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Förord  
 

Ett stort tack till de pedagoger som deltagit i mina intervjuer och observationer, tagit sig tid och delat 

med sig av sina erfarenheter och tankar. Utan ert engagemang och intresse hade detta arbete inte 

kunnat genomföras. Till min handledare, Susanne Engström, som gav mig goda råd, visade förståelse 

och stort stöd med min svenska vill jag också rikta ett varmt tack. Jag uppskattar ditt tålamod och 

engagemang samt våra möten med många intressanta samtal som gav mig inspiration.  

Sist vill jag tacka Uppsala universitets språkverkstad för allt stöd, mina elever, vänner och min familj 

som stödde mig på olika viss, uppmuntrat, visat tålamod och förståelse ... 

ありがとうございました。 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna undersökning är att studera och analysera hur verksamma matematiklärare i 

årskurs 8 uppfattar och undervisar problemlösning av geometriska talmönster. Genom att 

ställa didaktikens vad, hur och varför-frågor undersöktes lärarnas undervisningsstrategier med 

hjälp av intervjuer och observationer under lektioner. Arbetet handlar om att se hur lärare 

vägleder elever att gå ifrån det konkreta till det abstrakta inom matematiken. Att upptäcka 

talmönster handlar om att hitta relationer samt mönster mellan tal och generalisera detta 

samband i ett algebraiskt uttryck. Problemlösning av talmönster är av många forskare sett som 

en ingång till djupare förståelse för algebra och det är därför en lämplig uppgift för eleverna. 

Däremot upplever de flesta svårigheten med att hitta den n: te termen som generaliserar 

mönstret. De har ofta svårt med att förstå hur de utifrån konkreta figurer kan hitta den n: te 

termen som är den abstrakta delen. Eleverna förväntas att kunna använda formler och 

beskrivningar inte bara i konkreta situationer utan även i abstrakta situationer. Lärarna i 

studien säger sig vilja verklighetsförankra och tydliggöra det abstrakta inom undervisningen. 

De säger att de vill ge eleverna ett bättre självförtroende inom matematiken och att eleverna 

ska få begrepp att kunna använda i matematiska diskussioner. Studien visar dock att lärarna 

ganska tydligt värdesätter att eleverna snabbt hittar en ”rätt” strategi och att de inte i sådan 

stor omfattning tillåter alternativa strategier att synliggöras i klassrummet. 
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1  Inledning   
 

Under min verksamhetsförlagda utbildning upptäckte jag att några av de "svagare" eleverna 

har en god matematisk känsla (intuition). De visar ibland sina förmågor vid lösning av några 

specifika uppgifter, t.ex. talmönsteruppgifter med tändstickor, men lärarens uppmärksamhet 

går dem ofta förbi och deras förmåga blir aldrig synliggjorda i omdömen och betygen.  

En dag under min VFU-period fick jag en utmaning från en elev. Eleven skulle då göra sina 

uppgifter i trigonometri, men han funderade istället på algebra som de läst om i ett tidigare 

kapitel. Han lekte med tal och upptäckte ett förhållande mellan de konsekventa talen: summan 

av ett tals kvadrat, talet i sig och följande tal blir alltid kvadraten av det sista talet. Eleven 

ville helst bevisa denna upptäckt själv men lyckades inte och bad mig göra det istället. Genom 

att generalisera sambandet mellan talen i ett algebraiskt uttryck bevisade jag detta för honom, 

och samtidigt tänkte jag på hur svårt det är att bedöma elevers förmågor som inte syns i ett 

diagnostiskt prov. För att göra en rättvis bedömning som lärare är det nödvändig att ha en bra 

kommunikation med sina elever. Jag insåg då hur viktigt det är för en lärare att vara 

uppmärksam på elevernas funderingar, att försiktigt tala med dem och att låta eleverna 

diskutera med varandra så att deras osynliga förmågor kommer fram. En lärare bör vara 

uppmärksam och känslig, kunna känna till varje elevs dilemman, frustrationer, deras vilja och 

behov. Utan detta kommer elevers egentliga förmåga aldrig att vara synlig. Med detta som 

inspiration vill jag genomföra en studie om talmönster inom skolmatematiken och hur det 

undervisas, vad det innebär för lärare samt varför det är viktigt att över huvud taget undervisa 

om. 

Olika studier har visat att elever har problem med matematik under grundskolans senare år. 

Ett pressmeddelande (2012-12-11) om resultatet från den internationella kunskapsmätningen, 

TIMSS 2011
1
  visade att resultaten i matematik försämrats ytterligare bland svenska elever i 

årskurs 8. Den negativa utvecklingen i matematik för svenska elever i årskurs 8 påstås ha 

kontinuerligt pågått perioden mellan 1995 och 2011. Resultat i PISA
2
 2009-testerna uppvisar 

också att svenska 15-åringars kunskaper i matematik har försämrats. I PISA 2003 presterade 

svenska elever över OECD-genomsnittet, men idag presterar de på en genomsnittligt lägre 

nivå. Sådana rapporter och pressklipp lyfter problematiserandet av skolmatematiken vilket 

medför att politiker och Skolverket signalerar på olika sätt vikten av åtgärder. 

Skolmatematiken innehåller många olika delar. Det varierar mellan dem hur de uppfattas av 

elever och hur elever lyckas nå goda kunskaper. Ett område som ingår i skolmatematiken är 

geometriska talmönster. Undervisningen i matematik ska, enligt Lgr 11, ”bidra till att eleverna 

utvecklar intresse för matematik och ska ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i 

möten med matematiska mönster, former och samband” (Lgr 11, s.62). 

                                                           
1 Trends in International Mathematics and Science Study. TIMSS mätningen genomförs vart fjärde år för elever i årskurs 4 respektive årskurs 8 

TIMSS 2011 genomfördes i 50 länder i årskurs 4 och 42 länder i årskurs 8. Totalt medverkade 301 603 elever i årskurs 4 och 307 038 elever i 

årskurs 8. Från Sverige var det drygt 300 skolor med 5 150 elever och 530 lärare i årskurs 4 samt 6 200 elever och 1 100 lärare i årskurs 8. 
 
2 OECD Programme for International Student Assessment.  It aims to evaluate education systems worldwide every three years by assessing 15-

year-olds' competencies in the key subjects: reading, mathematics and science.  



6 
 

 

Matematik är ett obligatoriskt ämne, ett kärnämne i svenska skolan. Det behövs för 

allmänbildning i samhället och det krävs för fortsatta studier, bland annat förutsätter de 

naturvetenskapliga ämnena att matematiken kan användas som redskap. TIMSS resultatet 

visade även att svenska elever i årskurs 8 hade ett sämre resultat främst i algebra och i 

geometri än inom andra delområdena i matematik. Häggström skriver i Nämnaren
3
 att algebra 

i alla tider har ansetts besvärlig och abstrakt, och en större andel elever får svårigheter i 

matematiken under högstadiet (Häggström 1995, s.17). Att upptäcka talmönster handlar om 

enligt Skolverket att känna igen strukturer hos tal, relationer mellan tal och generalisera detta 

samband och räknelagar (DIAMANT
4
 s. 2).  

Denna studie fokuserar på specifikt talmönster inom skolmatematiken och hur undervisningen 

av sådana moment kan ske i årskurs 8. Studien belyser även vad talmönster är och varför det 

bör undervisas i skolan, och vill besvara de didaktiska frågorna hur, vad och varför lärare 

undervisar talmönster. Arbetet vill därmed eftersöka hur det ser ut i praktiken kring ett 

problem som lyfts fram i rapporter baserade på TIMSS-mätningar. Studien görs som två 

fallstudier där inledningsvis intervjuer görs av två olika lärare och efterföljande observationer 

görs av samma lärares undervisning av talmönster i årskurs 8. Datamaterialet analyseras 

därefter genom att de transkriberade intervjusvaren och anteckningar från observationer läses 

igenom och dels kategoriseras med inspiration av Hagland, Hedrén & Taflin (2005) som 

beskriver sju kännetecken för undervisning, dels tematiseras. 

 

 

                                                           
3
 Nämnaren är en svensk tidskrift som behandlar matematik i skolan från förskola till gymnasiet. Den ges ut vid Nationellt Centrum för 

Matematikundervisning (NCM) fyra gånger per år. Nämnaren riktar sig främst till lärare och har som mål att bistå lärare i utvecklingen av sin 

matematikundervisning.  

 
4 DIAMANT - Nationella Diagnoser I Matematik 
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2  Bakgrund  

I bakgrundskapitlet ges en kort bakgrund till vad talmönster innebär och varför det anses 

viktigt att undervisas om i skolan. Här berörs därigenom vad-frågan och varför-frågan kring 

talmönster inom skolmatematiken. 

2.1 Vad innebär talmönster 

För att förklara vad talmönster kan innebära används ett exempel från verkligheten. När 

kakelsättare lägger eller sätter kakel enligt ett bestämt mönster ska de i förväg kunna räkna 

hur många kakel av respektive färg som behövs. Handlar det om ett stort område som täcks 

med kakel ska kakelsättaren känna igen strukturen hos antalet kakel i olika färg, dvs. hur det 

ökar för varje steg, och kunna formulera detta samband i form av en algebraisk formel. Att 

lösa problem med talmönster innebär således att man lär sig strategier att upptäcka mönster i 

tal för att generalisera strukturen i tal. För att lyckas med att lösa sådana problem behöver 

man utveckla sin analytiska förmåga och sitt logiska tänkande, och att upptäcka talmönster är 

därför en bra träning för elever och ett av de viktigaste momenten för att underlätta elevernas 

förståelse i algebra.  

 

Matematik handlar till stor del om att utnyttja kända mönster hos tal och att använda dessa 

mönster på ett lämpligt sätt (DIAMANT, s.2). Problemlösning med talmönster handlar om att 

generalisera sin upptäckt när det gäller tal och att beskriva detta i funktionella samband som 

är linjära eller icke linjära. Varför är det viktigt? Inom matematikdidaktisk forskning 

framhålls vikten av att elever får chansen att utmanas, att de får upptäcka mönster och dess 

utvidgning och att de får formulera en generell regel som passar mönstret. Enligt exempelvis 

Anthony Orton & Jean Orton (1999) har arbetet med talmönster under senaste årtiondena 

blivit en fruktbar och populär väg till att uttrycka generalitet inom skolmatematiken (Orton & 

Orton, 1999, s.104). Hargreaves, Frobisher & Shorrocks-Taylor (1999) refererar till Hale 

(1981)
 
som menar att "arbeta med talföljder erbjuder möjligheter för att redovisa, beskriva, 

utvidga och skapa mönster och tros ha stora värden som en föregångare till formell algebra" 

(Hargreaves, et al. 1999, s.67). Arbetet med talmönster kan därför fungera som en ingång till 

djupare förståelse för algebra.  

 

För att känna igen strukturer hos tal och relationer mellan dessa tal, och sedan att generalisera 

detta samband krävs en analysförmåga och ett logiskt tänkande. Här menas en förmåga att 

tänka i abstraktioner. Enligt Säljö (2000) är kunskap inte någon inre kopia av yttervärlden 

utan den konstrueras av individen och "intellektets mognad" innebär en utveckling som går 

mot en allt högre grad av förmåga till abstraktion (Säljö, 2000, s.65). 

 
 När intellektet nått det högsta utvecklingsstadiet, kan man operera på vekligheten med hjälp av logiska och 

 matematiska strukturer. Man inser således relationen mellan objekt och konsekvenser av händelser utan att 

 fysiskt pröva dem. Tankens rationalitet förmår fånga och förutse relationer och mönster och är inte beroende 

 av intryck eller fysiskt manipulerande. 
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I årskurs 8:s läroböcker i matematik exempelvis, Matte Direkt finns det övningar med 

genometriska mönster, där mönstret ska beskrivas med ett algebraiskt uttryck (Carlsson, 2010, 

s.89). Eleverna förväntas först känna igen strukturer och relationer hos tal och sedan generella 

dessa samband.  

 

2.2 Vad säger kursplanen  

I läroplanens kursplan för matematik betonas att elever ska ges möjlighet att lära känna 

fascinationen med matematik men även att de ska ges möjlighet att kommunicera med läraren 

och med varandra om abstraktioner och logiska samband. 

 

2.2.1 Att uppleva matematikens estetiska värden 
 

I Läroplanen sägs: 

 Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och 

 matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att 

 eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

 sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska 

 mönster, former och samband (Syfte i Matematik, Lgr 11). 

"Att uppleva estetiska värden" kan tolkas som att elever ska känna att matematik även är 

vackert. Enligt Hagland, Hedrén & Taflin (2005) har matematiken ett egen värde vilket kan 

vara bra att lyfta fram för eleverna. Författarna säger att "matematiska kunskaper kan vara ett 

rent nöje eller en estetisk skönhetsupplevelse på samma sätt som språkkunskaper"( Hagland, 

Hedrén & Taflin 2005, s.37). 

 

2.2.2 Att utveckla elevernas förmåga att kommunicera med ett matematiskt språk 

 

En annan viktig aspekt inom matematikundervisningens innehåll enligt Lgr 11 är vikten av att 

kunna argumentera logiskt. Det handlar alltså om att eleverna förutom att de ska kunna se 

mönster, ska kunna utveckla ett logiskt tänkande och tänka abstrakt även ska kunna 

kommunicera detta till sin omgivning.  I kursplanen i matematik sägs:  

 Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska 

 resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med 

 matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och 

 matematiska sammanhang.  (Lgr 11, s. 62) 

  

 

I denna studie antas att även uppgifter med talmönster kan bidra till ett bra samspel mellan 

elever när elever har samtal med lärare och diskuterar med varandra. Holden (2001) 

undersökte genom elevintervjuer och observationer en amerikansk lärares undervisning. I sin 

artikel refererar Holden till läraren (Fröken Flink) som säger att "Det är viktigt att synliggöra 

alla elever och att alla har något att ge - alla har möjlighet att komma vidare, även om både 
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nivå och tempo förstås skiljer sig mycket åt mellan olika elever" (Holden 2001, s.177).  I 

denna studie antas att uppgifter med talmönster kan bidra till ett bra samspel med andra när 

elever har samtal med lärare och diskuterar med varandra. Enligt Säljö (2000) blir individen 

delaktig i kunskaper och färdigheter genom kommunikation (Säljö, 2000, s.37). 
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3  Litteraturöversikt  

I detta kapitel redogörs för hur-frågan, alltså hur problemlösning och talmönster kan 

undervisas samt hur elevers kommunikation i klassrummet kan möjliggörs. Här beskrivs även 

olika svårigheter som elever ställs inför vid problemlösning inom matematiken. För att belysa 

detta görs nedslag i forskning om ämnet. 

 

3.1 Allmänt om matematikundervisning 
 

Enligt Löwing (2004) är det matematikdidaktiska forskningsområdet relativt ungt och 

mångfacetterad. Den matematikdidaktiska forskningen tenderar enligt henne att inrikta sig mot 

klassrumskulturer och med syftet att lärarna bör utveckla en effektivare undervisning. Löwing 

säger att man har blivit mer intresserad av att studera läraren som en lärande individ (Löwing 

2004, s.31).  

Skott, Jess och Hansen (2010) anser att sociala normer i klassrummet är en viktig del av det som 

eleverna förväntas lära sig och hänvisar till Cobbs och Yackels formulering om ett behov av att 

omförhandla de sociala normerna i klassen. Cobb är enligt Skott et al. ledande inom forskning 

kring försök att samordna individuella och sociala perspektiv på matematiklärande. De sociala 

normerna sammanfattas enligt följande; 

- att man ska förklara och motivera sina svar  

- att man ska försöka förstå de förklaringar som andra elever ger  

- att man ska ge uttryck för och motivera sin enighet eller oenighet med andras förslag 

och idéer 

- att man ska jämföra och eventuellt kritisera olika förslag och undersöka om de står i 

strid med varandra. 

    (Skott, Jess och Hansen, 2010, s.125) 

3.2 Svårigheten att generalisera problem, att ge upp sin ”regel”  

I ett matematiskt perspektiv har införandet av talmönsterproblem i tidiga år många potentiella 

fördelar för elever, säger Moss & Beatty (2006). Problemlösning med talmönster ger ett 

kraftfullt verktyg för att förstå beroende relationer i underliggande matematiska funktioner
5
. Att 

generalisera problem som talföljder eller geometriska talmönster beskrivs enligt forskarna som 

att visa på mönster av tillväxt i olika sammanhang. Eleverna under undervisningen uppmanas 

vanligtvis att hitta den underliggande strukturen och tydligt uttrycka det som en funktion eller 

regel. De hävdar dock att eleverna ofta har svårt att hitta underliggande funktionella samband 

som generaliserar problemen, och detta beror delvis på att det är mycket svårt och utmanande 

att utveckla användbara strategier för att urskilja algebraiska regler, men också att eleverna 

saknar intresse eller förmåga att motivera sina antaganden (Moss & Beatty, 2006, s.442 - 443).  

 

                                                           
5 From a mathematics perspective, the introduction of patterns in the early years has many potential benefits for students. Patterns offer a 

powerful vehicle for understanding the dependent relations among quantities that underlie mathematical functions. 
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Även om elever kan finna en regel för ett givet generaliserande problem hittar de oftast inte en 

algebraiskt användbar regel. När elever en gång formulerat en regel för ett mönster kvarstår den 

regeln även när de hittar ett exempel som motsäger den regel de hittat. Eleverna vill då hellre 

avvisa det nya som framkommer hellre än att ändra sin ursprungliga regel. Svårigheter hos 

elever som arbetar med geometriska talmönster är enligt Moss & Beatty svårigheten med att 

uppfatta algebraiskt användbara mönster och elever anses sakna den så kallade, "perceptual 

agility", dvs. förmågan att överge regler som inte fungerar och att hitta nya bättre lösningar. 

Moss & Beatty (2006) säger att eleverna vanligtvis saknar den stringens som krävs för att 

kunna generalisera användbara regler till att förstå matematisk struktur, och att de saknar 

engagemang för att utveckla motiv för sina antaganden när det gäller regler.  
 

Although students may find a rule for a given generalizing problem, they do not typically find algebraically 

useful rules and lack what Lee refers to as "perceptual agility", which she defines as the ability to abandon 

rules that do not work and to find new (better) rules. Furthermore, the literature indicates that patterns can offer 

meaningful contexts for students to begin to grapple with generalizations and abstraction. Again, there is a 

substantial literature reporting that typically students lack the rigour required to be able to generalize from 

useful rules for a given problem to an understanding of mathematical structure. This is particularly evidenced 

by students´ lack of commitment to developing justifications for their conjectures of rules. (Moss & Beatty 

2006, s. 458) 

 

3.3 Algebraisk generalisering och naiv induktion 

Radford (2006) skriver om "algebraiskt tänkande " och föreslår att man bör skilja mellan 

generalisering och naiv induktion. Hon hävdar att det inte är alla talmönsteraktiviteter som 

leder till algebraiskt tänkande.  

 

I suggest making a distinction between generalization and (naive) induction. I will claim that, just as not all 

symbolization is algebraic, not all pattering activity leads to algebraic thinking. I will argue in particular that 

this is the case for inductive reasoning (as frequently used by the students), even if the inductive process can be 

expressed in symbols, such as "2n+1". I will even go further and claim that, among the possible forms of 

generalization, not all are algebraic in nature. [...] In the use of pattering activities as a rout to algebra, we -

teachers and educators- have to remain vigilant in order not to confound algebraic generalizations with other 

forms of dealing with the general; we also have to be equipped with the adequate pedagogical strategies to 

make the students engage with patterns in an algebraic sense.  (Radford 2006, s.3) 

 

Radford menar att när man genomför en aktivitet som handlar om talmönster, som en väg till 

att förstå algebra, måste läraren hålla sig vaksam så att han/hon inte förväxlar algebraiska 

generaliseringar och så kallad naiv induktion. Lärare måste därför vara utrustade med lämpliga 

pedagogiska strategier för att få eleverna att engagera sig med talmönster uppgift i en 

algebraisk mening (Radford, 2006, s.4). Hennes studier av åttondeklass problemlösning 

(eleverna är uppdelade i små grupper med två till fyra elever) resulterade i två huvudkategorier 

vilka är mycket skilda; den ena lösningsstrategin bygger på "trial and error", dvs. att den vilar 

på en hypotes som bildas genom att gissa, och den andra på "commonality", dvs. att elever 

märker vissa gemensamma drag i de givna figurer och generaliserar dem. I jämförelsen av de 

två elevstrategierna betonar Radford att en viktig skillnad mellan gissningar och ”riktiga” 

generalisering ofta förbises av läraren. Men samtidigt framhåller Radford (2006) att just denna 

skillnad kan tydliggöras inom undervisning när det gäller att peka på kärnan i en generalisering 

av talmönster, nämligen förmågan att märka det generella och inte bara gissa det (Radford 

2006, s.5). 
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3.4  ”Using differences” 

Orton (1999) säger att många barn och vuxna har upplevt algebran som ”intellektuellt 

obehaglig”. Enligt Orton har användningen av talmönster blivit en vanlig väg för att uttrycka 

generalitet inom skolmatematiken. När en talföljd, exempelvis 1, 4, 7, 10, ... presenteras kan 

elever förväntas att fortsätta vidare med ett par tal till, att förutsäga vilket det 50:e talet är. 

Sedan uppmanas eleven att beskriva mönster i ord och slutligen att förutsäga vad den  :te 

termen kommer att vara, där   är ett godtyckligt tal. Resultat från både erfarenhet av 

undervisning och forskningar har bekräftat att det är svårt för elever att just ta det sista steget, 

att hitta formeln för den n:te termen, säger Orton. Han skriver vidare att den populäraste 

metoden som elever använder gällande problem med linjärt talmönster är "the use of 

differences", vilket innebär att man beräknar skillnader mellan de närliggande talen och bygger 

upp det nästkommande talet (Orton 1999, s.104). Till exempel, differensen ("first difference") 

mellan det första och det andra talet i exemplet ovan är 3 som är konstant och därför blir nästa 

tal 13 (=10+3), näst nästa tal blir 16 (=13+3), osv.  

 

Kvadratiska talföljder är mer komplicerade och differensen blir inte konstant förrän "the second 

difference". Till exempel, 1, 4, 9, 16, 25, 36 ... där den första differensen är 3, 5, 7, 9, resp. 11 

och den andra är 2(=5-3), 2(=7-5), 2(9-7), osv. Det finns enligt Orton tydliga bevis för att 

eleverna är mer framgångsrika med linjära mönster än med kvadratiska. Orton skriver att det 

tydligt är att många elever börjar pröva med differensmetoden och oftast kan hantera mönster 

baserade på differens mycket bra, men att de sedan har stora svårigheter att släppa denna 

strategi och söka en bättre strategi som kommer att leda mer framgångsrikt mot den generella 

regeln (Orton & Orton, 1999, s.107).  

3.5 Undervisning av problemlösning 

I sin bok skriver Löwing (2006) vad som karakteriserar ämnet matematik. Matematik handlar 

enligt henne inte om att lösa enstaka problem utan om att kunna se det generella i de problem 

man ska lösa, vilket är speciellt med matematikämnet. På grund av denna karaktär i ämnet skall 

"formler och beskrivningar kunna användas, inte bara i en konkret beräkning utan även i en 

tänkt, hypotetisk situation", vilket ofta gör matematiken svår och undervisningen också svårare 

att genomföra (Löwing 2006, s.116). Målet för undervisningen skall enligt Löwing leda till 

abstraktion och förståelse av den matematik som konkretiserats.  

  
Det räcker således inte för eleverna att upptäcka att 2 kulor + 4 kulor = 6 kulor, utan att de kan abstrahera detta 

och förstå att 2+4=6 är en generellt giltig operation som gäller även om man adderar minuter, centimeter eller 

liter. Denna kunskap skall i nästa steg kunna generaliseras till additioner som 52+4=56 och 200 + 400 =600 

utan användning av kulor eller annat laborativt material [...] Just det faktum att matematiken ger generellt 

giltiga formler eller beskrivningar ger ämnet dess karaktär. Formler och beskrivningar skall kunna användas, 

inte bara i en konkret situation utan även i en tänkt, hypotetisk situation. Det är detta krav som ofta leder till 

problem i matematikundervisningen, speciellt under grundskolans senare år och i gymnasieskolan. Det är 

därför det är så giltigt att konkretiseringen inte stannar vid en manipulation av material eller för att belysa 

enstaka fenomen.  
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Många lärare i Löwings studie tror att aktiviteter ska leda till konkretisering men så enkelt är 

det inte, poängterar Löwing. Hon menar att genom att reflektera över vardagliga erfarenheter 

söker man efter generella mönster, och de matematiska modeller som man abstraherat skall 

man kunna använda när man löser nya problem.  

 

Man lär inte matematik enbart genom att vara aktiv och göra saker utan genom att reflektera över vad man gör. 

I många fall kan det vara gynnsammare att konkretisera utan material och istället reflektera över vardagliga 

erfarenheter och därvid söka efter generella mönster. Det är just detta som är matematikens styrka. Istället för 

att ständigt söka efter nya lösningsmetoder kan man använda de matematiska modeller man redan abstraherat 

för att lösa nya problem i nya situationer (Löwing 2006, s.117). 

 

John Deweys centrala budskap är att kunskap måste ha verklighetsanknytning för att kunna bli 

till nytta för samhället. Dewey (1990) betonar begreppet - ”learning by doing”, vilket är en 

aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflexion och handling hänger ihop. Löwing (2006) anser 

att matematiska laborationer är intressanta eftersom man i laborationer kan väva in flera olika 

syften. De ger en chans till eleverna att vara aktiva, att undersöka och att diskutera vad som 

iakttas. Det viktigaste syftet anser hon är att eleverna får erfarenheter om det aktuella fenomen 

som studeras. Eftersom det inte sker automatiskt "learning by doing" handlar det om att 

eleverna måste tänka och reflektera över vad det är man gör, säger hon. Det är viktigt att 

eleverna får en klar instruktion för vad de skall göra, att elever ska uppfatta poängen med 

laborationen, har tillgång till allt det material som behövs och att materialet fungerar. Vidare 

skriver Löwing om vad att konkretisera innebär.   

  

 Avsikten med att konkretisera är att man med hjälp av ett material, en erfarenhet eller en metafor vill belysa ett  

 matematiskt begrepp, samband eller en operation. Konkretiseringen används därvid som ett stöd för språket för 

 att lyfta fram en struktur eller idé som man vill att eleverna skall uppfatta. Att använda ett material för att lösa 

 enstaka problem utan koppling till idé eller struktur innebär enbart en manipulation utan matematiskt djup. Den 

 typen av kunskap saknar värde på längre sikt (Löwing, 2006, s.129). 

 

Konkretisering kräver enligt Löwing såväl eftertanke som teoretiskt kunnande, och samtidigt 

ska man hela tiden ställa sig frågan, "Vad är det som skall konkretiseras?"  

 

När man konkretiserar en matematisk operation är det enligt Löwing (2008) viktigt att "den 

terminologi som används, informellt som formellt, på ett korrekt sätt speglar det aktuella 

innehållet (Löwing 2008, s.143) ."  Löwing (2006) säger att bristen på ett adekvat språk kan 

vara upphov till den kris som råder i dagens matematikundervisning, och lärare skall vara 

medvetna om att det speciella språket gäller för ämnet matematik från förskola till universitet. 

Ett stort problem med matematikens språk är enligt henne att det är så exakt och samtidigt 

ordknappt, och som exempel nämner hon definitionen av Pythagoras sats
6
. Den här typen av 

kortfattat språk med speciella termer kräver eleverna stor uppmärksamhet. Löwing menar inte 

att använda ett vardagsspråk istället för ett matematiskt språk, utan att alla lärare skall 

"successivt utveckla elevernas språk och därmed möjliggöra att hantera även lite mer formell 

matematik" (Löwing 2006, s. 145). 

                                                           
6
 "I en rätvinklig triangel är kvadraten på hypotenusan lika med summan av kateternas kvadrater" 
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Björkqvist (2001) refererar till Mayer (1985) som identifierat fyra typer av åtgärder för en 

förbättrad undervisning i problemlösning som starkt stöds av den kognitivistiska 

inlärningsforskningen; 

 

1. Översättningsträning 

För att överföra en uppgift till en annan kontext genom att använda andra ord låt 

eleverna rita bilder eller hantera laborativt material. Låt de öva överföring av 

problemtexter till ekvationer eller utsagor i numerisk form. 

 

2. Schematräning  

Be eleverna identifiera olika problemtyper i blandade övningar. Låt dem välja ut 

relevant och irrelevant information och be dem rita/formulera problem. 

 

3. Strategiträning 

Till exempel, låta eleverna beskriva sina lösningsstrategier och jämföra sina lösningar 

på det sätt som "experter" gör.  

 

4. Automatisering av algoritmer 

Ge övning i grundläggande algoritmer innan man går vidare till mer komplicerade 

algoritmer. Utvärdera prestationerna vid algoritmräkning för att korrigera fel i 

delprocesserna.    (Björkqvist 2001, s.124) 

 

Björkqvist (2001) skriver om sociomatematiska normer och relaterar till lärarrollen vid 

problemlösning. Författaren refererar till Lester (1996) som liksom många andra forskare lyfter 

fram betydelsen av lektionssamtal. "Specifika sociomatematiska normer är vad som räknas som 

en lösning till ett matematiskt problem, vad som är en ny (annorlunda) lösning och vad som är 

en effektiv eller vacker lösning. För den logiska analysen utvecklar man en förståelse av vad 

som räcker som en förklaring eller ett bevis i matematiskt avseende.", säger Lester. Hur man i 

en klass kan ställa sig till att "gissa" som ett acceptabelt förfarande när man löser 

matematiskuppgifter är enligt honom ett välbekant exempel på hur sociomatematiska normer 

utvecklas (Björkqvist 2001, s.127). 

 

 Att gissa kan å ena sidan vara totalt förkastligt, eftersom det motverkar noggrant, eftertänksamt arbete och tillit 

 till den egna förmågan att dra rationella slutsatser. Å andra sidan är det i samband med matematisk 

 problemlösning snarare någonting positivt, ett sätt att tänka på basen av problemets karaktär välja en 

 lösningsstrategi som förefaller rimlig. (Att t.ex. lösa en ekvation av komplicerat slag kan underlättas genom att 

 man prövar med ett visst värde på x. Man använder sedan utfallet som startpunkt för en lösningsstrategi av 

 annat slag.) Denna paradoxala situation innebär att det i samband med ordet "gissning" krävs en klarläggande 

 diskussion som i olika situationer fastställer om det är fråga om en acceptabel gissning eller inte. 

 

Enligt Björkqvist är de sociomatematiska normerna inte bara en del av en mikrokultur inom 

matematikundervisning utan de är samtidigt en av inkörsportarna till den egentliga matematiska 

kulturen. Dit hör självfallet även uppbyggnaden av centrala matematiska begrepp och 

processer, för vilka fokuseringen är enklare genom att den sker mot specifikt 

undervisningsinnehåll. 
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3.6 En teori för undervisning och lärande som kan relateras till 

kommunikation 
 

Enligt Hagland, et al. (2005) innebär ett rikt matematiskt problem som ska lösas av eleverna 

ett problem som ger möjligheter till en givande diskussion av matematiska begrepp och 

procedurer och det ska enligt författarna uppfylla sju kriterier; 

 

1. Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier.  

2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och 

representationer. 

5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda 

lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer och matematisk 

idéer. 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden. 

7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. 

     (Hagland, et al. 2005, ss.28-30) 

 

Dessa sju kriterier används i denna studies analys och uttolkning för att kategorisera 

resultatet. Här sker därmed en betoning på att matematiska begrepp ska kommuniceras i 

klassrummet. Hagland, et al (2005) anser att studiekamrater spelar en stor roll när elevens 

bygger upp kunskap, och lyfter fram att lärare bör ge ett gott stöd vid elevernas byggande av 

kunskap genom att exempelvis ställa enkla relevanta frågor och genom att "visa på hur 

elevens tankegångar enkelt kan utvidgas och fördjupas".  

 

 När elever, som har liknade erfarenheter och kunskaper, tillsammans diskuterar ett problems lösning eller 

 betydelsen av ett matematiskt begrepp, när de värderar och kritiserar varandras lösningar och tolkningar 

 då ges alla de deltagande personerna stora möjligheter att bygga på och fördjupa sina tidigare erhållna 

 kunskaper. Man kan uttryck det så att eleverna förhandlar kring insikter och vetande med varandra. Vi 

 anser det viktigt att påpeka att det för eleverna ligger närmare till hands att värdera och kritisera 

 kamraternas påståenden än lärarens. Kamraterna är inte några auktoriteter på samma sätt som lärare är. 

 Med kamraterna har eleven ett gemensamt språk och är nära sitt eget lärande.  

 

Hagland, et al säger också att en lärare kan låta eleverna själva upptäcka när de är ute på 

villospår, och använder deras eventuella misstag och felaktigheter för att på ett positivt sätt 

hjälpa dem att komma framåt i sitt lärande (Hagland, et al, 2005, s. 18). 

 

Detta är dock inte grunden inom alla teorier för lärande. Konstruktivisterna ser lärande som 

kunskap som en individ har och hur djupt hon/han omvandlat det nya inlärda till sin egen 

kunskap, och beskriver lärande i termer av kunskap som man förfogar över. De anser att 

kunskapen skaffas individuellt och tillhör alltså enbart individen. Till skillnaden från 

konstruktivismen beskriver således socialkonstruktivismen att kunskap konstrueras mellan 
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individer, av människors interaktion med andra människor. Vygotsky utvecklade det sociala 

perspektiv inom den konstruktivistiska synen på lärande och anses vara en förgrundsgestalt 

för socialkonstruktivismen. Vygotskys kunskapssyn bygger enligt Roger Säljö (2007) på att 

kunskaper först finns mellan människor i sociala samspel och därefter tas de över till att bli 

kunskaper inom individer (Säljö 2007 s.129) .  

  

     Every function in the child’s cultural development appears twice: first, between people (interpsychological) 

 and then inside the child (intrapsychological). This applies equally to voluntary attention, to logical memory, 

 and to the formation of ideas. All the higher functions originate as actual relationships between individuals 

 (Vygotsky, 1978, p.57). 

 

I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling blir kommunikativa 

processer helt centrala" (Säljö 2000, s.37). "Mänskliga kunskaper och färdigheter har enligt 

Säljö sitt ursprung i kollektiv, hos grupper av människor som samspelar, och vi lär känna 

världen och oss själva genom att reflektera, integrera och samtala med andra människor" 

(Säljö, 2007, s.128). Säljö hänvisar först till en ”Piagetiansk” syn på lärande som innebär att 

hur barnet förstår hur omvärlden fungerar är grundad på det enskilda barnet upptäcker. 

Genom att manipulera föremål och få feedback om hur föremålen uppträder upptäcker barnet 

naturens regelbundenheter. Sedan beskriver han en mer "Vygotsky- inspirerad" tolkning av 

motsvarade företeelser, dvs. att "den ensamme individen som utforskar världen och upptäcker 

dess regelbundenheter är en myt såväl rent praktiskt som principiellt ." Vidare skriver Säljö 

att i kunskapsbildning är interaktion genom dialoger och flerpartssamtal väsentligt och han 

betonar att det alltid kommer finnas utrymme för personliga tolkningar och förståelse av vad 

som kommuniceras (Säljö, 2007, s.132). 

  
 Samtalet är ständigt närvarande och utgör en aspekt av all kunskapsförmedling och det kompletterar andra 

 former för bevarande av information och färdigheter... Det är viktigt att betona att det förhållande att barnet 

 lär genom att anamma de kunskaper och färdigheter som vuxna tillhandahåller inte innebär att barnet (eller 

 mer principiellt: den lärande) mekaniskt tar över och kopierar det som sägs. Barnet är kreativt i förhållande 

 till sin omgivning och vi kan räkna med att det alltid finns utrymme för personliga tolkningar och förståelse 

 av vad som kommuniceras. Två personer som är deltagare i samma samtal drar ändå ofta olika slutsatser av 

 det som sagts. Det som uppfattas är aldrig en direkt avbildning av det som sagts eller skrivits. Men all 

 socialisation innebär att barnet ges möjligheter att förstå händelser i sin omvärld med hjälp av begrepp och 

 tankeformer som mer erfarna samtalspartners använder för att begripliggöra vad som händer samtidigt som 

 dess förståelse givetvis begränsas av att andra möjliga perspektiv på ett skeende aldrig presenteras. Och 

 kanske krävs det tillgång till nya samtalsmiljöer för att man skall upptäcka nya aspekter och nya perspektiv i 

 det man känner väl.  ( Säljö, 2007, ss.131-132).  

 

Hundeide (2003) skriver om idén om ett Intersubjektivt rum och säger att "Ett klassrums 

interpersonliga klimat är inte bara beroende av lärarens kvaliteter utan även av den 

ömsesidiga anpassningen (eller förhandlingen) lärare och elever sinsemellan, ... och "rummet" 

bestämmer outtalat vad som är naturligt och rimligt att uttrycka (Hundeide, 2003 ss.150-151). 

Sett från ett intersubjektivt perspektiv är enligt Hundeide "en elevs svar inte bara en 

återspegling av elevens individuella kompetens utan främst en reflektion av elevens lyhördhet 

för och bemästrande av koden för vad som är rimligt och passande att uttrycka i det 

intersubjektiva rummet mellan denna elev, de andra eleverna och läraren i en given situation". 

 

I denna studie är utgångspunkten att lärandet utvecklas hos elever när de kommunicerar. 

Alltså läggs ett ”Vygotsky – inspirerat” perspektiv, enligt Säljö, på studien. Dessutom tas 

kategoriseringsverktyget från Hagland, Hedrén & Taflin (2005), kriterier som också grundas i 
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ett ”Vygotsky-inspirerat” perspektiv på undervisning. Med detta som bakgrund kommer 

studien att behandla hur lärare undervisar talmönster men även vad lärare anser att sådan 

undervisning bör omfatta och varför.  
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4  Syfte och frågeställningar 
 

4.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur verksamma lärare tolkar sitt uppdrag att undervisa om 

problemlösning med geometriska talmönster. Med de didaktiska frågorna vad? hur? och 

varför? som stöd är syftet att uttolka undervisningsstrategier och beskrivningar hos två lärare.  

4.2 Frågeställningar 
 

1. Hur beskriver lärare sin undervisning om talmönster? 

a. Vad tycker lärarna att de ska undervisa, vad undervisar de? 

b. Varför är det viktigt, varför undervisar lärarna det? 

2. Hur undervisar lärare om talmönster?   
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5  Metod  
 

I detta kapitel presenteras hur studien genomförts. Att intervju och observation använts för att 

samla in data och hur bearbetning och uttolkning av data har skett.  

5.1 Metod för datainsamling 

5.1.1 Intervjuer  

Utifrån de frågeställningarna som ställdes i föregående kapitel, har jag valt att göra kvalitativa 

intervjuer med två lärare. Dessa lärare valdes genom mina egna kontakter och deras intervjuer 

spelades in med en diktafon. Anledning till att jag valde denna metod är att jag ansåg att 

pedagogerna hade större möjlighet att berätta mer detaljerat om sina undervisningar i intervju 

än att svara på enkäter, således skulle jag få djupare inblick i hur dessa lärare tänker och 

resonerar om undervisning inom problemlösning med talmönster. Med en kvalitativ 

forskningsintervju försöker man enligt Kvale et al. (2011) "att täcka både faktaplanet och 

meningsplanet". Han anser dock att det senare planet brukar vara svårare att genomföra och 

det krävs "att lyssna både till de explicita beskrivningarna och till de åsikter som kommer till 

uttryck och till vad som sägs mellan raderna" (Kvale et al. 2011, s.45).   

Jag genomförde två kvalitativa intervjuer som var semistrukturerade (halvstrukturerade). Med 

en semistrukturerad intervju menas enligt Bryman (2011) att forskaren har då en lista över 

förhållandevis specifika teman som ska beröras (en intervjuguide), men intervjupersonen har 

stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman 2011, s.415). Intervjufrågorna handlar i 

stort sett om lärarens tolkning av talmönster, planering, reflektion, och arbetssätt om 

undervisning samt kommunikation med elever. Svaret på en fråga kring lärares tolkning av 

läroplans syfte angående "elevernas möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med 

matematiska mönster, formler och samband " samlades även in skriftligt. (Se bilaga 1, 

Intervjufrågorna till lärarna, fråga 2). Intervjuerna spelades in på en diktafon, och efter det att 

intervjuerna genomförts transkriberades allt. 

5.1.2 Observationer 

Efter intervjuerna observerade jag under lärarnas lektioner när de undervisade om 

problemlösning med talmönster. Bjørndal (2005) refererar Stake (1967, i Handal 1996) som 

framhåller skillnaden mellan en teoretisk utvärdering och en empirisk utvärdering. En 

teoretisk utvärdering innebär enligt Stake att man i princip kan "bedöma förhållandet mellan 

verksamhetens tänkta förutsättningar, processer och resultat genom att använda sin teoretiska 

kunskap och sina egna erfarenheter" och det menar Bjørndal kan man utvärdera redan före 

undervisningen. En empirisk utvärdering innebär att "man bedömer förhållandet mellan vad 

som var tänkt beträffande verksamheten (intentionsplanet) och hur det faktiskt blev" 

(Bjørndal 2005, s. 18). I denna studie kommer jag att använda mig av det sistnämnda. 

Som framstår i fråga 10 av intervjufrågorna (Bilaga 1) bad jag lärarna att berätta hur de själva 

skulle redovisa uppgiften med talmönster för eleverna, alltså hur de planerade att lägga upp 

undervisningen. Så jag bad lärarna berätta innan hur de tänkte sig sina lektioner. Under 
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observationerna satt jag på en ledig plats på vänsterkanten respektive i mitten av klassrummet, 

observerade vad som hände i klassrummet och antecknade så mycket som möjligt. När 

eleverna arbetade gruppvis följde jag med läraren och fortsatte anteckna bl. a. hur och om vad 

läraren samtalade och kommunicerade med sina elever.  

Genom att observera lärarnas lektioner kunde jag samla data för en empirisk utvärdering, dvs. 

att jämföra deras intentioner och förverkligandet. Under observationerna hade jag didaktikens 

vad-, hur- och varför frågor som vägledning för att se: Vad ska undervisningen handla om och 

vad ska eleverna rikta sin uppmärksamhet mot? Hur ska undervisningens innehåll 

behandlades och bearbetades? Varför valdes detta undervisningsinnehåll och de metoderna? 

(Lindström& Pennlert 2010, s.26). 

Observationer gjordes ett lektionstillfälle i 80 minuter för Lärare A och i 55 minuter för 

Lärare B. Uppgiften som ska undervisas valdes av lärarna. 

 

5.2 Metod för bearbetning och analys  

 

Den samlade empirin som består av dels transkriberade intervjusvar från två lärare, dels av 

anteckningar från observation av två olika lektioner, en hos respektive lärare har lästs igenom 

ett flertal gånger. Texterna har alltså lästs om och om igen och svar på frågorna Vad och 

Varför har eftersökts. Resultatet har därför utmynnat i teman som kan ses som svar på 

frågorna vad läraren vill ge eleverna med sin undervisning och varför det är viktigt. Dessutom 

har Hur-frågan besvarats och uttolkats med hjälp av de sju kategorierna, 7 kriterier enligt 

Hagland, Hedrén & Taflin (2005). Att ur empirin vid omfattande genomläsning sortera i 

kategorier och hitta teman är ett sätt att både presentera en analys av empirin samt uttolka 

resultatet (Bryman, 2011). 

 

I studien här nedan presenteras först resultatet, det som återfinns i transkript och anteckningar 

men som är svar på frågorna Vad och Varför samt Hur, huruvida de 7 kriterierna återfinns. 

Sedan presenteras en ytterligare uttolkning presenterat i teman. 

 

5.3 Tillförlitlighet 
 

Reliabilitet avser forskningsresultatens konsistens och tillförlighet, men när det gäller en 

kvalitativ forskning kan en för stark tonvikt på reliabiliteten motverka kreativitet och 

variationsrikedom (Kvale 2009, s.264). Som Kvale säger blir det mer resultat när intervjuaren 

får använda sin egen intervjustil och improvisera och följa upp nya idéer. Innan intervjuerna 

genomfördes föreberedde jag de tio intervjufrågorna angående lärares undervisningsstrategier 

kring problemlösning av talmönster. Jag genomförde kvalitativa intervjuer som var 

halvstrukturerade, dvs. varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Jag 

försökte skapa en miljö där intervjupersonen kan känna lugnt och kan frivilligt svara på mina 

frågor.  
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Syftet med min undersökning ät att studera dels vad verksamma lärare uppfattar om sin 

undervisning av talmönster, hur de sätter sina uppfattningar i sin verksamhet och varför.  I 

min undersökning använde jag en metodkombination med kvalitativa intervjuer som var 

semistrukturerade och observationstillfällen. Lärarna fick välja själv vilka talmönsteruppgifter 

som ska undervisas vid det aktuella observationstillfället, däremot blev de i förväg inte 

informerade om intervjufrågornas detaljer. Fördelen med detta var att ingen hade då möjlighet 

att i förväg förändra sin undervisning så att komma i bättre dager, och nackdelen var att de 

inte fick förbereda sig för att svara på mer komplicerade frågor exempelvis fråga 2 (Bilaga 2). 

Jag hade för avsikt att de intervjupersonerna inte i förväg får veta studiens egentliga syfte för 

att få mer äkta fruktbara intervjuresultat (Bilaga 1). På grund av denna svårighet 

kompletterades senare med intervjufrågan skriftligt.   

 

För att säkerhetsställa en hög reliabilitet, det vill säga forskningsresultatens konsistens och 

tillförlighet, använde jag mig av ljudinspelning vid intervjuerna för att återge intervjun så 

korrekt som möjligt. Genom transkribering av intervjun återgavs information från 

intervjupersonen i så hög grad som möjligt. Efter observationerna skrevs fältanteckningarna 

till mer lättöverskådligt material och läste om och om igen för att lyfta fram hur lärarna 

undervisar om talmönster, vad de anser att det är viktigt och vill lära ut. Hur förklarar de 

eleverna så att eleverna fördjupar förståelse i algebra? Vilka strategier använder de? osv.  Vad 

som hände i klassrummet, elevernas frågor, skoj, lärares svar, samtal, mm. antecknades så 

mycket som möjligt. Vid auskulteringen observerade jag metodens validitet (Bjørndal 2005, 

s.115) om det finns samma företeelse som överstämmer med vad de sagt i intervjun. Lärarnas 

uppfattningar vid intervjun så som verklighetsanknytning och vikten på begreppen framkom 

även under lektionstillfällen. 

 

Som alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar, Bryman (2011) 

refererar till Guba & Lincoln (1994):s de fyra delkriterier för tillförlitlighet; trovärdighet, 

överfårbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera, och förklarar exempelvis 

om "thick descriptions", dvs. fylliga eller täta beskrivningar av de detaljer som ingår i en 

kultur (Bryman 2011, s.354). De transkriberade intervjusvar från två lärare och anteckningar 

från observation av två olika lektioner motsvarar detta. 

 

5.4 Etiska överväganden 
 

Vid undersökningar som handlar om studier av människor skall man ta hänsyn till fyra 

grundläggande begrepp; sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. 

(Vetenskapsrådet, s.67-71).  Det första begreppet gäller endast om uppgifterna faller 

offentlighets- och sekretesslagen, och den andra gäller om en uppgift är sekretessbelagd. Den 

tredje, anonymitet förutsätter att kopplingen mellan prover eller svar på en enkät och en 

bestämd individ har eliminerats så att varken obehöriga eller forskargruppen kan återupprätta 

den. Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna.  
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Före genomförandet av studien informerades deltagarna via e-post om undersökningens syfte, 

ingående moment, mina kontaktuppgifter samt att deltagandet är frivilligt. Jag kontaktade 

sedan lärarna via telefon och beskrev underlaget mer detaljerat. Vid kontakten via telefon 

informerades deltagarna att det alltid är frivilligt om de vill medverkan i studien. Före 

intervjun godkände deltagarna att intervjun spelas in med hjälp av diktafon. I brevet till 

deltagarna framhålls att alla deltagare garanteras full anonymitet. I rapporten benämns 

personerna, lärare A och B i det publicerade resultatet för att inte röja deras identitet.  

 

Det insamlade materialet har förvarats så att inga obehöriga kan komma åt det.  
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6  Resultat och tolkning 

6.1 Resultat 

6.1.1 Vad och varför från intervjuerna 

 

Vad vill läraren lära ut? Vad säger läraren att eleverna ska rikta sin uppmärksamhet mot? 

Varför valdes detta undervisningsinnehåll? I detta kapitel presenteras vad lärarna lyfter fram 

som viktigt att undervisa men även varför det är viktigt. Delar av de transkriberade 

intervjusvaren hänvisas till, nedan i citat, där I står för Intervjuaren och R för respondenten. 

Lärare A 

Läraren A säger att eleverna ska rikta sin uppmärksamhet mot arbetet med 

begreppsuppfattning. Läraren menar att eleverna har svårt med matematik på grund av att de 

har dålig uppfattning om matematiska termer och begrepp och det är därför viktigt att lyfta 

fram vikten av denna förståelse och att de utvecklar förmågan att diskutera med begrepp. 

   

R: Jag tror också det har mycket att göra med begreppsuppfattning också, någonting som jag generellt är 

ganska dålig på också... att de... [ehm] Begreppen, att de har... dåliga begreppsuppfattningar, faktiskt. [eh...] 

De samband med, ja att de kanske har [eh] dåliga erfarenheter eller att de har hållit på väldigt lite med 

problemlösning, när då algebran kommer in i allting, då blir det väldigt svårt för dem, faktiskt. 

 

Lärare A tror egentligen att alla är duktiga på matematik, och vill med sin undervisning att 

eleverna först skaffar sig självtroende för ämnet och att de därefter kan uppleva matematiken 

positivt och som något roligt. 

R: Det viktigaste är att få eleverna att ... få en känsla av att de kan, att de kan lyckas.  

I: Okej, självförtroendet alltså. 

R: Ja, [eh] jag vill att eleverna ska komma in på lektionerna och känna att... "det ska bli kul med matte idag, 

för att jag tycker att det går bra och jag känner att jag lyckas", faktiskt. // ... // De har väl haft lite dåliga 

erfarenheter, så det tycker jag är väldigt intressant att arbeta med det, och försöka och ... att de släpper det 

här//...// Jag tror att det mycket handlar om det att, jag vill försöka få eleverna känna och har känsla att de 

kan, de kan lyckas fram. Då tror jag att de mycket har vunnit inom matematiken  // ... //  Jag tror att alla kan 

matte, alla är duktiga på matte. Men jag tror också att det kanske mycket har göra med min inställning, jag 

har det inställning att jag försöker lämna över det eleverna. Jag tror att det kanske mycket att göra. Jag tror 

att alla kan matte, det gäller att hitta koderna att man på något sätt upplever positiva. 

 

Om talmönster säger Lärare A att eleverna inte har arbetat så mycket med det och att de 

möjligen har svårt med mönster och uttryck. Exempelvis när de tar in bokstäver istället för 

siffror eller när de redovisar med hjälp av uttryck. Eleverna är mer vana med lösningar i form 

av siffror. Lärare A säger att man ska laborera eller leka med talmönster exempelvis med 

tändstickor så att eleverna upplever matematikens estetiska värden i möten med mönster. Det 

är bra för att få med eleverna in i matematiktänket. 

R: // ... // Att vi jobbar på det sättet [ehm] och inte just med det här med talmönster, har vi inte kommit in på 

specifikt nu. [ehm] men däremot så märker jag att eleverna har väldigt svårt med det här, exempel när man tar 

in bokstäver istället för siffror att man ska redovisa saker med hjälp av uttryck istället. Jag får en känsla av att 
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eleverna är väldigt inprintade på att man ska komma fram till ett svar hela tiden, alltså någon form utav 

lösning eller svar med hjälp av siffror. //...// 

R: [ehm] Asså estetiska värden i mönster, former och samband... asså det... [ehm] på nåt sätt så kanske jag... 

det tolkar jag som att man ska laborera lite med det att leka med det, kanske ditt exempel med tändstickor är 

bra eller att man ska få ta fram sin estetiska ådra och för många elever kanske har den sidan och att man med 

hjälp av den sidan kan få in matematik också. 

 

Lärare B 

Precis som lärare A lyfter även fram lärare B vikten av begreppsuppfattning. Lärare B säger 

att eleverna bör skilja mellan vardagsspråk och matematiskt språk. 
 

 

R: Ja, jag brukar ofta när jag använder ett matematiskt begrepp, så brukar jag alltid försöka kolla om det är... 

jag försöker också få dem att använda begreppen.  

I: De är ganska bra på begreppen?  

R: Vissa begrepp är ju egentligen ord som man egentligen måste plugga in typ som en glosa, det heter 

addition och inte plussa. [eh...] vissa förstår innebörden av dem men det är inte alltid det att de kommer ihåg 

orden. Sen blandar de ihop, median och medelvärde exempelvis. Det är två värden som de blandar ihop. Då 

gäller det att försöka visa med konkreta exempel vad det är för skillnad på dem, fördelarna med dem. Varför 

jag använder det och varför jag använder det andra. Så kopplar jag det till, för att de ska kunna hänga upp 

ankarna på nånting. 

 

Lärare B betonar särskilt vikten av att synliggöra matematikens verklighetsförankring och 

menar att matematiken bör kopplas till samhället eller till elevers närhet. Läraren vill helst 

inte att eleverna ser matematik som ett rent skolämne utan att de ser en koppling till sin egen 

vardag. Man ska inte bara rutinmässigt sitta och beräkna uppgifter som enbart finns i boken 

utan också sådana uppgifter som handlar om exempelvis vad som händer i affärer och i 

samhället där de bor. 

R: Matematik, måste, tycker jag, kopplas till verkligheten. Jag vill... jag vill försöka, [hah] om man säger så, 

försöka koppla matematik till samhället eller till deras närhet. På grund av att det är en av de enda sättet för 

dem att förstå och komma ihåg.  

I: Ja, det håller jag med om också. 

R: Jag menar att bara sitta och räkna med siffror på ett rutigt häfte och inte förstå syftet med det, då kommer 

de inte att komma ihåg och då gör de bara det enligt en mall och sen... är det borta. 

Lärare B ser det estetiska i mönster och former mer som ett sätt kunna hantera hur man i 

verkligheten bygger upp ett mönster (t.ex. kakelsättning). I känslan när man lyckas att knäcka 

koden i en talmönsteruppgift (och att bygga upp något tack vare kunskapen i algebra) 

förklarar läraren det vackra inom matematiken. 

 R: Jag är nog väldigt praktiskt lagd så jag ser det estetiska i mönster och former mer som ett sätt kunna 

hantera hur man bygger upp ett mönster. Med andra ord känslan att knäcka koden i hur man löser/kommer på 

n:e formen för att kunna hantera skapandet av mönster. Känslan av att lyckas med att knäcka koden för att 

bygga upp något/förstå ett bevis/hantera ett problem via algebra är nog det jag ser som vackert inom 

matematiken. 
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6.1.2 Hur, från intervjuerna och från observationerna 

Lärare A 

Från intervjuer 

Lärare A berättar att man kan bygga en bra relation med eleverna genom att respektera och 

behandla dem som vuxna. Genom att ha samtal "på en vuxen nivå" med eleverna vill läraren 

att alla ska kunna komma med i diskussionen och alla elever ska ha möjlighet att uttrycka och 

förmedla sina tankegångar och att förstå och tolka andras lösningar med ett matematiskt 

språk. 

I: Frågan handlar lite mer om kommunikationer mellan dig och eleverna. 

R: Ja, asså den är lite, kan ju vara lite olika lite så. Beroende på vilken dagsstatus på dan, men asså jag har 

väl en ganska... öppen kommunikation. // ... //. Att jag kan föra en dialog med de flesta eleverna, jag tror att 

mycket grundar sig i att jag kanske behandlar dem lite vuxet och behandlar dem med lite respekt också. Det 

tror jag att man får mycket tillbaka.  

      

 

Lärare A lyfter fram vikten av kommunikation och att det gäller för alla. Läraren planerar 

sin undervisning så att alla elever ska kunna följa med genom att lägga starten av läsåret 

(årskurs 8) på en nivå som fångar upp alla, och sedan gradvis stegra nivån och till sist 

komma fram till den nivå som gäller för starten av årskurs 9. Lärarens lektioner består av 

grundläggande genomgångar och därefter diskussioner där eleverna först diskuterar sina 

lösningar med sina klasskamrater och sedan sammanfattas dessa lösningar utan att värderas 

av läraren eller klasskamraterna. Värderingar av andras lösningar sker enligt läraren 

automatiskt hos individen. Läraren försöker också utnyttja eleverna så att de starkare 

eleverna hjälper de svagare.    
 

R: Det är väldigt många elever där ute som sitter med fina kunskaper inom sig, så att det är jätte bra, jag 

tycker om att lyfta fram olika [ehm] sätt att lösa saker och ting på och då försöker jag utnyttja elevernas 

kunskaper. 

I: [ehm] Hur menar du med "att du utnyttjar dina elevers kunskaper"? // ... // Ska de diskutera sånt i gruppen 

eller? 

R: Nej jag brukar... ibland brukar jag ljuga... och säga att jag inte vet, men fråga din klasskompis där borta, 

för hon vet. Även fast jag vet. // ... // 

I: Så du uppmuntrar de eleverna att "du kan visa det här"? 

R: Ja, men då jag brukar säga "Hörrudu, jag kan faktiskt inte det här... men däremot så vet jag att Mario, 

som sitter där borta, han kan det. Så han kan hjälpa dig." Så då brukar jag ljuga lite snyggt där, och så säger 

jag att jag inte kan. Och då brukar jag säga "Hörrudu Mario, jag fixar inte det här men kan du... kan du 

hjälpa Luigi med det här?". Så brukar jag göra. 

 

Observationen av Lärare A och kopplingen till de 7 kriterierna 
 

 

Lektionen varade i 55 minuter i årskurs 8. Klassen bestod av 18 elever. Lektionen startade 

med lite småprat, stämningen var god. Lärare A inledde lektionen med en genomgång. 

Läraren började med att rita figurer på tavlan: 
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Bild 1 

Figur 1 Figur 2  Figur 3 

                              

Uppgiften handlar om fyrkanter uppbyggda av tändstickor; figur 1 är uppbyggd med 4 

tändstickor, figur 2 med 7 stickor, figur 3 med 10 stickor, osv. (Se bild 1). Eleverna förväntas 

först förutsäga antalet tändstickor som behövs för att uppbygga figur 5, 6 resp. 10, och sedan 

lära sig att generalisera mönstret i ett algebraiskt uttryck. En tabell med figur nummer och 

antal stickor i fyllda finns redan exemplet i läroboken, Matte Direkt. 

Lärare A försöker redan vid starten bygga en bra relation med eleverna genom att hälsa och 

småprata med dem, sedan säger läraren att eleverna ska arbeta med mönster, förklarar vad 

mönster är och introducerar ett tändsticksexempel. Läraren ritar på tavlan de första tre 

figurerna, 1, 2 och 3 samt skriver  : te figuren och berättar att eleverna ska försöka uttrycka 

formeln för den n:te figuren utifrån ett mönster, kunna se mönster (i detta fall, att skriva ett 

uttryck på ökningen av antal tändstickor från fig.1, fig.2, fig.3, ... ,  fig.   , förklarar vad 

bokstaven   står för och vad figur   innebär. Eleverna uppmuntras att genom korta 

diskussioner fundera på hur ökning av antalet stickor ser ut, hur sambandet mellan figurerna 

ser ut och om det finns generella uttryck för detta.  

En elev svarar "   ". Läraren säger att man först ska räcka upp handen innan man svarar, 

och frågar vad skillnaden mellan fig.1 och fig.2 är. Några elever svarar samtidigt "3". 

 

Läraren skriver på tavlan att  

 "Man lägger till 3 tändstickor för varje ny figur"  

och säger att varje ny figur ökar tändstickor med 3 stycken, alltså samma siffra.  

Sedan säger läraren att eleverna ska titta på fig.1 och påpekar att en tändsticka inte följer med 

i ökningen, den ligger hela tiden kvar där och detta kallas konstant. En elev frågar vad  : te 

figuren är och läraren svarar att det snart kommer. Läraren skriver på tavlan;  

 "Men för varje ny figur finns det en tändsticka som alltid är konstant."  

och förklarar vad ordet konstant betyder, "Den är alltid där, den som alltid ligger kvar är 

konstanten och det är 1 i detta fall." säger han. 

Lärare A säger att antalet stickor ökar mellan fig.1 och 2 med 3 stycken, skriver under fig. 2 

"     ", påpekar samtidigt att ökningen är 3, talet 2 står för figurnummer och 1 är 

konstant. Läraren förklarar med egna ord vad termen konstant betyder och skriver vidare 

      under fig.3. Läraren frågar om formeln stämmer, skriver                  

  " och bekräftar till slut detta genom att visa att 7, resp. 10 stickor finns i figur 2 resp. 3.  
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Lärare A frågar nu hur figur 4 ska se ut och ritar fyra närliggande kvadrater.  En av eleverna 

svarar "       och läraren skriver litet "Fig.4" under talet 4. Till sist frågar läraren hur  : 

te figuren ska se ut och en annan elev räcker upp handen och svarar "       . Läraren 

säger "Exakt", men lägger till att man använder   istället för   när det gäller mönster och 

uttryck. Läraren skriver "        och frågar om man brukar skriva så här. En elev svarar 

"Nej" och då skriver läraren        istället och säger att man först räknar multiplikationen 

  . Så fort ett algebraiskt uttryck med okända tal dyker upp säger en av eleverna att han inte 

hänger med. Läraren sätter nu ett större tal, 11 och 100 i  :et istället för 1, 2, och 3. "     

  =34,        =301 och säger att slut ändan kommer man till     ( : te figuren).  

Eleverna grupperas sedan i 5 grupper o diskuterar om sina uppfattningar. Lärare A går runt 

och samtalar med eleverna, frågar om hur de tänker. Läraren lyssnar på elevernas 

diskussioner, stannar ibland hos en eller två elever och ställer frågor, " Hur ska man veta 

antalet stickor i figur 72? Man måste ha något sätt att skriva på det." När eleven inte svarar 

frågar läraren mer specifikt, t.ex. "Att öka med 3 i varje figur kan man skriva   multiplicerar 

med något?" Läraren frågar vidare "Finns det något mer än så där?" Eleven upptäcker nu att 

det finns en sticka längst till vänster i fig. 1 som inte följer med. Läraren utmanar och 

berömmer eleverna hela tiden, och skriver nu     på elevens anteckningsblock och skriver 

under  :et siffran 3 med pilen. När läraren frågar hur många stickor det finns i figur 3 och hur 

vi ska göra sedan, svarar eleven " Lägg till 1, så, +1."  

 

Läraren varvar därefter med en kort genomgång och uppmanar hela klassen att   används för 

att uttrycka ett okänt tal, men när man talar ett okänt tal i mönster och uttryck använder man 

  (  står för number), figurens nummer. Läraren skriver på tavlan "Aritmetisk talföljd" och 

berättar att när något ökar hela tiden i varje figur med samma tal här 3, kallas det för en 

aritmetisk talföljd. Lärare A sammanfattar vad eleverna uppfattar. Ingen vill eller vågar säga 

något, läraren pekar på eleven som tänkte och svarade rätt under ett tidigare samtal med 

läraren och frågar. Men eleven vågar/vill/kan nu inte uttrycka sin lösning framför hela 

klassen.  

Innan eleverna börjar lösa uppgifterna som finns i läroboken, får de ytterligare en 

tändsticksuppgift, med en triangel med 3 stickor i fig.1, 5 stickor i fig.2, 7 stickor i fig.3. På 

tavlan ritades fig. 1, 2 och 3 med en triangel i fig.1, 2 trianglar i fig.2 (placerades 2 trianglar 

upp och ner) och 3 trianglar i fig.3 (placerades 3 trianglar upp, ner och upp igen). Eleverna får 

arbeta i mindre grupper. Lärare A går runt och lyssnar på elevernas diskussioner och stödjer. 

Läraren frågar eleverna ökningen och skriver på en av elevernas anteckningsblock fig.1, 3; 

fig.2, 3+2=5; fig.3, 5+2=7, osv. Eleven frågar "Är ökningen 2?", läraren svarar " Precis!" . 

Eleven skriver 2n. Läraren A frågar konstanten, och då skriver eleven 2n+1, precis som 

läraren gjorde på tavlan. Läraren frågar "Vad innebär det med 2n+1som du skriver?" Eleven 

kan inte svara på frågan. Läraren säger att n är figur nummer, och frågar igen "Vad är 1 då?" 

Eleven säger, "Vet inte faktiskt." Läraren säger att det fattas 1 i varje figur om antalet stickor 

ökar med 2. Fig.1, 3 stycken, med ökningen 2. 1 kallas konstant." (Jag tror att läraren menade 

med detta att om bara ökningen finns men inte konstant då skulle finnas 2, 4 och 6 stickor i 

fig.1, 2 resp. 3. Det finns faktiskt 3, 5, 7 stickor i fig.1, 2 resp. 3 ) 
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Lärare A frågar eleverna hela tiden vad ökningen är, vad konstant är och vad n betyder. När 

läraren förklarar n:te figuren, sätter hon/han 100 i n:et, och säger att n är nummer av figuren 

som vi ska titta på. Lärare väljer ibland ett stort tal som 2000 istället för n:et. Så fort några 

elever börjar prata ganska högt om något annat än matematik säger läraren lugnt, "Fokus!" 

"Vi har matematik här!" eller "Om ni inte är intresserad vill jag att ni är tysta." 

   

Lärare A sammanfattar till slut elevernas lösningar, men de är tysta. Läraren jämför denna 

uppgift vars ökning är 2 med föregående uppgift vars ökning är 3. Läraren skriver på tavlan 

två formler, 2n+1 och 3n+1, och säger att konstanten inte alltid är 1.  

 

Om man nu kategoriserar undervisningen, relaterar observationen, och det problem som 

läraren vill att eleverna ska lösa i följande kategorier (Hagland et al, 2005), blir resultatet så 

här: 

 

1. Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier.  

 

Problemet introducerar aritmetisk talföljd vars geometriska mönster senare generaliseras i 

ett algebraiskt uttryck. Lärare A visar och beskriver lösningsstrategier, exempelvis att med 

egna ord kan definiera och skriva de matematiska termerna och begreppen. Läraren 

förklarar även muntligt och visar hur man kan rita figurer och en tabell på några elevers 

anteckningsblock. Läraren ger också konkreta exempel (sätter in stora tal i  :et), som 

hon/han sedan samtalar med elever om både under genomgången (hela klassen) och under 

elevernas diskussioner (individuellt). 

 

 

2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

 

Problemet är lätt att förstå eftersom det är enkla figurer som ritas upp på tavlan. Eleverna 

förstår snabbt själva problemet. Läraren ritar upp det tydligt och förklarar noggrant i varje 

steg. Lärare A:s genomgång utgår från den nivå som fångar alla, som alla kan känna igen. 

Alla kommer någonstans och kan klara av en bit av lösningen, från det första steget till det 

andra steget.   

 

 

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

 

Problemet upplevs av eleverna som en utmaning, särskilt när det gäller generalisering av 

mönstret i ett algebraiskt uttryck. Det vill säga när den n:te figuren ska förstås. Eleverna 

upplever inte problemet som en ren rutinuppgift och de behöver verkligen tänka till för att 

lösa det. Några elever säger att de inte förstår, läraren går runt och förklarar i individuella 

samtal men även i gruppsamtal. Lärare A ger eleverna tid för att fundera på problemet, 

diskutera med varandra, fråga läraren, fundera, fråga igen. Vissa elever förstår direkt 

medan andra inte ens verkar fundera. När eleverna inte förstår vad exempelvis  :te figuren 

betyder förklarar läraren med andra ord/uttryck eller genom att använda godtyckliga tal 

exempelvis, 57 eller 2000 istället för siffror mellan 1 och 5. 
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4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och 

representationer. 

 

Lärare A ger inga alternativa lösningsstrategier egentligen. Läraren använder en strategi 

och för den ger hon/han olika exempel. Läraren diskuterar med de elever som inte förstår 

och kommer till elevernas kunskapsnivå och använder det språk som är nära deras eget. 

Läraren försöker i vissa steg sätta godtyckliga siffror i  :et, t.ex.    100 och räkna 

    , vilket är 301. Det stora problemet för elever är förståelsen för den  :te termen. 

Läraren försöker förklara på olika sätt: genom att ersätta   med  , genom att ersätta   med 

1, 2, 3, 4, ... eller med ett godtyckligt men mycket större tal. Lärare A håller sig dock inom 

samma förklaring hela tiden förutom en gång då läraren förklarade konstant på ett annat 

sätt. När lärare A förklarar konstant sa hon/han att det fattas 1 i varje figur när antalet 

stickor ökar med 2. Det finns 3 stycken i fig.1, och ökningen är 2 (3-1=2). 1 kallas 

konstant."  

 

 

5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda 

lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer och matematisk 

idéer. 

 

Lärare A sammanfattade i slutet och bjöd in eleverna till en diskussion. Då kunde ett 

antal elever ge sina olika förklaringar och lösningar. Läraren frågade; hur gjorde du? och 

eleven fick svara. Läraren gav dock inte utrymme för olika lösningar och strategier som 

inte leder till rätta svar. Läraren strävar efter ett rätt svar och ingen tillåtande miljö skapas 

för elever att vilja diskutera olika sätt att tänka. Problemet i sig är ett grundligt problem 

och är inte på det sättet så mångfacetterat som kan initiera rika och fruktbara diskussioner 

i smågrupper och i hela klassen. Men det fanns ju andra sätt att tänka. Om eleverna inte är 

vana vid talmönsteruppgifter är det förstås svårt att tänka på flera olika lösningar. Men 

det fanns elever som inte riktigt kunde förklara sin strategi, som gissar sig fram och 

kanske har en egen förklaring som visserligen inte är rätt men som ändå finns. Läraren 

lyfte inte fram de ”felaktiga” lösningsstrategierna. Ett sätt är att eleven lär sig 

lösningsstrategin rutinmässigt utan att riktigt förstå, men efter några försök med likadana 

uppgifter kan eleverna möjligen förstå mycket bättre och då kan dessa diskussioner blir 

fruktbara.  

 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden. 

 

Lärare A beskrev hur tänkandet kring och förståelsen av geometriska talmönster kan 

kopplas till algebra. Genom att låta elever att svara på frågan, "Att öka med 3 i varje figur 

kan man skriva   multiplicerar med något?" eller genom att förklara med egna ord den 

konstanta delen. Läraren försöker att påminna eleverna om räkneregler som är grunden 

till algebra, exempelvis, att låta elever att tänka på skrivsättet som      istället för 
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      och att påminna dem först räkna multiplikationen,     innan man räknar 

additionen. 

   

7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. 

 

Lärare A uppmanar inte direkt eleverna att själva hitta på egna problem som bygger på 

samma matematiska idéer. De flesta utav eleverna har inte ännu kommit så långt. Det var 

nästan deras första undervisning av mönster och uttryck, och många elever var upptagna 

med att bara hänga med i genomgången. Några enstaka elever kunde dock själva hitta på 

egna problem som bygger på samma matematiska idéer som det problem de nyss har löst.  

  

Lärare B 

Från intervju 

Lärare B anser att problemlösning med talmönster ofta är svårt för många elever, särskilt att 

hitta (och generalisera)  : te termen är mödosamt. Läraren låter därför eleverna först diskutera 

i grupp, sedan att redovisa sina lösningar för hela klassen och till slut får eleverna tolka och 

värdera andras lösningar. Trots att eleverna är duktiga är de flesta eleverna mycket tystlåtna 

och därför är det svårt att få igång dem i diskussioner, säger läraren. Dessutom tar sådana 

lektioner längre tid.  

R: Ja juste, ja... såna där ja. Talmönster brukar ju vara lite knepigt för många elever. För dem har lite svårt 

att se det där... ehm. 

I: Matte direkt har dem...? 

R: Ja det finns lite granna... men inte så mycket faktiskt.  

I: okej, Så du brukar inte...? 

R: Jo, vi tar upp det.  

I: Ja, okej. 

R: [ehm...] Nu var det ett år sen... [ehm] det var ett tag sen jag hade det där. [ehm] vi brukar ta några 

exempel som gör att... som vi försöker göra tillsammans. Lägga exempelvis med tändstickor som de får 

lägga eller får rita och så försöker vi tillsammans [eh], se hur mönstret upprepar sig och sen försöka gå och 

titta på... ja bara titta på det här n: te formeln sen... vilket är svårt. Är det enkla mönster, så kan de ofta se 

det. Men om det är lite mera... krångligt... kan man säga formen blir lite mer... 

I: Ja... generera mönster... 

R: Då blir det lite svårare för dem. När man måste blanda in fler räknesätt liksom. När division kommer 

med i själva n: te formeln, då brukar det blir svårt för dem. Men lägga sticker, rita, tillsammans diskutera 

och komma fram till hur man ska se det. 

 

Lärare B framhåller att hon/han vill att eleverna själva förstår felen de gör, vad de gjort, var, 

osv. De måste prata med läraren och tittar på lösningen tillsammans. På så sätt får eleverna 

analysera. Läraren vill också att de värderar olika lösningar. Lärare B visar upp två olika 

elevers sätt att lösa problem och får de värdera vilket de tycker är den smartaste lösningen, 

mm.  På så sätt uppmuntras eleverna till ett kritiskt förhållningssätt.  De får också titta på 

"Elevlösningar" från tidigare nationella prov. Det är mycket viktigt för lärare B att eleverna 

verkligen är med och att de säger ifrån om de inte förstår på genomgången så att hon/han kan 

förklara på ett annat sätt.  
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R: [Oo...] Om man bara tar en punkt, så kan man väl säga det här med när de arbetar med sitt material så har 

dem ett facit vid sidan om, det som jag poängterar väldigt mycket det är att [eh] om de gör ett fel så måste de 

förstå felet de gör. Alltså räkna om uppgiften, eller vad som helst och förstå vart det gick fel. Förstår de inte 

vart det gick fel någonstans, så måste de då prata med mig. Så vi får titta på det tillsammans. Det är väl ett sätt 

för dem att analysera, sen försöker jag också med att poängtera att det är väldigt viktigt att dem verkligen är 

med och säger ifrån om de inte förstår på genomgång så man kan försöka förklara på ett annat sätt. //...// om 

man får tag på något bra exempel som nån har gjort där vi ställer upp två olika sätt att lösa en uppgift och de 

själva får titta på det och kolla vilket är det smartaste sättet att lösa och vilket är det som kanske är det att 

föredra och varför är att föredra det sättet att lösa. Vi har plockat lite uppgifter för nationella proven för där 

finns deras elevlösningar som de kan titta på och så får de själva kolla på vilket... varför den här lösningen är 

mera värd i rättningssyfte eller bedömningssyfte än det här andra sättet. Det har vi gjort lite granna, inte så 

mycket. Lite i åttan brukar vi köra det.  

 

Observationen av Lärare B och kopplingen till de 7 kriterierna 

 

Lärare B anser att elevernas kunskapsnivå är ganska hög och valde därför i sin lektion en 

uppgift från ett av årskurs 9:s nationella prov
7
. Denna uppgift handlar om en fruktodling där 

man planterar mangoträd omgivna av apelsinträd på ett bestämt sätt (Se Bild 3), och eleverna 

förväntas att generalisera mönster med inte bara linjära utan också icke linjära (kvadratiska 

tal). 

Lektionen varade i 80 minuter i årskurs 8. Klassen bestod av 17elever. Lärare B inledde 

lektionen genom att berätta först att eleverna idag ska arbeta med mönster och uttryck. 

Läraren förklarade vad man menar med mönster i ett matematiskt sammanhang, vad innebär 

att arbeta med detta, om tal i olika former, om n:e formen, osv. Läraren säger att man 

använder   i ekvationer, men när det gäller mönster använder man   istället. Det verkar som 

att eleverna har lite erfarenhet av talmönster uppgift. Läraren förklarar gärna matematiska 

termer och begrepp. 

Som Lärare B lyfte fram under intervjun, att det är viktigt att knyta matematiken till 

verkligheten, så tar läraren inledningsvis upp några exempel där talmönster används i 

verkligheten, exempelvis vid plattläggning eller rabattplantering. Läraren förklarar att man då 

behöver veta hur många plattor eller plantor som går åt för det tänkta mönstret eller för den 

planerade trädgården. Klassens stämning är god och eleverna lyssnar intresserat. Innan 

eleverna börjar lösa den specifika uppgiften med fruktodlingen (Bild 3) presenterade läraren 

även samma tändsticksproblem som Lärare A visade (Bild 1). Lärare B visade sedan ett 

liknande problem med rabattplacering samt ytterligare ett tändsticksproblem men den här 

gången ingår ingen konstant. Det första tändsticksproblemet redovisades kort genom att 

använda metoden, "Using differences", dvs. genom att använda differensen mellan antalet 

stickor av föregående och nästa figur precis som Lärare A gjorde.  Lärare B förklarade vad 

n:te termen betyder, men betonade inte särskilt de matematiska termerna och begreppen. På 

tavlan ritar sedan Lärare B upp ett problem med rabatter som ska planteras. 9 rutor 

representerar en första rabatt och det planteras en blomma i den mittersta rutan. Läraren ritar 

ytterligare 6 rutor höger om de 9 rutorna och ytterligare 1 blomma placeras i mitten.  

Bild 2 

                                                           
7 Nationella prov 2009 C fråga 10 http://www.prim.su.se/matematik/ap_9/2009/prov/DpC09.pdf 
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Fig.1 

   

   

   

Fig.2 

     

     

     

 

Lärare B skriver en tabell med figurnummer och antalet rabatter och sedan ritar läraren 

ytterligare en figur på tavlan. Den här gången markeras de 3 rabatterna (smårutorna) längst till 

vänster i första figuren (som har 9 smårutor) som konstanta och läraren förklarar att mönstret 

inte upprepas härifrån. Eleverna verkar vara koncentrerade. Läraren ställer en fråga; "Vad ska 

jag först titta på?" En elev snappar upp och svarar; "Ökningen!". Läraren frågar hur en fjärde 

figur ska se ut och en elev svarar korrekt: med 23 rutor. Nu skriver läraren  :te termen med 

ökningen 5 och konstant 3. Konstanten 3 ska adderas med 5  . Eleverna verkar börja få grepp 

om vad formeln,       innebär. Till slut presenterades problemet nedan, själva uppgiften 

som de ska lösa, och eleverna får inledningsvis arbeta två och två men senare arbetade de 

fördelade i fem grupper. 

 

Eleverna delades sedan i fyra grupper och uppmanas att tillsammans lösa en uppgift med 

talmönster från ett gammalt nationellt prov (Bild 3). Läraren delar ut uppgiften skriftligt i 

varje grupp men ger eleverna även ett 20-tal småpinnar med olika färg. Lärare B gav däremot 

inte tydlig information om hur pinnarna skulle användes. Eleverna förstod inte vad de skulle 

göra med dessa, vissa elever höll dem i ena handen och samtidigt ritade figurerna med andra 

handen. Eleverna förväntas att skriva ner sina lösningar för att senare kunna redovisa dem 

högt i klassrummet. Läraren går runt och uppmuntrar eleverna att rita figurer och göra en 

tabell, och framhåller att man inte ska underskatta att rita figurer. Läraren ställer öppna frågor; 

Hur ska figur 4 och 5 se ut? Hur många behöver vi för figur 15? Vad blir figur n? 

 

Eleverna gör en tabell med värden motsvarande till och med figur 3 och fyller i utan problem, 

men har därefter svårt att rita figur 4 och 5. Många försöker hela tiden undvika att rita figurer 

eller använda pinnarna. Ökningens antal hittar de direkt genom att titta på figurerna på 

papperet, men eleverna hade svårt att se den kvadratiska ökningen mellan figurerna. Läraren 

berättade senare att eleverna nyligen har läst kvadratiska tal och därför trodde hon/hann att de 

inte skulle ha något problem med detta, vilket visade sig vara fel.  

Läraren avbryter ibland elevernas arbete och ger råd om att hitta kvadratiska tal och förklarar 

igen att figurnumret är samma som n, t. ex, 1 kan bytas mot n i figur 1, 2 kan byta mot   i 

figur 2, o.s.v. Ett par grupper förstår då och kommer fram till en formel som beskriver 
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mönstret. De som löste problemet verkar vara mycket glada, medan resten antingen försöker 

lösa problemet eller ger upp. Läraren uppmuntrar att de ska kontrollera sina lösningar. När 

eleverna har svårt att hitta kvadratiska mönster avbryter Lärare B elevernas grupparbete och 

gav en råd om att hitta kvadratiska mönster. Läraren ritar på ett papper kvadratiska tal med 16 

resp. 25 prickar och frågar hur många prickar det finns i ena sidan, och i andra sidan. Eleverna 

verkar nu förstå att mönstren är kvadratiska. De flesta elever verkade vara koncentrerade och 

ett par elever var upptagna att rita figurer.  

Efter 55 minuter vill läraren att eleverna redovisar sina lösningar och frågar hur det har gått.  

Läraren sammanfattar och visar två bilder som ritades av eleverna, en bild som tydligt ritades 

och en annan bild som ritades kladdigt och säger att man måste rita tydligt. Lärare B frågar 

vad ökningen är samtidigt som hon/han pekar på den ”fina” bilden och eleverna svarar 4. 

Sedan frågar läraren om någon grupp kunde lösa uppgift c). En grupp tjejer ställer upp och 

redovisar. Gruppen ritar på tavlan och redovisar sin lösning. Eftersom i figur 2 finns det 

dubbelt så många apelsinträd,      , så testade de fig.8, de räknade antal mangoträd 

(      ) och apelsinträd (      ) i fig.8. Antal mangoträd är dubbelt så många som 

apelsinträd. Läraren kommenterar att det fungerar i det här fallet men inte alltid. Lärare B 

föreslår att eleverna prövar med huvudräkning. Lärare B visar kort sin lösning med 

huvudräkning. "8 är dubbelt så många som 4, så resultatet blir dubbelt så många" säger 

läraren och ritar på tavlan        och       , 64 är dubbelt så stort som 32. Läraren 

berömmer elevernas arbete genom att säga "Jättebra jobbat! 

Bild 3. Uppgiften. Tagen från nationellt prov 2009 Del C (Årskurs 9) 

 

 

Om man nu kategoriserar undervisningen och det problem som läraren vill att eleverna ska 

lösa i följande kategorier, eller relaterar observationen till kategorierna blir resultatet såhär: 

 

1. Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier.  
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Problemet introducerar aritmetisk talföljd vars geometriska mönster senare generaliseras i 

ett algebraiskt uttryck. Det introducerar även kvadratiska tal där elever ska söka efter även 

icke linjära mönster. Lärare B visar och beskriver flera lösningsstrategier, exempelvis; att 

rita figur, fylla i en tabell, vilket läraren lyfter fram och jämnt uppmuntrar eleverna, och att 

presentera flera liknande talmönster uppgifter som underlättar förståelsen och lösningen av 

problemet. Läraren uppmanar även eleverna till huvudräkning, visar också ett flertal 

exempel innan uppgiften delas ut, delar också ut pinnar som eleverna kan använda för att 

lägga sina egna figurer. Läraren uppmuntrar också eleverna att kontrollera sitt svar. 

 

 

2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

 

Detta verklighetsrelaterade problem är lätt att förstå på grund av bilder som tydligt ritades 

med symbolerna för mangoträd med ( ) och för apelsinträd med ( ). Problemet kräver 

en ansträngning men samtidigt fångar det många elevers intresse och det verkar vara roligt 

för dem att arbeta med. Det blir lite av ett tävlingsmoment att försöka hitta formeln. De 

flesta eleverna är engagerade och försöker verkligen att lösa problemet. Eleverna har 

klarat av minst en bit av lösningen. Det blev sedan diskussioner såväl inom grupper som 

mellan grupperna. Problemet ger möjlighet för eleverna att återkomma en annan gång/dag 

då de får chansen att utveckla sina lösningar vidare. 

 

 

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

 

Problemet upplevs av eleverna som en utmaning och kräver ansträngning och tålamod. 

Många elever upplever det svårt att lösa särskilt uppgift c, några elever väljer att inte rita 

figurer, och många vet inte hur de ska använda pinnarna. Lärare B ger eleverna tillräcklig 

tid för att diskutera, går runt och lyssnar på elevernas diskussioner och förklarar ibland i 

individuella samtal. Vissa elever förstår direkt medan andra blir förvirrade, och en elev 

använde all sin tid för att bara rita figurerna som kommer efter figur 3 i Bild 3, och hinner 

inte med att fundera på problemet i sig. En elev erkänner att hon har varit både arg och 

frustrerad innan hon till slut kunde lösa problemet. Många elever verkade ändå på något 

sätt bli intresserade av uppgifterna med geometriska talmönster, eftersom de 

koncentrerade sig på uppgiften och pratade inte om något annat. 

 

 

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och 

representationer. 

 

Under elevernas grupparbete har läraren kollat elevernas lösningar av uppgiften a och b 

och därför uppmuntras nu eleverna att komma fram och redovisa sina lösningar för 

uppgift c. Det blev bara en elevlösning som redovisades framme vid tavlan innan läraren 

gav sin lösning. Lärare B visar upp och jämför även figurer som två grupper ritade och 

kommenterar att figurerna måste ritas tydligt. Ett av problemen för eleverna är förståelsen 

för den  :te termen och läraren förklarar kring detta genom att sätta in ett godtyckligt tal i 
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  och räknar antalet träd, men ingen direkt alternativ lösning visades. När det gäller att 

hitta mönster av antalet mangoträd som ska planteras kvadratiskt, skriver läraren en ny 

tabell och en bild av fig. 4. Lärare B pekar på ena rad av kvadraten och frågar; Hur många 

mangoträd finns det? Eleverna svarar 4. Sedan pekar läraren på den andra sidan av 

kvadraten och frågar igen; Hur många finns det här då? Eleverna svarar 4. De säger att nu 

har de fattat. 

 

 

5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda 

lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer och matematisk 

idéer. 

 

Lärare B sammanfattade i slutet och bjöd in eleverna till en diskussion. Läraren gav 

eleverna utrymme för olika lösningar och strategier för uppgift c, men bara en grupp 

elever ville redovisa sina lösningar. Det fanns heller inte så mycket tid för fler 

redovisningar. Läraren lät de elever som redovisade att rita figurer på tavlan, och de 

redovisade muntligt hur de löste uppgiften, vilket visade sig att de löste genom att gissa 

och prova. Antalet apelsinträd i   te figuren i uppgift b är en typ problem som är 

mångfacetterat som kan lösas på många olika sätt. Uppgiften löstes dock enbart ett sätt, 

vilket är att de räknade antalet apelsinträd i figurerna, fyllde in i tabellen och hittade 

mönster i talföljden. Inga alternativa lösningar visades, exempelvis lösningar genom att se 

hur apelsinträd planteras geometriskt. 

 

 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden. 

 

Lärare B beskrev hur tänkandet kring och förståelsen av geometriska talmönster kan 

kopplas till algebra. Genom att säga, exempelvis vid lösning av ekvationer använder man 

ofta   som är ett okänt tal men när det gäller mönster används som   istället. När det 

gäller den ritade mangoträd i fig. 4 sade läraren att kvadratiska tal kan räknas baklänges, 

t.ex. 16 mangoträd ska planteras kvadratformat, då räknar man     = 4 för antalet 

mangoträd i ena sidan av kvadraten. 

 

7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. 
 

Lärare B uppmanade inte eleverna att tänka på att hitta på egna problem som bygger på 

samma matematiska idéer. Många elever blev dock intresserade och engagerade att lösa 

problemet tillsammans. Läraren betonade problemets verklighetsförankring för att 

eleverna skulle bli mer intresserade och problemet handlade om något som kunde finnas i 

verkligheten. Detta kan stimulera elevernas kreativitet när de formulerar nya intressanta 

problem. 

6.2 Tolkning och koppling till tidigare forskning 

De teman som redovisas här nedan är teman som uttolkats ur det samlade resultatet. Alltså 

både från intervjuerna och från observationerna. Kriterierna (Hagland et al, 2005) som 
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använts för att strukturera resultatet har också givit grund för teman. I stort omfattar temana 

vad som undervisas, varför och hur det undervisas. Temana ska även svara på 

frågeställningarna i studien: Vad lärarna undervisar, varför och hur? när det gäller 

geometriska talmönster.    

           

Tema 1: Vikten av att använda matematiskt språk i diskussioner 

Läraren A säger att begreppen är viktiga att använda och läraren försöker med egna ord 

förklara de matematiska termerna som används i undervisningen, precis som Löwing (2006) 

menar att man bör göra när man konkretiserar en matematisk operation. Lärare A säger att 

begreppen därigenom kommer närmare elevernas egna miljö. Lärare A pratar respektfullt med 

eleverna på ett vuxet sätt. På så sätt känner eleverna sig lugna och accepterade, och kan 

koncentrera på kunskapsinhämtning. Läraren betonar hela tiden vikten av att eleverna ska 

förstå ett matematiskt språk, och förklarar för eleverna vad det betyder och när det används. 

Det gäller inte bara de matematiska termerna utan även vanligt ord såsom "att definiera". Här 

kan man relatera till Löwing (2008) som säger att vad som viktigt är "den terminologi som 

används, informellt som formellt när man konkretiserar en matematisk operation".  

Vid problemlösning försöker lärare A få eleverna att aktivt delta i diskussioner, men det sker 

ändå inte diskussioner i klassrummet. Läraren söker ständigt efter det rätta svaret. Som 

Hundeide (2003) säger kan klassrummets outtalat, interpersonliga klimat hindra att eleverna 

aktivt deltar i klassrumsdiskussioner och diskussioner i grupper. För att eleverna ska diskutera 

sina lösningar och idéer bör läraren skapa en miljö där eleverna muntligt vågar uttrycka sina 

tankar och lösningar även om deras svar avviker från lärarens förväntade svar. Läraren kan 

sedan tillsammans med eleverna successivt korrigera felen i deras svar och uppmuntra dem att 

utveckla sitt matematiska språk för att delta i en matematisk diskussion. Liksom lärare A 

lyfter även lärare B fram vikten av begreppsuppfattning. Lärare B säger att eleverna bör skilja 

mellan vardagsspråk och matematiskt språk. Under diskussioner i smågrupper ställer lärare B 

korta relevanta frågor och överhuvud taget samtalar läraren kort med många elever. 

 

Tema 2: Vikten av att göra matematiken verklig 

I Lgr 11 sägs att "Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och 

problemlösande aktiviteter som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska 

utvecklingen" (Lgr 11, s.62). Genom att visa flera verklighetsförankrade exempel, att välja 

sådana uppgifter och att använda aktivitet som liknar laboration med pinnarna försöker Lärare 

B verkliggöra ”learning by doing, vilket Dewey (1990) betonar. Lärare B försöker även 

utnyttja kunskapen inom olika ämnesområden såsom teknik och att låta eleverna samarbeta 

och diskutera sina lösningar. Detta tolkade jag att läraren B försöker uppfylla 

styrdokumentens syfte och krav. Läraren B syftar till att eleverna ska rikta sin uppmärksamhet 

mot verkliga uppgifter och utmaningar. Genom att införa praxisnära aktiviteter i 
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undervisningen får eleverna en nytändning och då har undervisningen en möjlighet att 

kopplas ihop med vårt liv.  

Löwing (2006) betonar fördelar med laborationer, dvs. att de ger chans eleverna att undersöka 

och diskutera vad som iakttas och i laborationer kan man väva in flera olika syften. Det är 

viktigt enligt henne att eleverna har tillgång till allt det material som behövs, får en klar 

instruktion för vad de skall göra och uppfatta varför de ska göra så. Läraren B gav en klar 

instruktion vad eleverna skulle göra, de utmanades att rita figurer efter fig.3, fylla i tabellen, 

se ökningen, osv. De fick även pinnar före grupparbetet för att se ökningen. Som Löwing 

(2006) beskriver måste elever ha tillgång till material och goda instruktioner om uppgiften. 

Lärare B gav däremot inte tydlig information om hur pinnarna skulle användes. Eleverna 

förstod inte vad de skulle göra med dessa, vissa elever höll dem i ena handen och samtidigt 

ritade figurerna med andra handen. Överhuvudet taget ritade de flesta eleverna inte figurer.  

Läraren borde ha reflekterat över vad eleverna har gjort, varför de gjorde så och, hur de kunde 

göra så att de får ett bättre resultat nästa gång. Precis som Löwing (2006) menar sker 

"learning by doing" inte automatiskt och eleverna förväntas också tänka och reflektera över 

vad man gjort. Lärare A visade emellertid inga exempel som är verklighetsrelaterade. 

 

Tema 3: Diskussionens syften 

Lärare A säger att alla elever har "fina kunskaper inom sig" och försöker få eleverna att 

utnyttja andras kunskaper genom samtal och diskussion. Som Holden (2001) refererar till den 

amerikanska fröken Flink som försöker synliggöra alla i klassrummet. Som Hagland, et al. 

(2005) säger, så spelar studiekamrater en stor roll vid elevens byggande av kunskap. Båda 

lärarna låter eleverna diskutera med sina klasskamrater, de går runt och ställer enkla men 

relevanta frågor och försöker få eleverna att växla sina tankegångar och bidra med sina 

lösningar samt idéer. Visserligen pågår diskussioner i klassrummen, men det märks samtidigt 

tydligt att lärarna eftersträvar de rätta svaren vilket tystar vissa elever. Här märks en 

dubbelhet. Samtidigt som läraren vill ha en dialog och ett flerstämmigt klassrum så signalerar 

läraren vikten att förstå rätt och leverera det ”rätta” svaret. Trots att det ska finnas plats för 

olika strategier för lösningar  

Båda lärarnas lektioner består av grundliga genomgångar, diskussioner mellan eleverna och 

mellan läraren och eleverna. Sedan sammanfattas dessa lösningar, men angående värdering av 

lösningarna skiljer deras åsikter. Lärare A vill att elevernas "rätta" lösningar varken värderas 

av läraren eller av klasskamraterna framför hela klassen. Värderingar av andras lösningar 

anser lärare A sker automatiskt hos individen. Lärare B vill däremot att eleverna värderar 

andras "rätta" lösningar. Läraren visar upp två olika elevers sätt att lösa problem och de får 

värdera vilket de tycker är den smartaste lösningen. På så sätt anser läraren att eleverna 

möjligen uppmuntras till ett kritiskt förhållningssätt. Lärare B vill också att eleverna själva 

förstår felen de gjort i sina lösningar och sedan vill läraren gärna tillsammans med dem titta 

på lösningarna. På så sätt får eleverna analysera inom lärarens undervisning. 
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Även Säljö (2007) betonar att det alltid finns utrymme för personliga tolkningar och förståelse, 

och att interaktion genom dialoger och flerpartssamtal är väsentligt för elevers 

kunskapsbildning. Efter lektionen berättade lärare B att eleverna nyligen läst kvadratiska tal 

och därför borde de inte ha något stort problem med att hitta mönstret i antalet mangoträd, 

vilket inte stämde i verkligheten. Läraren ansåg att de borde ha tagit med sig färdigheterna från 

en tidigare lektion. Men som Säljö (2007) säger tar eleverna inte bara mekaniskt över och 

kopierar de kunskaper och färdigheter läraren erbjuder. Eleverna försöker lösa problemet i 

kvadratiska mönster genom att använda metoden "Using differences", den metod som de brukar 

använda för att lösa linjära mönster.  

 

Svårigheter hos elever som arbetar med geometriska talmönster är enligt Moss & Beatty (2006) 

att eleverna saknar den så kallad, "perceptual agility", dvs. förmågan att överge regler som inte 

fungerar och att hitta nya bättre lösningar. Orton (1999) skriver också att många elever hanterar 

den differensmetoden mycket kompetent, men sedan har de stora svårigheter att släppa denna 

strategi och söka en bättre strategi. Precis som forskarna säger har eleverna en gång lyckats 

med att formulera en regel för ett mönster har de svårt att överge den. Lärare B avbröt en gång 

elevernas grupparbete och gav råd om att hitta kvadratiska mönster genom att rita figur med 

prickar för kvadratiska tal. Under det individuella samtalet med läraren uppfattade ett par 

grupper lärarens syfte korrekt, men många elever hade svårt att komma fram till rätt uttryck 

som beskriver det icke linjära mönstret. 

 

Tema 4: Svårigheten att lyckas visa matematikens konkretisering 

Uppgiften hos lärare A erbjuder en bra grund för elevernas förståelse för problemlösning av 

talmönster, likaså uppgiften som lärare B möjligen i högre grad. Men lärare B tar inte chansen 

att uppmuntra eleverna ska lösa uppgiften på flera olika sätt. Angående uppgift b (Bild 3) hos 

lärare B, löste eleverna genom en standardprocedur, att rita figur, fylla i tabell, och se 

ökningen, hitta mönster i talen, osv. Men det skulle också finnas många olika sätt att lösa 

problemet. Detta problem är enligt Hagland, Hedrén & Taflin (2005) ett rikt matematiskt 

problem som "ska kunna lösas på flera olika sätt, ..." (kriterium 4), som ska kunna initiera en 

matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar, ,.." (kriterium 5) och som "ska 

kunna fungera som brobyggare mellan geometri och algebra" (kriterium 6).  

Både läraren och eleverna löste problemet på olika sätt, men inga alternativa lösningar 

visades, exempelvis lösningar som generaliserar mönstret direkt från figurerna, dvs. lösningar 

genom att se hur apelsinträd planteras geometriskt. Formeln av apelsinträd 4n kan erhållas 

genom att förenkla 4(n+1)-4, där första 4:an står för antal apelsinträd i en sida av fyrkant 

uppbyggd av apelsinträd och sista 4:an står för antalet hörn av fyrkanten som räknas två 

gånger (antalet den överlappade hörnen). I fig. 4 finns det 4+1=5 apelsinträd i en sida av 

fyrkanten finns det totalt 16 apelsinträd (5 x 4 - 4 =16) i omkretsen.  

Matematisk verksamhet är enligt Syfte i matematik, Lgr 11 "till sin art en kreativ, 

reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala 

och tekniska utvecklingen."  Läraren B valde ett rikt problem som stimulerar elevers 
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kreativitet och kräver deras logiska tänkande (speciellt uppgift c) som styrdokumenten lyfter 

fram, men den förväntade lösningen (exempelvis, det nationella provets elevlösning,) 

redovisades inte från varken lärare eller elevernas sida. En grupp elever redovisade sina 

lösningar som de löste genom att gissa. Elevernas lösning var inte baserade på ett logiskt 

resonemang, men i deras tankegångar syns det att de ändå ser ett visst samband mellan talen, 

2, 4, 8, 32 (=2
5
) och 64 (=2

6
), vilket är något positivt. Den här typen problem kräver mycket 

tid att fundera på. Ett sätt att eleverna kan förbereda för uppgiften är att uppgiften kan ges 

som läxa några dagar före undervisningstillfället. Men problemet är sådant som man även kan 

återkomma annan dag eller annan gång. Då kan man förvänta sig elevernas fruktbara 

diskussioner i smågrupper och i hela klassen. 

Konkretiseringen är som Löwing säger en väg till att förstå abstraktion och leder 

konkretiseringens krav ofta till problem i matematikundervisningen under grundskolans 

senare år och i gymnasieskolan. Eleverna skall även kunna använda formler och beskrivningar 

i abstrakta (i tänkta och i hypotetiska) situationer. Denna formel skall även kunna använda i 

olika platser, både en större eller mindre trädgård, park, mm. 

 



40 
 

7  Avslutande diskussion  
 

Syftet med denna undersökning är att studera och analysera hur verksamma matematiklärare i 

årskurs 8 undervisar problemlösning av geometriska talmönster genom att ställa didaktikens 

frågor, vad, hur och varför. I studien användes bland annat de sju kriterier som Hagland, et al. 

(2005) formulerade för att analysera de två betraktade lärarnas undervisningsstrategier. 

Arbetet handlar om att se hur lärare vägleder elever att gå ifrån det konkreta till det abstrakta 

inom matematiken. Att upptäcka talmönster utgör ett bra exempel på dels hur man kan 

anknyta matematiken till verkligheten, dels hur man kan använda matematiska formler och 

beskrivningar (matematikens abstraktion) för att lösa verklighetsanknutna problem. Som 

Löwing (2006) säger måste man kunna använda formler och beskrivningar inte bara i 

konkreta situationer utan även i tänkta och i hypotetiska situationer. Studien visar att elever 

har svårt att förstå hur de utifrån konkreta figurer ska försöka hitta formeln för den n:te 

figuren.  

Forskningen inom matematikdidaktik tenderar att inrikta sig mot klassrumskulturer och 

undervisningens effektivitet. Lärarna använder olika strategier för att vägleda eleverna. Lärare 

A framhåller hur viktigt det är att kunna förstå och använda matematiska termer och begrepp 

och Lärare B säger också att begreppsuppfattning är viktig, men betonar även matematikens 

verklighetsförankring. Matematiken skall kopplas till elevers närhet, annars saknar kunskapen 

värde på längre sikt. Båda lärarna påpekar dock vikten av att diskutera sina och andras 

lösningar så att denna del utvecklas. Lärarna anser att vissa framgångar kan nås genom 

diskussioner i klassrummet och försöker få sina elever att aktivt delta i dessa i små grupper 

eller i hela klassen. I ett sociokulturellt perspektiv har "mänskliga kunskaper och färdigheter 

sitt ursprung hos samspel mellan människor, och interaktion genom dialog och flerpartssamtal 

är väsentligt för kunskapsbildning" (Säljö 2007). Men samtidigt varnar Säljö för att det alltid 

finns utrymme för personliga tolkningar och förståelse. I diskussionerna är det viktigt att 

elevernas olika tankar och lösningar presenteras, och lärare bör skapa en miljö där eleverna 

aktivt deltar i dessa diskussioner. 

Lärarnas lektioner består av grundliga genomgångar, diskussioner mellan eleverna och sedan 

sammanfattas dessa lösningar. Lärare A anser att värderingen av elevernas lösningsförslag 

automatiskt sker hos individen, alltså dessa värderas varken av läraren eller av 

klasskamraterna framför hela klassen. Lärare B vill att eleverna värderar olika lösningar, visar 

upp två olika elevers sätt att lösa problem och får dem att värdera dessa. På så sätt 

uppmuntras, enligt läraren, eleverna till ett kritiskt förhållningssätt. Studien visar dock att 

lärarna gärna vill framhålla den rätta lösningen och inte riktigt har tid för att låta andra 

lösningar komma fram. Men även ”felaktiga” lösningar kan bidra till att utveckla elevernas 

tänkande kring sina egna lösningar.  

I matematikundervisningen gäller ett speciellt språk; speciella termer och begrepp. 

Matematiska termer och begrepp är viktiga för att eleverna ska kunna sätta ord på det de gör, 

diskutera matematiska problem, formulera tankar, redovisa dessa för hela klassen, tolka och 
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värdera andras lösningar. Under min matematikutbildning läste jag och mina kurskamrater 

mycket teoretisk matematik, vilket innebar att vi varje dag måste fokusera på kända 

matematikers satser och bevis. Avsaknandet av kommunikation med lärare som endast 

uttryckte sig med fackspråk gjorde oss mer och mer förvirrade och frustrerade. Efter dessa år 

minns jag fortfarande att en av mina svenska kurskamrater under en lektion högt och ironiskt 

sa, " Lärarens namn, Kan du snälla prata svenska?"  Ett gemensamt språk är förstås 

nödvändigt men att samtidigt ha för stort fokus på rätta begrepp och att ha rätta lösningar kan 

öka risken att eleverna tystnar. Som Hundeide (2003) påpekar är en elevs svar inte bara en 

återspegling av elevens kompetens utan kan också vara en reflektion av hennes eller hans 

lyhördhet för klassrumskoden för vad som är "rimligt och passande" att få uttrycka. När 

lärarna tydligt visar att begreppen är viktiga kan de svagare eleverna bli rädda för att svara på 

lärarens frågor.  

Förutom anledningarna ovan förekommer ytterligare två anledningar till varför jag valde att 

studera problemlösning av talmönsteruppgifter. Den första är, som jag skrev i kapitlet 

bakgrunden, resultatet av en internationell kunskapsmätning, och den andra är helt enkelt att 

jag blev fascinerad av genometriska talmönster. I Syfte i Matematik, Lgr 11 sägs att "eleverna 

utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang". Elevers svårigheter i matematik kan enligt Hagland, et al. (2005) bero på att 

man alltför mycket koncentrerat sig på uppnåendemålen och för litet ägnat åt sig åt att söka 

skapa intresse för matematik hos eleverna och att hjälpa dem att bygga upp sitt 

självförtroende i ämnet. I min tolkning av observationerna (avsnittet 6.1.2) framgår att det 

problem som lärare B använde under sin lektion är ett rikt problem som Hagland, et al. 

formulerade, d.v.s. ett problem som kan lösas på flera olika sätt, kan initiera en matematisk 

diskussion och kan fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden, mm. I en 

sådan uppgift finns det större möjlighet att eleverna engagerar sig i problemlösningen och 

bygger upp tilltron till sin egen förmåga. Genom att samtala med läraren och diskutera olika 

lösningar med sina kamrater (peer) närmar sig eleverna inkörsporten till algebra och den stora 

övergången från det konkreta till det abstrakta.  

Matematik anser jag är ett ämne som kräver träning. Genom att lösa talmönsteruppgifter kan 

eleverna uppleva matematiken som något roligt, intressant och stimulerande. Generalisering 

av talmönster handlar om att känna igen struktur hos tal, hitta relationer mellan tal i figurer, 

generella samband och överföra detta till ett algebraiskt uttryck. Moss & Beatty (2006, s.458) 

säger att eleverna ofta har svårt att hitta underliggande funktionella samband som 

generaliserar problemen och saknar intresse eller förmåga att motivera sina antaganden. 

Många saknar enligt författarna "den stringens som krävs för att kunna generalisera 

användbara regler till att förstå matematisk struktur". Problemlösning av talmönster är 

krävande men det är därför eleverna blir extra glada och nöjda när de knäckte "koden" till n: 

te termen och lyckas med att generalisera linjära och icke linjära mönster. Under denna 

studies gång såg jag några sådana elever, och detta övertygade mig om att intresse och 

ansträngning har stor betydelse för att uppleva sådan glädje.  

I Lgr11 sägs "Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och 

problemlösande aktivitet" (Lgr 11, s.62). Problemlösning av geometriska talmönster anser jag 
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kräver både ansträngningar (stringens) och kreativitet, alltså två helt olika egenskaper. Att 

lösa problem av talmönster är en kreativ verksamhet. Det är därför vissa elever direkt kan 

uppfatta mönstret medan andra inte ens orkar fundera på lösningen, men alla kan känna att de 

kan komma någonstans, även om det endast är en bit av lösningen. Genom att generalisera 

upptäckta mönster och utvidga detta i ett algebraiskt uttryck kan elever utveckla sin förmåga 

att övergå från en konkret situation till det abstrakta. När de lyckas att knäcka koden för att 

generalisera mönstret vill jag att de även upplever "estetiska värden i möten med matematiska 

mönster, former och samband" (Lgr 11, s.62).  

Att uppleva estetiska värden innefattar enligt min tolkning att eleverna upptäcker att 

matematik på sätt och viss är vackert. Många matematiker anser att matematik är vackert men 

särskilt i matematiska bevis finner jag skönheten. Den förfinade enkelhet som skrapar bort 

alla onödiga förklaringar, det minsta som behövs, stringens, självdisciplin och en värdig 

elegans. Som Sokrates säger "den matematiska världen är en reflektion av den verkliga 

världen i våra tankar
8
, och därför ger oss varje upptäckt i den matematiska världen 

information om den verkliga världen. Genom att studera matematik får man kunskap om 

objekt i vår verkliga värld." Matematiken kan därför vara vacker när den anknyter till våra liv 

och bidrar till samhällets förbättring. . Sokrates anser att kunskapen som man får utan 

ansträngningar är nästan värdelös för denne.
9
 

Konkretisering är enligt Löwing (2006) en väg till att förstå abstraktion. Lärare skall använda 

flera olika strategier för att vägleda eleverna så att de ska kunna uppfatta vad konkretiseringen 

av matematik innefattar. Som Löwing säger skall läraren inte bara kunna förklara något eller 

lösa ett problem, utan också konkretisera och verklighetsanpassa det som skall förklaras. I 

avsnitt 2.1 refererade jag till Säljö som säger att "kunskap konstrueras av individen och 

intellektets mognad innebär en utveckling som går mot en allt högre grad av förmåga till 

abstraktion (Säljö, 2000, s.65)". Generaliseringen av talmönster är enligt forskare utmanande 

problem för många elever. I förordet berättade jag om några elever som visade glimtar av sina 

potentiella förmågor i matematik, men det är få som försöker visa dessa. En elev som själv 

upptäckte ett mönster mellan godtyckliga tal och försökte att generalisera sin upptäckt och 

ville bevisa sitt antagande, sådana elever är sällsynta. Jag beundrar elevens vilja, inställning 

och försök att föra logiska resonemang och kritiskt tänkande. Elevens glada ansikte 

tillsammans med en brorfist som han erbjöd mig när jag bevisade hans "formel" ska jag inte 

glömma. 

När man en gång lyckats med problemlösning av talmönster finns möjligheten att man blir 

fascinerad av matematikens estetiska värld. Emellertid kräver denna typ matematiska 

verksamhet ansträngningar och kreativitet. Det är därför nödvändigt att läraren är 

uppmärksam och försöker sätta sig in i varje elevs dilemman, frustrationer, vilja och behov. 

Naturvetenskapliga ämnen följer naturens lag och människans regler. Lärare, särskilt inom 

dessa ämnen, strävar efter att eleverna ska komma fram till rätt svar. De försöker ständigt lära 

ut så mycket och så korrekt som möjligt och samtidigt hålla sig inom den snäva tidsramen. De 

                                                           
8
 The world of mathematics is nothing else but a reflection in our mind of the real world.

 
 

9 The knowledge somebody gets without work is almost worthless to him. We understand thoroughly only that which-perhaps with some 

outside help-we find out ourselves, just as a plant can use only the water which it sucks up from the soil through its own roots. 
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strävar efter att eleverna följer rätt spår och kommer fram till rätt svar. Samtidigt skall lärarna 

vara medvetna om att deras inställning och deras försök att alltid sträva efter det rätta svaret 

kan tysta vissa elever.  

I avsnittet 3.3 skrev jag att Radford (2006) framhåller att läraren skall skilja mellan rena 

gissningar och riktiga generaliseringar. Björkqvist (2001) anser dock "att gissa" i samband 

med matematisk problemlösning kan vara positivt och är enligt honom "ett sätt att tänka på 

problemets grundkaraktär och att välja en lösningsstrategi som verkar vara rimlig" (Björkqvist 

2001, s. 127). I avsnittet 3.6 refererade jag även till Hagland, et al (2005) som menar att en 

lärare kan låta eleverna själva upptäcka sina misstag samt felaktigheter och ta upp dem för att 

hjälpa eleverna att komma framåt i sitt lärande. Under lärare B:s lektion redovisade en grupp 

elever sina lösningar som de löste genom att gissa, och läraren kommenterade att "lösningen i 

det här fallet fungerar men inte alltid". Elevernas lösning var inte baserade på ett logiskt 

resonemang, men i deras tankegångar syns det att de ändå ser ett visst samband mellan 

siffrorna, 2, 4, 8, 32 (=2
5
) och 64 (=2

6
). Eleverna var glada och nöjda när de fick fram ett svar 

som stämde med facit. Även om deras lösning inte är fullständigt logisk skapade denna 

uppgift visst intresse hos eleverna för matematik och hjälpte dem att bygga upp sitt 

självförtroende i ämnet. Det skulle vara bra om tiden tillåter läraren att ta upp elevernas 

felaktigheter så att de utvecklar förmågor att tänka logiskt och föra matematiska resonemang. 

En lärare bör skapa en miljö där eleverna spontant känner att de frivilligt kan redovisa sina 

(även mindre underbyggda) gissningar, eftersom detta förmodligen främjar andra kamrater att 

våga uttrycka sina tankar. Utan sådan förståelse och försök från läraren kommer elevernas 

egentliga förmågor aldrig att synliggöras. Frågan är bara hur läraren lyckas skapa en sådan 

miljö i klassrummet, och detta kommer att bli en utmaning för framtida forskning. 
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Appendix 1 
Informationsbrev till lärare 

 

 

Brev till lärare i årskurs 8 
 

Hej, 

 

Jag heter Takako Westlind och går i masterprogrammet i utbildning och undervisning vid 

Uppsalauniversitet. Jag genomför ett examensarbete inom utbildningsvetenskap och vill 

studera undervisnings strategier hos matematiklärare i åk 8.  

 

Olika studier har visat att det är under grundskolans senare år som elever börjar få problem 

med matematik. Syftet med min uppsats är att undersöka genom intervju och auskultering 

vilka undervisningsstrategier erfarna läraren använder vid problemlösning av talmönster. Att 

upptäcka talmönster handlar om att känna igen strukturer hos tal, relationer mellan tal och 

generella samband och räknelagar. Detta kräver analysförmåga samt ett logiskt tänkande och 

därför anser jag att det är en bra träning för elever.  

 

Med detta brev skulle jag vilja fråga om jag får intervjua dig. Själva intervjun handlar om 

generella frågor om lärarens arbete och jag räknar med att den tar ca 30 minuter. Efter 

intervjun skulle jag vilja också auskultera en av dina ordinarie lektioner (genomgång och 

handledning) som handlar om geometriska talmönster. Alla lärare garanteras full anonymitet. 

Har du frågor kring studien vänligen kontakta mig (telefon nummer). 

 

Till slut skulle jag vilja tacka för din tid att läsa detta brev och önskar att träffa dig för en 

intervju.   

 

Med vänliga hälsningar, 

Takako Westlind 
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Appendix 2 

Intervjufrågor 

 
Intervjufrågor 

 

  
 
Fråga 1: Hur planerar du dina lektioner? 
 
 
Fråga 2: Enligt Lgr 11 är matematisk verksamhet till sin art en kreativ, reflekterande och 
  problemlösande aktivitet (som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska 
  utvecklingen.) Hur tolkar du och verkliggör nedanstående läroplans syfte?  
    
 Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och 
 matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att 
 eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 
 sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med 
 matematiska mönster, former och samband.   Syfte i Matematik, Lgr 11 

 

 

Fråga 3: Vilken betydelse har talmönster i matematik för dig? 
 
 
Fråga 4: Vilken undervisningsmetod föredrar/använder du? 
    

 
Fråga 5: Hur inleder du samtalet med eleverna? Hur går kommunikationen? 
 
 
Fråga 6: Hur för du vidare ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till dina elever? 
 
 
Fråga 7: Hur reflekterar du över genomförda lektioner? 
 
 
Fråga 8: Vilka för- och nackdelar ser du med ditt arbetssätt? 
 + 
 
 - 
                        
Fråga 9: Vad anser du är viktigast i undervisningen?  
 
 
Fråga 10: Hur redovisar du uppgifter i genometriska talmönster? Kan du redovisa 
uppgiften för mig som du ska ta upp under din lektion? 
 
 
 
   Tack så mycket för samarbetet!  Takako
   
 


