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Abstrakt 
Arbetet är en systematisk litteraturstudie med fokus på yngre elevers förståelse för 

mönster. Studien behandlar även vanligt förekommande svårigheter kring mönster och 

hur lärare i förskoleklass kan arbeta för att främja elevernas förståelse. Studiens resultat 

har sin grund i vetenskapliga artiklar som visar på att det finns många faktorer som 

påverkar och avgör vilken nivå av förståelse en elev ligger på samt att svårigheterna 

varierar utifrån vilken typ av mönster eleven arbetar med. Genom analysen framkommer 

hur dessa olika faktorer kan användas och tas hänsyn till i undervisning av 

förskoleklasselever. 

 

Nyckelord 
Upprepande mönster, växande mönster, matematik, förskoleklass, förståelse, svårigheter. 
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1 Inledning 
År 2018 förändrades svensk skola markant. Förskoleklassen som tidigare varit en frivillig 

skolform blev obligatorisk vilket innebär att Sveriges alla sexåringar nu har skolplikt. Två 

år tidigare, år 2016 fick förskoleklassen även en egen, nyskriven del i läroplanen 

(Skolverket, 2018b). Förskoleklassen är tänkt att fungera som en brygga mellan förskola 

och skola, en skolform där förskolans pedagogik med utgångspunkt i leken blandas med 

skolans mer resultatinriktade undervisning. I förskoleklassen får eleverna möjlighet att 

mjukstarta sin skolgång och i ett lugnare tempo vänja sig in i skolans värld. Skolverket 

lanserade under 2018 ett nytt kartläggningsmaterial som blir obligatoriskt från och med 

sommaren 2019 (Skolverket, 2018a). Materialet är tänkt att användas på höstterminen i 

förskoleklass för att utvärdera om alla elever har de förutsättningar som behövs för att nå 

kunskapskraven i matematik i årskurs 3. Kartläggningsmaterialet syftar även till att fånga 

upp de elever som är i behov av extra stöd eller extra utmaningar (2018a). Att Skolverket 

så starkt fokuserar på just förskoleklassen, dess utveckling och lärande finner vi 

intressant. Hur påverkar det den undervisning som bedrivs i landets förskoleklasser? 

Kommer undervisningen i fortsättningen att se likadan ut eller kommer den att utvecklas, 

och i så fall på vilket sätt?   

 

Förskoleklassen har under många år varit en skolform utan tydliga riktlinjer där det har 

varit upp till varje skola att bestämma hur de vill bedriva sin undervisning. Den nya 

läroplanen och kartläggningsmaterialet syftar till att ge alla sexåringar i Sverige en 

likvärdig utbildning och en likvärdig grund att stå på. Kartläggningsmaterialet (2018a) i 

matematik är indelat i fem olika uppgifter. De områden i elevens utveckling som kartläggs 

är deras förmåga att sortera, att kunna se mönster, att ha förståelse för talraden, att kunna 

mäta samt tids- och rumsuppfattning. Varje område har en aktivitet knuten till sig men 

varje aktivitet kan även ge indikationer kring elevens matematiska utveckling på flera 

olika områden samtidigt (2018a).     

 

Björklund och Pramling (2013) skriver att mönster är grunden till människans kunskap 

då all kunskap baseras på olika typer av mönster. Mulligan och Mitchelmore (2013) 

menar även att förståelse för mönster och strukturer är grunden till all matematikinlärning. 

Det innebär att elever som redan i förskoleklass får arbeta med mönster ges en större 

möjlighet att få förståelse för den matematik som kommer i senare årskurser. Då 

kartläggningsmaterialet (Skolverket, 2018a) har en aktivitet som fokuserar enbart på 

elevens förmåga att uppfatta och använda sig av mönster är det tydligt att även Skolverket 

finner detta matematikinnehåll relevant. Frågan är vad elever i förskoleklass har för 

förståelse, tankar och idéer kring mönster? Intressant är även hur läraren kan arbeta för 

att främja förståelsen för just mönster och på så sätt ge eleverna en bra grund att stå på 

inför kommande års matematikundervisning. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med litteraturstudien är att kartlägga vad forskningen visar gällande yngre elevers 

förståelse för mönster samt vanligt förekommande svårigheter vid arbete med mönster. 

Studiens fokus ligger på förskoleklasselever samt hur lärare i förskoleklassen kan arbeta 

för att främja elevers förståelse för mönster.  

   

• Hur uppfattar, beskriver och förstår yngre elever mönster?  

• Vilka svårigheter är vanligt förekommande vid arbete med mönster? 

• Hur kan lärare i förskoleklass främja elevers förståelse för mönster?  
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3 Bakgrund 
I avsnittet förtydligas begreppet mönster och olika typer av mönster beskrivs. Kort 

beskrivs även hur mönster är grundläggande för undervisning i algebra och matematik. 

 

3.1 Mönster och matematik 

Inom matematiken kan mönster beskrivas som en följd som upprepas efter en bestämd 

regel (Björklund & Palmér, 2018).  Mulligan och Mitchelmore (2013) skriver  att mönster 

är olika typer av regelbundenheter som i sig är förutsägbara vilket kan innefatta mått, 

storlek och antal. Hur de olika delarna i ett mönster är organiserade eller placerade 

benämns som mönstrets struktur (2013). Mönster kan skapas med hjälp av exempelvis 

siffror, bilder och andra föremål. Att som barn få utforska och själv konstruera mönster 

påverkar barnets generella lärande inom matematikämnet på ett positivt sätt. Ett flertal 

moment inom matematiken, så som mätning och positionssystem, bygger i grund och 

botten på olika typer av mönster. Förståelse för mönster är även en avgörande faktor för 

att senare ha möjlighet att förstå och använda algebra och algebraiska uttryck. Att kunna 

se och uppfatta mönster är även en stor fördel vid flertalet aritmetiska räkneuppgifter 

(Björklund & Palmér, 2018). 

 

Algebra är den gren av matematiken där variabler används, många gånger i form av 

ekvationslösning (Karlsson & Kilborn, 2015). Algebra uppfattas av många elever som 

svårt då de inte förstår hur den hör ihop med aritmetik. Inte heller sambandet med mönster 

har lyfts fram på ett för eleverna förståeligt sätt. Elever har svårt att se den underliggande 

struktur som finns i algebran, även då den är densamma som de använder när de adderar 

eller multiplicerar i form av den kommutativa eller den associativa lagen. För att bryta 

ner algebra på en nivå anpassad för yngre barn kretsar ofta arbetet kring att se och känna 

igen mönster. Ett typiskt mönster anpassat för yngre barn kan se ut så här: 

 

 

 

 

 

Genom att arbeta med mönster liknande mönstret ovan, kan eleverna öva på att beskriva 

mönstret, att fortsätta mönstret men även att fylla i mönstret om man tar bort t.ex. en 

cirkel i mitten. Liknande mönster kan även visas med kroppen t.ex. genom att klappa eller 

genom att använda siffror. Ett liknande mönster med siffror kan se ut så här: 1 2 3 1 2 3 

1 2 3. Genom att överföra mönster av bilder till mönster med siffror går utvecklingen 

vidare mot att arbeta med mönster i talföljder, t.ex. 1, 3, 5, 7, 9... eller 10, 20, 30, 40, 50… 

I en sådan talföljd kan mönstret fortsätta i all oändlighet och det är möjligt att med 

matematikens hjälp räkna ut vilken siffra som t.ex. är nr 10 eller nr 30 i talföljden. 

Matematiken har därmed övergått från att arbeta med enkla mönster för yngre elever till 

att äldre elever arbetar med algebra (Karlsson & Kilborn, 2015). 

 

3.2 Olika typer av mönster 

Mönster finns i flera olika utföranden och former. Nedan följer korta beskrivningar av två 

olika typer av mönster: upprepande mönster och växande mönster. 

 
3.2.1 Upprepande mönster 

Upprepande mönster är mönster som innehåller återkommande enheter. Ett exempel på 

ett upprepande mönster är ABABAB. Denna typ av mönster benämns AB-mönster då 
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mönstret består av två element nämligen A respektive B. Tillsammans bildar A och B en 

enhet som sedan upprepas då mönstret fortsätter. Just detta mönster består av tre 

upprepningar (Hutchinson & Pournara, 2011). Denna typ av mönster kallas även linjärt 

mönster och ett sådant mönster kan förlängas horisontellt, vertikalt eller snett (Papic, 

2007). 

 
3.2.2 Växande mönster 

Växande mönster är mönster som ökar eller minskar systematiskt. Ett exempel på ett 

växande mönster är ABAABAAAB där antalet A:n systematiskt ökar. (Hutchinson & 

Pournara, 2011). Ett annat exempel på ett växande mönster är ett mönster bestående av 

enbart jämna nummer så som 2, 4, 6, 8. Ett växande mönster som successivt förändras 

additivt kallas för visuellt växande mönster eller växande geometriskt mönster (Kerekes, 

2014). I Beatty, Day-Mauro, och Morris (2013) studie illustreras växande mönster med 

hjälp av brickor där en färg illustrerar den beständiga delen av mönstret och en annan färg 

illustrerar mönstrets förändring. 
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4 Teoretisk bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden beskrivs först Piagets teori kring barns utveckling samt teorin 

kring SOLO taxonomy. Därefter beskrivs studien Awareness of Mathematical Pattern and 

Structure. Avsnittet avslutas sedan med en beskrivning kring hur dessa olika studier och 

teorier sammankopplas och bildar denna litteraturstudies teoretiska ramverk. 

 

4.1 Teorier 

 
4.1.1 Jean Piaget 

Jean Piaget är en av de främsta teoretikerna inom det kognitiva perspektivet. Hans intresse 

kretsade kring barn, deras utveckling samt hur de resonerar, tänker och bildar sig en 

uppfattning kring begrepp. Enligt Piagets teori utvecklas barns tänkande i olika stadier 

baserat på ålder och dessa stadier bygger på varandra likt en trappa. Stadierna benämns 

som sensori-motoriskt vid 0-2 års ålder, preoperationellt vid 2-6 års ålder, konkret 

operationellt vid 6-12 års ålder samt formellt operationellt från 12 år och uppåt. I det 

konkret operationella stadiet kan barnet utföra systematiskt och logiskt tänkande när det 

sätts i samband med konkreta händelser. Piaget fann det särskilt intressant att fundera 

över varför elever svarat fel i olika situationer istället för det vid hans tid traditionella 

synsättet där man reflekterar över varför eleven har svarat rätt (Hwang & Nilsson, 2011). 

 
4.1.2 SOLO Taxonomy 

Piaget har inspirerat andra forskare som har kommit fram med nya teorier och studier, 

bland annat SOLO taxonomy som står för Structure of the Observed Learning Outcome 

och är myntat av Collis och Biggs (1982). SOLO Taxonomy är en metod för att utvärdera 

och bedöma lärande i form av kvalitén på elevens arbete istället för resultatet (antal rätt 

eller fel). Kvalitén på elevens arbete delas in i fyra nivåer:  

 

• Unistrukturell - eleven nämner en relevant aspekt vid namn och kan följa enkla 

procedurer. 

• Multistrukturell - eleven nämner flera relevanta aspekter, kan beskriva dem samt 

kombinera dem på olika sätt. 

• Relationell - eleven kan integrera flera aspekter till en helhet samt har förmågan 

att analysera och jämföra olika aspekter. 

• Utökat abstrakt - eleven kan generalisera helheten och applicera den på andra för 

eleven ännu ej utforskade områden eller ämnen (Collis & Biggs, 1982).  

 
4.1.3 Awareness of mathematical pattern and structure 

SOLO taxonomy (Collis & Biggs, 1982) har i sin tur inspirerat Mulligan och Mitchelmore 

(2013) när de gjorde studien Early Awareness of Mathematical Pattern and Structure 

genom att de har använt sig av samma slags nivåindelning av elever. Studien benämns i 

fortsättningen som AMPS. Studiens författare har genom olika forskningsprojekt och 

studier av barn vid 4-8 års ålder kommit fram till att den matematiska utvecklingen och 

barnens förmåga att tänka mer komplext kring matematik börjar i yngre åldrar än vad 

man tidigare antagit. Matematik bygger på mönster och strukturer och medvetenhet kring 

detta ger barn en större förståelse för matematik samt gynnar deras matematiska 

utveckling. Författarna belyser även att tidig kunskap och förståelse kring mönster är 

viktigare än färdigheter i räkning. Förmåga att se och presentera mönster tidigt i 

barndomen leder till tidigt algebraiskt tänkande vilket gynnar elever när de kommer till 

de högre årskurserna. Utifrån AMPS delas elevers förmåga att se strukturer och mönster 

in i fyra olika nivåer baserat på de elevlösningar som uppvisas och bedömningen av dem:  
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1. Pre-strukturell nivå - eleven presenterar lösningar som inte har någon koppling 

till numeriska eller spatiala mönster eller strukturer. Lösningen är ej relevant för 

uppgiften.  

2. Framväxande strukturell nivå - eleven presenterar lösningar som visar några 

relevanta aspekter av det givna mönstret eller strukturen men den numeriska eller 

spatiala strukturen är inte representerad.  

3. Delvis strukturell nivå - eleven presenterar lösningar som visar mestadels 

relevanta aspekter av det givna mönstret eller strukturen men lösningen är 

ofullständig.  

4. Strukturell nivå - eleven presenterar korrekta lösningar som integrerar med 

numeriska eller spatiala mönster och strukturer (2013).  

 

Studien visar att  elever med hög AMPS visar förståelse för och använder sig av mönster 

och strukturer vid olika matematikuppgifter medan elever på de lägre nivåerna inte visar 

samma förståelse eller kan använda sig av kunskaper kring mönster i andra typer av 

uppgifter. Paralleller kan även dras mellan elever med hög AMPS och i matematikämnet 

högpresterande elever samt paralleller mellan lågpresterande elever och de med låg 

AMPS (Mulligan & Mitchelmore, 2013).   

 

4.2 Teoretiskt ramverk 

Den teoretiska utgångspunkten för litteraturstudien återfinns i både AMPS (Mulligan & 

Mitchelmore, 2013) och i SOLO Taxonomy (Collis & Biggs, 1982). SOLO Taxonomy 

har tydliga nivåer för hur elevers lärande och kunskap kan bedömas och ta form vilket i 

sin tur även AMPS har. Mulligan och Mitchelmore (2013) menar att AMPS grundar sig 

i SOLO Taxonomy. De upplevde dock att dessa teorier inte är tillräckligt detaljerade för 

att klassificera matematiska strukturer och de specifika områden inom matematiken som 

de studerar och därav har de utvecklat sina egna strukturella nivåer.  

 

Utifrån AMPS studie blir det tydligt att mönster är en viktig del av 

matematikundervisningen och att det bör fokuseras tidigt i årskurserna för att generera 

bra resultat för elever över tid. I samband med de nya riktlinjer och styrdokument som 

presenterats för förskoleklass får litteraturstudien sin utgångspunkt i hur förståelse för 

mönster kan utvecklas och främja förståelse och kunskap i matematikämnet. 

 

AMPS (Mulligan & Mitchelmore, 2013) och SOLO Taxonomy (Collis & Biggs, 1982) 

uppvisar flera likheter, bland annat i form av att dela upp elevers arbete i flera strukturella 

nivåer. Skillnaden dem emellan består i att SOLO Taxonomy (Collis & Biggs, 1982) 

fokuserar på vilken kvalitet ett elevarbete uppvisar medan AMPS (Mulligan & 

Mitchelmore, 2013) fokuserar på i vilka nivåer elevlösningar kan delas in. Vi upplever 

att SOLO Taxonomy behandlar elevers lärande som en helhet medan AMPS behandlar 

elevlösningar enbart kring mönster och strukturer. I vår litteraturstudie fokuserar vi på 

elevers lärande kring mönster och strukturer men inte på specifika elevlösningar på 

detaljnivå. Därför väljer vi att konstruera ett eget teoretiskt ramverk som är anpassat efter 

litteraturstudiens syfte.  

 

Prediger, Bikner-Ahsbahs och Arzarello (2008) skriver att inlärning och undervisning av 

matematik har många olika sidor vilket innebär att det är svårt att hitta en enskild teori 

som kan beskriva och förklara ämnet. Författarna beskriver olika nivåer av sätt att 

kombinera teorier på vilket syftar till att underlätta förståelsen för en inlärningsprocess 

eller en metod att undervisa kring matematik. Metoden att sammanbinda flera teorier till 



  
 

7 

ett teoretiskt ramverk benämns “networking strategies” (2008). I vårt teoretiska ramverk 

väljer vi att använda oss av helhetssynen från SOLO Taxonomy och AMPS inriktning på 

mönster och strukturer för att bilda egna nivåer av elevers förståelse för mönster. De 

nivåer vi väljer att dela in vårt teoretiska ramverk i är:  

 

1. Ingen förståelse - eleven visar ingen som helst förståelse för vare sig begreppet mönster 

eller användandet av mönster. 

 

2. Påbörjad förståelse - eleven visar viss förståelse för begreppet mönster och visar upp 

en relevant aspekt vid användandet av mönster.  

 

3. Grundläggande förståelse - eleven visar förståelse för begreppet mönster och visar upp 

flera relevanta aspekter vid användandet av mönster samt kan kombinera flera aspekter.  

 

4. Utökad förståelse - eleven visar god förståelse för begreppet mönster och kan 

generalisera mönstret till andra typer av uttrycksformer. 

 

Analysen av litteraturstudien utgår ifrån de fyra nivåer av förståelse som beskrivs ovan. 
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5 Metod 
Studien genomförs som en systematisk litteraturstudie. Enligt Denscombe (2018) innebär 

det att göra en forskningsöversikt inom valt område. Genom att sammanställa den 

forskning som finns på området ges en bild av det nuvarande kunskapsläget. 

Litteraturstudien genomgår i sin metod tre viktiga steg. Det första steget är att göra 

sökningar efter relevant litteratur, sökningarna redovisas via ett detaljerat sökschema där 

inkludering och exkludering beskrivs. Därefter utarbetas en översikt (i studien benämnt 

resultat) över den forskning som återfanns i litteratursökningarna. Slutligen dras en 

slutsats utifrån nedan beskriven analysmetod där likheter samt skillnader belyses, 

diskuteras samt ligger till grund för studiens kvalitativa ansats. 

 

5.1 Insamlingsmetod 

De vetenskapliga artiklar som använts i denna litteraturstudie har hämtats från 

databaserna ERIC, SwePub och OneSearch. Sökningar har även gjorts i Mathematics 

Education Database men utan framgångsrikt resultat. Den databas som har använts 

flitigast är ERIC då den ansågs ge flest passande matchningar utifrån sökorden. 

Inledningsvis gjordes ett flertal sökningar i de olika databaserna men dessa sökningar 

förkastades till förmån för senare sökningar med ett flertal kombinerade sökord. Tips på 

vetenskapliga artiklar från handledare har letats upp med hjälp av passande sökord i 

databaserna. 

 
5.1.1 Sökningar i databasen ERIC 

De sökord som kom att användas vid sökningen efter vetenskapliga artiklar i databasen 

ERIC var (repeat* pattern* OR grow* pattern* AND ma* AND algebra* AND teach*) 

AND (pre* OR kinder* OR child* OR student*). För att precisera sökningen trunkerades  

samtliga ord, parenteser användes samt orden OR och AND mellan sökorden (SLU, 

2018).  Dessa sökord gav 1184 träffar. Därefter begränsades sökningen genom att ”Peer 

reviewed” klickades i och antalet träffar blev då 664 stycken. Därefter begränsades 

sökningarna till årtalen ”2000-2018” och antalet träffar blev då 604 stycken. Sökningen 

preciserades ytterligare genom att exkludera flera “Education levels”. De “Education 

levels” som exkluderades från studien var Higher education, Secondary education, 

Middle Schools, High Schools, Intermediate Grades, Grade 5, Grade 8, Junior High 

Schools, Grade 7, Grade 4, Grade 6, Adult education, Two year colleges, Grade 9, Grade 

10, Grade 11 och Grade 12. När dessa “Education levels” var exkluderade blev 

reducerades antalet träffar till 389 stycken. De 389 artiklarna sorterades efter relevans och 

de 100 mest relevanta titlarna lästes och antalet abstrakt att läsa baserat på titlarna blev 

25 stycken. Efter att ha läst hela eller delar av de 25 abstrakten ansågs 23 artiklar vara 

intressanta med tanke på litteraturstudiens syfte. Samtliga artiklar förutom fyra stycken 

hämtades från ERIC. Anledningen till att fyra artiklar ej hämtades var att de inte gick att 

hitta i ERIC, att Linnéuniversitetet saknade fulltextåtkomst eller att de kostade. Totalt 

hämtades därmed 19 artiklar. 

 
5.1.2 Sökningar i databasen OneSearch 

Sökorden (repeat* pattern* OR grow* pattern* AND ma* AND algebra* AND teach*) 

AND (pre* OR kinder* OR child* OR student*) användes till sökningen i databasen 

OneSearch. Dessa sökord gav inga träffar så därefter användes sökorden repeating 

pattern* OR growing pattern* AND math*. Sökningen begränsades till ”artiklar som 

innehåller mina sökord i ämnesord” och gav 26 träffar. Sökningen begränsades ytterligare 

genom att “Peer-reviewed” klickades i men antalet träffar förblev 26 stycken. De 26 
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artiklarnas titlar lästes igenom och tre artiklar ansågs vara av intresse för litteraturstudien. 

Samtliga tre artiklar hade dock redan hittats i databasen ERIC. 

 

Ännu en sökning i databasen OneSearch gjordes med anledning av att finna en artikel vi 

fått tips om från en av kursens handledare. De sökord som kom att användas i “artiklar 

som innehåller mina sökord i titeln” var pattern early childhood mathematics. Dessa 

sökord gav en träff i form av den artikel vi haft förhoppning om att finna. 

 
5.1.3 Sökningar i databasen SwePub 

Samma sökord som användes i databasen ERIC nämligen (repeat* pattern* OR grow* 

pattern* AND ma* AND algebra* AND teach*) AND (pre* OR kinder* OR child* OR 

student*) användes även vid sökningen i databasen SwePub men utan träffar. De sökord 

som till slut i stället kom att användas vid sökningen efter vetenskapliga artiklar i 

databasen SwePub var växande mönster matematik. Dessa sökord gav en träff. Denna 

licentitavhandling exkluderades från litteraturstudiens resultatdel då avhandlingen gällde 

skolans mellanstadium. Licentiatavhandlingen innehöll dock användbar information till 

litteraturstudiens bakgrund och kom därmed att användas där. 

 
5.1.4 Övrig litteratur 

En artikel finns med i litteraturstudiens resultat som inte återfanns vid litteratursökningar 

i databaser (artikeln nämns även under avsnitt 5.1.2). Vi valde att göra ett nominerat urval 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013) vilket innebär att litteratur adderas till 

studien då den funnits intressant baserat på referenslistor eller andra förslag. Artikeln 

litteraturstudien använt sig av är skriven av Björklund och Pramling (2013) och det var 

en av kursens handledare som gav oss artikeln som förslag. Vi fann studien extra 

intressant för denna litteraturstudie då det är den enda studie som har sin utgångspunkt i 

förskoleklasser i Sverige och dessutom behandlar ämnet mönster. 

 

5.2 Inkludering och exkludering 

De vetenskapliga artiklar som eftersöktes skulle vara på svenska eller engelska då vi som 

genomför litteraturstudien har tillräckliga kunskaper i dessa båda språk. De vetenskapliga 

artiklarna skulle även vara peer reviewed för att säkerställa litteraturstudiens trovärdighet. 

Vetenskapliga artiklar som exkluderades från litteraturstudien var skrivna på för oss 

främmande språk, innehåll ej sökorden, ansågs inte vara tillräckligt relevanta, var inte 

peer reviewed, var inte kostnadsfria, gick inte att finna eller saknade fulltextåtkomst. I de 

fall där sökningarna har gett väldigt många resultat har vi även valt att begränsa 

sökningarna till artiklar skrivna på 2000-talet, detta för att generera ett så aktuellt 

forskningsresultat som möjligt. Antalet artiklar som ansågs klara inkluderingskraven var 

21 stycken. Därefter har ytterligare artiklar exkluderats efter djupare läsning av dem då 

de inte ansågs relevanta för studien eller enbart upprepade det annan litteratur redan 

beskrivit. Efter dessa exkluderingar återstår 11 artiklar som återges i resultatet  samt 

beskrivs nedan under avsnitt 5.5. 

 

5.3 Analysmetod 

Resultatet kategoriseras och organiseras i rubriker baserat på de två typer av mönster som 

beskrivs i bakgrunden. Resultatet delas sedan in i underrubriker baserade på 

frågeställningarna, på så sätt blir det tydligt vilken del av resultatet som syftar till att 

besvara vilken frågeställning. Resultatet av litteraturstudien analyseras sedan i form av 

en tematisk analys där syftet är att belysa vilka olika nivåer av förståelse för mönster 

elever i yngre åldrar befinner sig på.  En tematisk analys är enligt Denscombe (2018) att 
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upptäcka likheter, skillnader och att kategorisera resultatet under olika teman i den 

litteratur som analyseras. Syftet är att analysera om forskningen har kommit fram till 

liknande resultat och om det råder en samstämmighet kring ämnet samt vilka slutsatser 

som i så fall är relevanta utifrån resultatet. Om litteraturen inte stämmer överens med 

varandra analyseras vad som skiljer dem åt och vad som har påverkat resultatet i olika 

riktningar (2018). Resultatet tematiseras och analyseras utefter de nivåer av förståelse 

som beskrivs i det teoretiska ramverket, det vill säga: ingen förståelse, påbörjad 

förståelse, grundläggande förståelse och utökad förståelse. På så sätt blir det tydligt vilka 

nivåer flest elever befinner sig på. Möjligheter ges att dra paralleller och slutsatser kring 

elevers förståelse för mönster och hur lärarna kan främja densamma samt vad lärare kan 

fokusera på för att utöka elevernas förståelse. 

 

5.4 Etiska principer och överväganden 

Vid kvalitativa studier bedöms forskningskvalitén utifrån begreppen trovärdighet och 

tillförlitlighet. Trovärdigheten i studien utgår ifrån hur forskaren kan visa att den data hen 

använder i studien är trovärdigt och i linje med studiens forskningsfrågor. Tillförlitlighet 

i en studie innebär att en annan forskare ska ha möjlighet att göra om studien igen och få 

fram ett liknande resultat, ett helt identiskt resultat är i en kvalitativ studie inte möjligt att 

få (Denscombe, 2018). Litteraturstudiens frågeställningar, resultat och diskussion följer 

varandra vilket påvisar att den insamlade datan är trovärdig och relevant för 

litteraturstudien. Studien använder sig även av artiklar som är peer-reviewed vilket 

innebär att enbart artiklar granskade av andra forskare har använts vid datainsamlingen. 

Metodavsnittet beskriver även utförligt hur insamlandet av data har gått till vilket 

säkerställer litteraturstudiens tillförlitlighet.  

 

De forskningsetiska principerna har som uppgift att verka för att forskningens deltagare 

ska skyddas, att deltagandet sker helt frivilligt samt under uppriktiga förehavanden och 

att nationell lagstiftning efterföljs (Vetenskapsrådet, 2017). Då litteraturstudien inte har 

som syfte att utföra empiriska undersökningar har inte heller någon kontakt mellan 

författare och deltagare upprättats. Dock har litteraturstudien varit noggrann med att 

undersöka och säkerställa att de artiklar och studier som har använts i resultatet är utförda 

enligt de forskningsetiska principerna.  

 

5.5 Kortfattad beskrivning av utvalda artiklar 

Beatty, Ruth, Day-Mauro, Mary & Morris, Kate (2013). Young students’ 

explorations of growing patterns: Developing early functional thinking and 

awareness of structure. North American Chapter of the International Group for the 

Psychology of Mathematics Education. 

I artikeln presenteras en studie där 15 elever från och med Kindergarten till och med 

årskurs 2 genom före- och efterintervjuer ska förutsäga hur kommande figurer i det linjärt 

växande mönstret kommer se ut. 

 

Björklund, Camilla & Pramling, Niklas (2013). Pattern discernment and pseudo-

conceptual development in early childhood mathematics education. International 

Journal of Early years Education, 22(1), ss. 89-104. DOI: 

10.1080/09669760.2013.809657  

Studien är utförd med 6-åringar i en förskoleklass i Sverige. Den syftar till att undersöka 

vilka kritiska aspekter eleverna kan urskilja under en 45 minuter lång aktivitet kring 

mönster. Studien syftar även till att beskriva vad eleverna har förstått kring ämnet 

mönster.  
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Hourigan, Mairéad & Leavy, Aisling (2015). Geometric growing patterns: What's 

the rule? Australian Primary Mathematics Classroom, 20(4), ss. 31-40.  

Studien är en lektionsstudie gällande utformning av en instruktionssekvens kring 

geometriskt växande mönster för 10-12-åringar och fokuserar på utformning av lektioner, 

observation kring undervisning och elevgensvar, ändringar utifrån genomförd lektion 

samt uppdatering av genomförd lektion som ska genomföras med nya elever.  

 

Hutchinson, Erica & Pournara, Craig (2011). Pre-school children’s understanding 

of Mathematical patterns. South African Journal of Childhood Education, 1(2), ss. 

92-111.  

Studien är genomförd med 8 stycken barn i åldern 4-5 år på en förskola i Sydafrika och 

syftar till att undersöka vilken förståelse barnen har för olika typer av mönster. Eleverna 

intervjuades enskilt under tiden de utförde uppgifter kring upprepande mönster för att 

utvärdera deras förmåga att göra egna mönster och fortsätta på redan påbörjade mönster. 

 

Miller, Michael R, Rittle-Johnson, Bethany, Loehr, Abbey M. & Fyfe, Emily R. 

(2016). The influence of relational knowledge and executive function on 

preschoolers' repeating pattern knowledge. Journal of Cognition and Development, 

17(1), ss. 85-104. DOI: 10.1080/15248372.2015.1023307  

Målet med studien som genomfördes med 124 barn var att undersöka relationen mellan 

förskolebarns kognitiva förmågor, i detta fall barn i åldern 4-5 år,  och deras kunskap 

kring upprepande mönster. Barnen fick utföra ett antal uppgifter gällande upprepande 

mönster före och efter en genomförd mönsterintervention.  

 

Papic, Marina (2007). Promoting repeating patterns with young children-More 

than just alternating colours! Australian Primary Mathematics Classroom, 12(3), ss. 

8-13.  

Studien är utförd i två australiensiska förskolor med barn i åldern  4-6 år. Syftet med 

studien var att följa förskolebarnens utveckling gällande mönster i två liknande förskolor. 

Skillnaden mellan skolorna var att den ena förskolan genomförde en 6-månaders-

intervention innan undersökningens start för att främja arbetet med mönster medan den 

andra förskolan arbetade enligt normalpraxis. 

 

Papic, Marina, Mulligan, Joanne & Mitchelmore, Michael (2011). Assessing the 

Development of Preschoolers’ Mathematical Patterning. Journal for Research in 

Mathematics Education, 42(3), ss. 237-269.  

Studien genomfördes med 53 australiensiska elever från två förskolor ett år innan den 

formella skolstarten samt under året för den formella skolstarten, och syftar till att se 

elevernas utveckling av strategier i samband med arbete med mönster. Elever från de båda 

förskolorna, en förskola som genomgick en 6-månaders-intervention till skillnad från den 

andra förskolan, fick till uppgift att fysiskt utföra ett antal uppgifter gällande upprepande 

och växande mönster.  

 

Rittle-Johnson, Bethany, Fyfe, Emily R, McLean, Laura E, & McEldoon, 

Katherine L. (2013). Emerging understanding of patterning in 4-year-olds. Journal 

of Cognition and Development, 14(3), ss. 376-396. DOI: 

10.1080/15248372.2012.689897 

I denna artikel bedöms 66 stycken 4-åringars kunskaper kring upprepande mönster genom 

att eleverna vid två olika tillfällen utför uppgifter såsom att kopiera ett redan angivet 

upprepande mönster och förlänga en början av ett redan angivet upprepande mönster.   

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Miller,+Michael+R/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Rittle-Johnson,+Bethany/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Loehr,+Abbey+M/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Fyfe,+Emily+R/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Fyfe,+Emily+R/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/McLean,+Laura+E/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/McEldoon,+Katherine+L/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/McEldoon,+Katherine+L/$N?accountid=14827
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Roebuck, Kay (2005). Coloring Formulas for Growing Patterns. The Mathematics 

Teacher, 98(7), ss. 472-475.  

I artikeln beskriver författaren det positiva kring att arbeta med växande mönster i färg 

för att elever lättare ska få syn på generella formler som gäller samtliga figurer som ingår 

i det växande mönstret.  

 

Tsamir, Pessia, Tirosh, Dina, Levenson, Esther S, Barkai, Ruthi & Tabach, Michal 

(2017). Repeating patterns in kindergarten: findings from children's enactments of 

two activities. Educational Studies in Mathematics, 96(1), ss. 83-99. DOI: 

10.1007/s10649-017-9762-7 

Studien är genomförd med 156 elever i åldrarna 5-6 år. Studien genomförs genom att 

eleverna får utföra två olika uppgifter kring mönster. Den ena uppgiften syftar till att 

undersöka elevernas förmåga att förlänga upprepande mönster, den andra till att jämföra 

olika upprepande mönster och kunna urskilja likheter och skillnader kring mönstrets 

enhet eller struktur.  

 

Warren, Elizabeth & Cooper, Tom (2008). Generalising the pattern rule for visual 

growth patterns: Actions that support 8 year olds’ thinking. Educational Studies in 

Mathematics, 67 (2), ss. 171-185. DOI:10.1007/s10649-007-9092-2   

Studien är ett undervisningsexperiment kring visuellt växande mönster och genomfördes 

i två klasser med totalt 45 elever där eleverna var i snitt 8 år och 6 månader. En av de 

båda forskarna agerade lärare medan den andra tillsammans med klassläraren agerade 

deltagande observatörer. Eleverna fick utföra före- och eftertester för att se eventuell 

utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Tsamir,+Pessia/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Tirosh,+Dina/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Levenson,+Esther+S/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Barkai,+Ruthi/$N?accountid=14827
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6 Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas litteraturstudiens resultat i form av rubrikerna upprepande och 

växande mönster. Varje typ av mönster är sedan uppdelat efter elevers  uppfattning och 

förståelse, vanligt förekommande svårigheter samt lärarens främjande arbete för att 

tydliggöra resultatets svar på frågeställningarna. 

 

6.1 Upprepande mönster 

 
6.1.1 Elevers uppfattning och förståelse för upprepade mönster 

Hur barn i förskoleklass uppfattar och förstår upprepande mönster varierar kraftigt enligt 

Hutchinson och Pournara (2011) men den vanligaste uppfattningen är att färger och 

former används, det vill säga synliga och konkreta objekt. Den mönstertyp som de flesta 

elever relaterar till är upprepande. Uppfattningen bekräftas av Björklund och Pramlings 

(2013) studie som visar att elever i förskoleklass framförallt fokuserar på färg men även 

till viss del på form när de ombeds förklara vad ett mönster är (2013). Att uppfattningen 

är vanlig tyder på att de flesta elever befinner sig på nivå två eller tre utifrån det teoretiska 

ramverket, det vill säga, de befinner sig på en påbörjad eller grundläggande nivå. Elever 

som beskriver upprepande mönster med antingen färg eller form har en påbörjad 

förståelse för upprepande mönster till exempel: “You can take small, big, small, big, 

small, big” (Björklund & Pramling, 2013, s. 95).  De  elever som kan se att både färg och 

form kan användas vid tillverkande av mönster och även  kombinera dem i samma 

mönster befinner sig på grundläggande nivå, till exempel:  “I have taken a big green, a 

small green, big red, small red and big yellow, small yellow” (Björklund & Pramling, 

2013, s. 96). Trots detta är det däremot inte självklart att eleven har förståelse för mönster.  

 

Hutchinson och Pournara (2011) skriver att elever redan vid åldern 4-5 år kan tillverka 

egna mönster utan att vid närmare undersökning uttrycka någon förståelse för strukturen 

(den ordning som objekten i mönstret är placerade i) av det mönster eleven själv har 

tillverkat. Elevens förmåga att göra egna mönster är beroende av hur välbekant hen är 

med materialet hen har att tillgå men även av vad eleven har för uppfattning om vad ett 

mönster är för något (2011). För att befinna sig på nivå två, påbörjad nivå, krävs viss 

förståelse för begreppet mönster, vilket alltså inte innebär att eleven behöver förstå 

mönstret hen har gjort fullt ut. Genom att eleven har tillverkat ett mönster bör eleven ha 

någon typ av förståelse för vad hen ombeds göra, annars hade materialet enbart placerats 

i en ordning som inte är ett mönster. Ett sådant utfall hade visat på att eleven befinner sig 

på nivå 1, ingen förståelse. Tsamir P. et al. (2017) skriver att förståelsen för mönstrets 

struktur varierar. Elevers jämförelser mellan två mönster, uppbyggda av olika typer av 

objekt men med samma struktur, visar att fler elever kunde se likheter i strukturen om 

objekten som användes var snarlika. Ju större skillnad det var på objekten desto svårare 

var det för eleven att se likheten mönstren emellan (2017). Även här blir det tydligt att 

eleverna befinner sig på olika nivåer av förståelse för mönster. Att kunna se att olika 

mönster har samma struktur trots att de är byggda av olika typer av material tyder på att 

eleven befinner sig på eller är på väg mot nivå 4, utökad förståelse. Eleven kan 

generalisera mönstret hen har framför sig och använda dess egenskaper i andra mönster 

eller sammanhang. Dock befinner sig flest elever på nivå två eller tre, påbörjad eller 

grundläggande förståelse, då de har lättare att se likheten vid mönster av liknande typer 

av objekt.  

 

Flera studier fokuserar på det faktum att kunskap kring mönstrets enhet är viktig för 

vidare förståelse för mönster. Att kunna se vad som utgör den enhet som upprepar sig i 
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ett upprepande mönster är en del av den förståelsen skriver Björklund och Pramling 

(2013). Till exempel i mönstret “gul, blå, gul, blå” så är det enheten “gul, blå” som 

upprepar sig. En del elever har lätt att se att efter gul kommer blå och sedan gul igen, men 

att isolera enheten “gul, blå” och se att det är just den enheten som upprepar sig är 

betydligt svårare (2013). Dock påpekar Hutchinson och Pournara (2011) att just förmågan 

“att kunna se vad som kommer sedan” är väldigt viktig för att eleven ska ha möjlighet att 

utveckla sin förmåga att kunna identifiera mönstrets enhet och därmed är förmågan 

grundläggande för elevens matematikutveckling (2011).  

 

Att ha förståelse för mönstrets enhet innefattar även att kunna se hur många gånger en 

enhet upprepar sig i ett mönster skriver Björklund och  Pramling (2013). En del elever 

använder sig av en “vad-kommer-efter-vad-princip” vilket innebär att de börjar från 

början och läser hela mönstret innan de bestämmer sig för vad som sedan kommer. Andra 

elever har förståelse för att mönstret upprepar sig och tittar således bara på den sista 

upprepningen för att avgöra vad som kommer därefter. (Economopoulos 1998 se 

Hutchinson & Pournara, 2011) Att använda sig av en “vad-kommer-efter-vad-princip” 

tyder på att eleven befinner sig på nivå 2, påbörjad förståelse. Eleven kan se och förstå 

att efter en viss färg kommer en annan färg men eleven visar ingen förståelse för mönstrets 

enhet eller att hen inte behöver bearbeta hela mönstret för att se vad som kommer sedan. 

Papic (2007) skriver att ovan nämnda strategier är vanliga men även att elever som i yngre 

åldrar får mer undervisning kring just mönster utvecklar en större  förståelse för att 

mönstret har en upprepande enhet. Därmed kan eleverna använda sig av den andra, 

betydligt snabbare och enklare strategin. Strategin medför även att de har möjlighet att 

räkna ut hur många gånger mönstrets enhet upprepar sig. Vid ett mönster med enheten 

“röd, blå, grön” så kan eleven till exempel räkna endast de gröna delarna av mönstret för 

att räkna ut hur många gånger enheten upprepar sig (2007). Elever som använder sig av 

denna strategi visar istället förståelse på den tredje, grundläggande nivån. Eleverna 

identifierar mönstrets enhet och använder sig av den kunskapen för att räkna ut hur 

mönstret fortsätter, vilket tyder på en större förståelse för begreppet mönster. 

 
6.1.2 Vanligt förekommande svårigheter vid arbete med upprepande mönster 

Rittle-Johnson. et al. (2013) anser att det är en relativt svår uppgift  att kunna identifiera 

ett upprepande mönsters enhet något som Miller. et al. (2016) studie instämmer i. Utöver 

förmågan att kunna identifiera och använda sig av mönstrets enhet menar Björklund och 

Pramling (2013) att uppgifter kring att fortsätta ett redan påbörjat mönster är något som 

många elever upplever som svårt. Att producera egna mönster upplevs ofta lättare än att 

fortsätta på ett redan påbörjat mönster (2013). Hutchinson och Pournara (2011) skriver 

däremot att deras studie visar att elever hade svårigheter med att producera egna mönster 

men att fler ägde förmågan att fortsätta på ett redan påbörjat mönster (2011). Oavsett vad 

som upplevs som ett problem för eleven, att göra ett eget mönster eller att fortsätta ett 

påbörjar mönster, så tyder det på att eleven bara besitter en viss förståelse och förmåga 

för begreppet mönster och hur begreppet används. Därmed ligger eleverna på nivå 2, 

påbörjad förståelse. En elev som däremot besitter båda dessa kunskaper, som både kan 

tillverka egna mönster och fortsätta på ett redan påbörjat visar att hen har en bredare 

förståelse för begreppet och därmed har eleven enligt det teoretiska ramverket en 

grundläggande förståelse.  

 

Tsamir P. et al. (2017) har i sin studie istället fokuserat på hur barn på 5-6 år väljer att 

fortsätta och avsluta ett redan påbörjat mönster när de får välja mellan olika typer av 

avslutande enheter. Studien visade att elever oftare tenderar att välja en avslutande enhet 

som gör mönstret komplett om mönstret som presenteras för dem avslutas med en 
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komplett enhet. Däremot, när mönstret som de ombeds fortsätta har en sista enhet som är 

ofullständig, lägger inte eleverna lika stor vikt vid om de väljer en fortsättning på mönstret 

som avslutas som ett komplett eller ett ofullständigt mönster. Författarna menar dock att 

en förklaring till detta kan vara att det presenterade mönstrets avslutning är vägledande 

och att det är en större anledning till hur eleverna väljer än deras individuella uppfattning 

av hur mönster och dess enheter bör se ut (2017). Att många elever baserar sina val av 

avslutande enhet på hur mönstret de får presenterat för sig avslutas tyder på en påbörjad 

förståelse för mönstrets enhet. De kan se hur mönstret upprepar sig och vilken enhet som 

bör komma därefter men de kan inte se hur de ska göra för att få ett komplett avslut på 

mönstret. De elever som har förmågan att se att de måste addera en ofullständig enhet i 

slutet av mönstret för att generera ett komplett mönster innehar förmågan att väga 

samman flera aspekter av mönstret vilket tyder på en mer grundläggande förståelse.  

 

En grundläggande egenskap vid all typ av inlärning är att kunna prata och resonera kring 

lärandeobjektet. Björklund och Pramling (2013) skriver att elevens förmåga att verbalt 

kunna beskriva ett mönster de ser eller själva har gjort är avgörande vid förståelse för 

mönster. Att producera ett mönster som t.ex: ”stor grön, liten grön, stor röd, liten röd, stor 

grön, liten grön, stor röd, liten röd” är ofta inte svårt utan problemet kommer istället när 

eleven ska beskriva mönstret verbalt. Att veta och kunna uttrycka vilken enhet som 

upprepar sig samt att kunna se och räkna ut hur många gånger enheten upprepar sig är det 

som är utmanande för många elever (2013). Hutchinson och Pournara (2011) påpekar att 

även flertalet av de elever som hade förståelse och kunskap nog att tillverkade egna 

mönster ändå uttryckte svårigheter i att kunna beskriva hur de hade gjort och hur mönstret 

var uppbyggt (2011). Att kunna berätta om och reflektera över det man har gjort är många 

gånger det som avgör hur mycket en lärare ser att eleven har förståelse för det de gör. 

Utifrån detta är det svårt att fundera över vilken nivå av förståelse som eleven ligger på, 

då nivåerna även innefattar förståelse och inte bara praktiskt arbete. Dock indikerar det 

att eleven ligger på en lägre nivå av förståelse. 

 
6.1.3 Hur lärare kan främja elevers förståelse för upprepande mönster 

För att på bästa sätt utveckla elevers förståelse för mönster skriver Björklund och 

Pramling (2013) att elever i förskoleklass ska ges stöd för att kunna urskilja delar av ett 

mönster som en upprepande enhet. För att ge eleverna den möjligheten bör stöd erbjudas 

i form av konkret material samt vägledning för att kunna förstå vad som utgör den 

upprepande enheten. Papic (2007) skriver dock att det inte räcker med konkret material i 

form av bilder eller föremål för att fullt ut ge en elev möjligheten att utveckla förståelse 

för mönster. Papic skriver att det en lärare bör fokusera på i en elevs tidiga skolår är att 

lära ut vad som är mönstrets enhet, hur enheten upprepar sig och hur många gånger 

enheten upprepar sig (2007). Elever som har förmågan att se detta har troligtvis också en 

relativt utvecklad förståelse för mönster och landar på en grundläggande nivå enligt det 

teoretiska ramverket. Tsamir P. et al. (2017) skriver även de att den upprepande enheten 

är viktig att fokusera på vid undervisning av mönster. Författarna menar att det utvecklar 

elevens förståelse för mönstrets upprepande struktur men även att eleven bör ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att avsluta ett mönster som inte avslutas i en komplett 

enhet utan i en ofullständig (2017). Att utföra dessa typer av uppgifter kräver dock minst 

en grundläggande förståelse för mönster. För att eleven ska nå upp till denna nivå skriver 

Tsamir P. et al. (2017) att eleven bör ges möjlighet att jämföra olika mönster med fokus 

på likheter och skillnader i struktur och uttrycksform.  

 

Papic (2007) menar även att elevers möjlighet att överföra mönster mellan olika typer av 

uttrycksformer och material är viktigt för att bidra till elevers förståelse (2007). Det är 
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även viktigt att som lärare variera sina olika exempel genom att använda olika typer av 

objekt som enheter. Då ges eleven möjlighet att förstå konceptet kring att generalisera 

mönster, det vill säga att förstå att mönster inte bara kan bestå av en viss typ av enhet 

(Björklund & Pramling, 2013). Att kunna generalisera mönster och sätta in dem i andra 

sammanhang innebär att eleven kan reflektera och analysera det hen arbetar med vilket 

pekar på en utökad nivå av förståelse.  

 

Vid arbete med mönster i förskoleklass tenderar lärare att arbeta med den enklaste typen 

av mönster, exempelvis två färger som upprepar sig. Hutchinson och Pournara (2011) 

skriver dock att yngre barn än så kan förstå och ta till sig mer komplexa mönster. Det är 

dock under förutsättningen att läraren, som tidigare nämnt, synliggör mönstrets enhet men 

även att läraren arbetar med att förse elever med ett språk som möjliggör för dem att 

verbalt resonera och utveckla sitt tänkande kring mönster (2011). Även Papics (2007) 

studie visar på att barn kan utveckla en betydligt större förståelse för fler typer av mönster 

än just upprepande som är den vanligaste mönstertypen. Studien visar att elever bör ges 

möjlighet att utveckla kunskaper kring fler typer av mönster så länge det bygger på att de 

kan identifiera mönstrets enhet.  

 

6.2 Växande mönster 

 
6.2.1 Elevers uppfattning och förståelse för växande mönster 

I Hourigan och Leavys (2015) studie om växande geometriska mönster visas hur olika 

elever uppfattar de mönster de ställs inför. Eleverna fick i denna studie se en bild på en 

byggarbetare vars antal hjälmar ökade med en för varje steg, i detta fall sex steg, av det 

geometriskt växande mönstret. Läraren ställer frågan ”What do you notice?” och 

elevernas svar varierar. En elev svarar ”We see a builder and hats”, en annan ”The builder 

has one more hat each time” medan en tredje elev svarar ”It goes up like stairs” (Hourigan 

& Leavy, 2015, s. 33). 

 

I Beatty, Day-Mauro och Morris (2013) studie beskriver författarna att de flesta elever 

kunde beskriva och bygga ut det linjärt växande mönstret med ett rekursivt resonemang 

vilket kan lyda som följer: “start with three red tiles and add two blue tiles each time” 

(Beatty, Day-Mauro & Morris, 2013, s. 103). Den elev som uppvisade föregående 

resonemang befinner sig lägst på nivå 2 - påbörjad förståelse i det teoretiska ramverket. 

Det är mycket troligt att eleven genom sitt resonemang även når upp till nivå 3 - 

grundläggande förståelse.  Eleven visar förståelse för att de tre röda brickorna i det linjärt 

växande mönstret är konstanta, det vill säga inga fler röda brickor tillkommer även då 

mönstret växer. Eleven visar även förståelse för att de blåa brickorna blir två fler varje 

gång det linjärt växande mönstret växer. 

 
6.2.2 Vanligt förekommande svårigheter vid arbete med växande mönster 

Vad gäller svårigheter visar Warren och Coopers (2008) studie att det var svårt för 

eleverna att på ett precist sätt beskriva ett visuellt växande mönster. Eleverna fick till 

uppgift att verbalt förklara mönstrets generalisering och flera elever kunde uttrycka sig 

på ett verbalt fungerande sätt, men när eleverna fick uppgiften att uttrycka mönstrets 

generalisering genom skrift var det svårare. Vissa elever använde samma vokabulär som 

lärarna och klasskamraterna men orden får olika mening beroende på om de används 

korrekt eller ej. Däremot såg Beatty, Day-Mauro och Morris (2013) i sin studie att det var 

svårt för flera elever att artikulera sina tankebanor gällande det linjärt växande mönstret. 

Nästan alla elever kunde bygga ut det linjärt växande mönstret utifrån tidigare fyra figurer 

men det var bara drygt hälften av eleverna som kunde artikulera hur de kommit fram till 
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hur den femte figuren skulle byggas. Även Roebuck (2005) beskriver de svårigheter 

elever ställs inför när det kommer till generalisering av växande mönster. Eleverna har 

svårt att finna en formel som gäller samtliga figurer i ett växande mönster. Likaså 

beskriver Beatty, Day-Mauro och Morris (2013) i sin studie om linjärt växande mönster 

att barn ofta lär sig att enbart fokusera på den systematiska ökning, i detta fall av brickor, 

som sker i det växande mönstret och då blir det näst intill omöjligt att finna en 

regel/generalisering som gäller även för figur 100 i det linjärt växande mönstret. Vidare 

fick eleverna i Warren och Coopers (2008) studie till uppgift att tänka baklänges. 

Eleverna fick se det totala antalet brickor och skulle utifrån det svara på frågan vilket steg 

dessa antal brickor representerade. Denna uppgift var svår för de flesta elever i studien 

och tyder på en låg eller ingen förståelse för mönstret. 

 

Papic, Mulligan och Mitchelmores (2011) studie visade på tre svårigheter vid arbete med 

växande mönster. Den första svårigheten handlar om att eleven i stället för att göra ett 

växande mönster repeterade det redan angivna mönstret. Vad gäller det teoretiska 

ramverket befinner sig eleven troligtvis på nivå 2 - påbörjad förståelse. Eleven vet vad 

som kan menas med mönster och gör en korrekt fortsättning av mönstret, om det hade 

varit ett upprepande mönster. Detta visar på någon sorts förståelse för begreppet mönster 

och hur man kan arbeta med momentet inom matematiken.  

 

Svårighet nummer 2 visar sig genom att eleven förlänger det växande mönstret men 

skapar en figur som inte matchar tidigare figurer som ingår i mönstret (Papic, Mulligan 

& Mitchelmore, 2011). Även här befinner sig eleven i det teoretiska ramverket på nivå 2 

- påbörjad nivå. Eleven visar att hen vet att mönstret ska förlängas men en felaktig form 

i sammanhanget väljs. Vad gäller den tredje svårigheten i Papic, Mulligan och 

Mitchelmores (2011) studie visar eleven att hen vet att mönstret ska växa, det vill säga 

bestå av fler delar än tidigare figurer i mönstret, men eleven använder en form som för 

uppgiften är felaktig. Enligt det teoretiska ramverket befinner sig denna elev på nivå 3 - 

grundläggande förståelse. Eleven visar att hen vet att mönstret ska förlängas samt ska 

bestå av fler delar än tidigare figurer i det växande mönstret men visar detta genom att 

använda en figur med felaktig form. 

 
6.2.3 Hur lärare kan främja elevers förståelse för växande mönster 

Enligt Hourigan och Leavy (2015) har studier visat att elever har lättare att analysera 

geometriskt växande mönster som liknar igenkännande objekt. Här har läraren en viktig 

uppgift, särskilt då analys av geometriskt växande mönster introduceras, att välja ut 

passande objekt som främjar elevernas förståelse för det växande mönstret. Björklund 

och Pramling (2013) beskriver däremot vikten av att som lärare använda konkret material 

för att hjälpa elever förstå mönster. Detta bekräftas av Warren och Cooper (2008) som 

beskriver att konkret material hjälpte flera elever i deras studie att fastställa saknade steg 

i mönstret. Läraren kan genom att förse eleverna med diverse konkreta material förbättra 

elevernas möjligheter till lärande av växande mönster och erbjuda dem en möjlighet att 

öka sin förståelse. 

 

Att som lärare redan i de tidiga årskurserna delge eleverna det faktum att det finns en 

term, det vill säga en matematisk storhet, som är kopplad till exempelvis antalet brickor i 

ett linjärt växande mönster gör att eleverna tidigt lär sig att se sambandet mellan figurens 

term och figurens antal brickor vilket eleverna kommer ha nytta av i högre årskurser. Som 

lärare kan du delge eleverna termen exempelvis genom att införa positionskort (Beatty, 

Day-Mauro & Morris, 2013). Att se samband och kunna använda sig av olika 

uttrycksformer (term och antal brickor) tyder på en grundläggande förståelse (nivå 3) och 
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elever som besitter den förmågan kan med rätt guidning och undervisning ha möjlighet 

att nå nivå 4 - utökad förståelse.  

 

Roebuck (2005) skriver om att brickor i olika färg kan göra att formler gällande växande 

mönster förtydligar olika aspekter av mönstret för eleverna. Här kan man som lärare välja 

vilken aspekt av mönstret man vill att eleverna vid detta tillfälle fokuserar på. Exempelvis 

kan läraren välja att den del av mönstret som alltid förblir densamma alltid representeras 

av samma färg. Den första förändringen, det vill säga, den första påbyggnaden 

representeras av en annan färg, den andra förändringen av ännu en färg och så vidare.  

 

Beatty, Day-Mauro och Morris (2013) beskriver i sin studie om linjärt växande mönster 

att barn ofta lär sig att enbart fokusera på den systematiska ökning, i detta fall av brickor, 

som sker i det växande mönstret. Om eleverna istället fick lära sig att tänka utifrån ett 

explicit resonemang skulle de fokusera på förhållandet mellan respektive term och 

respektive figur och på så sätt lättare finna en generell regel. Björklund och Pramling 

(2013) skriver vidare om att lärare bör ställa specifika frågor som hjälper eleverna 

generalisera. Warren och Cooper (2008) beskriver att lärarens frågor hjälper eleven att 

komma vidare vid arbete med mönster. Även Hourigan och Leavys (2015) studie visade 

att lärarens frågor vid arbete med mönster är av stor vikt. För att som elev ta sig vidare i 

analysprocessen av ett geometriskt växande mönster blir lärarens frågor viktiga. I denna 

studie frågade läraren, ”If I asked all of you to draw stage 7, what would you draw? Why” 

Eleverna svarade ”Add one hat” (Hourigan & Leavy, 2015, s.33).  Detta elevsvar visar 

på att eleven fokuserade på förändringen mellan de olika stegen. Utifrån enbart detta 

elevsvar är det svårt att säga var just denna elev befinner sig enligt det teoretiska 

ramverket men svaret indikerar ändå att eleven minst har en viss förståelse för mönstret 

och därmed som lägst befinner sig på nivå 2 - påbörjad förståelse.  

 

I Hourigan och Leavys (2015, s. 33) studie ställde läraren ytterligare frågor såsom, ”Who 

can describe stage 1 for me?” Denna fråga var svår för eleverna att besvara men med 

lärarens hjälp i form av simpla frågor till eleverna, frågor såsom ”How many hats?” och 

”How many builders?” kunde eleverna komma vidare med analysen av det geometriskt 

växande mönstret. Dessa enkla frågor gjorde att eleverna greppade det faktum att 

byggarbetaren i steg ett hade en hatt, i steg två två hattar, i steg tre tre hattar och så vidare. 

Genom fortsatta frågor från läraren likt ”What is staying the same at each stage?” blev 

svaret ”The builder isn´t changing, there is always one builder”. Läraren: ”What is 

changing at each stage?” Elev: ”The number of hats the builder is wearing is changing; 

they keep getting bigger” (Hourigan & Leavy, 2015, ss. 33-34). Läraren kan vid denna 

typ av aktiviteter själv bestämma hur mycket stöd eller utmaning eleverna ska få för 

maximal möjlighet till inlärning (Hourigan & Leavy, 2015). Genom att läraren ställer 

dessa frågor kommer eleverna vidare i sitt tänkande kring analys av växande geometriska 

mönster. 
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7 Diskussion 
Följande avsnitt är en diskussion uppdelad i två delar. Först kommer metoddiskussionen 

där studiens metod utvärderas och diskuteras. Därefter följer resultatdiskussionen där 

litteraturstudiens resultat diskuteras i förhållande till litteraturstudiens teoretiska ramverk, 

bakgrund och resultat. Slutsatser dras för att ytterligare belysa de svar på 

frågeställningarna som resultat och analys har uppgett. Sista stycket i resultatdiskussionen 

har ett sammanställande och avslutande syfte. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Genom att utföra en litteraturstudie ges vi möjlighet att fördjupa oss i en liten del av 

Skolverkets nya kartläggningsmaterial för att få en överblick över vad forskningen säger 

i ämnet. I en systematisk litteraturstudie är det av stor vikt att sökningarna utförs 

systematiskt för att ge en samlad bild av forskningsläget (Denscombe, 2018). De tre 

viktiga steg som beskrivs av Denscombe (2018) och som nämns i studiens metodavsnitt 

borde på ett mer strukturerat och tydligt sätt ha använts i studien. I efterhand har vi känt 

att vi tidigare borde ha haft en djupare diskussion kring vilka sökord som skulle användas 

för att få fram forskning inom just det område vi intresserat oss för. Så som arbetet 

utvecklade sig gjordes mer allmänna sökningar i början vilket resulterade i att vi i 

efterhand fick gå igenom och göra om sökningarna för att de skulle generera en 

representativ bild av forskningsläget. Från början hade vi flera olika sökningar med olika 

kombinationer av sökord som genererade olika resultat och olika artiklar. Vi valde i slutet 

av arbetsprocessen att gå tillbaka och göra om våra sökningar. Nu kombinerades istället 

alla sökord på ett sätt som resulterade i att flertalet av de artiklar vi tidigare funnit 

intressanta nu återfanns i en och samma sökning. Valet föll på att använda oss av denna 

sökning i vår metod och i vårt resultat då vi fann den mest relevant och utförd på ett 

systematiskt sätt med sökord som var representativa för vårt intresseområde. Att vi allt 

för sent i arbetsprocessen kände oss tvungna att göra ytterligare sökningar påverkade 

litteraturstudien tidsmässigt. Tid som hade kunnat användas för en mer ingående 

artikelläsning samt läsning av för studien ytterligare intressanta artiklar användes i stället 

åt tidskrävande databassökningar. Att vissa för litteraturstudien intressanta artiklar inte 

kom att användas kan ha påverkat studiens tillförlitlighet då betydande fakta antingen 

ytterligare hade kunnat bekräfta de funna resultaten i studien eller motsagt dessa. Studien 

kan också ha gått miste om diverse betydliga aspekter som borde ha funnits med. Vi har 

noterat att det finns betydligt mer forskning och litteratur kring upprepande mönster än 

kring växande mönster. I efterhand hade vi valt att fokusera på enbart upprepande mönster 

då vi hade kunnat få med fler aspekter som nu kan ha exkluderats.   

 

Ett antal artiklar exkluderades från studien då dessa artiklars huvudfokus låg på något 

äldre elever än de elever denna studie valt att fokusera på. En av studiens utvalda artiklar 

har dock fokus på barn i 10-12-årsåldern. Denna studie exkluderades inte då ett flertal 

“Education levels” exkluderades i databasen och studien ansågs innehålla viktiga steg vid 

mönsterinlärning som delvis kan projiceras även på elever i förskoleklass.     

 

Under arbetsprocessen med litteraturstudien har arbetet pendlat mycket fram och tillbaka 

mellan studiens olika delar. Saker som har skrivits från början har i efterhand förkastats 

eller utvecklats då nya infallsvinklar uppkommit. En del av dessa ändringar har 

uppkommit genom att vi har arbetat oss igenom flera artiklar inom ämnet. Upplevelsen 

är dock att den slutliga metod som användes genererade representativa artiklar och att 

metoden på så sätt hjälpt oss att sammanställa studiens resultat. 

 



  
 

20 

7.2 Resultatdiskussion 

I analysen av resultatet är det tydligt att elevernas förståelse uppstår på olika nivåer. De 

flesta elever, oberoende av uppgift, befinner sig på nivå 2 (påbörjad förståelse) eller nivå 

3 (grundläggande förståelse). Anledningen/anledningarna till detta kan vara flera varav 

en del kommer att diskuteras längre fram i texten. Vissa elever uppvisar även kunskaper 

på nivå 4 (utökad förståelse) medan väldigt få studier visar att elever inte uppvisar någon 

typ av förståelse för mönster alls. Att i princip alla elever uppvisar någon typ av förståelse 

för mönster och inte befinner sig på nivå 1 kan ha flera orsaker. Papic (2007) skriver att 

tidig introduktion av mönster ger större förståelse. Därav kan en orsak vara att 

förskollärare och lärare tidigt introducerar eleverna för mönster och påbörjar deras 

utveckling mot förståelse. En annan trolig orsak är att elever själva tidigt börjar uppfatta 

mönster av olika typer i deras vardag vilket leder till en påbörjad förståelse innan förskola 

och skola börjar arbeta explicit med ämnet. 

 

Utifrån litteraturstudiens resultat blir det tydligt att upprepande mönster är den typ av 

mönster som är mest förekommande i elevers tankar och idéer kring vad mönster är vilket 

även kan vara bidragande till att fler studier gjorts kring upprepande mönster än växande 

mönster. Eleverna tenderar även att göra om växande mönster till upprepande mönster 

vid lösningar av uppgifter, vilket tyder på att upprepande mönster kan vara lättare att 

förstå och ta till sig. De studier som analyseras i litteraturstudiens resultat har utförts i 

varierande åldersgrupper vilket ger effekter på resultatet när det ska kategoriseras in i 

olika nivåer av förståelse.  Det kan vara så att äldre barn besitter större förståelse för 

mönster än yngre, framförallt beroende på att de troligen har fått mer undervisning i ämnet 

och haft fler möjligheter att utveckla sitt matematiska tänkande. Analysen av resultatet 

visar dock att de flesta elever ligger på en påbörjad eller grundläggande nivå av förståelse, 

oberoende av elevernas ålder. Detta kan bero på att äldre elever blir tilldelade svårare 

uppgifter där de behöver större förståelse för mönstrets enhet eller struktur för att kunna 

lösa uppgiften. Det skulle kunna resultera i att eleven inte kan uppvisa samma förståelse 

för uppgiften som hen kan för en uppgift på lägre nivå och därmed placeras eleven på en 

lägre nivå av förståelse enligt det teoretiska ramverket. Däremot finns även alternativet 

att en elev som befinner sig på en högre nivå av förståelse ska kunna använda sig av den 

förståelsen och kunskapen oavsett vilken uppgift eleven blir tilldelad, det vill säga det ska 

inte spela någon roll om det är en enkel uppgift eller en mer avancerad sådan. En elev på 

den här nivån bör enligt Karlsson och Kilborns (2015) beskrivning av övergången mellan 

enklare mönster och algebra vara redo för uppgifter i form av enklare algebra. 

 

Analysen av resultatet visar att de faktorer som ofta innebär svårigheter för eleverna är 

att kunna urskilja mönstrets enhet samt struktur, framförallt det sistnämnda gäller vid 

växande mönster. Explicit undervisning i förskoleklass kring dessa faktorer kan innefatta 

arbete med olika typer av konkret material och varierande uttrycksformer (Papic, 2007) 

men i förlängningen även mer komplexa mönster än de allra vanligaste (Hutchinson & 

Pournara, 2011). Genom att undervisa kring dessa faktorer erbjuds eleven en möjlighet 

att få förståelse för och utföra de svårare uppgifter som tidigare nämnts på ett 

tillfredsställande sätt och eleven kan på så sätt utveckla, tillägna sig och visa upp en högre 

nivå av förståelse.  

 

En tydlig likhet mellan upprepande mönster (Hutchinson & Pournara, 2011) och växande 

mönster är elevernas svårigheter att verbalt uttrycka, beskriva och resonera kring de 

mönster de själva har skapat eller påbörjade mönster som ska färdigställas. Resultatet 

visar att lärare som använder sig av och lär ut termer till eleverna ger dem en större chans 

till förståelse (Beatty, Day-Mauro & Morris, 2013). Förmågan att sätta ord på sina tankar 
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och att verbalt kunna beskriva vad man gör med mönstret kan vara till stor hjälp för eleven 

för att själv kunna förstå vad hen gör, till skillnad från att skapa ett mönster utan förståelse 

för vilka delar det är som gör det till ett mönster (enheter och strukturer). I förlängningen 

ger undervisning utifrån matematiska termer eleven ett större ordförråd och därmed ett 

matematiskt språk att använda vid uppgifter kring mönster. På så sätt ges eleven möjlighet 

att resonera kring sitt konkreta handlande vilket leder till en högre nivå av förståelse - 

något eleven har nytta av i kommande matematikundervisning. 

 

Genom att som lärare i förskoleklass fokusera på ovanstående diskuterade ämnen menar 

vi att elever i förskoleklass ges möjlighet att utveckla sin förståelse för 

mönster.  Förskoleklassen har nyligen blivit obligatorisk och är en relativt outforskad 

skolform (särskilt när det gäller något så specifikt som mönster) vilket har haft inverkan 

på vårt resultat och vi efterfrågar forskning som belyser hur lärare i förskoleklass mer 

konkret kan arbeta med mönster. Vi tror dock att en sammanvägning av de studier som 

redovisas i vårt resultat kan vara vägledande och att de diskussioner vi har fört kring 

undervisning av mönster kan ligga till grund för lärare i förskoleklass. I kombination med 

att förskoleklass är starten för var svensk elevs skolgång och att mönster är grundläggande 

för att förstå matematik (Björklund & Palmér, 2018) så menar vi att det är av största vikt 

att eleverna ges möjlighet till förståelse och kunskap kring mönster, ju tidigare desto 

bättre.  
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8 Förslag till vidare forskning 
Utifrån litteraturstudien finns det ett flertal olika vägar att gå för att vidare behandla ämnet 

via empiriska studier. Litteraturstudien har i resultat och diskussion gett förslag på hur 

lärare i förskoleklass kan arbeta för att främja elevernas förståelse för mönster. Vidare 

forskning kan bestå av att i förskoleklasser utföra uppgifter med fokus på mönster och 

därefter undervisa eleverna utifrån litteraturstudiens resultat. Därefter får eleverna utföra 

nya uppgifter och en utvärdering kan göras för att se om eleverna har utvecklat sin 

förståelse kring mönster. På så sätt prövas resultatet och påvisar om de förslag till 

främjande arbete som föreslås har genomslagskraft.  

 

Vidare forskning kan även utgå ifrån litteraturstudiens fokus på hur elever förstår och 

uppfattar mönster samt vilka svårigheter som är vanligt förekommande. En empirisk 

undersökning kan utföras med syfte att se vad elever i förskoleklass har för förståelse för 

mönster. Därefter kan en jämförelse göras med litteraturstudiens resultat kring samma 

ämne för att upptäcka om resultaten överensstämmer eller skiljer sig åt.  
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