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Syfte

att identifiera vad i en undervisning som kan skapa
förutsättningar för elever att utveckla förmågan att uttrycka
och argumentera för en mönstergeneralisering algebraiskt

Frågeställningar

Vad behöver eleverna urskilja för att utveckla förmågan att kunna uttrycka
och argumentera för en mönstergeneralisering algebraiskt?

Vilka förutsättningar behöver byggas in i undervisningen för att möjliggöra
utvecklandet av förmågan att kunna uttrycka och argumentera för en
mönstergeneralisering algebraiskt?
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… att göra algebraisk
generaliseringar
… att utveckla en
konceptuell
förståelse avseende
funktioner och
variabler

Varför
mönster?

… en introduktion
till algebra
… att föra
algebraiska
resonemang

Poyla

Radford

Rivera

Davydov

• att uppfatta det gemensamma för mönstret och att uppfatta mönstrets
matematiska struktur
• att generalisera en lokal gemensamhet till sekvensens samtliga delar
• att kunna uttrycka det generella
• att urskilja mönsters spatiala och numeriska regelbundenhet
• att urskilja vad det är som är lika och vad det är som är olika
• att abstrahera en gemensamhet som kan tillämpas på samtliga element
• att kunna urskilja likheter och olikheter
• att fokusera på de matematiska aspekterna av mönster
• att kunna urskilja relationer och att skapa stukturer

• att göra jämförelser och att abstrahera dessa
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Olika nivåer av generaliseringar
Generaliseringar

Aritmetiska

Algebraiska

verkliga

kontextuella

symboliska

(Radford, 2006)

Olika typer av generaliseringar

Empirisk
generalisering

Teoretisk
generalisering

• Bygger på det konkreta, det som
kan uppfattas visuellt

• Bygger på det abstrakta, det som
inte kan uppfattas visuellt

(Davydov, 2008)
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Jag tänkte. Om det är figur
1 gjorde jag en rad (visar
som en lodrätt rad.) , figur
två är det två, om det är
figur 3 är det tre rader.

Man dubblar alltid.
Kolla 3 (pekar på figur
3) och så dubblar man
alltid.
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Hur många tändstickor behövs det för att lägga figur 11?

Lärande
och
undervisning

Variationsteori

Learning
study
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Eleverna arbetar fram
olika matematiska
modeller som de testar,
reflekterar över och
utvecklar

Learning
Activity

Begrepp behandlas
empiriskt och
teoretiskt parallellt

Göra eleverna
systematiskt förtrogna
med begrepps
generella och
abstrakta karaktär

Framkalla ett behov
av att gå in i ett
utforskande eller
problemlösande
arbete

Utveckla en förståelse
för de generella
matematiska
principerna och
strukturerna

Det teoretiska
kunnandet finns
potentiellt inbyggt
i uppgifter
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