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Mönsterarbete i lågstadiet är en bra start för inlärning av algebra, detta ger en grund för 

den kommande mer avancerade algebraundervisningen. Studiens övergripande syfte är att 

undersöka hur arbetet med mönster inom åldrarna 6-10 år kan se ut, och vilka fördelar 

mönsterarbetet har för elevers kommande lärande inom matematik. Uppsatsen är baserad 

på nationell och internationell vetenskapligt granskad forskning. Olika undervisnings-

exempel, som kan tillämpas i lågstadiet, belyses och vikten av mönsterarbetet tas upp. 

Studien berör arbete med tre typer av mönster: upprepade mönster, växande mönster och 

talföljder.  

 

Vår analys av forskning visar att mönsterarbete är en viktig del i matematiken och att det 

kan komma till nytta i elevers fortsatta matematikinlärning. Den visar också att upprepade 

mönster är den vanligaste sorten av mönster att arbeta med i de yngre åldrarna, men 

forskarna menar att lärarna bör vidga undervisningen och även arbeta med andra mönster. 

Studien riktar sig främst till lärare som undervisar i F-3 men även till andra som är 

intresserade av hur arbetet med mönster kan se ut i de lägre åldrarna. Exemplen som tas 

upp i uppsatsen kan lärare använda i sin undervisning. 

Sökord: mönster, matematik F-3, algebra, talföljder, växande, upprepade 
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Inledning  
Barn upptäcker mönster i sin omgivning redan i tidig ålder. Elever har därför erfarenhet 

av mönster när vi möter dem i skolan. De har kanske tidigare arbetat med mönster på 

olika sätt och med olika material, till exempel pärlat ett mönster på en pärlplatta (Ekdahl, 

2014b). Olika slags mönster finns överallt runt barnen och de kan upptäcka det i, till 

exempel, tapeter eller gardiner. Det kan också vara så att de stöter på mönster utan att 

veta om det, därför är det bra att de får chans att jobba med mönster i skolan, så att de lär 

sig att sätta ord på det de ser. Arbetet med mönster är även en viktig del inom 

matematiken, eftersom det kan leda till utveckling av olika matematiska förmågor, så 

som att se struktur och samband. 

 

Under en av våra VFU-perioder (verksamhetsförlagda utbildningsperioder) har vi 

undervisat om mönster i matematiken. Med inspiration av artiklar från matematiklyftet 

(Ekdahl, 2014b) gjorde vi ett arbetsblad för eleverna, som handlade om upprepade 

mönster. I processen med arbetsbladet fattade vi tycke för området mönster inom 

skolmatematiken. Utöver vårt arbetsblad har vi inte sett så mycket annan undervisning 

om mönster under våra VFU-perioder, och valde därför att utforska ämnet närmare.  
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Syfte  och  frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur undervisningen om mönster kan se 

ut. Vi vill också försöka belysa vilka motiveringar det finns för att arbeta med mönster i 

skolans matematik. Syftet grundar sig såväl på ett lärar- som ett elevperspektiv. Arbetet 

är en litteraturstudie, vilket innebär att vi kommer att analysera olika vetenskapligt 

granskade studier som handlar om mönster. 

 

För att uppfylla syftet kommer vi att utgå från följande frågeställningar: 

•   Hur beskrivs arbetet med mönster i algebra i åk F-3? 

•   Vilka fördelar med mönsterarbete lyfter studierna fram? 
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Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras begrepp som är centrala för resultatet. Begreppen som förklaras 

är: mönster och talföljder, samt några ingångar kring dem, för att du som läsare ska få en 

översiktlig bild om vad de innebär. 

 

Algebra	  

Karlsson och Kilborn (2015) menar att matematikområdet algebra ibland uppfattas som 

väldigt svårt och krångligt. Området förknippas ofta med svåra ekvationer och variabler 

men sanningen är att det innehåller mycket mer. Enligt författarna arbetar elever ofta 

omedvetet med algebra, vilket kan bero på att ingen har belyst vad algebra är för 

eleverna, innan de börjar grundskolan. Arbetet med algebra i de lägre åldrarna innefattar 

till exempel enkla talmönster, där meningen är att eleverna ska bekanta sig med och 

känna igen mönster. Detta arbetssätt är en bra början för att i senare årskurser klara av de 

svårare algebraiska uppgifterna (Karlsson & Kilborn, 2015). En viktig del inom algebra 

är att kunna generalisera mönster, det vill säga kunna se samma mönster i olika 

sammanhang och i olika form (Bergsten, Häggström & Lindberg, 1997).  

 

Mönster	  

Mönster kan användas på olika sätt och vi stöter på dem varje dag, till exempel kan vi 

uppleva mönster i musik och dans (Jahnke, 2011). Det kan också användas på olika sätt 

inom matematikundervisningen i åk F-3. Det finns olika områden där arbetet med 

mönster är en viktig del i undervisningen, exempelvis inom algebra och geometri. Arbetet 

med mönster som bygger på tal och antal kan uttryckas på olika sätt, så som med klossar, 

ord, symboler och geometriska figurer (Ekdahl, 2014b). Det är viktigt att eleverna får 

möjlighet att arbeta med olika uttrycksformer. En konkret uttrycksform kan till exempel 

vara att rita ett mönster, och en av de mer abstrakta uttrycksformerna kan vara att sätta in 

ett mönster i en tabell. På detta sätt lär eleverna sig att beskriva mönster på olika sätt 

(Ekdahl, 2014b). Mönster är alltså ett brett område som handlar om att bland annat se 

regelbundenhet och logiska samband (Jahnke, 2011). Jahnke hävdar också att mönster 

kan användas till hjälp för att lösa många problem inom matematiken.  
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Olika	  mönster	  

Inom området mönster finns olika sorters mönster. En av dem är upprepade mönster och 

de har en ”återkommande struktur där en del av mönstret upprepas successivt” (Ekdahl, 

2014b, s.1). Upprepade mönster innefattar till exempel former, bokstäver eller andra 

objekt. Uttrycksformen kan ändras i upprepade mönster, men detta betyder inte att 

mönstret i sig ändrar regelbundenhet. Till exempel, om du har ett upprepat mönster som 

består av bokstäverna ABAB kan det översättas till siffrorna 1212. Mönstret är då 

fortfarande detsamma men utseendet har ändrats (Ekdahl, 2014b).  

 

Kerekes (2014) skriver att växande geometriska mönster är mönster som förändras och 

växer på ett regelbundet sätt. Mönstret blir större för varje ny figur. Ett exempel på ett 

växande mönster är att första figuren består av en triangel, andra figuren av två trianglar 

och tredje figuren av tre trianglar. Mönstret växer regelbundet eftersom att till varje ny 

figur adderas en triangel (Kerekes, 2014). I växande geometriska mönster finns det ett 

numeriskt samband precis som i talföljder (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg, 2011). 

 

Det finns även avtagande mönster, vilket har samma princip som växande mönster fast 

motsatt. Avtagande mönster avtar med samma regelbundenhet som ett växande mönster 

växer. I vår litteraturstudie har vi dock valt att fokusera på upprepade mönster och 

växande mönster. 

 

Talföljder	  

Största skillnaden mellan mönster och talföljder är att det numeriska värdet har en central 

betydelse i en talföljd (Ekdahl, 2014a). I talföljder är det viktigt att hitta och se mönster 

samt att upptäcka relationen mellan talen i en talföljd. Viktigt är också att kunna se 

helheten, det vill säga upptäcka relationen mellan varje tal i en talföljd från början till slut 

(Ekdahl, 2014a). Mönster kan som sagt uttryckas med former, bokstäver eller andra 

objekt, till exempel tal. Liljedahl (2004) menar att alla mönster med tal skulle kunna ses 

som talföljder. Han fortsätter sedan med att han själv anser att en talföljd är när det 

numeriska värdet är viktigt. Till exempel är 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 enligt författaren inte en 

talföljd eftersom det kan ”översättas” till abcdcba. Detta är istället ett mönster som 

använder siffror (Liljedahl, 2004).  
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Olika	  talföljder	  

Området talföljder innefattar olika typer av talföljder. Erixson, Frostfeldt Gustavsson, 

Kerekes och Lundberg (2013) samt Berglund (2009) benämner två typer av talföljder. En 

av dem är aritmetisk talföljd, som också kallas linjär talföljd, där differensen mellan talen 

är konstant. Den andra är geometrisk talföljd där kvoten mellan ett tal i talföljden och det 

föregående talet är konstant, till exempel 3, 6, 12, 24… I denna talföljd är kvoten 2, alltså 

6/3=2, 12/6=2, 24/12=2. Erixson et al. (2013) tar även upp kvadratisk talföljd som 

innebär att differensen mellan differenserna är konstant. I talföljden 1, 4, 9, 16, 25… är 

differenserna mellan talen 3, 5, 7, 9… Differensen mellan differenserna i talföljden är 2. 

 

Styrdokument	  

Enligt kursplanen (Skolverket, 2011b) ska matematikundervisningen ge eleverna chansen 

att möta matematiska mönster, former och samband. Undervisningen ska också syfta till 

att eleverna känner sig mer säkra på att använda matematik i olika sammanhang och att 

de utvecklar ett intresse för ämnet. Under det centrala innehållet i matematik för årskurs 

F-3, står det att undervisningen i algebra ska innefatta ”hur enkla mönster i talföljder och 

enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas” (Skolverket, 2011b, 

s.48). 

 

Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik för år F-3 (Skolverket, 2011a) menar 

att matematiska mönster är en del av algebran. Det står också att eleverna kan lära sig 

tänka algebraiskt om de möter mönster i olika former, till exempel tal- och 

bokstavsmönster. Fortsättningsvis i kommentarmaterialet förklaras målet ”hur mönster i 

talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas” (Skolverket, 

2011b, s.48). Det kan handla om mönster på till exempel en tapet, golvplattor eller andra 

mönster i elevernas miljö (Skolverket, 2011a). 
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Metod  
Metodavsnittet beskriver hur informationssökningen har gått till och hur det relevanta 

materialet har valts ut. Avsnittet behandlar också de sökord som använts och vilka träffar 

de resulterat i. Det är även en tabell bifogad med det vetenskapligt granskade materialet 

som kommer att användas i litteraturstudien. De källor som arbetet grundas på har 

framförallt hittats med hjälp av olika söktjänster på Internet. Även böcker används i 

studien, det är både vetenskapligt granskade böcker som kommer att användas i 

resultatet, men också böcker som inte är vetenskapligt granskade. De sistnämna har vi 

kunnat ha nytta av i bakgrunden.  

 

Informationssökning	  

I början av informationssökandet användes söktjänsten ERIC där katalogsökningen 

Thesaurus och sökord som teach* användes. Därefter valdes katalogen teaching 

occupation och även teaching methods. Dock blev det inte något relevant resultat vid 

denna sökning. Även frisökningar, med egenvalda ord, gjordes i ERIC och dessa blev 

mer framgångsrika. Sökorden var till exempel mathematics and repeating pattern. 

 

En annan söktjänst som användes var MathEduc. Där fanns mycket relevant material som 

stämde väl in med vårt syfte. Sökord som användes var exempelvis repeating pattern, 

pattern mathematic*. Dessa sökord resulterade i 19 respektive 853 sökträffar, varav ett 

fåtal artiklar valdes ut. I MathEduc söktes det även på pattern* algebra* och pattern 

mathematic* elementary men det gav sämre resultat. Inklutionskriterier kommer att 

behandlas senare i metodavsnittet. 

 

I Libris och SwePub formulerades sökord på svenska. Sökord som användes var 

exempelvis upprepade mönster, mönster algebra samt mönster matematik. Sökningarna 

resulterade i några få artiklar som ansågs vara värda att titta närmre på. 

 

Söktjänsten Primo användes för att söka efter böcker med relevans för vårt syfte. Primo 

användes även för att leta upp artiklar som hittats på andra söktjänster men som inte fanns 

tillgängliga online.  
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När ett antal artiklar och böcker påträffats, som verkade handla om vårt ämne, 

undersöktes referenslistorna i dem. Detta gjordes för att se om det fanns några andra 

källor som kunde användas i vårt arbete, så kallad kedjesökning genomfördes. På så sätt 

gjordes upptäckten att det var många författare och forskare som återkom i många 

referenslistor. I de fallen kunde istället orginalkällan letas upp och titlarna googlades för 

att hitta fulltexten på artikeln. 

 

Inklusionskriterier	  

Vid träffar i söktjänsterna var titeln på artikeln i stor grad avgörande för att avgöra om 

den skulle tittas närmre på. Fokus låg på att hitta artiklar där titeln innehöll något av de 

relevanta orden för vårt arbete, till exempel pattern. Även artiklar som handlade mer 

generellt om matematik undersöktes närmre innan de sållades bort, eftersom de inte 

innehöll något relevant för arbetet. Innan artiklarna sparades undersöktes de med hjälp av 

Ulrichsweb.se för att se om de var vetenskapligt granskade. Eftersom artiklarna främst 

skulle användas till resultatet var ett av våra inklusionskriterium att artiklarna skulle vara 

vetenskapligt granskade. Vid några tillfällen, när artiklarna inte fanns på Ulrichsweb, 

tillfrågades personalen på biblioteket för att avgöra om de var vetenskapligt granskade. 

När publikationer, som verkade intressanta, hittats lästes sammanfattningarna i dem för 

att avgöra om de var relevanta för vårt arbete, alltså att de handlade om mönster. Efter det 

gjordes ett mer noggrant urval av de publikationer som sparats. Urvalet gjordes efter att 

syfte, metod och resultat lästs igenom. Det som avgjorde om artiklarna skulle användas 

var om de berörde våra frågeställningar. Ytterligare ett inklusionskriterium var att 

artiklarna skulle behandla åldrarna 6-10 år, eftersom vårt fokus ligger på åk F-3. En 

sammanställning över de artiklar som slutligen kom att ingå i studien finns i tabell 1. 

 

Validitet	  respektive	  reliabilitet	  

I arbetet har det strävats efter att ha god validitet. Genom att uppnå god validitet visas det 

att vårt syfte och våra frågeställningar har fått styra det som undersökts, samt att 

irrelevanta sidospår har undvikits. Materialet som använts har därmed studerats noggrant 

utifrån våra frågeställningar för att se vilken relevans det har för vårt syfte. Det har också 

eftersträvats att uppnå en god reliabilitet, det vill säga en hög tillförlitlighet i vårt arbete. 

Därför har ett flertal källor, som både är internationella samt nationella, använts. Vårt 

resultat ska endast baseras på vetenskapligt granskade forskningsartiklar, och det är 
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viktigt att artiklarna läses på ett objektivt sätt. Andra som utför samma studie som denna, 

bör därmed kunna få ett liknande resultat som vi har fått.  

 

Tabell 1. Tabellen innehåller de vetenskapligt granskade texter vi har använt i resultatet. 

Författare År Publikationstyp Titel 
Erixson, L., 
Frostfeldt 
Gustavsson, K., 
Kerekes, K. & 
Lundberg, B. 

2013 Tidskrift, Forskning om 
undervisning och lärande, (10), 
64-81  

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

Hargreaves, M., 
Shorrocks-
Taylor, D. & 
Threlfall, J. 

1998 Tidskrift, Educational Studies, 24 
(3), 315-331 

Children's Strategies with 
Number Patterns.  

Kerekes, K. 2014 Licentiatavhandling, Linköpings 
universitet. 

Undervisning om växande 
geometriska mönster. 

Liljedahl, P. 2004 Tidskrift, Focus on Learning 
Problemes in Mathematics, 26 
(3), 24-42. 

Repeating pattern or 
number pattern: The 
distinction is blurred. 

Markworth, K. 2012 Tidskrift, Teaching children 
mathematics, 19 (4), 254-262 

Seeing beyond counting. 

McGarvey, L. 
M. 

2012 Tidskrift, Mathematical Thinking 
and Learning, 14 (4), 310-337 

What Is a Pattern? Criteria 
Used by Teachers and 
Young Children. 

Mulligan, J. & 
Mitchelmore, 
M. 

2009 Tidskrift, Mathematics Education 
Research Journal, 21 (2), 33-49 

Awareness of Pattern and 
Structure in Early 
Mathematical 
Development. 

Papic, M. 
 

2007 Tidskrift, Australian Primary 
Mathematics Classroom, 12 (3), 
8-13 
 

Promoting repeating 
patterns with young 
children - More than just 
alternating colours! 

Papic, M. & 
Mulligan, J. 

2005 Konferensbidrag (Vetenskapligt 
granskat), Building connections: 
Research, Theory and Practice: 
Proceedings of the annual 
conference of the Mathematics 
Education Research Group of 
Australasia, held at RIMT in 
Melbourne, s.609-616 

Preschoolers’ 
mathematical patterning. 
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Papic, M. & 
Mulligan, J. 

2007 Tidskrift, Mathematics: Essential 
Research, Essential Practice, 2, 
591-600 

The Growth of Early 
Mathematical Patterning: 
An Intervention Study.  

Radford, L. 2012 Konferensbidrag (Vetenskapligt 

granskat), 12th International 
Congress on Mathematical 
Education, Seoul, Korea, s.675-
694 

Early algebraic thinking 
epistemological, semiotic, 
and developmental issues.  

Rivera, F. 2013 Bok, vetenskapligt granskad Teaching and learning 
patterns in school 
mathematics. 

Warren, E.  2005 Konferensbidrag (Vetenskapligt 
granskat), Building connections: 
Research, Theory and Practice: 
Proceedings of the annual 
conference of the Mathematics 
Education Research Group of 
Australasia, held at RIMT in 
Melbourne, s.759-766 

Patterns supporting the 
development of early 
algebraic thinking. 

Warren, E. & 
Cooper, T. 

2006 Tidskrift, Australian Primary 
Mathematics Classroom, 11 (1), 
9-14 

Using repeating patterns 
to explore functional 
thinking. 

Warren, E. & 
Cooper, T. 

2007 Tidskrift, Educ Stud Math 67, 
171–185 

Generalization the pattern 
rule for visual growth 
patterns: Actions that 
support 8 year olds’ 
thinking. 

Warren, E., 
Miller, J. & 
Cooper, T. 

2012 Tidskrift, Australasian Journal of 
Early Childhood, 37 (3), 111-120 

Repeating patterns: 
Strategies to assist young 
students to generalise the 
mathematical structure. 

Zazkis, R. & 
Liljedahl, P. 

2002 Tidskrift, Educational Studies in 
Mathematics, 49, 379–402   

Generalization of patterns: 
The tension between 
algebraic thinking and 
algebraic notation. 
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Materialanalys	  

När artiklarna påträffats lästes de noga och skrevs in i analysverktyget Översikt över 

analyserad litteratur, se bilaga 1. Efter det kunde de lättare jämföras med varandra och 

det gav oss en överblick av artiklarnas innehåll. Artiklarna skrevs sedan ut och i början av 

läsandet av dem markerades allt som verkade intressant och relevant för vårt arbete med 

en färg. Vi läste artiklarna var för sig och sammanställde sedan vad vi hade kommit fram 

till vid läsandet. Därefter lästes artiklarna en gång till och denna gång markerades det 

relevanta i dem ännu en gång med färg. Denna gång med två olika färger, en för det som 

handlade om undervisning och en annan färg för det som handlade om fördelarna med 

mönsterarbetet. Användandet av färgkodning valde vi för att det gav en bra översikt över 

vad som skulle behandlas i vår litteraturstudie. Det gjorde också det lättare för oss att 

göra kopplingar mellan innehållet i artiklarna och våra frågeställningar.  

 

Nästa steg blev att sortera upp texterna i de olika mönstertyperna som behandlas i 

resultatet, det vill säga upprepade mönster, växande mönster och talföljder. Artiklarna 

undersöktes då efter vilken eller vilka mönstertyper de behandlade. I läsningen av dem 

tittades det mycket på exemplen till arbetet med mönster i studierna, för att se om flera 

författare använde samma exempel. Efter det skrevs de aktuella artiklarna upp under de 

olika underrubrikerna i resultatet för att veta vilken mönstertyp texterna handlade om. 

Artiklarnas titlar skrevs sedan ner i ett block så att det under skrivprocessen skulle vara 

enklare att hålla koll på vilka artiklar som använts och att alla fanns med i dokumentet 

Översikt över analyserad litteratur samt i referenslistan. De likheter som hittades i 

artiklarna skrevs också upp i ett separat dokument. Aspekter som beaktades i artiklarna 

var att de skulle behandla årskurserna F-3, samt att de undervisningsexempel som 

författarna skrivit om i sina studier skulle vara relevanta för dessa årskurser. En annan 

aspekt var att artiklarna skulle utgå från både ett lärar- och ett elevperspektiv. 
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Resultat  
I detta avsnitt kommer vi att presentera hur arbete med mönster kan se ut och vilka 

fördelar det finns med mönsterarbete. Vi har delat in avsnittet under olika underrubriker 

och presenterar därför upprepade och växande mönster samt talföljder enskilt. Vi 

kommer att ge förslag på olika arbetssätt med mönster. Förslagen utgår från olika studier 

och artiklar.  

 

Upprepade	  mönster	  

Warren och Cooper (2006) använder exempel i sin studie på hur arbete med upprepade 

mönster kan se ut på ett progressivt sätt och tar upp viktiga delar i arbetet som bör 

belysas. Den vanligaste uppgiften vad gäller arbetet är, enligt Warren och Cooper (2006), 

att elever ska kunna avbilda ett upprepat mönster. Enligt Liljedahl (2004) är detta den 

enklaste aktiviteten, som även de yngsta eleverna kan ägna sig åt. Vidare menar Warren 

och Cooper (2006) att elever ska öva på att kunna fortsätta på ett redan påbörjat mönster. 

Det viktiga här är att elever bör skapa förståelse för att det upprepade mönstret kan 

fortsätta i båda ändarna. De ska även skapa förståelse för vilken form som kommer efter 

den andra, om det är former som används. När eleverna gjort detta kan läraren gå vidare 

till att låta dem identifiera den upprepade delen i mönstret (Warren & Cooper, 2006). 

Papic (2007), som också har gjort en studie om upprepade mönster, menar att elever som 

lyckas med detta visar på ett multiplikativt tänkande. För att elever lättare ska upptäcka 

vilken del som upprepas hävdar Warren och Cooper (2006) att rösten kan användas för 

att upprepa formerna i mönstret med ord. Exempel på detta är att säga ”triangel-cirkel-

kvadrat-triangel-cirkel-kvadrat”. Om denna metod används kan det bli tydligare för 

eleverna vilka former som upprepar sig. Enligt Warren och Cooper (2006) är det också 

viktigt att elever lär sig att fortsätta på ett upprepat mönster. När mönstret är färdigt ska 

läraren kunna plocka bort en eller flera delar av mönstret och låta eleverna beskriva 

vilken del eller vilka delar som saknas. Den här aktiviteten bygger på att eleverna innan 

har lärt sig att uppmärksamma de upprepade delarna av ett mönster. När eleverna har fått 

grepp om ovanstående delar i arbetet kan de skapa sina egna upprepade mönster. 

Eleverna ska i denna aktivitet kunna motivera varför de tycker att det är ett upprepat 

mönster. De ska också kunna peka ut den upprepade delen i mönstret och förstå hur 

mönstret ska fortsätta. Den avslutande och svåraste aktiviteten som Warren och Cooper 

(2006) skriver om är att kunna översätta ett mönster till en annan form. Det vill säga om 
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ett mönster är uppbyggt enligt ABABAB är det möjligt att generalisera detta till följande 

mönster; triangel, cirkel, triangel, cirkel, triangel, cirkel. Den här fasen är viktig vad 

gäller all matematik (Warren & Cooper, 2006). Liljedahl (2004) ger också exempel på 

hur ett upprepat mönster kan översättas till ljud genom att klappa och stampa mönstret. 

Mönstret är då detsamma men med ett annat uttryck (Liljedahl, 2004). Generalisering av 

upprepade mönster kan, enligt Warren och Cooper (2006), göras genom att räkna de olika 

formerna eller färgerna i ett upprepat mönster och skriva in i en tabell, se exempel: Tabell 

2. Eleverna kan då försöka se mönster bland siffrorna i tabellen (Warren & Cooper, 

2006). Papic (2007) menar att mönster som representeras på olika sätt bidrar till ett mer 

utvecklat algebraiskt tänkande.  

Tabell 2. Tabellen visar antal kvadrater i ett upprepat mönster (Warren & Cooper, 

2006). 

Antal 

upprepningar 

Antal röda 

kvadrater 

Antal gröna 

kvadrater 

Antal kvadrater 

totalt 

1 1 2 3 

2 2 4 6 

3 3 6 9 

4 4 8 12 

  

 I en annan undersökning, gjord av Warren, Miller och Cooper (2012), undersöktes det 

om upprepade mönster med en egenskapsförändring var enklare att förstå än ett mönster 

med två egenskapsförändringar. De kom fram till att det första mönstret (Figur 1), som 

bestod av endast en egenskapsförändring, var svårare att se mönstret i än det andra 

mönstret med två egenskapsförändringar, det vill säga både färg och figur (Figur 2).  

 

 

 

Trots resultatet med ovanstående exempel, kom forskarna fram till att i arbetet med 

upprepade mönster är det ibland viktigare att fokusera på hur mönstret representeras 

snarare än på hur många egenskapsförändringar det har. Ett upprepat mönster som består 

av samma figur men med en färgförändring (en egenskapsförändring) kan vara lika enkelt 

Figur 1. Upprepat mönster med 
en egenskapsförändring (form). 

Figur 2. Upprepat mönster med två 
egenskapsförändringar (färg och form). 
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för eleverna att förstå som ett mönster med olika figurer. Det är tydligheten i ett mönster 

som gör att det lättare kan urskiljas (Warren, Miller & Cooper, 2012).  

 

Papic (2007) menar att upprepade mönster oftast framställs linjärt, men de kan också 

framställas på andra sätt. Ett exempel på ett upprepat mönster är så kallade hopscotch-

mönster som liknar en hopp-hage. Det som skiljer detta mönster från ett helt linjärt 

upprepat mönster är att det har olika riktningar (Papic, 2007), se figur 3. Arbete med 

hopscotch-mönster kan, enligt Papic och Mulligan (2007), se ut som så att elever får 

kopiera ett redan färdigt mönster. De kan också öva på att avbilda mönstret i en annan 

riktning, samt skapa ett eget mönster där de får använda både färg och riktning. Studien 

visar att de elever som får chans att jobba med olika former av upprepade mönster, kan 

tillämpa fler egenskaper i ett mönster än de elever som inte har fått samma chans (Papic 

& Mulligan, 2007).   

 

 

 

 

 

Ytterligare exempel på undervisning om mönster hittas i McGarveys (2012) studie. Där 

använder hon bilder för att undersöka hur elever och lärare ser på mönster. Genom 

användning av olika bilder kan läraren tydliggöra tillsammans med eleverna vad ett 

mönster är och de får då möjlighet att lära sig att urskilja olika sorters mönster. Hon 

upptäckte i sin studie att både lärare och elever hade lättast för att urskilja mönster om det 

var ett upprepat mönster (McGarvey, 2012). 

 

Växande	  mönster	  

Enligt Warren och Cooper (2007) arbetar yngre elever mer med upprepade mönster än 

med andra mönstertyper. Därmed kan man befara att elever i lågstadiet inte erbjuds lika 

mycket erfarenhet av växande mönster. Papic (2007), liksom Warren och Cooper (2007), 

menar dock att elever i de yngre åldrarna är kapabla till att resonera om och arbeta med 

växande mönster. Papic och Mulligan (2007) har, i sin studie, kommit fram till att om 

elever har jobbat grundligt med mönster tidigare, har de lättare att uppfatta strukturen i 

växande mönster.  

Figur 3. Upprepat mönster som kallas hopscotch-mönster (Papic, 2007). 
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Markworth (2012) anser att arbetet, när det gäller växande mönster, inte alltid är 

strukturerat på ett sådant sätt som bäst gynnar elever i deras inlärning. Hon tar i sin studie 

upp hur uppgifter kan vara strukturerade för att arbetet ska bidra till ett funktionellt 

tänkande hos elever. Ett exempel på hur en uppgift kan se ut är ett växande mönster som 

består av en hexagon enligt nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt författaren bör den första frågan som ställs till eleverna vara vad de lägger märke 

till i mönstret. Förhoppningsvis kommer eleverna att resonera kring att ett mönsterblock, 

i det här fallet en kvadrat, läggs till på varje arm av hexagonen för varje steg. Markworth 

(2012) påpekar att arbetet med växande mönster kan läggas upp i olika faser i vidare 

undervisning, vilket också Warren och Cooper (2007) tar upp i sin studie. Den första 

fasen fokuserar på, enligt Markworth (2012), att kunna resonera kring figurernas 

utseende. Frågor som kan ställas här är exempelvis: Hur skulle figuren i nästa steg se ut i 

det växande mönstret? Eller: Hur skulle du rita den sjätte figuren i mönstret? Andra 

fasens fokus ligger på den numeriska relationen i mönstret. Frågor som gör det möjligt 

för elever att upptäcka denna relation är exempelvis: Hur många mönsterblock behövs för 

att skapa den tionde eller den femtionde figuren? Den tredje fasen handlar om att 

eleverna ska utveckla en mer avancerad mösteranalys. Här handlar det om att eleverna 

ska kunna analysera växande mönster på ett djupare plan, till exempel kunna skapa ett 

eget mönsterproblem eller förutse vilket ”steg” i mönstret som består av hundra 

mönsterblock. Denna fas lämpar sig mer för äldre elever. Markworth (2012) kommer i sin 

studie fram till att arbetet med dessa faser främjar ett meningsfullt och strukturerat 

lärande om växande mönster. 

 

Warren och Cooper (2007) har i sin studie undersökt hur lärares handlingar hjälper elever 

i åttaårsåldern att kunna se och beskriva växande mönster. I studien fokuserar de på att 

elever ska kunna kopiera och fortsätta att utveckla enkla växande mönster samt kunna 

Figur 4. Ett växande mönster bestående av hexagoner (Markworth, 2012). 
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beskriva mönstren med ord, exempelvis hur de växer för varje steg. De mönsterexempel 

som valts ut var sådana där det fanns en tydlig koppling mellan figurnummer och figur.  

Exempel på ett sådant mönster visas i figur 5. 

 

 

 

 

 

 

Meningen är att eleverna lättare ska ha möjlighet att koppla de olika figurerna i det 

växande mönstret till figurnumret. Vikten av denna koppling mellan figur och 

figurnummer tar Markworth (2012) upp i sin studie. Hon anser att eleverna bör se detta 

samband, och efterhand skapa en förståelse för att mönstret växer konstant för varje steg. 

Warren och Cooper (2007) undersökte i sin studie om elever kunde beskriva sambandet 

mellan figur och figurnummer. Det vanligaste var att eleverna endast la märke till vilken 

förändring som skedde i själva figurerna, utan att koppla förändringen till figurnumret. 

Författarna menar dock att ledande frågor kan ställas till eleverna så att de lättare kan 

upptäcka denna relation. Exempel på sådana frågor är: Hur många block finns i den 

vänstra kolumnen och hur många i den högra? Hur många block kommer att finnas i 

vänstra respektive högra kolumnen i den fjärde och femte figuren? Genom dessa frågor 

riktas uppmärksamheten till sambandet mellan figuren och dess nummer. Ytterligare en 

fråga som läraren kan ställa till eleverna för att se om de har förstått sambandet mellan 

figur och figurnummer är: Hur skulle exempelvis figuren i steg hundra se ut? Även 

Rivera (2013) och Markworth (2012) tar upp detta och menar att när elever har hittat 

detta samband får de en förståelse för hur figuren kommer att se ut långt fram i följden, 

inte bara de närmsta 10 stegen. Enligt Markworth kan man arbeta vidare med växande 

mönster genom att skapa en tabell där relationen mellan figurnummer och antal block i 

figuren skrivs ner. Målet med arbetet med växande mönster ska i senare skolår leda till att 

eleverna kan uppfatta en funktion som stämmer för alla steg i mönstret. Formeln för figur 

5 blir då 𝑛×2 + 1, där n står för figurnumret och totalen blir då antal kvadrater i figuren. 

Radford (2012) låter i sin studie elever titta på växande mönster för att senare komma på 

en formel som gäller för hela mönstret. Denna uppgift genomför han i årskurs 3-4, så det 

är som tidigare skrivits, något elever kan prova när de redan behärskar grunderna om 

mönster. 

Figur 5. Växande mönster (Warren & Cooper, 2007). 
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När man arbetar med växande mönster är det också viktigt, menar Kerekes (2014) och 

McGarvey (2012), att diskutera andra mönstertyper och deras förhållande till växande 

mönster. De menar med andra ord att det är nyttigt för elever att diskutera skillnaderna 

mellan de olika mönstertyperna. En annan viktig del inom arbete med mönster är, enligt 

Kerekes (2014) och Warren och Cooper (2007), att elever får möta flera sorters mönster 

inom samma mönstertyp. Det vill säga att elever i arbete med växande mönster får 

möjlighet att möta flera varianter av växande mönster, exempelvis mönster som varierar i 

form och färg.  

 

Markworth (2012) menar att under de senaste två decennierna har det visat sig att 

mönster är en viktig del i elevers utveckling för att nå ett algebraiskt resonemang. Hon 

fortsätter med att växande mönster, som har visat sig hjälpa elever utveckla en förståelse 

för funktionella relationer, är viktigast. Markworth (2012) påpekar även att växande 

mönster hjälper elever att nå funktionellt tänkande, vilket innebär att de fokuserar på 

relationen mellan två eller flera varierande mängder. 

 

I arbetet med växande mönster är, enligt Warren och Cooper (2007), lärarens utformning 

av aktiviteter viktig för att elever ska utveckla en förståelse för ämnet. Genom att 

använda sig av varierade arbetssätt, konkret material i undervisningen samt att ställa 

specifika frågor som bidrar till att elever lättare ser strukturer och relationer i växande 

mönster, kan undervisningen bidra till ett bättre lärande (Warren & Cooper, 2007).  

 

Talföljder	  

Erixson et al. (2013) har gjort en studie, där slutsatsen visade att arbetssätt och metoder 

inte är lika viktigt som hur lärandet för eleven möjliggörs av lärare. I studien utgår de från 

området talföljder och ger tips på undervisning. Författarna baserade sin undervisning på 

de kritiska aspekterna de hittat vid ett förtest. Utifrån dessa kritiska aspekter utformade de 

tre lektioner, för att de kritiska aspekterna skulle synliggöras i undervisningen och för att 

ett lärande skulle ske. Erixson et al. (2013) menar att det är viktigt att lärare förstår vad 

elever i just deras klass behöver undervisas om för att nå målet med undervisningen. För 

att lärare ska bli medvetna om detta är det viktigt att först ta reda på vad eleverna har, och 

inte har, en förståelse av. I studien ville forskarna att eleverna skulle kunna beskriva vad 

som kännetecknar en talföljd och upptäcka att talföljder kan vara uppbyggda på olika sätt. 
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En stor del av undervisningen under första lektionen i Erixson et al:s (2013) studie gick åt 

till att lärarna belyste olika regler för varje talföljd, för att eleverna sedan skulle kunna 

tillämpa dessa regler och själva kunna beskriva talföljderna. Lärarna synliggjorde här ord 

som ökar/minskar när de beskrev talföljderna. Efter genomgången fick eleverna skapa 

egna talföljder som de lät sina kamrater beskriva. Efter analyserandet av lektionen och 

elevernas resultat konstruerade lärarna lektion två. Lektionen bestod av en kort 

genomgång där lärarna beskrev olika talföljder med högre tal än vid första lektionen, 

även begreppet skillnaden mellan talen lyftes upp. Under denna lektion lades fokus på 

elevernas produktivitet och samarbete. De fick parvis konstruera talföljder och även 

sortera olika talföljder i egna kategorier. I sorteringsövningarna ingick också serier av tal 

som inte hade något mönster i sig, därigenom uppmärksammades skillnaden mellan 

talföljder och talserier. Vid slutet av lektionen lyftes de olika talföljderna upp av lärarna. 

Lektion två visade sig öka kunskaperna hos eleverna och det krävdes endast en liten 

förändring inför tredje lektionen. Under denna lektion fick eleverna sortera in talföljderna 

under sina rätta rubriker vilka var: talföljder där skillnaden mellan talen är lika, talföljder 

där varje nytt tal i talföljden är dubbelt så stort som det föregående (dubblering), 

talföljder där skillnaden mellan talen ökar för varje steg/tal och slutligen rubriken ingen 

talföljd, utan en talserie. Det visade sig att eleverna erhöll ett bättre lärande när de fick 

laborera och upptäcka skillnader mellan talföljderna/talserierna (Erixson et al., 2013).  

 

Erixson et al. (2013) menar att, för att elever ska kunna öka sin förståelse behöver de 

kunna skilja en talföljd från en talserie, som inte bildar något mönster. De ska också få 

chans att stöta på olika typer av talföljder i olika representationer, för att se att 

talföljderna har olika egenskaper. Talföljders egenskaper kan lättare upptäckas av elever 

genom att läraren i undervisningen ändrar något i talföljden som inte ändrar betydelsen av 

talföljden. Elever ska också upptäcka att talföljder kan vara olika uppbyggda genom att 

man ändrar en egenskap av talföljden men behåller de andra, till exempel att talföljden 

byter differens men börjar på samma tal. Det är också viktigt att elever får ta del av de 

kritiska aspekterna och får chans att jobba med dem, på så sätt leder det till bättre 

förståelse (Erixson et al., 2013). 

 

Erixson et al. (2013) tog upp olika sätt att se talföljder på. Det belyser också Hargreaves, 

Shorrocks-Taylor och Threlfall (1998) i sin tidigare gjorda studie, som handlar om olika 

strategier som elever använder vid arbete med talföljder. Undersökningen de utförde, med 
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7-11 åringar, gick ut på att eleverna skulle fylla i ett arbetsblad där de skulle skriva hur de 

tänkte när de identifierade talföljderna. De jobbade bland annat med linjära talföljder, till 

exempel (2, 5, 8, 11, 14…) och kvadratiska talföljder, så som (2, 4, 7, 11, 16…). På 

arbetsbladet fick de berätta om mönstret, förklara vilken regel som gällde för det och till 

sist hur de kom fram till att regeln var just på det sättet. Hargreaves et al. (1998) 

upptäckte att användningen av strategin ”leta efter skillnader” dominerade i 

undersökningen. De upptäckte även att alla elever inte är medvetna om att det finns andra 

strategier att använda, samt att strategin kanske inte passar på alla talföljder. Hargreaves 

et al. påpekar att, för att ge elever möjlighet att utveckla rätt strategier och en bättre 

generalisering om talföljder är det bra att ge dem möjlighet att jobba med ett brett omfång 

av talföljder. När man gör detta är det, enligt Hargreaves et al. (1998), viktigt att elever 

får jobba med uppgifter som inspirerar dem och låter dem undersöka talföljder. Det är 

viktigt att ge tid till arbete med talföljder och inte ge uppgifter som går på rutin. Lärare 

bör också uppmuntra elever att göra mer än en generalisering i olika talföljder. De kan då 

få arbeta med uppgifter som innehåller till exempel de tre första talen i en talföljd för att 

sedan få fortsätta denna talföljd på olika sätt och motivera förlängningen. Författarna 

menar dock att det är lika viktigt att lärare är öppna inför olika förlängningar av 

talföljderna, det vill säga att de är öppna vad gäller rätt och fel. Hargraves et al. menar att 

elever heller inte ska hindras från att använda strategier där de endast tittar på talen i 

talföljden och inte skillnaden mellan dem. Det kan vara till exempel att se om det är udda 

eller jämna tal. Dessa strategier kan vara till hjälp vid arbete med andra typer av talföljder 

så som kvadratiska talföljder. Genom att använda olika slags talföljder i undervisningen 

får elever syn på andra strategier. Det leder också till att de lättare ser vilken strategi som 

kan tillämpas i de olika talföljderna och göra generaliseringar (Hargreaves et al., 1998). 

 

Fördelar	  med	  arbetet	  med	  mönster	  

Liljedahl (2004) menar att det är mönster i allmän mening som gör att elever upptäcker 

relationer och ser förändringar. Han menar också att arbete med mönster i matematik är 

viktigt för att elever ska kunna lösa problem samt utveckla förståelse för begrepp och 

relationer i matematiken. Enligt McGarvey (2012) blir vikten av mönsterarbetet tydligare 

i undervisningen ju äldre eleverna blir, eftersom det bidrar till utveckling av matematiska 

resonemang och funktionella relationer. Hargreaves et al. (1998) påpekar att när mönster 

får en plats i undervisningen blir elever uppmuntrade till att titta efter dem. Elever kan 
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genom arbete med mönster också hitta mönster i tal, vilket hjälper dem att förstå 

samband. Detta leder i sin tur till att elever senare förstår den mer komplexa matematiken 

(Hargreaves et al., 1998). Papic och Mulligan (2007) skriver att många studier innan 90-

talet menade att algebra var något man skulle lämna till de äldre eleverna. Senare 

forskning visar däremot att även de yngre eleverna kan lära sig mer komplex matematik 

och att tillämpa ett algebraiskt tänkande (Papic & Mulligan, 2007). Warren (2005) 

påpekar att, för att elever i senare skolår lättare ska förstå algebra, är det viktigt med 

tidigt arbete och utforskning av visuella mönster. 

 

Hargreaves et al. (1998) menar att matematiken bygger på att se strukturer och dessa kan 

observeras genom att söka efter mönster och relationer. Dessa mönster och relationer kan 

sedan uttryckas, användas och förstås när generaliseringar av dem görs. Generalisering av 

mönster anses vara särskilt viktigt att arbeta med, just eftersom matematiken bygger på 

strukturer (Hargreaves et al., 1998). Mulligan och Mitchelmores (2009) studie visar att 

elever som ser strukturer i matematik har lättare för matematik i övrigt. Även Warren och 

Cooper (2007) påpekar att kraften i matematik ligger i att se strukturer och förändringar, 

vilket hör samman med arbete med mönster och generaliseringar. Hargreaves et al. 

(1998) lyfter fram att mönsterarbete anses vara ett viktigt förstadium till algebra. Även 

arbete med uppgifter som berör beskrivning av mönster samt fortsättning på mönster kan 

vara till hjälp för den kommande mer formella algebran (Hargreaves et al., 1998). 

 

Mulligan och Mitchelmore (2009) menar att unga elever som har lärt sig att titta efter 

matematiska likheter i och skillnader mellan mönster är kapabla till att utveckla en 

förståelse av strukturen för dessa mönster. Dessutom lär de sig att titta efter likheter och 

skillnader i nya mönster och utvecklar därmed strukturell förståelse. Warren (2005) 

påpekar att arbetet med mönster leder till abstrakt tänkande och upptäckten av strukturer, 

vilket även är en grundläggande del i matematik.  

 

Många argumenterar för att mönster är basen i matematiken (Liljedahl, 2004). Papic och 

Mulligan (2005) styrker detta påstående genom att benämna mönsterarbetet som hjärtat i 

matematikundervisningen. Detta är även något som Zazkis och Liljedahl (2002) nämner i 

sin studie. Liljedahl (2004) uttrycker också att mönster är det som hela matematiken är 

uppbyggt på. Från det tidiga räknesystemet till utvecklingen av den moderna 

matematiken har mönster varit och är än idag ursprunget, motivationen och grunden till 



 

 

20 

matematisk kunskap. Matematiken är alltså, enligt Liljedahl (2004), läran om mönster.  

Trots att matematiken har sina rötter i mönster finns det enligt Liljedahl inte mycket plats 

för mönster i undervisningen. Han menar att matematiken ofta ses som något abstrakt där 

satser och termer dominerar (Liljedahl, 2004). 
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Diskussion  
Under denna rubrik kommer det att föras en diskussion kring metod och resultat. 

Tillvägagångssätt vad gäller informationssökningen kommer att diskuteras samt vilken 

relevans resultatet har för lärarrollen. 

 

Metoddiskussion	  

Syftet och frågeställningarna har utvecklats under arbetets gång och resulterade slutligen i 

det nuvarande. Erfarenheten av mönster innan studien var begränsad, eftersom VFU-

perioderna inte hade erbjudit mycket mönsterarbete. Arbetsbladet om upprepade mönster, 

som tidigare nämnts i inledning, bidrog till idéer kring vad som skulle innefattas under 

rubriken upprepade mönster. Eftersom det fanns föreställningar om vad som skulle tas 

upp under den rubriken, kan det ha påverkat innehållet i resultatet, då detta kanske 

omedvetet begränsade urvalet av artiklar. Det kan också ha bidragit till att artiklar lättare 

kunde hittas, eftersom medvetenheten om vad som skulle tas upp under rubriken var hög. 

Under arbetet med resultatet upptäcktes att de funna artiklarna inte handlade så mycket 

om talföljder. Detta kompletterades därför med fler artiklar under arbetsprocessen. 

 

Som angavs under rubriken inklutionskriterier var artiklarnas titlar i början avgörande för 

om de skulle inkluderas. En fundering är om detta begränsade urvalet och att användbara 

artiklar kanske förbisågs. Självklart avgjorde även sammanfattningarna i artiklarna om de 

skulle inkluderas eller inte. Ytterligare en fundering som har uppstått under arbetets gång 

är varför inte engelska sökord användes i söktjänsten SwePub i början av 

litteratursökningen. För att inte gå miste om relevant och användbart material testades 

detta efter hand. Trots detta kan givetvis relevanta artiklar förbisetts på grund av fel 

sökord, vilket gäller för alla söktjänster. Sökorden som använts anses har varit passande 

för att hitta artiklar till arbetet, ändring av sökorden tros inte ha kunnat ge mer relevant 

material. 

 

Validitet	  och	  reliabilitet	  	  

I arbetet har det försökts att uppnå en god validitet genom att resultatet har behandlat 

arbetets frågeställningar. Relevant material har hittats från några olika författare, dock är 

det många artiklar som är gjorda av samma författare. Det kan vara så att dessa författare 

är de som har utfört den mesta forskningen om mönster. Om man ska vara kritisk kan 
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detta ha försämrat reliabiliteten i arbetet. Resultatet kan också ha påverkats på det sättet 

att forskarna ofta har sina egna åsikter och att mycket i artiklarna kanske är likartat. 

Studierna tog däremot upp olika saker med tanke på att de hade olika syften och 

frågeställningar och var publicerade vid olika årtal. En upptäckt som gjordes var att 

forskarna i artiklarna ofta refererade till varandra, på så sätt kunde istället originalkällan 

användas. Till avsnittet om talföljder var det svårt att hitta material, vilket kan ha 

påverkat både validiteten och reliabiliteten i arbetet. 

 

Ytterligare en tanke som har dykt upp under arbetes gång är att artiklarna kan ha 

uppfattats på ett visst sätt på grund av språk och erfarenheter. Detta eftersom merparten 

av artiklarna har varit på engelska och varit akademiska texter. Även om vi har god 

erfarenhet av att läsa engelsk litteratur och har tolkat texterna efter bästa förmåga, kan 

språket ha bidragit till att tolkningen i vissa fall kanske har blivit felaktig. Texterna kan 

också ha tolkats utifrån de erfarenheter vi besitter, även om läsningen har försökts utföras 

på ett objektivt sätt. 

 

Resultatdiskussion	  

I resultatet har fokus legat på syfte och frågeställningar. Resultat speglar syfte och 

bakgrund eftersom frågeställningarna belyses utifrån upprepade och växande mönster 

samt talföljder. Frågeställningarna besvaras på det sätt att forskarnas exempel på 

undervisning samt vad de anser är fördelarna med mönsterarbete tas upp.  

 

 Ämnesområde och resultatet har stor relevans för läraryrket, speciellt eftersom arbetet 

fokuserar på årskurs F-3, då vi läser grundlärarprogrammet med inriktning mot just F-3. 

De exempel som tas upp i resultatet kan användas i vår kommande undervisning. Genom 

att ha läst studier, har det också framkommit att det finns en del aspekter som är extra 

viktiga att ha med i undervisningen om mönster, och som flera författare har belyst i sin 

forskning. Detta är bland annat användningen av konkret material på ett varierat sätt och 

att man som lärare bör låta elever få syn på olika representationer av olika mönster. 

Arbetet har bidragit till kunskaper i hur arbetet kan läggas upp på ett bra sätt och ge 

eleverna goda kunskaper och grunder i matematik. Under arbetes gång gjordes 

upptäckten att mönster är en viktig del i matematiken som inte ska förbises. Lärare ska se 

till att ge tid åt mönsterarbete så att elever får en bra grund för den fortsatta 
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matematikinlärningen. I resultatet användes även artiklar som berörde de äldre 

årskurserna, många studier hade ett brett omfång vad gäller årskurser. Vid användning av 

dessa studier i resultatet valdes noggrant arbetsexempel ut som ansågs skulle vara 

relevanta för arbetet i F-3. Även några arbetsuppgifter som hade en högre svårighetsgrad 

togs med eftersom de ingick i en progression i mönsterarbete. 

 

Efter den forskning som tagits del av arbetet anses mönster vara något som lärare borde 

undervisa mer om för att elever ska kunna ta till sig annan matematik. I resultatet 

behandlas hur arbete med mönster kan se ut och även hur det kan utvecklas genom 

årskurserna, som nämnts ovan. Det står även i kommentarmaterialet till kursplanen i 

matematik (Skolverket, 2011a), att progression bland annat innebär att mönstren blir mer 

avancerade under arbetets gång. Kommentarmaterialet tar också upp att om elever får 

beskriva och konstruera olika mönster bidrar detta till att de kan utveckla kunskaper om 

hur olika mönster byggs upp (Skolverket, 2011a). Även detta är något som belyses i 

resultatet. I likhet med vad kursplanen tar upp (Skolverket, 2011b) upptäcktes det att 

många forskare påpekar att elever i de tidiga skolåren ska lära sig hur enkla mönster kan 

konstrueras, uttryckas och beskrivas. 

 

I artiklarna söktes det efter skillnader och likheter för att belysa dessa i resultatet. 

Likheter fanns det rikligt av i artiklarna, forskarna tog upp liknande exempel på arbete 

med mönster och de tog även upp liknande tankar kring varför mönsterarbete är bra. 

Skillnader hittades det dock inte så mycket av och detta anses kan ha både en positiv och 

negativ inverkan på arbetet. Det kan vara positivt eftersom författarna påstod samma 

saker i sina studier, vilket tillför en trovärdighet för oss som läsare då vi ser att flera 

forskare har liknande åsikter och resultat. Det kan också vara negativt eftersom 

forskarnas åsikter inte kunde ställas mot varandra och diskuteras. De skillnader som lades 

märke till var att forskarna ibland tog upp olika exempel på hur undervisning om mönster 

kan se ut. Däremot hittades inte några skillnader i uppfattningar om huruvida mönster är 

bra eller dåligt att arbeta med, eftersom alla författare ansåg att det var en viktig del i 

matematikens algebra. Anledningen till att det hittades så få skillnader kan vara att många 

artiklar är skrivna av samma författare och att deras egna åsikter kanske har påverkat 

forskningen. Det kan också bero på att forskarna själva undervisar om mönster i 

matematik och därmed är positiva till nyttan med det. Ytterligare en aspekt kan vara att 

forskare som har en annan åsikt inte är lika angelägna att skriva om det. Intentionen har 
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heller inte varit att söka efter jämförande studier angående fördelar och nackdelar med 

mönsterarbete, sökorden som använts har därför inte varit riktade mot detta. Istället 

resulterade sökorden i artiklar om de olika mönstertyperna som behandlats i arbetet, och 

som nämnts innan är forskarna som skrivit artiklarna positiva till arbete med mönster. 

 

Idéer	  om	  fortsatt	  forskning	  

Efter vårt arbete känner vi att det skulle vara intressant att göra en empirisk studie där 

elevers kunskaper om och förståelse av mönster undersöks. Under VFU-perioderna tyckte 

vi det var intressant att se hur eleverna arbetade med och hur de förstod det arbetsblad 

som tidigare framställts om upprepade mönster. Det skulle därför vara intressant och 

spännande att undersöka vilken förståelse elever har av de olika mönster som har tagits 

upp i denna studie, det vill säga upprepade mönster, växande mönster och talföljder. Det 

skulle också vara intressant att undersöka hur elevers förståelse skiljer sig mellan dem, 

om de har lättare för en sorts mönster än en annan. I artiklarna hittade vi även andra 

aspekter som skulle kunna undersökas, så som vilka strategier elever använder sig av vid 

arbete med mönster. Det skulle också vara intressant att undersöka vilka svårigheter och 

kritiska aspekter elever stöter på i arbete med mönster och vad man kan göra för att 

förebygga dessa. 
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Bilaga  1  
Översikt över analyserad litteratur 
 
 

Författare, Titel, Tidsskrift, 
Publikationsår, Land, Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 

Resultat 

Erixson, L., Frostfeldt Gustavsson, K., 
Kerekes, K. & Lundberg, B. (2013).  Att se 
det som inte syns – om talföljder i årskurs 
3 och 4. Forskning om undervisning och 
lärande, (10): 64-81 
Tips från vänner. 
 

De vill utveckla matematikundervisningen 
vad gäller talföljder för att ge eleverna chans 
att utveckla sina kunskaper i matematik. De 
utgår från kritiska aspekter i sin 
undervisning.  

Lektionerna filmades och de använde för- 
och eftertest. Två grupper i åk 4 och två 
grupper i åk 3, sammanlagt 53 elever. 
Kvalitativ undersökning. 

Efter förtestet visade det sig att 
eleverna hade begränsade 
kunskaper om talföljder. 
Eftertestet visade att 
undervisningen hade gett resultat 
och att eleverna kunde skapa en 
större förståelse för talföljder. 
Forskarna kom fram till att det 
krävs en variation av 
undervisningen för att eleverna 
ska kunna ta till sig 
undervisningen. 

Hargreaves, M., Shorrocks‐Taylor, D. & 
Threlfall, J. (1998). Children's Strategies 
with Number Patterns. Educational 
Studies, 24 (3), 315-331. 
Kedjesökning 

Studien undersöker vilka strategier elever 
(7-11 år) använder i arbetet med talföljder. 

315 elever deltog i undersökningen. 
Eleverna fick använda arbetsblad för att 
svara på tre frågor om totalt 9 talföljder. 
Kvalitativ undersökning. 

De kom fram till att den strategi 
som användes mest var att se 
skillnader mellan talen i 
talföljden. Eleverna hade lättast 
att förstå talföljder som ökade 
konstant. 

Kerekes, K. (2014).  Undervisning om 
växande geometriska mönster.  
Licentiatavhandling, Linköpings 
universitet. 
Databas: Libris. 

Syftet med studien är att analysera och 
beskriva hur lärare behandlar innehållet när 
de undervisar om växande geometriska 
mönster.  

 

I undersökningen deltog 4 lärare och det 
var 4 lektioner om växande mönster som 
filmades. Kvalitativ undersökning. 

Alla lärare i undersökningen 
visade på en användning av 
variation i sin undervisning. 
Eleverna får då alltså olika 
förutsättningar i sin inlärning 
beroende på hur undervisningen 
är utformad. 



Liljedahl, P. (2004). Repeating pattern or 
number pattern: The distinction is blurred. 
Focus on Learning Problemes in 
Mathematics, 26(3), 24-42. 
Databas:MathEduc 

Denna studie har inget syfte utan utgår ifrån 
andra studier och även studier han själv 
tidigare har utfört. Den handlar om olika 
sorters mönster och ger förslag till arbetet 
med mönster. 

  

Markworth, K. (2012).  Seeing beyond 
counting.  Teaching children mathematics, 
19 (4) 
Databas: ERIC, kopierade från tidskrift 

Studien bygger på en äldre studie där 
författaren undersökte hur växande 
mönster- uppgifter bör vara strukturerade 
för att ge eleverna möjlighet till bästa 
inlärning. 

Fyra klasser med åk 6 deltog i 6 lektioner 
om växande geometriska mönster.  

Författaren kom fram till att det 
fanns flera aspekter som hjälpte 
eleverna att skapa en god 
förståelse för växande mönster, 
exempelvis att ställa hjälpande 
frågor, och sätta in mönstren i en 
tabell. 

McGarvey, L. (2012). What Is a Pattern? 
Mathematical Thinking and Learning, 14: 
310–337. 
Databas: MathEduc 
 

Med hjälp av fotografier på olika mönster, 
undersökte författaren elevers och lärares 
föreställningar om nödvändiga kunskaper 
för identifiering och beskrivning av bilder 
med och utan mönster. 
 

65 elever deltog i undersökningen, 36 av 
dem var flickor och 29 var pojkar. 33 av 
eleverna gick i förskolan, 17 i årskurs 1, 
15 i årskurs 2. 32 lärare deltog också i 
studien. Eleverna och lärarna fick utföra 
ett grupptest där de fick se olika bilder 
och svara på frågan om det var mönster 
eller inte. Beroende på kunskapsnivå 
delades de in i mindre grupper där de fick 
nya tester. Det hela avslutades med en 
gruppdiskussion om varje bild. 
Kvantitativ och kvalitativ. 

De kom fram till att det inte alltid 
finns tydliga kriterier för att 
avgöra om en bild representerar 
ett mönster eller inte. Många 
deltagare ändrade uppfattning om 
mönstren på bilderna vid 
diskussion om dem. 

Mulligan, J. & Mitchelmore, M. (2009). 
Awareness of Pattern and Structure in 
Early Mathematical Development. 
Mathematics Education Research Journal, 
Vol. 21, No. 2, 33-49, Australien. 
Databas: ERIC 

De vill undersöka varför struktur är 
nödvändigt i matematiken och om det 
hjälper elever i matematikinlärningen.  

De gjorde studien i en förskoleklass 
(grade 1). De använde 39 uppgifter med 
brett omfång så att alla elever skulle 
känna engagemang. De intervjuade 103 
elever i förskoleklass. Intervjuerna 
videofilmades. Kvalitativ undersökning. 

Resultatet av undersökningen 
delades upp i fyra olika 
kunskapsnivåer angående 
numerisk och rumslig struktur, 
från mindre bra förståelse till full 
förståelse. Resultatet visade att det 
var flest elever som hamnade i 
den andra nivån, där de visade på 
delvis rätt svar men inte hade 
kunskap om numerisk och rumslig 
struktur. 



Papic, M., & Mulligan, J. (2005). Pre-
schoolers' mathematical patterning. I P. 
Clarkson, A. Downton, D. Gronn, M. 
Horne, A. McDonough, R. Pierce, & A. 
Roche (Red.), Building connections: 
Research, Theory and Practice: 
Proceedings of the annual conference of 
the Mathematics Education Research 
Group of Australasia, held at RIMT in 
Melbourne, s. 759-766. Sydney: MERGA. 
Kedejsökning 

Studien undersöker hur yngre elever kan 
utveckla sitt tänkande och sin förståelse om 
mönster. 

I undersökningen deltog 53 elever från två 
olika förskolor. Författarna undersökte 
hur deras mönsterkunskaper utvecklades 
under 6 månader. Ena gruppen fick 
undervisning om mönster medan den 
andra gruppen inte fick det. Detta för att 
jämföra slutresultatet mellan grupperna. 
De använde intervjuer samt arbetsblad 
med olika mönster. Kvalitativ 
undersökning. 

De elever som fick undervisning 
under perioden hade lättare för att 
förstå mönster och även till 
strategier för nya mönster, än de 
elever som inte fick undervisning. 

Papic, M. & Mulligan, J. (2007).  The 
Growth of Early Mathematical Patterning: 
An Intervention Study. Mathematics: 
Essential Research, Essential Practice — 
Volume 2 
Kedjesökning 

Studien undersöker hur unga elever kan ta 
till sig arbetet med mönster. (Denna studie 
kopplas och är ett förtydligande av 
ovanstående publikation). 

De hade en grupp med elever som fick 
undervisning om mönster medan den 
andra gruppen inte fick det. Sedan 
jämförde de skillnaden på testen de 
genomförde. Totalt 53 elever var med i 
undersökning. Även intervjuer gjordes. 
Både kvalitativ och kvantitativ. 

Resultatet visar att förtestet 
klarade ena gruppen (grupp 1) 
bättre än den andra (grupp2). De 
som fått undervisning (grupp 2) 
klarade eftertestet bättre än de 
elever som inte fått undervisning 
(grupp 1). 

Papic, M. (2007). Promoting repeating 
patterns with young children - More than 
just alternating colours! AMPC 12 (3), 
Australien. 
Databas: MathEduc 
 

Artikeln handlar om en tidigare 
undersökning som i sin tur handlade om 
arbetet med mönster med elever som är 4-6 
år. Studien var designad för att uppmuntra 
eleverna att se struktur i mönster. (Även 
denna studie kopplas till de två föregående, 
dock är det bara Papic som är författare). 

6 månaders undersökning av 53 
förskoleelever. De gjorde för- och 
eftertest. Under testets gång intervjuades 
också några av eleverna.  

Studien visar att elever har större 
kunskap om mönster än vi tror. 
Den visar också att man inte bör 
förenkla för mycket när det gäller 
arbetet med mönster i tidigare 
åldrar.  

Radford, L. (2012). Early algebraic 
thinking epistemological, semiotic, and 

developmental issues. I 12th International 
Congress on Mathematical Education 
Regular Lectures 3-12  8 July – 15 July, 
2012, COEX, Seoul, Korea, s.675-694. 
Databas: MathEduc 

Författaren undersöker hur elever bildar ett 
algebraiskt tänkande. 

Eleverna följdes från åk 2 till åk 6. 
Lektioner har filmats. De använder olika 
uppgifter för att se hur eleverna tänker 
och om de utvecklar sitt algebraiska 
tänkande. Kvalitativ undersökning. 

Studien menar att elever kan börja 
tidigt med algebra och då tillämpa 
ett algebraiskt tänkande. 

Rivera, F. (2013).  Teaching and learning 
patterns in school mathematics. San Jose, 

Bok, vetenskapligt granskad   



USA: Springer. 
Warren, E. (2005). Patterns supporting the 
development of early algebraic thinking. I 
P. Clarkson, A. Downton, D. Gronn, M. 
Horne, A. McDonough, R. Pierce, & A. 
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Kedjesökning 

Publikationen undersöker hur lärare kan 
lägga upp arbetet med upprepade mönster 
för att stötta eleverna i deras utvecklande av 
att göra mönstergeneraliseringar. 

45 elever var med i studien, samt 2 lärare 
och 2 forskare. Förtest som undersökte 
vad eleverna kunde om upprepade och 
växande mönster användes, även filmning 
av lektionerna användes. Kvalitativ 
undersökning. 

Andra studier har menat att unga 
elever inte kan uttrycka 
generaliseringar med symboler. 
Dock menar denna studie att de 
kan det. De kom fram till att olika 
strategier som lärare använder i 
sin undervisning kan underlätta 
för eleverna att söka efter 
mönster. 

Warren, E. & Cooper, T. (2007). 
Generalization the pattern rule for visual 
growth patterns: Actions that support 8 
year olds’ thinking. Educ Stud Math 
67:171–185.  
Databas: ERIC 

Denna uppsats undersöker 
undervisningsmetoder och tänkande som är 
till hjälp för många svårigheter vad det 
gäller mönster i tidig ålder.  
 

Ett läroexperiment genomfördes med två 
klasser där medelåldern var åtta år och sex 
månader. De fick uppgifter i början på 
lektionerna och en av forskarna agerade 
som lärare. De gjorde ett för- och ett 
eftertest. 
Inspelning, videofilm (lärare och elever), 
intervjuer och anteckningar användes. 
Kvalitativ undersökning. 

I eftertestet visade eleverna att 
deras förståelse för mönster växt 
under projektet. Svårigheterna de 
hittade i sin undersökning var 
samma som andra forskare också 
har upptäckt. 

Warren, E. Miller, J & Cooper, T. (2012). 
Repeating patterns: Strategies to assist 
young students to generalise the 
mathematical structure. Australasian 
Journal of Early Childhood, 37(3), pp. 
111-120. Australien.  
Databas: ERIC 

Studien undersöker elevers förmåga att 
hitta strategier som hjälper dem att se 
strukturer i mönster. 

40 st slumpvis utvalda Australienska 
elever i åldrarna 6-8 år. De använde 
intervjuer och uppgifter. Kvalitativ 
undersökning. 

Resultatet visade att eleverna 
presterade bättre om de fick se 
mönstret i konkret material. De 
kom fram till att om man ändrar 
till exempel färg på ett material 
kan detta ha mer påverkan än om 
man ändrar antal material. 

Warren, E. & Cooper, T. (2006). Using 
repeating patterns to explore functional 
thinking. APMC 11 (1). 
Databas: MathEduc 

Artikeln fortsätter forskningen av olika sätt 
som kan användas för att bearbeta vanliga 
matematiska aktiviteter i lågstadiet. Detta 
för att ge starkare grund för eleverna att 
tänka algebraiskt. Fokus ligger på att titta 
på vanliga aktiviteter med nya ögon som 
stödjer algebraiska resonemang.  

Uppgifterna testades i två klasser med 25 
elever vardera. Åldern var i genomsnitt 9 
år. De använde även samtal i sin 
undersökning. 

Resultatet visar på att unga elever 
inte bara är kapabla att tänka 
funktionellt utan att de också 
representerar tankesättet på ett sätt 
som författarna aldrig kunnat 
drömma om.  



 
 

Zazkis, R. & Liljedahl, P. (2002). 
Generalization of patterns: The tension 
between algebraic thinking and algebraic 
notation. Educational Studies in 
Mathematics, 49, 379–402. 
Databas: ERIC 

Studien undersöker elevers algebraiska 
tänkande och vilka strategier som används 
för att lösa en uppgift.  

36 lärare fick en uppgift som de skulle 
dokumentera när deras elever löste den. 
Lärarna skrev loggar som sedan 
undersöktes av forskarna. 

De lärde sig algebraiskt tänkande 
genom att kommunicera med 
varandra. När deltagarna tänkte 
algebraiskt samt att de skrev ner 
det de kom fram till, såg forskarna 
att det fanns ett glapp mellan 
dessa två sätt. De menar att, bara 
för att man inte kan uttrycka sig 
skriftligt inom algebra betyder 
inte det att det algebraiska 
tänkandet inte finns. 


