcka gemensamt mellan figurer. Generalisera det 

gemensamma till alla figurer i mönstret. Formulera ett uttryck som gäller vilken figur som helst i 

mönstret.  

Rivera, Fernando & Becker, 

J-R. Figural and Numerical 

Intervjuer med 42 lärarstudenter där 

lärarna fick generalisera olika 

Elever utår från den kunskap de redan har för att de ska lyckas och därifrån utveckla sin 

matematiska process till mer formell och abstrakta modeller. Ett geometriskt tillvägagångssätt 
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Modes of Generalizing in 

algebra.  

monster och förklara på vilket sätt de 

kom fram till sin formel.  

kan vara lika analytiskt som en numerisk. Elever ska kunna förklara hur de kommit fram till en 

formel. Aktiviteter som lyfter fram en geometrisk förståelse av mönster snarare än en numerisk. 

Börja med fråga om hur figur 20 ser ut istället för att börja med de närliggande figurerna 4,5. 

Dynamisk synvinkel snarare än den vanliga hierarkiska. Ej gå från nära till bortre 

generaliseringen. Låta elever försöka se flera olika sätt att t.ex. räkna antalet byggelement i 

samma mönster för att komma fram till fler formler och diskutera huruvida båda fungerar och 

varför.  

Samson, Duncan. 

Capitalising in Inherent 

ambiguies. 2011 Australian 

Mathematics Teacher, 67(1), 

28-32. Sydafrika. ERIC 

Litteraturstudie? Undervisning om hur geometriska monster kan tolkas olika och därmed uttryckas generellt på 

olika sätt. Eleverna ombads först själva skriva en genrell formel för att sedan ta ställning till tre 

olika formler kopllade till samma geometriska mönster. 

 

Wilkie, Karina J, Clarke, 

Doug M. Developing 

students functional thinking 

in algebra through different 

visualizations of a growing 

patterns structure. 2015. 

Australien. ERIC 

 

10 st klasser och deras lärare deltog i 

studien. En studie som genomförts 

på ett år. Lärarna som deltog i 

studien samarbetade tillsammans 

med författarna till studien. De 

planerade lektioner och 

lektionsupplägg tillsammans. De 

analyserade resultat tillsammans. 

Detta gav dem många tillfällen att 

utvärdera och reflektera kring arbetet 

med växande geometriska mönster 

och algebra i skolan. Författarna till 

studien hade även valt ut ett stort 

antal vetenskapliga artiklar att 

implantera i studien och baserade 

bland annat lektionsplanering utifrån 

dessa artiklar. De tio utvalda lärarna 

som deltog i studien hade rekryterats 

från en tidigare större undersökning 

 

Den här studien visade att designen på vissa figurer kan hjälpa elever att fokusera på en viss del 

av mönstret och koppla det till figurens nummer och på så sätt lättare kunna ett generellt uttryck 

för mönstret. Studien visade även att elever använder sig utav en kombination av olika kunskaper 

för att kunna lösa uppgifter som innehåller växande geometriska mönster. Den visade även att 

eleverna ser mönstren på olika sätt. Det vanligaste sättet att se ett mönster var att det växer lika 

mycket åt alla håll. Ett annat sätt att se mönstren var att se det som att det växer åt ett håll och 

”delarna” flyttar sig åt det hållet när figuren växer. Studien visade även att färger kan vara ett 

enkelt knep att använda sig av som lärare. Om ett växande mönsters olika delar är uppdelat i 

olika färger kan eleverna enklare koppla någon/några specifika delar till figur numret och på så 

sätt lättare ta fram en generell formel. Författarna bakom studien menar också att det kan vara 

väldigt nyttigt som lärare att låta eleverna färglägga mönstren, då detta kan leda till att man som 

lärare kan förstå hur eleverna visualiserar mönstren. Till en början använde sig eleverna mycket 

utav text för att förklara hur ett mönster utvecklades. Men efter ett tag så ville eleverna utvecklas 

och kunna skriva mönstren på ett mer ”sammanfattat” sätt och började då ersätta till vissa ord 

med variabler istället. Om man tittar på hur eleverna skriver sina formler kan man få en stor 

insikt i hur eleverna visualiserar mönstren. Studien visade även att det fanns ett stort intresse 

bland eleverna att experimentera med variabler redan i de yngre åldrarna (trots att man inte ska 

göra det i dessa åldrar i den australiska skolan). Författarna menar även att de upplevde det som 

att eleverna var redo för att börja arbeta med variabler redan i dessa åldrar. Vissa elever klarade 

även att skriva flera olika generella uttryck för samma mönster. Författarna spekulerar i att de 

elever som får uppleva olika sätt att uttrycka generella utryck till ett växande mönster (vare sig 

det är via klasskamrater eller via läraren) gör bättre ifrån sig i sitt fortsatta arbete med VGM. 

Detta är något som författarna uppmanar andra lärare att forska på. 

 


