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Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur jag som lärare kan lägga 
upp arbetet runt mönster för att eleverna ska nå målen i åk 3 och vilken betydelse 
diskussionen har för inlärningen inom detta område. Två klasser har deltagit i 
undersökningen. Båda klasserna fick samma uppgifter att göra, men läraren i den ena klassen 
uppmanades att diskutera uppgifterna med sina elever. Klasserna som deltagit i 
undersökningen har testats före och efter genomförda undervisningstillfällen för att en 
jämförelse mellan de olika klasserna ska kunna göras. Resultatet visar på att klassen som fick 
diskutera mycket med sin lärare hade utvecklat sitt matematiska språk i högre grad än klassen 
som inte hade diskuterat lika mycket. Vad det gäller elevernas mönsterkunskaper så har ingen 
större skillnad kunna påvisas i klassernas utveckling. Slutsatsen är att diskussionen 
tillsammans med läraren och de andra eleverna är en viktig faktor för utvecklandet av ett 
matematiskt språk. 
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1 INLEDNING 
Inlärning bygger på att man kan se och upptäcka mönster. Därför tror jag att det är av största 
vikt att eleverna så tidigt som möjligt får tillfälle att träna på detta. Under mina år som 
matematiklärare tycker jag mig ha sett att många elever har haft svårt med de 
mönsteruppgifter som förekommit i de nationella proven. Eftersom jag har iakttagit detta i 
såväl åk 2, åk 5 som åk 9 tycker jag att det skulle vara intressant att undersöka hur jag som 
lärare kan arbeta för att hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga att se och förstå mönster. 
Tanken med denna uppsats är att ta reda på hur jag som lärare kan lägga upp arbetet runt 
mönster för att eleverna ska nå målen i åk 3. Jag vill också undersöka vilken betydelse 
diskussionen har för inlärningen inom detta område. Läsåret 2006/2007 gick jag en utbildning 
på Högskolan i Gävle, där jag tillsammans med lärare från grundskolan tidigare och senare år 
samt gymnasiet arbetade kring området mönster. Vi gjorde en undersökning med ca 100 
elever och resultatet av vår undersökning visade bland annat att eleverna var duktiga på att 
rita mönster, men att de hade svårt att abstrahera och finna en generell matematisk formel. 
Deras förklaringar av vad ett mönster är var också bristfälliga. Vi gissade oss till att en trolig 
förklaring till att eleverna hade svårt att dra generella slutsatser var att diskussionen 
tillsammans med läraren och andra elever ofta uteblev. Eleverna behövde lärarens hjälp för att 
kunna lyfta sina matematiska strategier till en högre analytisk nivå.  
 
Ett centralt ord i denna uppsats är mönster. Ingen klar och entydig definition finns för detta 
begrepp. När jag arbetat med mönster i denna uppsats, har jag främst inriktat mig på sådana 
mönster som upprepas eller förändras på ett regelbundet sätt. Denna uppsats kan ha ett 
intresse för alla lärare, eftersom elevernas förmåga att se och upptäcka mönster är central 
inom alla ämnen. Speciellt intressant är den för undervisande lärare i årskurs tre samt 
matematiklärare inom alla årskurser. 
 
 

1.1 De nationella målen, läroplanen och kursplanen 
Den senaste läroplanen har lyft fram området mönster som något viktigt för matematiken. I 
kursplanen för matematik står att matematiken ”skall också ge eleven möjlighet att upptäcka 
estetiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den 
tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem” (Skolverket, 
2000c). 
 
Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret 
”Målen uttrycker en lägsta godtagbar kunskapsnivå.” ”De flesta elever kan och ska komma 
längre i sin kunskapsutveckling än vad denna nivå anger” (Skolverket, 2008). 
 
Eleven ska ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att: 
- kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av  
vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder, samt  
- kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och 
räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet.  
 
Inom denna ram ska eleven: 
- kunna beskriva mönster i enkla talföljder 
- kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster (Skolverket, 2008). 
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
- förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna 
upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler, 
- ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga 
egenskaper hos geometriska figurer och mönster (Skolverket, 2000c). 
 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven: 

- utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan 
att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, 
- utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 
generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, 
- utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att förstå och använda 
grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, ekvationer och olikheter (Skolverket 
2000c). 
 
Vid bedömningen av elevens kunnande i ämnet matematik gäller följande kvaliteter: 
- Bedömningen avser elevens förmåga att använda och utveckla sitt matematiska kunnande 
för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer som förekommer i skola och 
samhälle, till exempel förmågan att upptäcka mönster och samband, föreslå lösningar, göra 
överslag, reflektera över och tolka sina resultat samt bedöma deras rimlighet. Självständighet 
och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet. 
- Bedömningen avser elevens förmåga att ta del av och använda information i såväl muntlig 
som skriftlig form, till exempel förmågan att lyssna till, följa och pröva andras förklaringar 
och argument (Skolverket, 2000c). 
 
 
Läroplanen LPO 94 
 

Mål att sträva mot 
Skolan skall sträva efter att varje elev 
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
• utvecklar sitt eget sätt att lära, 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra, 
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 
kunskaper som redskap (Utbildningsdepartementet, 1998) 
 
 

1.2 Litteraturgenomgång 
 
1.2.1 Mönster 
 
Mönster har i alla tider fascinerat människor. Detta kan vi se tydliga tecken på runt omkring 
oss. ”Mönster möter vi varje dag. Geometriska mönster ser vi i golvplattor, murar och 
dekorationer, talmönster i almanackor, reklammaterial och tabeller. Studier av mönster ska 
fördjupa elevernas omvärldsuppfattning, utveckla deras rums- och taluppfattning och vara en 
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stimulerande förberedelse för algebra och funktioner” (Nämnaren TEMA 2002, 143). När 
eleverna väl har börjat att lägga märke till mönster så ser de dem överallt.  
 
Mathematics has been described as the studie of patterns. Patterns are everywhere – in wallpaper, tiles, traffic, 
and even television schedules. Police investigators study case files to find the modus operandi, or patterns of 
operation, when a series of crimes is committed. Scientists look for patterns in order to isolate variables so that 
they can reach valid conclusions in their research                                    (Billstein, Libeskind & Lott, 2007, 22) 
  
Nästan all litteratur som tar upp området mönster har betonat vikten av att starta tidigt med 
mönster för att eleverna ska ha möjlighet att kunna tillgodogöra sig undervisningen i algebra 
längre fram i sin utbildning. 
 
Encouraging algebraic thinking in the early years is essential. We can begin by offering many experiences with 
varied types of patterns, mathematical situations and structures, models of quantitative relationships, and change. 
We can enhance young children’s learning by giving appropriate challenges that incrementally increase the level 
of complexity and by asking questions that promote mathematical dialogue. To open future gates and remove 
potential barriers to academic pursuits, we must build the necessary foundations for young children by not only 
incorporating more algebraic thinking experiences but also by requiring that these experiences are of high 
quality. In so doing, we will better prepare young children for the opportunities that await them! 
             (Taylor–Cox, 2003, 21) 
 
”Styrkan med att inledningsvis arbeta med mönster ligger i att det ger oss möjligheter att 
arbeta laborativt, föra diskussioner utifrån konkreta material eller ritade figurer och göra 
översättningar mellan olika representationsformer. Dessutom kan eleverna se poängerna med 
bokstavsuttryck eftersom en formel visar det generella sambandet skrivet på ett tydligt och 
kortfattat sätt med ett (matematiskt) språk som är internationellt. Många lärare har berättat att 
eleverna dessutom tycker att det är roligt att arbeta med mönster” (Ahlström, 2001, 31). 
Tyvärr blir dock ofta den av läraren tänkta algebrauppgiften i de tidiga åren till rena 
aritmetikuppgifter. Det är viktigt att vi som lärare hjälper eleverna att se mönstret i uppgiften 
de får, så att de efterhand kan utöka mönstret och kunna göra generaliseringar (Earnest, 2008). 
Hösten 2006 gjordes ett arbete på Högskolan i Gävle vars syfte var att ta fram röda trådar 
inom området mönster. Vid arbetet med detta område gjordes en undersökning som visade att 
”det eleverna saknade var förmågan att se mönstret i de olika uppgifterna, applicera det samt 
utveckla tankegångarna på andra liknande uppgifter. Eleverna på lägre stadier arbetar mycket 
med uppgifter som handlar om mönster, men känslan var att de sällan når syftet med 
uppgifterna. Detta kan bero på att de inte får hjälp att analysera uppgiften tillsammans med 
läraren eller andra elever, eftersom de ofta löser uppgifter var och en för sig i sin egen takt. 
Med andra ord behöver eleverna lärarens hjälp för att kunna lyfta sina matematiska strategier 
till en högre analytisk nivå” (Pettersson, 2007). Ofta förstår eleverna inte mönstret i 
matematikuppgifterna utan använder sig av strategin att kopiera de exempel som står i boken 
för att kunna lösa problemen. Eleverna ”löser enskilda uppgifter men har inte förstått vad de 
egentligen gör eller varför och när de ska använda sig av det de gör”. De kan inte konstruera 
ett eget lösningsresonemang, vilket i förlängningen gör att matematiken blir svårare 
(Lindqvist, 2003, 8). 
 
”Vad innebär det att förstå? Det är förstås svårt att beskriva men alla lärare har säkert känt 
tillfredsställelsen när eleverna fått en aha-upplevelse. Som lärare kan vi inte ge eleven 
förståelse. Däremot kan vi med vår undervisning skapa goda tillfällen då eleven successivt 
bygger upp och erövrar förståelse” (Ahlström, 2001, 30). Arbetet med mönster är ett sätt för 
eleverna att få dessa aha-upplevelser vid många tillfällen. Att som elev gradvis få erövra ett 
ökat kunnande inom olika områden, såsom matematik, och få en förståelse och känsla för 
estetiska värden skapar lust. Eleverna kan sedan bygga vidare på den grund som är lagd och 
att när de känner att denna är tillräckligt stabil stärks självtilliten. Tilltron till den egna 
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förmågan att lära är en av de viktigaste faktorerna till lusten att lära. Elever som känner att de 
kan lita till sin egen förmåga vågar söka nya utmanande problem i matematiken att lösa på 
egen hand (Lindqvist, 2003, 8). Genom att eleverna ofta får känna att de lyckas stiger 
självförtroendet och motivationen. Dessutom är ”uppgifter med mönster ett bra stöd för 
diskussioner eftersom eleverna har en gemensam bild att titta på. De kan också arbeta 
laborativt för att tydligare upptäcka hur mönstret växer fram. Förutom taluppfattning och 
upptäckarglädje är detta inkörsporten till förståelse av symboler” (Nämnaren TEMA 2002, 
147).  
 
 
1.2.2 Diskussionens roll vid inlärningen 
 
”Kommunikation är ett ord som kommer från latinets communicare, att ”skapa genom 
förståelse”. Att kommunicera innebär alltså att i samspel med andra skapa och utbyta 
innebörder – att samtala” (Wistedt, 2001, 220). 
 
Inom matematiken har på senare år en allt större vikt lagts vid att kunna diskutera matematik 
med andra. För att kunna diskutera matematik krävs till att börja med att man har ett språk att 
kommunicera med samt att man har liknade uppfattningar av vad olika termer innebär. I 
dagens skola talas allt mer om vikten av att redan från tidiga år lära in ett korrekt matematiskt 
språk för att underlätta kommunikationen mellan elever och lärare. PRIM – gruppen skriver i 
anvisningarna till nationella provet för åk 5 att ”språket behöver uppmärksammas i 
matematikundervisningen och att det skulle gynna elevers lärande i matematik. Vid arbete 
med laborativt material kan diskussioner kring ord och begrepp uppstå spontant bland 
eleverna då de själva upptäcker att de behöver ha tillgång till ett större ordförråd”. Vidare 
skriver PRIM – gruppen också att ”matematik och språk är ömsesidigt beroende; man behöver 
både matematiskt tänkande och språklig förmåga för att lösa problem” (Rystedt & Trygg, 
2005, 59). G Malmer vill visa på vikten av att lära in ett riktigt matematiskt språk och att 
eleverna förstår innebörden av matematiska termer. Denna inlärning ges främst vid 
genomgångar och summeringar. En bra genomgång sparar mycket tid under den resterande 
delen av mattelektion. Lika viktigt som att använda ett korrekt matematiskt språk är att läraren 
når fram till eleverna, vilket kan vara en svår balansgång. Alla lärare ska successivt utveckla 
elevernas matematiska språk och därmed göra det möjligt att kommunicera och hantera även 
lite mer formell matematik (Malmer 1990, 41). 
 
Dagligen stöter eleverna på problem där matematik ingår. Ibland kan det vara bra för eleverna 
att dokumentera sina lösningar och därefter berätta för varandra hur de har löst problemet. På 
detta sätt kan de bli medvetna om att det finns många möjligheter att lösa samma problem. 
Dessutom får de möjlighet att träna på att sätta ord på sitt tänkande och utveckla sitt 
matematiska språk (Dahl, & Rundgren, 2004). En undersökning gjordes vid Växjö universitet 
angående språkets betydelse kopplat till mönster och matematik. En av slutsatserna som kom 
fram var att under intervjun med eleverna, då de ombads att beskriva ett mönster, hände det 
ofta att eleverna upptäckte mönstret samtidigt som de beskrev det. Vidare framkom att det är 
oerhört viktigt att det matematiska språket är naturligt, har blivit ett första ordningens språk, 
för att språket ska kunna användas för att förklara något för någon annan (Lagerström & 
Löfvenius, 2005, 19). För det är först när vi försöker sätta ord på det vi kan som vi förstår vad 
vi inte kan. ”Missuppfattningar kan komma fram och eleverna kan genom att förklara hur de 
tänker ges möjlighet att själva ändra sitt tänkande. Många gånger hör eleverna själva att det de 
säger inte är korrekt, det kan vara oklart eller i sammanhanget felaktigt. Genom att resonera 
om en lösning kan de utvecklas mot att på egen hand bedöma slutsatser och lösningar, och 
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inte alltid lita till facit. När vi ”pratar matematik” stödjer alltså språket och matematiken 
varandra” (Nämnaren TEMA, 2002, 45). Vygotsky (citerad i Nämnaren TEMA, 2002, 65) 
skrev att om elever ”får samverka med andra när de lär, skulle felslut och missuppfattningar 
kunna korrigeras. Kommunikationen fungerar som en tillfällig byggnadsställning som stöttar 
och riktar lärandet under uppbyggnadsskedet”. Även som lärare kan man ha nytta av 
elevernas ”felaktiga svar”. KP Nordlund (1830-1909) lektor i matematik och fysik i Gävle. 
formulerade sig på detta sätt, i en bok tryckt 1890. 
 
”Med stort skäl kan påstås, att en lärare har synnerligen mycket att lära af oriktiga svar, förutsatt att han gör sig 
besvär med att uppsöka dess källa” (citerad i Malmer, 1990,41). 
 
För att kunna få igång goda och utvecklande diskussioner i klassrummet krävs ett gott 
klassrumsklimat där eleverna tillåts att svara fel utan att någon skrattar åt dem. Att läraren 
hela tiden uppmuntrar eleverna att delta i diskussionen och att även felaktiga svar kan leda till 
ökad kunskap. Läraren behöver inte alltid vara den som besvarar frågan utan frågan kan bollas 
vidare till någon annan i klassrummet som på sådant vis kommer med i resonemanget 
(Nämnaren TEMA 2002, 46). ”Lite tillspetsat skulle man kunna säga att barn inte svarar 
”fel”, de svarar bara på en annan fråga än den vi ställde. Genom ett positivt agerande i sådana 
sammanhang kan vi troligen förhindra, att eleven upplever sig själv som dum och sitt 
muntliga bidrag som värdelöst. Sådana känslor ligger för övrigt ofta bakom elevernas 
negativa attityder både till matematikämnet och till skolan i största allmänhet” (Malmer, 
1990, 41). I USA observerades eleverna i tre klasser i matematik. Läraren, fröken Flink, hade 
principer och mål för sin undervisning som gav ett bra klassrumsklimat för diskussioner. 
 
”Principer och mål för undervisningen 
- en äkta entusiasm inför elevernas förslag och ansträngningar, 
- entusiasm och glädje över matematikens fantastiska värld, 
- uppskattning av respekt, omsorg, nyfikenhet och kreativitet, 
-  värdesättande av att våga ta risker och kasta sig in i okända saker, 
- förståelse står högt i kurs men inte ”facitsvar”, 
- vikten av att ha roligt tillsammans med eleverna, 
- värdesättande av elevernas stolthet och upplevelsen att det är de som ”äger” sitt arbete, 
- höga förväntningar på alla elever”    (Holden, 2001, 168) 
 
För att en diskussion ska vara givande så är det viktigt att tänka på att ”läraren har ansvar för 
att samtalen i skolan handlar om sådant som leder eleverna framåt, som ger dem kunskap att 
bygga på för framtiden” och att ”samtal i klassrummet styrs i en riktning som leder till att 
eleverna lär sig sådant som läroplan och kursplan föreskriver” (Wistedt, 2001, 219). ”Lärarens 
roll blir att leda och organisera elevernas aktiva deltagande. Det räcker inte att ge eleverna 
tillfälle att tala matematik med varandra, att argumentera för lösningar och att lyssna till 
andras argument. Eleverna behöver hjälp av en vuxen, som försöker förstå vad eleven säger 
och som kan hjälpa eleven att tydliggöra och utveckla sina tankar” (Nämnaren TEMA, 2002, 
16). 
 
Elevens motivation är en mycket viktig faktor vid all inlärning. I en undersökning som 
Skolverket har gjort låg fokus på att ta reda på vad som ökade motivationen hos eleverna. 
Man fann i denna undersökning att ”elever som har erfarenhet av gemensamma samtal i 
matematik, som utgår från deras tankar och där de själva är aktiva, har beskrivit det som 
mycket positivt”. ”De undervisningssituationer, där inspektörerna mött engagerade och 
intresserade elever som gett uttryck för lusten att lära, har kännetecknats av både känsla och 
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tanke, upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos både elever och lärare”. Under dessa 
lektioner har elever och lärare ”samtalat om olika sätt att tänka kring och lösa 
matematikuppgifter” och ”de har ofta arbetat med icke rutinmässiga lösningar” (Lindqvist, 
2003, 9). Lärarna har vid dessa lektionstillfällen ”lett eleverna mer med dialog än med 
styrande undervisning. Det har funnits en lyhördhet för okonventionella elevlösningar som 
varit nya också för läraren själv”. ”Adekvat återkoppling som leder eleverna vidare i lärande 
och förståelse” och” gemensamma samtal som utvecklar begreppsförståelse, tänkande, och 
förmåga att göra kloka val av strategier för att lösa problem” är viktiga för att höja 
utbildningens kvalitet (Lindqvist, 2003,12). 
 
En av diskussionens viktigaste funktioner inom matematiken är ”att med språket som 
instrument frigöra sig från ett sammanhang, att se och kunna förstå begrepp och relationer. 
Denna process har sin utgångspunkt i den konkreta situationen” (Malmer, 1990, 40). Läraren 
har en viktig roll i diskussionen då det gäller att hjälpa eleverna vidare till nästa nivå i 
resonemangen. Att arbeta snäppet över den nivå man befinner sig i är stimulerande och 
utvecklande för eleverna. Viktigt för att eleverna ska lyckas är att läraren finns där med hjälp 
och stöd (Rystedt, & Trygg, 2005, 60-61). ”För att elever ska få god kvalitet på sitt kunnande 
måste aktiviteterna väljas med omsorg och följas av tankeväckande samtal så att elevens 
begreppsförståelse utmanas och utvecklas” (Rystedt & Trygg, 2005, 33). Läraren kan använda 
sig av frågorna ” Hur vet du det? Hur tänker du då? Vad händer om? Kan det vara på något 
annat sätt?” (Dahl, & Rundgren, 2004). Dessa frågor hjälper eleverna att komma vidare i sina 
strategier. ”Undervisningen ska sträva efter att eleverna utvecklar sin förmåga att föra och 
använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera. Vid bedömningen av nationella 
prov är graden av generalisering ett uttryck för kvalitén på elevernas kunnande” (Rystedt, & 
Trygg, 2005, 25). Genom att samtala om matematiska problem kan läraren– som en slags 
katalysator – gå in och skapa konflikter i det felaktiga resonemang som eleven byggt upp. På 
detta sätt kan läraren hjälpa eleven att gå vidare i sin matematiska utveckling (Löwing, 2006). 
 
 

1.3 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur jag som lärare kan lägga upp arbetet runt 
mönster för att eleverna ska nå målen i åk 3. Jag vill också undersöka vilken betydelse 
diskussionen har för inlärningen inom detta område. 
 
Mina frågeställningar är: 
1) Vilken kunskap har elever i årskurs 3 om begreppet mönster? 
2) Har det skett någon förändring av kunskapen om begreppet mönster efter genomförda 
    undervisningstillfällen? 
3) Hur kan man arbeta för att utveckla elevernas förmåga att se mönster, med syftet att 
    eleverna ska nå de nationella målen i årskurs 3? 
4) Spelar diskussionen någon roll vid elevernas inlärning av mönster? 
 

2 METOD 
 
Uppsatsen är upplagd som ett undervisningsförsök. ”Undervisningsförsöket är besläktad med 
begreppet aktionsforskning, vilket innebär att forskaren vill förändra någonting och deltar i 
förändringsprocessen, men även de ”utforskade” deltar. I idealfallet skall det vara full 
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ömsesidighet mellan alla parter”. I undervisningsförsöket behöver inte eleverna vara med i 
hela förändringsprocessen och forskaren behöver inte utföra alla undervisningsförsök utan 
kan ta hjälp av andra samt att man vanligen inte reviderar det man prövar under 
undersökningens gång. (Johansson & Svedner, 2006). 
 
 

2.1 Urval 
 
Undersökningen är utförd i två tredje klasser på samma skola. Klasserna är egentligen två 3-
4:or, men undersökningen är koncentrerad till treorna. Klasserna innehåller 15 respektive 16 
elever i årskurs tre. Valet av årskurs 3 är gjort med tanke på att alla treor från och med våren 
2009 ska göra nationella prov i bland annat matematik. Eleverna har fått var sitt nummer att 
använda istället för namn, för att försöka säkerställa elevernas anonymitet i undersökningen. 
Tre resultat har plockats bort. Två på grund av att föräldrarnas medgivande saknas och den 
tredje på grund av att det avslutande diagnosresultat saknas för denna elev. Alla elever har 
dock deltagit i undervisningen. Rektor och lärare har informerats om arbetets upplägg och 
innehåll och de har godkänt och tackat ja till att medverka i undersökningen. Varken skola, 
lärare eller elever kommer att namnges i denna uppsats. 
 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Olika metoder har använts för att samla in information som ska belysa de olika 
frågeställningarna. Detta för att en så bred och varierande bild som möjligt ska kunna ges.  

 
Figur 1: Visar på vilken datainsamlingsmetod som ska ge information till vilken fråga. 

1. Elevernas 
förkunskaper 

2. Elevernas 
efterkunskaper 

3. Hur kan man 
arbeta? 

4. Diskussion-
ens roll 

Elev- 
observationer 

Diagnoserna samt svaret på 
frågan ”Vad är ett mönster?” 

Dagboks- 
anteckningar Lärarkommentarer 
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2.2.1 Mätning av elevernas kunskaper 
 
För att kunna mäta elevernas för- och efterkunskaper fick eleverna svara på frågan: ”Vad är 
ett mönster?” Denna fråga fick besvaras både före och efter genomförda lektionstillfällen. 
Svaret fick de rita och skriva på ett blankt papper. Eleverna uppmanades att använda ord och 
bild för att kunna göra en så bra beskrivning som möjligt. De erbjöds skrivhjälp för att inte 
eventuella skrivsvårigheter skulle vara ett hinder för någon elev. Alla elever fick dessutom 
göra en mönsterdiagnos (bilaga 1) vid både första och sista lektionspasset för att jag skulle 
kunna se vilka kunskaper eleven hade om mönster före och efter arbetet med detta område. 
Eleverna hade 35 minuter på sig att genomföra diagnosen. Tanken med diagnosens 
utformning var att alla elever skulle känna att de klarade av några uppgifter, men att ingen 
skulle kunna klara av alla uppgifter vid första lektionstillfället. Detta med tanke på att alla 
elever skulle ha en möjlighet att se sin egen utveckling. Uppgifterna är valda för att kunna ge 
en så god bild som möjligt av elevernas kunskaper gällande mönster. En särskild tyngdpunkt 
ligger på sådana uppgifter som svarar mot de nationella målen i årskurs 3 (bilaga 2). 
 
 
2.2.2 Observationer 
 
Jag har själv deltagit i undervisningen och utfört så kallade deltagande observationer 
(Johansson & Svedner, 2006). Direkt efter genomförda lektioner har tid avsatts för att 
lektionens observationer ska kunna skrivas ned. Efter att dagboksanteckningarna gjorts har tid 
använts för att reflektera över lektionens innehåll och genomförande. En av fördelarna med att 
skriva ned upplevelser, tankar och analyser är att man har möjlighet att vid flera tillfällen gå 
tillbaka och reflektera över texten. Även klasslärarna har gjort deltagandeobservationer. 
Lärarna har på förhand ombetts att observera klassens arbete och diskussioner enligt ett 
färdigt observationsschema (bilaga 3). 
 
Även en annan typ av observationer utfördes i den ena klassen. Observationerna var gjorda 
enligt metoden för ”critical incidents”, det vill säga att en viss begränsad händelse, som är av 
intresse för undersökningen och som återkommer vid flera tillfällen under lektionen 
observeras (Johansson & Svedner, 2006). Observationerna utfördes av en lärarstuderande som 
redan fanns i klassen. Det som observerades var diskussionsaktiviteten hos eleverna i 
diskussionsklassen och detta skedde vid två av lektionstillfällena. Dokumentationen gjordes 
med papper och penna och en fråga iakttogs vid varje tillfälle. Vid första tillfället 
observerades vilka elever som var aktiva och svarade på frågor under de första tio minuterna 
av lektionen. Under andra observationstillfället iakttog den lärarstuderande vilka barn som var 
aktiva under de gemensamma diskussionerna, det vill säga vilka elever som räckte upp 
handen och ville delta i diskussionen.  
 
 

2.3 Procedur 
 
Undersökningen inleddes med en presentation och en förfrågan till lärarna i årskurs tre samt 
till rektor om deltagande i undersökningen (bilaga 4). Efter att ha fått ett positivt svar 
skickades ett brev ut till föräldrarna angående projektet (bilaga 5). I detta brev presenterade 
projektet i korthet och en talong, gällande målsmans tillstånd att få använda elevernas resultat 
i undersökningen, fanns med. Brevet innehöll också en förfrågan om eleverna fick medverka 
på bilder som skulle användas i presentationen av uppsatsen. Tillsammans med lärarna 
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planerade vi in fyra 35 minuters pass med varje klass. Dessutom ingick att lärarna skulle ha 
åtta fem till tio minuters pass i klasserna med de mönsterövningar jag tagit fram. Under dessa 
pass fick lärarna till uppgift att observera elevernas aktivitet, diskussionen i klassrummet samt 
övningarnas funktionalitet. Till sin hjälp fick de ett observationsmaterial (bilaga 3). Båda 
klasserna fick samma uppgifter att göra, men läraren i den ena klassen uppmanades att 
diskutera uppgifterna med sina elever. Lärarna fick samma instruktioner när det gäller 
övningarna, men läraren i diskussionsklassen (dk) tilldelades fyra frågor som alla vuxna som 
jobbade i klassen skulle använda sig av under de övningar de gjorde i klassrummet (bilaga 6). 
 
 
Arbetet i klasserna startade med att eleverna fick fem minuter på sig att skriva och rita om 
”Vad är mönster för dig?” Första lektionspasset inleddes med en diagnos (bilaga 1). 
Diagnosen utfördes med respektive trea under 30 minuter. Innan lektionen började placerades 
elevernas häften ut. Dessa var försedda med elevernas specifika nummer. Eleverna i ”icke 
diskussionsklassen”, idk, fick börja med att göra diagnosen och när de var klara var det 
”diskussionsklassens”, dk, tur. På grund av utrymmesbrist placerades eleverna två och två. 
Vikten av att göra uppgifterna ensam poängterades, eftersom jag var intresserad av hur just de 
löste mina uppgifter. Eleverna fick i uppgift att försöka lösa så många uppgifter som möjligt i 
mönsterhäftet. Häftet presenterades som ett ”knep och knåp häfte” för att minska kraven på 
eleverna eftersom ordet diagnos på senare tid har blivit allt mer förknippat med prov. För att 
ytterligare minska den negativa anspänning som lätt uppkommer vid provtillfällen fick 
eleverna informationen att häftet innehöll uppgifter som även äldre barn kunde tycka var 
kluriga. Lektionen avslutades med att eleverna informerades om vad vi skulle göra nästa 
gång. Diagnosens resultat fick ligga som underlag till ett antal uppgifter som jag tog fram för 
att träna elevernas förmåga att se, upptäcka och fortsätta på mönster.  
 
Under det andra lektionspasset i respektive trea tog jag upp temat ”Hur tror du att jag har 
tänkt?” (bilaga 7). Lektionspassets syfte var att alla skulle förstå hur enkla mönster är 
uppbyggda samt att eleverna skulle få möjlighet att prata med läraren och med varandra om 
begreppet mönster. Under denna lektion utfördes även en elevobservation. En lärarstuderande 
fanns med i klassrummet under diskussionsklassens lektion och noterade vilka barn som 
svarade på frågor under övning 1 till och med 4 (bilaga 7). Under denna lektion placerades 
eleverna ut slumpvis. Fyra elever vid varje bord. Vid de flesta borden satt två pojkar och två 
flickor. Under följande vecka jobbade eleverna med fyra ”5-10 minuters övningar” 
tillsammans med sin lärare (bilaga 8). Eleverna fick också en matematikläxa (bilaga 9) där de 
fick till uppgift att iaktta sin omgivning hemma och berätta med hjälp av ord och bild vilka 
mönster de kunde finna.  
 
Syftet med det tredje lektionstillfället (bilaga 10) var att få eleverna att uppleva skönheten och 
det fantastiska med mönster. De skulle få upptäcka att mönster finns överallt och jag ville 
försöka väcka lusten och intresset för matematiska mönster. Dessutom skulle vi titta på 
symmetrin runt omkring oss och eleverna skulle få träna på att färdigställa symmetriska 
bilder. Viktigt var också att eleverna skulle få möjlighet att öva på att uttrycka verbalt vad ett 
mönster var för dem. Eleverna placerades i ring så att alla skulle kunna se varandra och de 
saker jag hade med mig. Under lektionens inledning skedde ytterligare en elevobservation 
med hjälp av lärarstudenten. Hon studerade och noterade elevernas vilja att vara med och 
diskutera under de gemensamma delarna av lektionen. Efter den inledande diskussionen 
delades eleverna slumpvis in i grupper. Fyra i varje grupp. En gruppledare utsågs i varje 
grupp, som hade till uppgift att fördela ordet i gruppen så att alla skulle få komma till tals. 
Efter fem minuter återsamlades vi i ringen och pratade om vad de olika grupperna hade 
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kommit fram till. Symmetriövningen gjorde eleverna enskilt. Efter att denna övning var 
avklarad samlades den in och vi avslutade lektionen tillsammans i ringen. Följande vecka 
jobbade lärarna vidare i respektive klass med fyra nya”5-10 minuters lektioner” (bilaga 8). 
 
Veckan avslutades med det fjärde och sista 35 minuters passet. Eleverna fick sätta sig på 
angivna platser och ett föremål hade placerats mellan de elever som satt tätt, för att de inte 
skulle kunna titta på varandra. Tre elever saknades och deras diagnoser överlämnades till 
respektive klasslärare som fick till uppgift att utföra diagnosen när eleverna kom tillbaka till 
skolan. Det sista passet inleddes med att eleverna fick information om varför de skulle svara 
på samma frågor igen. De fick veta att de skulle få sitta tillsammans med mig en och en och 
se om det lärt sig något under dessa veckor. Efter detta fick eleverna återigen svara på frågan 
”Vad är ett mönster?”. Eleverna uppmanades att uttrycka sig med hjälp av ord och bild. 
Därefter fick eleverna göra samma diagnos som vid det första tillfället. Samtliga 
lektionstillfällen avslutade med att jag satte mig och skrev dagboksanteckningar angående 
lektionens utförande och innehåll. En reflekterande text skrevs sedan utifrån 
dagboksanteckningarna. 
 
Arbetet med klassen avslutades några veckor senare med att jag samtalade några minuter med 
var och en av eleverna och gick igenom hur de hade utvecklat sin förmåga att se, upptäcka 
och göra mönster. Under detta samtal märkte jag att eleverna fick ett ökat självförtroende. De 
upplevde det mycket positivt att få se hur mycket de hade lärt sig på bara några veckor. Vi 
gjorde ett gemensamt glassmönster, med avslutande glassätning. Ett brev till föräldrarna 
delades sedan ut till alla elever (bilaga 11).  
 
 

2.4 Analysmetoder 
 
2.4.1 Databearbetning 
 
För att kunna göra jämförelser mellan de olika klassernas resultat har diagram använts. 
Beräkningarna och diagrammen är gjorda med hjälp av Excel. Eftersom klasserna är olika 
stora har jag valt att presentera alla diagrammen i procentform för att en rättvis jämförelse ska 
kunna göras mellan klasserna. För att underlätta för läsaren har samma färger använts i alla tre 
diagrammen. Blå färg står för ”icke diskussionsklassen” och rosa nyanser för 
diskussionsklassen. De ljusa färgerna, ljusrosa och ljusblå, visar på att det är elevernas 
förkunskaper som har mätts. De mörka färgerna visar på efterkunskaperna. I diagram 3 är 
diagnosens alla frågor sammanslagna för att man ska kunna bedöma hur mycket varje klass 
har gått framåt. 
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3 RESULTAT 
 
Vilken kunskap har elever i år 3 om begreppet mönster? Har det skett någon förändring 
av kunskapen om begreppet mönster efter genomförda undervisningstillfällen? 
 
Elevernas förkunskaper om begreppet mönster har undersökts genom att eleverna gjorde en 
diagnos samt svarade på frågan: ”vad är ett mönster?”. För att få reda på elevernas kunskaper 
efter genomförd undervisning har samma två uppgifter gjorts om. Detta för att en jämförelse 
ska kunna göras. Resultaten av frågan: ”vad är ett mönster?” redovisas i diagram 1 och 
diagnosresultaten visas i diagram 2. 
 

Vad är ett mönster?
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20%
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100%

Ord + bild Ord Bild Annat

Elevernas olika förklaringssätt

Före undervisning(dk)
Efter undervisning(dk)
Före undervisning(idk)
Efter undervisning(idk)

 
Diagram 1: Elevernas olika sätt att redogöra för frågan ”Vad är ett mönster”. Eleverna har 
svarat på uppgiften före och efter genomförda lektionstillfällen. I diagrammet syns också hur 
det har gått för de olika klasserna - diskussionsklassen(dk) och icke diskussionsklassen(idk).  
 
 
Diagrammet visar att det vid första lektionstillfället var få elever i de båda klasserna som med 
hjälp av ord, alternativt ”ord + bild” kunde beskriva vad ett mönster är. Dessa två kategorier 
av svar visar på elever som har nått en högre abstraktionsnivå i sitt sätt att beskriva vad ett 
mönster är. De elever som inte har nått denna abstraktionsnivå väljer att rita en eller flera 
bilder som visar exempel på olika mönster. De kan däremot inte förklara med hjälp av ord vad 
ett mönster är. Eleverna hade uppmanats att använda sig av ord och bild och skrivhjälp 
erbjöds till alla elever. Efter genomförda lektionstillfällen hade andelen elever som kunde 
beskriva vad ett mönster är med hjälp av ord, alternativt ”ord + bild” ökat markant. Särskilt 
stor var ökningen i diskussionsklassen. De elever som finns under kategorin annat har en 
beskrivning som inte faller innanför ramen av definitionen av vad ett mönster är. Flertalet av 
dessa elever hade en uppfattning av att ett mönster är samma sak som en geometrisk figur. I 
båda klasserna har kategorin ”annat” minskat efter genomförda lektionstillfällen, vilket 
betyder att en större andel elever har fått en uppfattning av vad ett mönster är.  
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Diagnosresultat
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Diagram 2: De båda klassernas resultat på diagnosen (fråga 1-11) före och efter genomförda 
lektionstillfällen. Dk står för diskussionsklassen och idk för” icke diskussionsklassen”. 
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Diagram 3: De olika klassernas resultat på diagnosen före och efter genomförda 
undervisningstillfällen. Diagrammets staplar är en sammanslagning av resultaten på 
diagnosfrågorna. Dk står för diskussionsklassen och idk för ”icke diskussionsklassen”. 
 
I diagram 2 kan man göra jämförelser mellan hur de olika klasserna utvecklats på respektive 
fråga. Ingen större skillnad kan noteras vad det gäller resultatet som helhet (diagram 3). 
Diskussionsklassen (dk) har förbättrat sina resultat ungefär lika mycket som icke 
diskussionsklassen (idk). Däremot kan skillnader ses på vissa frågor. Diskussionsklassen har 
utvecklats mycket vad det gäller fråga 3 där eleverna ska kunna konstruera egna mönster. 
Även när det gäller fråga 6a och 6b samt fråga 10a, b och c har diskussionsklassen haft en 
mycket god utveckling. Samtliga av dessa uppgifter handlar om att kunna se siffermönster 
och kunna fortsätta på dem. Dk har även utvecklat sin förmåga vad det gäller att kunna 
färdigställa symmetriska mönster. Detta visar sig i den utveckling som presenteras i de tre 
uppgifterna på fråga 7. ”Icke diskussionsklassen” har också haft en god utveckling, men på 
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lite andra uppgifter är dk. Utvecklingen har främst skett på de uppgifter som handlar om tal 
och siffermönster. Hela uppgift 9, 10 och 11 samt uppgifterna 4b, 5 och 6b är de uppgifter 
som klassen har utvecklats bäst på.  
 
Det sista diagnostillfället i idk gick ganska bra. De flesta blev sporrade att försöka göra ett så 
bra resultat som möjligt. Klassen fick mycket beröm under lektionens gång. Jag avslutade 
med att fråga dem vilka som trodde att de blivit bättre på att se, upptäcka och göra mönster. 
13 av eleverna räckte spontant upp handen på denna fråga. Kommentarer som: ”Tänk att jag 
gjorde hela häftet, det kunde jag inte förra gången” hördes från flera elever. Det sista 
diagnostillfället för dk blev dock flyttat till sista timmen en fredag och eleverna hade haft två 
speciella aktiviteter före den sista lektionen. Flera av eleverna hade svårt att koncentrera sig 
under denna lektion och när de insåg att de kunde få rita på baksidan av papperet gav de upp 
diagnosen och ritade i stället. Detta kan man se i diagram 2 på fråga 1 och 9a som visar på att 
eleverna hade sämre resultat efter genomförd undervisning än före. 
 
Under det avslutande samtalet med eleverna framkom att ytterligare några elever i båda 
klasserna kunde beskriva vad ett mönster är med hjälp av ord.  
 
 
Hur kan man arbeta för att utveckla elevernas förmåga att se mönster, med syftet att 
eleverna ska nå de nationella målen i år 3? 
 
Under mina lektionstillfällen var målet att eleverna skulle utveckla sin förmåga att se, 
upptäcka och konstruera mönster av olika slag. Arbetssätten skulle vara varierande för att 
kunna passa så många som möjligt och för att arbetet med mönster och matematik skulle 
kännas lustfyllt. Under samtliga lektionstillfällen upplevde jag att eleverna kom till 
lektionerna med glädje och att de var aktiva. Tidpunkten för lektionen spelade dock roll. Den 
klass som hade passet före rasten arbetade med något sämre koncentration än den klass som 
hade haft det första passet. Tiderna för grupperna skiftades så att klasserna fick turas om med 
att ha det första passet.  
 
För att se hur lektionerna och ”5-10 minuters övningarna” har påverkat eleverna har 
övningarna placerats in i två tabeller (bilaga 12) som visar på vilka moment respektive övning 
tränar. De moment som efterfrågas i kursplanens mål för åk 3 har markerats med ”*”. Genom 
att jämföra diagram 2 med tabellerna kan en bild ges av hur väl övningarna har fungerat som 
träningsredskap i elevernas arbete med att utveckla sin förmåga att se mönster. Överlag har 
eleverna i båda klasserna förbättrat sig på de flesta typer av mönster. Största förbättringen har 
skett vad det gäller uppgifter som tränar siffer- och talmönster. Inom detta område har båda 
klasserna förbättrat sig. Men en viss skillnad kan dock ses mellan de båda klasserna. Fråga 11 
är en mycket speciell uppgift eftersom den bygger på att eleverna har jobbat med denna typ av 
uppgift tidigare för att kunna ha en chans att lösa den. I idk hade 40 procent av klassen klarat 
av att lösa uppgift 11, men i dk hade bara 20 procent klarat av uppgiften. Klassläraren i idk 
uppgav att tiden varit lite för kort för att eleverna skulle kunna lära sig att lösa denna typ av 
uppgift. Klassen hade under arbetets gång haft flera intressanta samtal runt hur man skulle 
kunna tänka för att lösa uppgiften. Diskussionsklassen hade en god utveckling vad det gäller 
egen konstruktion av mönster samt övningarna som handlade om symmetri. 
 
I kursplanens mål läggs en stor vikt vid att eleverna ska ”kunna beskriva mönster i enkla 
talföljder” och ”kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster” (Skolverket, 
2008). När eleverna gjorde sin inledande diagnos var det 31 procent som kunde konstruera ett 
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enkelt geometriskt mönster i dk och 73 procent i idk. Efter avslutat arbete var det ungefär 95 
procent i båda klasserna som kunde klara av att konstruera ett enkelt eller lite mer avancerat 
geometriskt mönster. Även vad det gäller förmågan att kunna fortsätta på ett geometriskt 
mönster blev det hög måluppfyllelse i båda klasserna. Genom att studera frågorna 1, 2a och 
2b kan man få en bild av elevernas förmåga att fortsätta på geometriska mönster. Vad det 
gäller att kunna beskriva mönster i enkla talföljder så kan man titta på diagram 1, för att få en 
bild av hur elevernas förmåga att beskriva ett mönster med hjälp av ord har utvecklats. De 
elever som har valt att beskriva vad ett mönster är med hjälp av ord tillsammans med bild har 
uteslutande ritat ett mönster med hjälp av figurer. Men eleverna har en förmåga att beskriva 
mönster med ord och min gissning är att dessa elever inte skulle ha några större svårigheter 
att beskriva mönster i enkla talföljder. Skillnaden är stor mellan dk och idk. 77 procent av 
elever i dk kunde efter genomförda lektionstillfällen beskriva vad ett mönster är och i idk 
kunde 40 procent klara av samma sak.  
 
 
Spelar diskussionen någon roll vid elevernas inlärning av mönster? 
 
För att få reda på om diskussionen spelar någon roll vid elevernas inlärning av mönster är det 
av intresse att titta på diagram 1 och 2. Där kan de båda klassernas resultat jämföras. Stora 
skillnader kan noteras i elevresultaten mellan idk och dk i diagram 1. Skillnaden mellan 
klasserna är dock liten om inte obefintlig i diagram 2. Däremot kan en stor skillnad ses mellan 
vilka frågor eleverna har förbättrats i. 
 
En lärarstuderande deltog vid lektionstillfällena två och tre i diskussionsklassen och utförde 
observationer gällande vilka elever som deltog aktivt i diskussionerna och vilka som valde att 
inte delta. Generellt var diskussionsbenägenheten hög i båda klasserna och nästan alla deltog 
aktivt i lektionerna. Under diskussionsklassens lektioner med sin lärare lades tid ned på att 
hitta en definition av vad ett mönster är. Varje lektion avslutades med en gemensam 
genomgång där eleverna fick ge sina förslag på lösningar och hur de kommit fram till dessa. 
Även i idk förekom diskussioner runt vissa av uppgifterna. En av slutsatserna som drogs i 
denna klass var att det är lättare att upptäcka ett mönster om man säger det högt. Övningen 
med magiska kvadrater inleddes gemensamt i idk då man diskuterade olika lösningsstrategier. 
Uppgiften uppfattades som lite svår och alla blev inte klara. En elev kom på att om man sätter 
siffran 5 i mitten så kan man sätta tiokompisar runt omkring.  
 
Under mina lektionstillfällen upptäckte jag att de uppgifter som gav de bästa diskussionerna 
var de uppgifter som hade flera alternativa lösningar. Så fort eleverna fått klart för sig att vissa 
mönster kunde ha flera lösningar började de vid flera tillfällen komma med många förslag på 
alternativa lösningar. En annan diskussionsfrämjande faktor var när någon elev svarade fel. Vi 
kunde då använda oss av det felaktiga svaret och hjälpas åt att på olika sätt rätta till mönstret 
så att det skulle stämma överens med det felaktiga svaret. Ofta krävdes stor kreativitet och 
fantasi för att få till ett mönster av det felaktiga svaret. Stämningen var god i båda klasserna 
under dessa diskussioner och eleverna drogs med av varandras kreativa förslag. En av 
frågorna i diagnosen, fråga 8, drog igång elevernas fantasi. Jag fick uppmana eleverna att inte 
fastna på denna uppgift. Många fantastiska svar kom fram. Den skulle ha passat alldeles 
utmärkt som diskussionsuppgift. I diagram 2 syns dock att endast en elev hade hittade en 
strategi som stämde på denna uppgift.  
 
Under det andra lektionstillfället delades klasserna in i smågrupper. Eleverna i dessa grupper 
fick till uppgift att delge varandra sin egen definition av vad ett mönster är. Därefter valde 
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man i gruppen ut den bästa definitionen. Efter fem minuter hade vi återsamling och varje 
grupp fick berätta vad de hade kommit fram till. I idk var det svårt för grupperna att komma 
med någon definition. En grupp hade kommit fram till att ett mönster är något som upprepar 
sig. Jag kommenterade detta svar med att: ”Det var ett bra ord att använda. Det ska jag 
komma ihåg.”. De övriga grupperna i idk gav exempel på mönster, men kunde inte förklara 
vad ett mönster var. I dk kunde flera av de små grupperna ge definitioner av vad ett mönster 
är. Ord som upprepande och återkommande kom upp hos flera av grupperna. 
 
 

4 DISKUSSION 
 
Mönster är ett spännande, intresseväckande och utmanande område att jobba med, som kan 
leda till många bra diskussioner. Under arbetet med mönster ges många tillfällen till positiva 
aha upplevelser, som gör att eleverna kan känna att de kan lita till sin förmåga och vågar ge 
sig på andra utmanande problem. Mycket av arbetet med mönster kan göras laborativt och 
tillsammans med andra vilket leder till bra diskussioner. I mitt arbete har jag upptäckt att 
diskussionen spelar roll för elevernas förmåga att uttrycka vad ett mönster är, men ingen 
större skillnad har kunnat noteras när det gäller deras förmåga att kunna se, upptäcka och 
konstruera mönster.  
 
 

4.1 Diskussionens roll 
 
Elever som diskuterar får ett rikare matematiskt språk och kan uttrycka sitt sätt att tänka 
bättre. Detta syntes tydligt i min undersökning, då eleverna i diskussionsklassen överlag hade 
ett rikare matematiskt språk att kunna definiera begreppet mönster med. Redan efter en vecka 
syntes klara skillnader i klassernas förmåga att beskriva begreppet mönster. I dk hade läraren 
diskuterat med eleverna runt begreppet mönster och de hade gemensamt kommit fram till en 
definition. I idk hade samtalet gällt hur man upptäcker ett mönster på bästa sätt. När vi senare 
gjorde den avslutande uppgiften visade det sig att 77 procent av eleverna (diagram 1) i 
diskussionsklassen använde sig av ord eller ord tillsammans med bild för att förklara vad ett 
mönster är. I icke diskussionsklassen var det 40 procent av eleverna som kunde förklara vad 
ett mönster är med hjälp av ord tillsammans med bild. De övriga gav exempel på hur olika 
mönster ser ut eller så kunde de inte på något sätt visa att de visste vad ett mönster var. 
Eleverna i idk saknade ord att beskriva med, medan eleverna i dk använde sig av orden 
upprepande och återkommande. Malmer (1990) betonar vikten av att lära in ett riktigt 
matematiskt språk bland annat för att kunna underlätta i kommunikationen med andra. Under 
de lektioner som jag genomförde diskuterade jag ungefär lika mycket med båda klasserna. 
Det som har skilt klasserna åt är alltså lärarnas olika förhållningssätt gällande diskussionen 
vid alla klassrumsövningar. Läraren i diskussionsklassen har medvetet gått in för att diskutera 
mycket, men eftersom jag inte vet något om den andra lärarens undervisningssätt kan jag inte 
riktigt avgöra hur mycket som har skilt mellan klasserna i diskussionshänseende. Vid 
introduktionen till lärarna gällande detta projekt valde jag att bara informera den ena läraren 
om att diskussionen skulle vara en del av lektionerna. Detta för att inte den andra läraren 
skulle påverkas i sitt naturliga sätt att arbeta med klassen och i och med detta minska 
tillförlitligheten i mitt arbete.  
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Lärarens roll som samtalsledare har i denna undersökning visat sig vara oerhört viktig för 
elevernas förmåga att kunna uttrycka sig. Rystedt och Trygg (2005) skriver att läraren har en 
viktig roll i att hjälpa eleverna vidare till nästa nivå i resonemanget. Eleverna kan med 
lärarens hjälp jobba snäppet över den nivå de befinner sig på och utveckla sin 
begreppsförståelse. Enligt en undersökning som jag tidigare varit med om att utföra 
(Pettersson, 2007) visade det sig att eleverna hade svårt att på egen hand kunna dra slutsatser 
och generalisera. I dagens skola sker mycket av elevernas inlärning genom att eleverna på 
egen hand får arbeta sig igenom en lärobok med hjälp av exempel i boken. När man jobbar på 
detta sätt får eleverna inte möjlighet att diskutera och på så sätt kunna generalisera och nå en 
högre abstraktionsnivå. Tyvärr blir också de mönsteruppgifter som är tänkta som en 
förberedelse till algebran ofta till vanliga additions- och subtraktionsuppgifter på grund av 
avsaknaden av den gemensamma diskussionen (Earnest, 2008). I diskussionsklassen fick 
läraren till uppgift att använda sig av frågor (bilaga 6) som skulle leda eleverna framåt i deras 
resonemang.  
 
Diskussionen tillsammans med läraren har också en annan funktion. ”Genom att samtala om 
matematiska problem kan läraren – som en slags katalysator – gå in och skapa konflikter i det 
felaktiga resonemang som eleven byggt upp. På detta sätt kan läraren hjälpa eleven att gå 
vidare i sin matematiska utveckling” (Löwing, 2006). Under mina undervisningstillfällen var 
det de ”felaktiga” svaren som jag anser gav de bästa och mest givande diskussionerna. 
Eleverna uppmanades att försöka fixa till mönstret så att den som svarat ”fel” skulle få rätt. 
Många kreativa lösningar kom upp och alla elever deltog aktivt i diskussionerna. För att en 
sådan diskussion ska vara möjlig i en klass krävs ett gott klassrumsklimat där olika åsikter och 
tankar tillåts. Båda klasserna hade ett mycket tillåtande klimat och detta möjliggjorde för mig 
att kunna ha många och bra diskussioner som kunde föra eleverna framåt. När man som lärare 
deltar i diskussionen har man även en möjlighet att fånga upp vissa svar från eleverna som 
hjälper till att föra resonemanget vidare. I min undersökning hade flera av grupperna i idk 
svårigheter att finna en gemensam definition av vad ett mönster är. Genom att lyfta fram 
svaret från den grupp som lyckats hitta en bra definition fick vi en gemensam definition att 
utgå ifrån. Eleverna som hade hittat på definitionen kände sig stolta och deras motivation att 
delta och komma med egna lösningar på problem ökade. Som lärare kan det vara bra att 
försöka använda sig av sådana uppgifter som har flera möjliga lösningar. Många av eleverna 
kan då känna att de bidrar till lösningen av problemet. Vid ett flertal tillfällen använde jag mig 
av sådana mönster. Eleverna tog snart till sig detta och fortsatte att leta alternativa lösningar 
även i andra uppgifter.  
 
 

4.2 Mönsterarbetet i klasserna 
 
Resultatet av min undersökning visar att eleverna i båda klasserna har uppskattat att jobba 
med mönster och de har tyckt att övningarna har varit roliga, engagerande och i vissa fall 
riktigt lustfyllda. Lärarna i båda klasserna har angivit att övningen med fyrfärgsproblemet var 
den övning som eleverna uppskattade mest. Den gav upphov till många diskussioner och 
lösningsstrategier. Skolverket gjorde en undersökning som handlade om elevers lust att lära 
(Lindqvist, 2003). I denna poängterades att de undervisningssituationer som engagerat och 
intresserat eleverna har kännetecknats av upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos både 
elever och lärare. Flera elever i klasserna har kommit ihåg mönsteruppgifterna när de kommit 
hem och de har presenterat dessa för sina föräldrar. Vid ett tillfälle kom en elev fram till mig 
på sin fritid och började prata med mig om lösningen på en av diagnosuppgifterna. Mönster 
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engagerar och inspirerar och därför anser jag att detta område lämpar sig alldeles utmärkt för 
gemensamma diskussioner och laborationer där eleverna får möjlighet att träna på att använda 
språket för att uttrycka matematik. 
 
Skolverkets mål för årskurs 3 och 5 fick ligga till grund för framtagandet av det material vi 
har jobbat med i denna undersökning. Materialet är varierande och konstruerat för att passa så 
många elever som möjligt. Baserat på min tidigare erfarenhet som lärare vet jag också att ett 
varierat material upplevs som motiverande och intresseväckande för både elever och lärare. 
Materialet är till stor del laborativt, men en stor tyngdpunkt har lagts vid att gemensamma 
diskussioner ska leda eleverna framåt. Rystedt och Trygg skriver i sin bok att vid ”arbete med 
laborativt material kan diskussioner kring ord och begrepp uppstå spontant bland eleverna då 
de själva upptäcker att de behöver ha tillgång till ett större ordförråd”. Eftersom det material 
jag har tagit fram också är tänkt att gynna diskussionen, som i sin tur stärker inlärningen, har 
jag tagit hänsyn till det faktum att laborativa uppgifter stärker elevernas inlärning och 
kommunikation med varandra och därför använt mig av sådana övningar. Wistedt (2001, 66-
68) skriver dock att det är viktigt att förstå att det finns ”gränser för vad kommunikationen 
kan bidra med när elever lär”. Hon menar på att eleverna inte alltid klarar av att argumentera 
för lösningar och lyssna till andras argument för att sedan klara av att dra slutsatser från detta 
resonemang. Det krävs att en vuxen person kommer in, som kan förstå vad eleven vill säga 
och kan hjälpa till att tydliggöra elevens tankar. 
 
 

4.3 Elevernas kunskaper före och efter genomförda lektionstillfällen. 
 
För att få reda på elevernas för- respektive efterkunskaper har jag använt mig av en diagnos. 
Valet av uppgifter gjordes med tanke på att alla elever skulle uppleva att de kunde klara av 
några uppgifter, men att ingen skulle kunna lösa alla uppgifter. Detta för att kunna ge en så 
god bild som möjligt av vad eleverna hade för kunskaper före och efter genomförda 
lektionstillfällen. I diagram 2 presenteras resultaten av diagnosen och där kan man se att mina 
krav gällande diagnosens svårighetsgrad har uppfyllts. I Löwings bok står bland annat att 
”diagnostisera har tyvärr under en längre period varit intimt förknippat med att ha prov”. 
Detta tog jag fasta på vid min presentation av mönsterdiagnosen i klassen. Jag presenterade 
diagnosen som ett ”knep och knåp häfte” för att minska den eventuella negativa 
spänningseffekt som kan uppkomma vid provtillfällen. I de klasser jag jobbat med tidigare har 
eleverna lärt sig vad en diagnos är och att den är till för att hjälpa dem. På grund av den korta 
tid jag hade till förfogande för denna undersökning fanns inte möjligheten att ta bort 
provstämpeln på ordet diagnos. Tyvärr var det vissa placeringsproblem vid båda 
diagnostillfällena. Rummet jag hade tillgång till var möblerat med bord och de flesta eleverna 
fick sitta två och två. Vid det första diagnostillfället upptäckte jag att några elever hade svårt 
att låta bli att titta på varandra, men de flesta eleverna klarade av detta bra. Jag hade berättat 
för eleverna att jag var intresserad av deras unika svar. Vid det andra diagnostillfället 
placerades pärmar eller lådor ut mellan eleverna för att minska möjligheten att titta på 
varandra. De flesta uppgifterna i diagnosen fungerade bra, men uppgift 8 borde ha 
kompletterats med en rad där eleverna skulle ha uppmanats att skriva hur de tänkte i valet av 
inringade Marsianer. Uppgiften fyllde ändå en funktion. Eleverna gillade verkligen denna 
friare uppgift och flera elever fortsatte att fundera över denna fråga efter diagnostidens slut. 
Tyvärr lade allt för många elever ner för mycket tid på denna uppgift vid det första 
diagnostillfället. Denna uppgift skulle ha passat alldeles utmärkt som diskussionsuppgift i 
stället.  
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Diagnosen kompletterades med den friare frågan ”Vad är ett mönster?” Eleverna gav en 
ganska god bild av vad de ansåg att ett mönster var. Alla ritade på sin nivå. I båda klasserna 
valde de flesta vid första tillfället att endast använda sig av bild för att illustrera vad ett 
mönster var (diagram 1). Endast 11 procent använde ord, och då i kombination med bild, för 
att beskriva mönster. En tredjedel av eleverna hade svarat på frågan med ett svar som föll helt 
utanför ramen av vad ett mönster är. Den vanligaste uppfattningen inom denna kategori av 
svar var att ett mönster är en geometrisk figur. Den troliga förklaringen till detta är att 
mönsterträning i böckerna ofta består i att eleverna ska göra klart ett mönster bestående av 
geometriska figurer. Efter genomförda lektionstillfällen visade det sig att 61 procent av 
eleverna använde sig av ord eller ord i kombination med bild för att beskriva vad ett mönster 
är. Det som dock inte syns i diagram 1 är den utveckling som skett i elevernas 
mönsterkonstruktion. De flesta av eleverna, som valde att förklara vad ett mönster är med 
hjälp av bild eller bild tillsammans med ord hade utvecklat sin förmåga att konstruera 
mönster. Mönstren är överlag mycket mer avancerade. Noteras kan också att vid det enskilda 
samtal som jag hade med eleverna efter några veckor kunde ytterligare några elever förklara 
vad ett mönster är.  
 
 
4.3 1 Kursplanens mål och elevernas utveckling 
 
Målen i matematik i årskurs 3 är så kallade uppnåendemål. Detta betyder att det är den nivå 
eleverna minst ska ha nått i slutet av årskurs 3. När jag tillverkade arbetsmaterialet tittade jag 
även på målen för årskurs 5 eftersom många elever bör vara en bit på väg mot dessa mål. I 
diskussionsklassen visade resultaten före och efter genomförda lektionstillfällen att eleverna 
hade gjort stora framsteg inom nästan alla områden. Särskilt god var utvecklingen vad det 
gäller konstruerandet av egna mönster samt att kunna se, upptäcka och fortsätta på talmönster. 
Tilläggas kan att tidpunkten för det andra diagnostillfället i diskussionsklassen inte var bra. 
Eleverna hade haft flera speciella aktiviteter tidigare på dagen och min lektion låg sist på 
fredagen. Flera av eleverna hade svårt att motivera sig att göra diagnosen och fick avbryta 
tidigare och rita i stället. I diagram 2 syns detta tydligt om man tittar på uppgift 1 och 9a. Där 
är resultaten sämre efter genomförda lektioner än före. Med hänsyn tagen till det faktum att 
diagnostillfället var flyttat till en mycket sämre tidpunkt än som var planerat, är resultatet 
mycket bra. Flera av eleverna hoppade över de flesta uppgifterna på de sista två sidorna. Om 
tidpunkten varit bättre är min gissning att resultatet blivit ett helt annat och att diskussionen 
givit utslag även i diagnosen. Även eleverna i idk visade på fina resultat. Deras andra 
diagnostillfälle låg bättre till än diskussionsklassens och jag upplevde att eleverna var 
koncentrerade under hela lektionen. Eleverna var motiverade att försöka göra ett bättre 
resultat än de gjort tidigare. Alla elever i denna klass hade utvecklats och de flesta av eleverna 
kände själva att de förbättrat sig. Klassernas utveckling vad det gäller diagnosen skiljer sig 
inte nämnvärt åt. Idk har visat på ett något bättre resultat än dk. Med i denna bedömning bör 
dock tas att flera av eleverna i dk var trötta och okoncentrerade under det sista 
diagnostillfället. Tiden är också en faktor att ta hänsyn till. Att bygga upp matematisk 
förståelse med hjälp av diskussion tar tid. Eleverna i denna undersökning har arbetat med 
mönster under två veckor och detta måste ses som en mycket kort period i sammanhanget.  
 
Materialet har fungerat bra och lärare och elever har varit nöjda. Eftersom inget alternativt 
undervisningssätt testats kan ingen jämförelse göras om någon annan undervisningsmetod 
hade fungerat bättre. Helt klart är dock att materialet fungerat i undervisningssyfte och 
eleverna har visat på en god utveckling, speciellt vad det gäller siffer- och talmönster. Om 
eleverna kommer att klara av mönsteruppgifterna på nationella proven i årskurs 3 finns inte 
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möjlighet att mäta ännu, eftersom dessa elever kommer att göra provet under vårterminen 
2009. Men i kursplanens mål för årskurs 3 (Skolverket, 2008) anges, att eleverna ska ”kunna 
fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster” samt ”kunna beskriva mönster i enkla 
talföljder”. De resultat som min undersökning pekar på visar att de flesta av eleverna i nuläget 
klarar av dessa moment mycket bra, så min förhoppning är att mitt arbete ska resultera i en 
högre måluppfyllelse vad det gäller mönsteruppgifterna på det nationella provet. Min 
förhoppning är även, att den lust och tilltro till den egna förmågan som jag jobbat för att 
försöka ta fram hos eleverna kan gynna även den övriga känslan för matematik. 
 
 

4.4 Förslag till fortsatt forskning och praktisk tillämpning 
 
Det skulle vara intressant att se hur dessa två klasser klarar de mönsteruppgifter som finns i 
det nationella provet i matematik samt att göra en jämförelse mellan diskussionsklassen och 
icke diskussionsklassen. Det vore även intressant att arbeta vidare och hela tiden ha 
mönstertänkandet aktivt inom alla ämnen. Mönsterträning räknas ofta till matematiken men 
under hela livet har man nytta av att kunna se mönster och att kunna generalisera och se större 
sammanhang. Spännande vore också att kunna fortsätta att använda sig av frågorna från 
diskussionsklassen. Dessa frågor kan med stor fördel användas i all matematikundervisning 
för att hjälpa eleverna att nå en högre abstraktionsnivå.  
 
Under min undersökning uppmärksammades att några elever som har jobbigt med läsning och 
skrivning hade mycket lätt för att se, upptäcka och konstruera mönster. Mina tankar kretsade 
mycket kring dessa barn. Jag gjorde en sökning på Internet och fann att en doktorsavhandling 
(Ingesson, 2007) var gjord, där det framgick att många elever med dyslexi hade en god 
förmåga att se mönster. Kan det vara så att elever med dyslexi och med god förmåga att se 
mönster kan vara hjälpta av att lära sig språk med hjälp av grammatik, som ju är språkets 
mönster? Jag var med om ett pilotprojekt för 12 år sedan, där ett material för vuxna 
dyslektiker skulle omarbetas för att också kunna passa för barn. Materialet var konstruerat på 
ett sådant sätt att man byggde upp språket med hjälp av grammatik. Skolan jag jobbade på har 
fortsatt att jobba med detta material och när jag senast pratade med dem berättade de att 100 
procent av eleverna hade klarat nationella provet i svenska i årskurs 5. Det skulle vara mycket 
intressant att undersöka kopplingen mellan dyslexi, mönster och grammatik. Jag kontaktade 
Ingesson (bilaga 13) för att fråga om hon hade hört talas om någon som forskade inom detta 
område. Så vitt hon visste var det ingen som gjort denna koppling och påbörjat någon 
forskning. Kanske är detta den viktigaste upptäckt jag gjort under mitt arbete kring mönster. 
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BILAGOR 
      Bilaga 1
      sid 1(4) 

 
 
 
1. Titta på tavlan! Där finns starten till detta mönster. Fortsätt och gör 
mönstret klart. 
 
 
 
 
 
 
2. Kan du klura ut hur jag har tänkt här? Gör klart mönstren! 
 
            

            

            

 
 
            
            
            
            

   Uppgift hämtad ur Mönsterarbete Pettersson(red) 2007 
 
3. Nu är det din tur. Hitta på ett klurigt mönster. Du måste veta svaret själv. 
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4. Gör färdigt talmönstren.    Bilaga 1 
      sid 2(4) 
 

1 2 3 4      10
9 8 7       0 

 
 

1 2 3 4 5 4 3 2 1 
2 4      4  

   Uppgift hämtad ur Mönsterarbete Pettersson(red) 2007 
 
5. Här kommer ett till talmönster. Det här är klurigt. Lycka till! 
 

1 1 2  2 2   3       
 

 5     12
   Uppgift hämtad ur Mönsterarbete Pettersson(red) 2007 

 
 
 
 
6. Vilka tal fattas? 
 
 

 
 
 
 
 
 
     Uppgift hämtad ur Mattecirkeln 
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7. Rita färdigt bilderna så att de blir lika på båda sidor  Bilaga 1 
      sid 3(4) 

  Uppgift hämtad ur Mattecirkeln 

 
 
8. 

 
     Uppgift hämtad ur Mattecirkeln 

 
9. Fortsätt bokstavsmönstren. 
 

a) AÖBÄCÅ__________________________ 
 
b) ESSFTTGUU_______________________ 

Uppgift hämtad ur Mattecirkeln 
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10. Här är riktigt kluriga mönster.    Bilaga 1
      sid 4(4) 
 

11 21 31        

 
7 12 17 22       

 
1331 2442 3553        

   Uppgift hämtad ur Mönsterarbete Pettersson(red) 2007 

 
 
11.          Magisk kvadrat. Fyll i de tal som saknas. 
 

 
4 

 
 

 
2 

   

   
6 

             Magisk summa =15          
 
 
 
12. Om du får tid över kan du göra flera mönster. 
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Vad diagnosens uppgifter mäter för kunskap   Bilaga 2 
      sid 1 
Kursplanens mål för åk 3 är markerade med * 

 Fortsätta 
på geo-
metriska 
mönster* 

Konstruera 
geometriska 
mönster* 

Fortsätta  
på 
mönster 

Konstruera 
mönster 

Fortsätta 
på enkla 
talföljder
* 

Fortsätta 
på avanc 
talföljder 

Kunna 
formulera 
sig? 

1 X  X     
2a X  X     
2b X       
3  X  X    
4a   X  X   
4b   X   X  
5   X   X  
6a   X   X  
6b   X   X  
7   X     
8       X 
9a   X     
9b   X     
10a   X  X   
10b   X  X   
10c   X  X   
11   X X  X  
12  X?  X X? X?  
        

Vad är 
mönster

? 

 X  X   X 
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Lärarkommentarer    bilaga 3  
 
 
Diskussion:  I denna del kan du som lärare fylla i hur diskussionen gick under 

övningstillfället. Skriv en kommentar runt några av följande frågeställningar: 
  

- Skedde någon diskussion i inledningsfasen? Vad handlade den om? 
- Diskuterade eleverna något speciellt när de arbetade? 
- Vad handlade den avslutande diskussionen om? Drog ni några slutsatser 

tillsammans? 
 
Elevaktivitet: -     Vad tyckte eleverna om övningen? Rolig, tråkig, lätt, svår, spännande osv 

- Förstod eleverna vad de skulle göra? 
- Hur arbetade eleverna med uppgiften? 
- Vad tror du att eleverna fick ut av uppgiften? 

 
Material: -    Hur fungerade övningen? 

- Var instruktionerna lätta eller svåra att förstå? 
 
Övrigt: Här har du som lärare möjlighet att fylla i övriga intressanta saker som du tycker 

bör komma fram. 
 
 
 
Övning Diskussion Elevaktivitet Material Övrigt 

 
 

1 

    

 
 

2 

    

 
 

3 

    

Detta är en förminskad variant av originalet. 
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Presentation     Bilaga 4 
      sid 1(2) 
 
Jag heter XXXXX  och har jobbat som lärare sedan 1994. Under de senaste åren har jag 
väntat på att speciallärarlinjen ska öppna igen för att jag ska kunna vidareutbilda mig inom 
matematik. För att få gå speciallärarutbildningen krävs att jag har skrivit en c-uppsats, vilket 
inte ingick i min lärarutbildning. Därför sitter jag nu i skolbänken igen och tänker använda 
mina tidigare erfarenheter i min c- uppsats. Syftet med uppsatsen är att göra ett material som 
förbättrar elevernas förmåga att upptäcka och se mönster. 
 
Under alla år, som matematiklärare, tycker jag mig ha sett att många elever har svårt med de 
mönsteruppgifter som finns på nationella proven. Eftersom jag har iakttagit detta i såväl år 2 
(numera år 3), år 5 och år 9 tycker jag att det skulle vara intressant att jobba runt, vad jag som 
lärare, kan göra för att hjälpa eleverna att se mönster. Min studie börjar med en diagnos för att 
få reda på vad varje elev kan. Sedan kommer eleverna att få jobba under en två veckors period 
med materialet som jag har tagit fram. Sedan kommer jag att ge eleverna samma diagnos igen 
för att se om de har utvecklat sin förmåga att upptäcka och se mönster. Eleverna brukar 
uppskatta att få jobba med mönster. De brukar känna att matematiken blir roligare. 
Förhoppningsvis kommer de även att känna en större tilltro till sin egen 
problemlösningsförmåga efter att projektet är avslutat. 
 
 Mina frågor till er är: 
 

1. Går det bra att jag kommer dessa dagar och veckor, eller har jag lyckats pricka in 
någon studiedag, friluftsdag etc? 

2. Vilka tider passar? 
3. Finns någon lokal som vi kan vara i? 
4. Kan skolan stå för materialet? Pennor, papper och kopieringskostnader (Projektet 

kommer inte att innebära några större kostnader. Inga speciella inköp kommer att 
behöva göras. De inköp som eventuellt behöver göras står naturligtvis jag för). 

5. Kan Du som lärare tänka dig att skriva en kort kommentar angående hur varje 5-10 
minuters uppgift har fungerat? 

6. Vill ni att de 5-10 minuters uppgifter jag tar fram räcker även till fyrorna i respektive 
klass? 

7. Vill ni att jag förbereder en bilduppgift till båda klasserna som har temat mönster? 
8. Kan jag få ge en matematikläxa?  
9. Vilken dag skickar ni hem information till föräldrarna? 

 
 
 
 
Mvh XXXX      tel: xxxxx 
 
Ring gärna om det är något ni funderar över! 
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Förslag till upplägg år 3 – matematik –mönster  Bilaga 4 
      sid 2(2) 
 
v.36 Brev till elever och föräldrar angående min önskan att eleverna i år 3 ska ingå i 

min studie gällande mönster. Jag kommer att behöva tillstånd från föräldrarna 
för att eleverna ska få delta i min undersökning.  

 
v.38 Jag kommer och hämtar svarslapparna på skolan. 
 
v.39 Jag kommer till skolan och skulle vilja låna eleverna – varje trea för sig – under 

45 minuter. Kommer att introducera arbetet och eleverna kommer att få göra en 
diagnos.  

 
v.40 Mönsterarbete. Jag vill träffa varje trea var för sig under 45 minuter. I och med 

denna träff kommer Du som klasslärare att få fyra 5-10 minuters uppgifter som 
det är bra om eleverna får tillfälle att göra under kommande vecka. Gärna en 
uppgift per dag. 

 
v.41 Mönsterarbete. Jag vill träffa varje trea var för sig under 45 minuter. Även 

denna gång skickar jag med fyra uppgifter som det är bra om eleverna får 
möjlighet att göra under kommande vecka. 

 
v.42 Jag vill träffa varje trea var för sig under 45 minuter - avslutande diagnos. 
 
v.45 Kommer och hälsar på klasserna och vill prata med alla elever – enskilt - om 

diagnosresultaten. 
 
 
 
Detta är ett förslag från min sida. Kom gärna med synpunkter gällande upplägg, tider, och 
dagar. 
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Hej!      Bilaga 5 
Jag heter XXXXX och har jobbat som lärare sedan 1994. Under de senaste åren har jag väntat 
på att speciallärarutbildningen ska återinföras. För att få gå speciallärarutbildningen krävs att 
jag har skrivit en c-uppsats, vilket inte ingick i min lärarutbildning. Därför sitter jag nu i 
skolbänken igen – på Högskolan i Gävle – och tänker använda mina tidigare erfarenheter i 
min c- uppsats.  Syftet med uppsatsen är att pröva hur mitt sätt att arbeta med mönster 
påverkar elevernas förmåga att upptäcka och se mönster. 
 
Under alla år, som matematiklärare, tycker jag mig ha sett att många elever har svårt med de 
mönsteruppgifter som finns på nationella proven. Eftersom jag har sett detta i såväl år 2 
(numera år 3), år 5 och år 9 tycker jag att det skulle vara intressant att jobba med, vad jag som 
lärare, kan göra för att hjälpa eleverna att se mönster.  
 
Jag tänker jobba på följande sätt 
 

1. Alla barn i trean i xxxxskola får göra en diagnos för att ta reda på vad de kan innan vi 
börjar jobba med området. 

2. Jag kommer, tillsammans med klassens lärare, att jobba med mönster under en två 
veckors period. 

3. Barnen i trean får göra diagnosen igen för att se vad de har lärt sig under dessa veckor 
 

Eleverna brukar uppskatta att få jobba med mönster. De brukar känna att matematiken blir 
roligare. Förhoppningsvis kommer de även att känna en större tilltro till sin egen 
problemlösningsförmåga efter att projektet är avslutat. 
 
Jag kommer att använda mig av diagnoserna i min c-uppsats, men barnens namn kommer inte 
att finnas med. Om ni tycker att det är ok skulle jag gärna vilja dokumentera det vi gör med 
hjälp av digitalkamera. Dessa kort kommer att användas under min redovisning av c-
uppsatsen, men kommer inte att finnas med i min c-uppsats. Naturligtvis kommer inga namn 
att finnas med tillsammans med bilderna. 
 
Finns det några frågor och synpunkter kontakta mig gärna! 
 
Mvh 
 
XXXXXXXX   tel XXXXXXX  
 
Jag godkänner att mitt barns svar i diagnosen - utan namn - kommer att användas i C-
uppsatsen 
 
 Ja  Nej 
 
Jag godkänner att mitt barn finns med på bild - utan namn – vid presentationen av c-
uppsatsen. 
 
Ja   Nej 
 
Målsmans underskrift:_____________________ Barnets namn:___________________ 
Lämna in lappen till klassläraren senast torsdag 18 september. ▲■▲■ ? 
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Instruktioner till läraren i klassen som ska diskutera  Bilaga 6 
 
Din uppgift är att, genom att uppmuntra till diskussion, ge eleverna möjlighet att nå en högre 
abstraktionsnivå.  
 
Under arbetets gång ska de vuxna som arbetar i klassrummet ställa frågor som: 
 
- Hur vet du det? 
- Hur tänker du då? 
- Vad händer om…..? 
- Kan det vara på något annat sätt? 
 
Avsluta varje pass med att gemensamt formulera vad ni har kommit fram till 
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Lektion: Hur har jag tänkt?  Bilaga 7 
      sid 1(2) 
Målet med lektionen: Att alla ska förstå hur enkla mönster är uppbyggda. Att få eleverna att 
se och uppleva skönheten i matematiska mönster. Eleverna ska prata ned läraren och med 
varandra om begreppet mönster.  
 
Tid: 40min 
 
Utrustning: Linjal, penna, sudd, tiokamratpapper, tusch/färg pennor, färgat papper att 
montera upp sitt mönster på, sax, lim 
 
Under lektionens gång kommer jag som lärare att upprepa definitionen av vad ett mönster är. 
 
Def: Ett mönster är något som upprepar sig på ett regelbundet sätt.  
 
Övning 1:  Använd dig av eleverna i klassrummet. Ställ upp dem pojke – flicka – pojke  - 

pojke  - flicka 
Fråga: Hur tror du att jag har tänkt? Kan någon lista ut hur jag ska fortsätta att 
placera ut er? 

 
Övning 2: Använd dig av eleverna i klassrummet. Ställ upp dem kort hår – långt hår –  hår – 

kort hår – långt hår 
Fråga: Hur tror du att jag har tänkt? Kan någon lista ut hur jag ska fortsätta att 
placera ut er? 

 
Övning 3:  Rita på tavlan.  

Fråga: Hur tror du att mönstret kommer att fortsätta? Varför tror du att 
mönstret fortsätter så? 

 
När eleverna kommer till den tredje uppgiften kan vissa problem uppstå. 
Mönstret börjar mitt i. 
Fråga: Hur tror du att mönstret kommer att fortsätta? Varför tror du att 
mönstret fortsätter så? Varför ser mönstret ut som det gör i början? 
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      Bilaga 7 
      sid 2(2) 
Övning 4: Pulsövning 

Prata med eleverna om att mönster finns överallt. T ex i musiken. Gör en 
jämförelse med att spela trummor. Klappa och stampa en puls som består av: 
klapp-stamp-klapp-stamp. 
Fråga: Hur tror du att pulsen fortsätter? 
På börja en ny puls. Klapp-klapp-stamp-klapp-klapp-stamp.  
Fråga: Hur tror du att pulsen fortsätter? 
Eleverna får vara med och klappa och stampa så fort de har uppfattat mönstret. 
 

 
Övning 5: Tiokamrat mönster 
 

1. Visa först eleverna hur uppgiften ska påbörjas. 
2. Be eleverna ta fram linjal, blyertspenna och sudd. 
3. Påpeka att det är mycket viktigt att vara noggrann! 
 
Instruktioner: Eleverna ska använda sig av medföljande blad och med hjälp av pennan och 
linjalen dra streck mellan talen - två och två- som bildar talet 10 tillsammans 
(tiokamrater).  
När de är klara med detta ska de visa dig som lärare vad de har gjort. Sedan ska eleverna 
färglägga kurvan. Snyggast blir det om eleverna använder tusch. Montera upp mönstret på 
ett färgat papper. 
 

 

 
 
Avslutande diskussion: 
 

1. I dag har vi jobbat med mönster. Vad är ett mönster egentligen? 
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5-10 minutersövningar   Bilaga 8 
      sid 1(9) 

 
1. Eleverna tränar på att fortsätta på redan givna mönster samt att prova på att konstruera 

egna mönster. Arbetsblad ”Träna på mönster 1”. 
 
2. Spel - Räkna till 21. 

- Visa först eleverna hur spelet går till genom att göra den tillsammans med en 
annan vuxen eller någon i klassen. 

- Dela in barnen två och två. Låt dem spela spelet några gånger tillsammans. 
Sedan kan de byta spelkompis. 

- Finns det något knep så att man kan vinna varje gång? Är det bäst att börja 
spelet? 

 
Spelets regler: 
 

- Förlorare är den som måste säga 21. 
- Spelare 1 får välja om han vill säga 1 eller 1,2 eller 1,2,3. 
- Nu är det spelare 2 som får fortsätta på talraden där spelare 1 slutade. Har 

spelare 1 valt att sluta på 3, så börjar spelare 2 med att säga 4. Spelare 2 kan nu 
välja om han/hon vill säga 4 eller 4,5 eller 4,5,6.  

- Spelet fortsätter med att spelare 1 och 2 växelvis turas om att säga ett, två eller 
tre tal. 

 
 

3. Prata om att man kan göra mönster med hjälp av siffror också. Visa följande exempel 
på tavlan: 
 
2  4 6 8 Hur tror ni att mönstret  

fortsätter? Och varför? 
 
15  13 11 9 Hur tror ni att mönstret  

fortsätter? Och varför? 
 
2  2 4 6 Hur tror ni att mönstret  

fortsätter? Och varför? 
 
 

Eleverna får efter denna instruktion träna på att fortsätta på redan givna siffermönster samt 
att kunna konstruera egna mönster. Arbetsblad ”Träna på mönster 2”. 
 
Avslutning: Avsluta med att gå igenom stencilen tillsammans. Eleverna får berätta hur de 
har resonerat kring respektive uppgift. 
 

 
4. Dela in eleverna i grupper om fyra personer. Ge dem ett papper och låt varje grupp 

jobba 3-4 minuter med att ta fram minst ett klurigt mönster. Varje grupp får i tur och 
ordning gå fram till tavlan och presentera sitt mönster. De övriga eleverna får ge 
förslag på hur de tror mönstret ska fortsätta. 
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Bilaga 8 
sid 2(9) 

5. Symmetriövning 
Inled med att se vad eleverna kommer ihåg om symmetri. Hur är det med 
människokroppen? Hur är det med alfabetet? Gå igenom de stora bokstäverna A-H 
tillsammans. Vilka är symmetriska/icke symmetriska? Tänk på att symmetri kan vara både 
horisontell, vertikal och diagonal. (F och G är de som är icke symmetriska). Visa boken 
om symmetri. Den kan stå framme så att eleverna vid tillfälle kan titta i den. 

 
 

6. Fyrfärgsproblemet. 
 
Fakta:  Ett berömt och hundra år gammalt problem.  
 

Problemet: Det behövs högst 4 färger för att färglägga en karta så att länder som 
gränsar till varandra har olika färg. Är det verkligen sant? 
 

Nu är det elevernas tur att försöka. Dela ut en karta till var och en och be dem välja ut fyra 
färgpennor. 
 
Instruktioner -Börja med att färglägga femhörningen i mitten och arbeta dig utåt kanterna. 
 -Två länder(fält) som ligger bredvid varandra får inte ha samma färg. 
 -Försök att klara dig på 4 färger. Ta in en femte färg bara i nödfall. 

 
 
7. Magiska kvadrater.  
 
 

Fakta: Magiska kvadratens historia sträcker sig, enligt flera kinesiska legender, mer än 4 000 
år tillbaka, till kejsaren Yu-Huangs tid. I dessa legender fick kejsaren en gång syn på den 
gudomliga sköldpaddan vid floden Los stränder. På sköldpaddans rygg fanns ett mönster av 3 
x 3 rutor, och i rutorna fanns ett antal prickar som symboliserade talen 1 till 9. Summan var 
densamma på de tre raderna och i de tre kolumnerna och de två diagonalerna. Talen bildade 
en magisk kvadrat av tredje ordningen - Lo Shu ( http://fof.se/main/hjarnbruk/01_1bruk2.htm) 

 
Instruktioner Placera ut talen 1-9. Ett tal i varje ruta. Varje tal får bara förekomma en gång. 

Summan ska bli 15 vågrätt, lodrätt och diagonalt. Gör nedanstående kvadrat 
tillsammans. Låt sedan eleverna jobba två och två med lappen ”Magiska 
kvadrater”. De är tänkt att de först ska göra den halvfärdiga kvadraten och sedan 
försöka göra en egen (två och två). För de elever som tycker att detta är svårt 
kan det hjälpa att få små lappar (eller knappformar) med siffrorna 1-9 som de 
kan lägga i rutorna. 

 
4 

 
3 

 

   
1 

 
2 
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8. Gör klart mönstret.     Bilaga 8 
sid 3(9) 

 
Dela in barnen i grupper - sex och sex. Alla barn får ett blankt papper där de uppmanas att 
göra ett mönster. De får ca 3 minuter på sig. Därefter skickas papperna ett steg till höger. 
Det papper eleven nu får har ett påbörjat mönster som det gäller att fortsätta på under en 
och en halv minut. Därefter skickas pappret vidare till höger. Papperet skickas vidare tills 
eleven som gjorde mönster har fått tillbaka sitt mönster. Eleven ska nu rätta sitt papper. 
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      Bilaga 8  
      sid 4(9) 

 
 

1. Fortsätt på mönstren! 
 
a)  
 
 
b) 
 
 

2. Använd tre färgpennor. Färglägg så att det blir ett färgmönster 
 

 
 
 
 
 

3. Gör klart mönstret 
 
 
 
 
 

9. Stryk över de rader som inte är ett mönster. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BÄSTBÄSTBÄSTBÄSTBÄ 
 
QRSTQRSTQRSTQSTR 
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      Bilaga 8 
                    sid 5(9) 

Gör färdigt mönstren! 
 
 

               

               

 
                    

                    

                    

 
 

                

                

                

                

 
 
 
 

Nu är det din tur! Hitta på starten till egna mönster. Låt en kompis fortsätta. 
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      Bilaga 8 
         Sid 6(9) 

 
 

Gör klart mönstren. 
 

3 6 9 ____ 15 ____ 21 
 
 
20 15 10 ____ ____ 
 
 
4 10 16 _____ ____ ____ 
 
 
2 20 202 2020 ____ ____ 
 
 
11 ____ 33 44 55 ____ ____ 
 
 
1 10 100 1000 ______  ______ 
 
 
Hur har jag tänkt här? Skriv det tal som fattas i varje cirkel. 
 
 

 
 

     _____ 
 
5      30     10 
 
        10 

     ____ 
 
6      30     5 
 
        10 
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      Bilaga 8 
      sid 7(9) 
Här kommer ett riktigt svårt mönster! Jobba gärna tillsammans med den som sitter bredvid. 
 
 

1 2 3 5 8 13 ___ 
 
Gör klart mönstret. 

50 41 32 ____ 14 ____ 
 
Hur tror du att jag har tänkt här? 

50 30 90 0 70 60 ____ 
50 70 10 100 ___ 40 20 
 
 
Nu är det din tur att hitta på siffermönster. Låt en kompis göra klart när du är färdig. 
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Bilaga 8 
    sid 8(9) 

 
Fyrfärgsproblemet 

 
 

    Uppgift hämtad från boken ”Matte med mening”. 
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      Bilaga 8 
      sid 9(9) 
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      Bilaga 9 
 
 

 
Mönster finns överallt! Det är faktiskt nästan lite läskigt när man börjar lägga 
märke till att mönster finns överallt. Jag vill att tittar dig runt omkring hemma. 
Vilka mönster ser du hemma hos dig? Rita och skriv. 
      Lotta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extra: Försök att hitta på ett riktigt klurigt mönster. Kanske det är så klurigt 
att inte ens jag kan lösa det. 
 
 



 43

Lektion – Det vackra med mönster. Bilaga 10 
        sid 1(3) 
Tid: 35min 
 
Utrustning: Penna, sudd, symmetripapper, frukt och grönsaker, kniv, skärbräda, 
vardagsföremål som visar på mönster. 
 
Målet med lektionen: Att eleverna ska få uppleva skönheten och det fantastiska med mönster. 
Att upptäcka att mönster finns överallt. Att eleverna får se hur vanligt det är med symmetri 
samt får möjlighet på att träna på att färdigställa symmetriska bilder. Att eleverna får träna på 
att uttrycka vad ett mönster är för dem. Att väcka intresset och lusten till matematiken. 
 
Övning 6: Börja med att repetera. Vad är ett mönster? Fråga eleverna hur de skulle förklara 
vad ett mönster är. Be dem förklara för de elever som sitter vid bordet. Alla ska förklara. De 
ska sedan komma överens om vilken förklaring de tyckte förklarar begreppet mönster bäst. 
Detta förslag presenteras sedan för den stora gruppen. 
 
Övning 7: Titta på olika mönster på saker som jag har med. Dukar, bilder, smycken, 
naturföremål. Prata om dessa.  
 
Övning 8 Vissa av sakerna är symmetriska. Är det någon som har hört ordet symmetrisk? Vad 
betyder det? Titta på frukten och grönsakerna. Vilka av dessa är symmetriska? Låt eleverna 
göra symmetriövning.  
 
Övning 9: Vi sitter tillsammans och äter den frukt och de grönsaker som vi har tittat på. Under 
tiden pratar vi om:  
 
- vad vi har lärt oss om mönster. 
- att mönster finns överallt.  
- att det är jättebra att kunna se och upptäcka mönster för att kunna bli bättre på matte. 
- olika bra böcker som handlar om matte och mönster. 
 
Dahl, K (1998) Ska vi leka matte? Italien: Alfabeta bokförlag. 
Dahl, K (1999) Kvadrater, hieroglyfer och smarta kort.  Italien: Alfabeta bokförlag. 
Devonshire, H (1995) Symmetri. Italien: Berhgs förlag AB. Stockholm 
Enzensberger, H. M (1997) Sifferdjävulen. Norge: Alfabeta bokförlag. Stockholm. 
Poskitt, K (2005) Fängslande matematik. Finland: Argasso bokförlag. 
 
 
 
Övning 10: A  E       F 
                B     C        D 
 
Vilka bokstäver ska stå över linjen och vilka stå under linjen? Eleverna får gissa hur jag ska 
fortsätta placera ut alfabetets bokstäver.  
Facit: Bokstäverna som består av enbart raka sträck står över linjen. Övriga står under linjen. 
 
Berätta vad vi ska göra nästa gång. 
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      Bilaga 10 
      sid 2(3) 
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      Bilaga 10 
      sid 3(3) 

 
Uppgift hämtad ur boken ”Shapes and spaces”. 
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Bilaga 11 
Hej och tack! 
 
Jag vill passa på att tacka för att jag har fått jobba tillsammans med era 
barn. Under fyra veckors tid har vi jobbat tillsammans med mönster, och ni 
ska veta att jag har sett en jättestor utveckling i barnens förmåga att se och 
upptäcka mönster! Det är alltid roligt att få möjlighet att komma och besöka 
en ny skola. Treorna har verkligen fått mig att känna mig välkommen med mina 
mönsteruppgifter. De har varit glada och mycket positiva fast mina kluriga 
uppgifter ibland krävt mycket koncentration och tankeverksamhet. 
 
Idag (fredag) har jag avslutat med klasserna och haft enskilda samtal med 
varje elev för att ert barn ska få möjlighet att se sin egen utveckling. Fråga 
gärna ert barn hur det hade gått för dem. De resultat som jag anser att 
lärarna och ni föräldrar kan ha nytta av att känna till kommer jag att lämna 
över till klasslärarna, så att de kan använda sig av dessa i sin undervisning. Om 
du som förälder undrar över något gällande mitt arbete eller resultat för just 
ditt barn är du välkommen att kontakta mig eller barnets klasslärare.  
 
Nu är det upp till mig att försöka få ihop alla fina resultat till en c-uppsats. 
Uppsatsen kommer att handla om hur era barn har utvecklats inom området 
mönster (Naturligtvis finns inga namn med, inte ens på skolan). När uppsatsen 
är färdig kommer den att läggas ut på nätet. Jag återkommer med uppgifter 
angående detta. 
 
 
TIPS!! 
Jag skulle vilja ge er föräldrar ett tips. Mönster finns överallt och mycket av 
all inlärning bygger på att du kan se och upptäcka mönster. Jag har många 
gånger upplevt att barnen blir hjälpta, i alla ämnen, av att träna lite extra på 
mönster. Utmana era barn när det finns tillfälle. Lös gåtor, uppmuntra 
annorlunda lösningar på problem, prova Sudoko, påpeka mönster som finns 
runt omkring er i vardagen osv. Hjälp barnen med matteläxan och försök få 
dem att se ett mönster i de uppgifter de gör. Matematik kan vara roligt, 
spännande och till och med vackert! Det är i varje fall vad jag har försökt få 
era barn att se. 
 
      
    Lotta Pettersson 
      
    tel: XXXXX 
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      Bilaga 12 
Tabell 1: Vad lektionsövningarna tränar. Kursplanens mål för åk3 är markerade med * 

 Fortsätta 
på geo-
metriska 
mönster* 

Konstruera 
geometriska 
mönster* 

Fortsätta 
på 
mönster 

Konstruera
 egna 
mönster 

Fortsätta 
på enkla 
talföljder*

Fortsätta 
på avanc 
talföljder 

Kunna 
formulera 
sig 
muntligt 

Uppleva 
skönheten 

Övning 
1   X    X  
Övning 
2   X    X  
Övning 
3 X  X    X  
Övning 
4   X    X X 
Övning 
5   X  X   X 
Övning 
6       X  
Övning 
7       X X 
Övning 
8   X     X 
Övning 
9       X X 
Övning 
10   X    X  
 
 
Tabell 2: Vad 5-10 minuters övningarna tränar. 
Kursplanens mål för åk 3 är markerade med * 

 Fortsätta 
på geo-
metriska 
mönster* 

Konstruera 
geometriska 
mönster* 

Fortsätta 
på 
mönster 

Konstruera
mönster 

Fortsätta 
på enkla 
talföljder*

Fortsätta 
på avanc 
talföljder 

Kunna 
formulera 
sig 
muntligt 

Uppleva 
skönheten 

Övning 
1 X X X X   X  
Övning 
2   X  X  X X 
Övning 
3   X X X X X  
Övning 
4 X X X X X X X  
Övning 
5       X X 
Övning 
6        X 
Övning 
7   X X X  X X 
Övning 
8 X X X X X? X? X  
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Bilaga 13 
 

Kommunikation med Gunnel Ingesson 
2008-11-24 kl 23.01 
 
Hej! 
 
Intro…. 
  
Valde ämnet mönster eftersom jag sedan många år tillbaka noterat mina elevers svårigheter inom 
detta område. Uppsatsen ska vara klar om en och en halv vecka och nu i uppsatsens slutskede kom 
en liten "biprodukt" upp. Jag kunde notera att hos barn med trolig dyslexi fanns en mycket god 
förmåga att se och upptäcka mönster. Detta intresserade mig mycket och jag började fundera över hur 
jag som lärare skulle kunna använda mig av denna kunskap. Skulle det kunna vara så att elever med 
dyslexi generellt har en högre förmåga att se och upptäcka mönster. Sökte på internet och fann ett 
kort utdrag angående din doktorsavhandling. Jag blev mycket inspirerad av att läsa om dina 
upptäckter. Samtidigt drog jag mig till minnes en pilotutbildning jag gick för 12 år sedan. Uppgiften var 
att omarbeta ett material som fungerat väl för vuxna dyslektiker så att det skulle passa för barn. 
Materialet fungerade utmärkt och 100% av eleverna på skolan klarade godkänt på nationella provet i 
svenska. Materialet byggde på att eleverna skulle lära sig läsa och skriva med hjälp av grammatik som 
man skulle kunna säga är språkets mönster. 
  
Nu till mina funderingar 
  
1. Har du sett ett samband mellan mönster och dyslexi? Skulle du kunna berätta lite kortfattat om 
detta? 
2. Finns det någon tidigare forskning gjord gällande dyslexi, mönster och grammatik? 
  
Mycket intresserad av att få ett svar på dessa funderingar. Det skulle betyda mycket för mig! 
  
mvh Lotta Pettersson 
 
Svar från Gunnel Ingesson2008-11-25 kl 09.48 
 
I all hast - när det gäller mönsteruppfattning  så är det en huvudsakligen högersidig 
hjärnfunktion,   medan språk och läsning är funktioner som styrs från vänster hjärnhalva i 
huvudsak.  Dyslektiker har en dysfunktion i denna sidan av hjärnan så det är inte så konstigt 
om de utvecklar högersidiga funktioner såsom mönsteruppfattning. detta fann jag i mitt 
projekt,  de hade  utvecklat sin förmåga till visuospatial analys och konstruktion bättre än 
deras jämnåriga.  Mönsteruppfattning och algebraiska  beräkningar har samband  såtillvida att 
man ser ett tal som ett mönster. De barn som har nedsatt mönsteruppfattning har ofta svårt för 
tankegångar som att "låna" från tiotal till ental  till exempel och har ofta svårt att "förstå" 
matematik. Detta har alltså inget som helst samband med dyslexi.  
När det gäller grammatik, pragmatik och prosodi i språket så är det mestadels också 
huvudsakligen högersidiga funktioner. Det gör att  barnen med hjälp av sin bättre fungerande 
högerhjärna skulle kunna ta hjälp av den så att säga. Men jag har faktiskt inte sett att det på 
senare tid finns någon forskning som tyder på att man effektivt kan använda sig av den 
grammatikmetod som du refererade till.  
Bästa hälsn 
Gunnel  
 
Gunnel Ingesson 
Universitetslektor 
Inst f psykologi 
Lunds Universitet  
Box 213,  SE-221 00 Lund 


