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Tidigare studier visar att svenska elever har svårt för generaliseringar och förståelsen av variabel-

begreppet inom matematiken och forskare menar att detta kan utvecklas vid arbete med talföljder. 

Flera studier har undersökt elevers uppfattningar av aritmetiska, kvadratiska och rekursiva talfölj-

der, men i stort sett saknas forskning om elevers uppfattningar av geometriska talföljder.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 9 uppfattar geometriska talföljder. 

De frågeställningar studien ämnar besvara är vilka kvalitativt skilda strategier elever använder när 

de behandlar geometriska talföljder, vad som utmärker dessa, samt hur de behandlar generalisering 

av denna slags talföljd. 

Utifrån ett förtest utvaldes åtta elever till kvalitativa intervjuer, där eleverna fick resonera kring fyra 

geometriska talföljder och givna generellla uttryck. De elevstrategier som framkom under intervju-

erna resulterade i fem kvalitativt skilda huvudkategorier, med underkategorier. Elevers resone-

mang kring generaliseringar meningskategoriserades och visade att eleverna allmänt hade svårighe-

ter med detta. Vi hoppas att denna studie kan bidra till en ökad förståelse för elevers sätt att be-

handla geometriska talföljder. 
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1 Inledning  

Under senare tid har skolmatematiken fått mycket uppmärksamhet. Den internationella studien TIMSS1 

har visat att svenska elevers resultat försämrats signifikant mellan åren 1995 och 2011 och Sverige är ett av 

de länder som har störst nedgång i resultatet (Skolverket, 2012).  Åren 2012-2015 satsar därför staten 2,6 

miljarder kronor för att på olika sätt förbättra svenska elevers matematikkunskaper (Utbildningsdeparte-

mentet, 2011).  

Djupanalysen av TIMSS 2007 har visat att svenska elever har speciellt svårt för algebra (Skolverket, 2008), 

de har svårt att generalisera och använda sig av bokstäver istället för siffror. Löwing (2008) anser att en 

förklaring till det kan vara att svenska lärare lägger alltför lite vikt vid att arbeta med elevers förståelse av 

vad det innebär att nyttja bokstäver för att teckna ett tal. Hon påpekar även att man i andra länder börjar 

förbereda och arbeta med algebra betydligt tidigare. Ahlström (2001) hävdar att inlärningen av variabelbe-

greppet skiljer sig från flera andra begrepp inom matematiken på så vis att elever oftast inte har direkta 

konkreta erfarenheter som läraren kan utgå ifrån. Skolan måste, menar han, därför ersätta vardagssituatio-

ner genom att skapa andra sammanhang som blir undervisningens grund, vilket kan vara laborationer, 

schematiska figurer eller annan konkretion. Ahlström menar att lärare begår ett misstag när de försöker att 

spara tid, genom att direkt använda symbolspråket. Även om målet är att elever ska kunna uttrycka sig 

med generella formler, behöver de först få möjlighet att skapa sig en förståelse för variabelbegreppet samt 

se behovet av att använda variabler.  

Enligt Bergsten, Häggström och Lindberg (1997) är talföljder ett bra verktyg för att hjälpa elever att gene-

ralisera och nå förståelse för, och behovet av, variabler. Genom att arbeta med talföljder kan man leda 

elever från aritmetiken till algebran (Löwing, 2008), samma sak säger Orton och Orton (1999); "It is pos-

sible to begin to evaluate the approach to algebra through generalizing from number pattern" (s.119). Det 

är naturligt för barn att söka efter mönster (Sinclair, 2006) och därför bör det vara en bra inkörsport i al-

gebraområdet.  

I det centrala innehållet i årkurs 1-3 och 4-6 står det uttryckligen att undervisning om talföljder och geo-

metriska mönster ska ingå (Skolverket, 2011). I de äldre åldrarna står det inte specifikt utskrivet i läropla-

nen, utan ingår under algebra- och problemlösningsdelarna, samt i symmetrin inom geometrin (Skolverket, 

2011a, Skolverket, 2011b). I kommentarmaterialet står det dock direkt beskrivet att mönster ska vara en 

del av undervisningen, bland annat står det att när eleverna utmanas att beskriva, konstruera och uttrycka 

mönster och talföljder på olika sätt, ges de möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig generellt 

(Skolverket, 2011c).  

                                                      

1 Trends in International Mathematics and Science Study 
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Eftersom talföljder anses kunna vara en viktig inkörsport till variabelbegreppet, är det av stor vikt att stu-

dera hur elever tolkar och förstår dessa. Många studier har gjorts på elevers sätt att se på aritmetiska, kva-

dratiska och rekursiva talföljder (Bishop, 2000; Hargreaves, Threlfall, Frobisher & Shorrocks-Taylor, 1999; 

Stacey, 1989; m fl), men i stort sett saknas forskning om hur elever behandlar geometriska talföljder. Ef-

tersom talföljder är av stor vikt för elevers algebraiska utveckling och vi inte ser något skäl att använda 

bara vissa typer av talföljder, borde även denna typ av talföljder kartläggas. Denna studie syftar därför till 

att undersöka hur elever i årskurs 9 uppfattar geometriska talföljder. För att söka svar på detta har vi inter-

vjuat 8 elever i årskurs 9 och kategoriserat deras strategier. Studien visar att dessa elever använder fem kva-

litativt åtskilda huvudstrategier för att fortsätta en talföljd, vilka i följande rapport beskrivs och även för-

stärks med elevexempel, samt beskrivs på vilka sätt dessa elever behandlar generella uttryck i samband 

med geometriska talföljder. Genom denna studie hoppas vi kunna bidra till ökad kunskap hos lärare för 

elevers sätt att behandla geometriska talföljder.    
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2 Bakgrund 

Detta kapitel inleds med att begrepp relevanta för studien definieras och beskrivs. Därefter följer en över-

sikt av tidigare forskning inom området. Till sist beskrivs hur talföljder kan användas som verktyg inom 

matematikundervisning. 

2.1 Definitioner 

När man talar om mönster inom matematiken är talföljder det vanligast förekommande begreppet och det 

vi i denna rapport kommer att nyttja. Det är även det begrepp som Skolverket valt att använda i styrdo-

kumenten (Skolverket, 2011a). En talföljd är en följd av tal (Thompson, 1991) som är uppräknade i en 

bestämd ordning men där talen inte nödvändigtvis upprepas eller förändras regelbundet. I denna studie 

ämnar vi undersöka elevers förståelse för geometriska talföljder. Begreppet geometriska talföljder kan använ-

das på två skilda sätt; som en talföljd som representeras med en bild, vilket i styrdokumenten benämns 

som geometriska mönster, eller som en talföljd där två på varandra följande element har en konstant kvot. 

Med geometriska talföljder menas i denna rapport den sistnämnda definitionen och bildliga representatio-

ner benämns istället som visuella talföljder. Begreppet multiplar kommer i denna studie definieras som att en 

multipel är det heltal som man multiplicerar ett tal i en geometrisk talföljd med för att få nästkommande 

element. 

Mönster 

Mönster finns överallt runt omkring oss. Vi möter dem exempelvis i naturen, i konsten och i byggnads-

verk. Människan är bra på att urskilja mönster – vi ser dem i form av olika former, strukturer och symme-

trier (Gombrich, 1979). Redan som barn söker man mönster, upprepar, ordnar och grupperar föremål 

(Sinclair, 2006). Mönster är även en central del av matematiken och Hardy (2005) beskriver en matemati-

ker på följande sätt; “mathematician, like a painter or a poet, is a maker of patterns” (s. 84). Inom matematiken 

eftersträvar man att finna strukturer, symmetrier och andra mönster. Sinclair (2006) pekar på det vackra i 

matematiken, att mönster uppkommer överallt; decimalutvecklingen av rationella tal, vinklarna i mång-

hörningar, talföljder och så vidare. I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011c) 

står det i syftet att eleverna ska få ”uppleva matematisk skönhet” (s. 8) vilket till exempel kan uppnås genom 

att studera mönster och samband. 

Talföljder  

Inom matematiken brukar mönster beskrivas som talföljder. Talföljder kan delas in i olika grupper beroende 

på dess struktur och regelbundenhet. De följder av tal som har en regelbunden struktur är exempelvis upp-

repade, aritmetiska, kvadratiska, geometriska och rekursiva talföljder. I skolans styrdokument står det att elever i 

årskurs 1-6 ska arbeta med talföljder (Skolverket, 2011a), men det preciseras inte vilken typ av talföljder 

eleverna ska möta. Upprepade talföljder är, som till exempel 123123123…, sådana som innehåller en upp-

repning av en talsekvens. Barn är duktiga på att hitta mönstret i upprepade talföljder (Sinclair, 2006), men 
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upprepade talföljder är ofta svåra att formalisera och används därför inte för att öva generalisering inom 

matematiken. I skolan ligger fokus på aritmetiska talföljder men även kvadratiska. Att beskriva och ut-

trycka talföljder generellt med ett matematiskt symbolspråk påbörjas i årskurs 7-9  (Skolverket, 2011a) och 

dessa kunskaper fördjupas på gymnasiet (Skolverket, 2011b). 

En aritmetisk talföljd är en talföljd där differensen mellan två på varandra följande element är konstant. Ge-

neraliserat kan aritmetiska talföljder skrivas;              där   är det första elementet,   är den 

konstanta differensen och   är det  :te element i talföljden (Thompson, 1991). 

 

En kvadratisk talföljd är en talföljd där differensen av differensen mellan två på varandra följande element 

är konstant (Hargreaves et al., 1999).  

 

En geometrisk talföljd är en talföljd där kvoten mellan två på varandra följande element är konstant. Genera-

liserat kan geometriska talföljder skrivas            där   är det första elementet,   är den konstanta 

kvoten och   är det  :te element i talföljden då   är ett naturligt tal och k    (Thompson, 1991). 

 

En rekursiv talföljd är uppbyggd så att nästkommande tal i följden konstrueras genom de två föregående. 

Det finns talföljder som endast kan beskrivas rekursivt, till exempel Fibonaccis talföljd 

                               där nästkommande tal är summan av de två föregående talen enligt formeln 

             där          och så vidare (Thompson, 1991). Aritmetiska, kvadratiska och geomet-

riska talföljder kan även de skrivas på ett rekursivt skrivsätt. Istället för att beskriva mönstret med elemen-

ten i ordningen beskriver man de olika elementen med hjälp av föregående tal. 

Talföljder som representeras med en bild kallas för visuella talföljder. De används som ett stöd till att upp-

täcka reglerna de är uppbyggda av. Dessa kan också ”användas i undervisningen för att förstärka kunskap om tal 

och för att samtala om tal innan eleverna lär sig matematikens symboler och skrivsätt.” (Bergsten et al., 1997, s. 88).  

Geometrisk talföljd 

Kvot 2 

1 2 

2 

4 8 16 

2 2 

2:a differensen 

Kvadratisk talföljd 

1:a differensen 

2 2 2 

3 5 

1 4 9 16 25 

7 9 

Aritmetisk talföljd 

2 

1 3 

2 

5 7 9 

2 2 Differens 
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Att kunna behandla talföljder verbalt är grundläggande för att senare kunna generalisera och beskriva 

mönstret algebraiskt. Detta är en viktig prealgebraisk färdighet för att få förståelsen för vad de olika delar-

na i ett uttryck betyder. För att kunna omformulera det vardagliga språket till matematiskt symbolspråk 

krävs att eleven kan uppfatta problemet i uppgiften och kunna uttrycka det med symboler, att kunna skri-

va en ekvation på ett lämpligt sätt och att slutligen kunna tolka den i den ursprungliga problemformule-

ringen (Bergsten et al., 1997). 

2.2 Tidigare forskning om elevers uppfattningar av talföljder 

Det har bedrivits mycket forskning kring hur elever uppfattar och tolkar talföljder (Ekdahl, 2012; Friel & 

Markworth, 2009; Hargreaves et al., 1999; Orton & Orton, 1999; Stacey, 1989; m fl). Nedan redogörs för 

internationella studier inom området. 

Stacey har bidragit till flera studier kring ämnet problemlösning, där mönster varit en betydande del 

(MacGregor & Stacey, 1995; Stacey 1989, Bourke & Stacey 1988). Hon ansåg att forskning kring talföljder 

var av stor vikt, eftersom att kunna urskilja och använda mönster är en viktig strategi för att lösa matema-

tiska problem (Stacey, 1989). I studien Finding and Using Patterns in Linear Generalising Problems (Stacey, 1989) 

deltog 511 elever i åldrarna 9-13. Tre aritmetiska generaliseringsuppgifter studerades och elevernas lös-

ningsstrategier klassificerades in i fem kategorier. De fem kategorierna är: Counting Method - eleven räknar 

sig fram, från ett tal till nästa; Difference Method - eleven multiplicerar talets placering med skillnaden mellan 

talen; Whole-object Method - eleven lägger en multipel till ett av de tidigare talen; Linear Method - eleven visar 

förståelse för att både multiplikation och addition är inblandat, samt förstår att ordningen på operationer-

na spelar roll, och Unclassified - elever som inte angett något svar och elever som enbart gissat. Stacey såg 

att dessa metoder var samma i alla åldergrupper och alla uppgifter i studien, även om andelen elever som 

valde varje metod varierade.  

Hargreaves et al. (1999) har i sin studie likt Stacey bildat kategorier av de strategier eleverna använt. De 

kategorierna är följande; looking for differences between terms; looking at the nature of the differnces; looking for the dif-

ferences between the differences; looking at the nature of the numbers, usually odd and even; looking for multiplication tables 

och combining terms to make other terms. Det finns en svensk studie, gjord av Anna-Lena Ekdahl (2012), som 

till stor del bygger på ovannämnda studie av Hargreaves et al. (1999). Hennes syfte är att finna på vilka 

skilda sätt elever i årskurs 3 och 4 erfar talmönster, och de sex kategorier hon har skapat är följande:  

o Talmönster erfars som en jämn förflyttning 

o Talmönster erfars som en konstant eller icke-konstant skillnad 

o Talmönster erfars som en kombination av delar  

o Talmönster erfars som en relation mellan vissa delar 

o Olika del- och helhetsrelationer erfars 

o Talmönster erfars som en del-och helhetsrelation utöver angiven helhet  

 (Ekdahl, 2012, s.31) 
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Alla studier som ovan nämnts har studerat hur elever i åldrarna 7-13 år behandlar aritmetiska, kvadratiska 

eller rekursiva talföljder. Det finns även några tidigare studier gjorda på något äldre åldrar.  

Bishop (2000) genomförde en intervjustudie med 23 sjunde- och åttondeklassare där hon undersökte vilka 

strategier de använde för att lösa problem med aritmetiska visuella talföljder. Studien syftade bland annat 

till att undersöka relationen mellan strategierna elever använder för att resonera kring aritmetiska visuella 

talföljer, de symboliska representationer elever uttrycker och elevers tolkningar av givna symboliska repre-

sentationer. Intervjufrågorna utgick från fyra olika visuella talföljder med fyra deluppgifter på varje talföljd. 

Utifrån resultatet kategoriserade Bishop (2000) in de olika strategierna eleverna använde på varje fråge-

ställning. 

De strategier eleverna använde vid beräkning av talföljderna var model, där en figur ritades upp och lade 

grunden för uträknandet; multiply, i vilken eleverna multiplicerade figurens placering med ett bestämt tal; 

apply proportional reasoning, som innebar att de tillämpade ett proportionellt tänkande genom att räkna ut det 

efterfrågade elementet med hjälp av en multipel av ett annat element; skip count/add, i vilken dessa elever 

lagt märke till en konstant skillnad mellan de olika elementen och repeterande tillade denna differens för 

att nå det efterfrågade elementet; use an expression, där eleverna formulerade och använde sig av en formel 

och other, som innebar vaga strategier, gissningar och blanka svar (Bishop, 2000).  

När eleverna skulle konstruera egna formler för att beskriva talföljerna var formlerna uppbyggda på fyra 

olika sätt; count, som innefattade de elever som menade att de endast kunde finna ett element genom be-

räkning; add, vars formler var skrivna som ett additivt uttryck med en singeloperation; multiply som var 

singeloperativa multiplikativa uttryck och relate to pattern där eleverna bemästrade att beskriva den linjära 

relationen med symboler (Bishop, 2000). 

Vid hantering av givna generella formler använde eleverna sig av följande metoder; substitute values, i vilken 

eleverna testade med insättning om de resulterande värdena stämde eller ej; compare to another expression, där 

eleverna jämförde olika formler med varandra, antingen sina egenskrivna eller de givna formlerna; relate the 

expression to the shapes som innebar att eleverna relaterade uttrycket med figurerna och other som inkluderade 

de metoder som inte passade in i de nämnda kategorierna alternativt var för vaga att klassificera (Bishop, 

2000). 

MacGregor och Stacey (1995) undersökte i en studie elever, i åldrarna 12 – 15 år, och deras perceptioner 

om funktionella samband. Respondenterna fick besvara frågor gällande avläsning och utvidgning av funk-

tionstabeller som vad uppbyggda av vertikala talföljder. Därefter ombads eleverna att uttrycka ett generellt 

samband, både verbalt och med matematiska symboler. Resultatet av studien visade att de allra flesta ele-

verna bemästrade att läsa av funktionstabeller och även att beräkna nästkommande tal i tabellen. Beräk-

ning av ett högre värde i definitionsmängden resulterade i en lägre lösningsfrekvens. Svårare hade eleverna 
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med att beskriva sambandet verbalt och ännu svårare hade de för att uttrycka den funktionella relationen 

med ett matematiskt symbolspråk (MacGregor & Stacey, 1995). 

En kvantitativ undersökning om elevers resonemang kring och förståelse för bevis och motbevis i aritme-

tiska och kvadratiska talföljder har gjorts i Taiwan (Lin, Yang & Chen, 2004). Studien innefattade 3345 

elever i årskurs 7 – 9 från 18 olika skolor. De konstaterar att elever i allmänhet hade svårt för generalise-

ringar och matematisk symbolisering, dock hävdar de att arbete med talföljder är en bra inledande aktivitet 

vid matematisk argumentation då det visade sig att en tredjedel av årskurs 7 och hälften av årskurs 8 kor-

rekt kunde generalisera den visuella talföljden med hjälp av den visuella representationen som undersök-

ningen hade som grund. Lin och Yang (2004) har även gjort en studie med elever i årskurserna 7 och 8 

som syftade till att undersöka elevers resonemang kring aritmetiska och kvadratiska visuella talföljder in-

nan de behandlat området i undervisningen samt att utforska de hierarkiska relationerna mellan förståel-

sen, generaliseringen, kontrolleringen och särskiljningen mellan aritmetiska och kvadratiska visuella talfölj-

der som elever uppfattar (Lin & Yang, 2004). 

2.3 Talföljder som verktyg i olika delar av matematikundervisningen 

Många studier förespråkar talföljder som introduktion till algebra (Friel & Markworth, 2009; Hargreaves et 

al., 1999; Horton, 2000; Lee & Freiman, 2006; Lin & Yang, 2004; MacGregor & Stacey, 1999; Orton & 

Orton, 1999; m fl). MacGregor och Stacey (1995) anser att talföljder är ett kraftfullt verktyg vid problem-

lösning men även som introduktion till det algebraiska tänkandet, dock betonar de vikten av att diskutera 

och sätta ord på generaliseringar av talföljdsuppgifter för att utveckla förståelsen än mer. Jean Ortons stu-

die (1999) ligger i samma linje, då en av slutsatserna där är att elever ofta kan se mönster men saknar vo-

kabulär och kunskap att uttrycka den generella regeln med ord. Det är inte på något sätt givet att en elev 

förstår att en upprepad addition i en talföljd skrivs som en multiplikation i det generella uttrycket. Att dis-

kutera och i ord få uttrycka dessa generaliseringar är viktigt, om inte nödvändigt för att eleven ska närma 

sig förståelsen för funktioner (MacGregor & Stacey, 1995).   

Talföljder och visuella talföljder är inte bara bra för att introducera algebra utan är även lämpligt att an-

vända vid undervisning av matematiska bevis (Waring, Orton & Roper, 1999) och Horton (2000) anser att 

aritmetiska och geometriska talföljder är lämpliga att studera i samband med linjära och exponentiella 

funktioner. Det har ovan nämnts flera studier om hur elever behandlar aritmetiska talföljder, medans lik-

nande studier om geometriska talföljder lyser med sin frånvaro.  
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3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur elever i årkurs 9 uppfattar geometriska talföljder. Detta avser vi att 

uppfylla genom att besvara följande frågeställningar: 

 Vilka kvalitativt skilda strategier använder elever när de behandlar geometriska talföljder och vad 

utmärker dessa olika strategier? 

 Hur behandlar elever generalisering av geometriska talföljder? 
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4 Metod 

I detta kapitel beskrivs först denna studies vetenskapliga forskningsansats. Därefter redovisas urvalet och 

hur studien genomförts följt av bortfall och etiska ställningstaganden. Vidare beskrivs hur den insamlade 

datan analyserats och slutligen förs en metoddiskussion. 

4.1 Vetenskaplig forskningsansats 

Fenomenografi kan anses vara en lämplig forskningsansats för denna studie, då vårt syfte är att undersöka 

hur elever uppfattar geometriska talföljder. Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats, vars huvud-

syfte är att finna hur människor uppfattar olika aspekter av sin omgivning. Det är en vanlig ansats då det 

handlar om utbildnings- och lärandefrågor (Kihlström, 2007). En fenomenografisk studie har som syfte att 

finna variationen i och kategorisera människors uppfattningar av olika fenomen och det görs en väsentlig 

skillnad mellan hur något är och hur något uppfattas vara (Larsson, 1986). Resultatet i fenomenografiska 

studier utgör en redogörelse av de kvalitativt skilda uppfattningar en grupp människor uttrycker och ut-

ifrån uppfattningarnas variation skapas kategorier (Uljens, 1989). Det är av vikt att påpeka att det är upp-

fattningarna som kategoriseras och inte personerna. Kategorierna ska vara kvalitativt åtskilda och de ska 

visa den variation som går att finna i de olika svaren (Kihlström, 2007). Intentionerna med denna studie 

stämmer väl överens med ovanstående utgångspunkter.  

I enlighet med fenomenografin har vi valt att utföra kvalitativa intervjuer (Marton & Booth, 2000), i vilka 

betoningen ligger mer på innehåll än på kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman, 2011). Vi 

har valt att utföra semistrukturerade intervjuer, då vi med utgångspunkt i våra frågeställningar har vissa 

huvudfrågor vi vill att respondenten ska behandla. Vid en semistrukturerad intervju har forskaren en lista 

med förhållandevis specifika teman, en intervjuguide, som ska behandlas, respondenten har dock friheten 

att utforma svaren som denne själv önskar (Bryman, 2011). I denna studie har därför en intervjuguide ut-

formats och använts, som består av de huvudfrågor som vi ville att respondenten skulle beröra, samt för-

slag på eventuella följdfrågor, vilka brukades beroende av respondentens svar.   

4.2 Urval 

Målgruppen för studien är elever i årskurs 9, varpå två elevgrupper i matematik i nionde klass valdes ut att 

göra ett förtest (se bilaga 1). Då elevgrupperna på den aktuella skolan är nivågrupperade, ansågs båda 

grupperna nödvändiga för att nå en så stor variation av uppfattningar som möjligt. I kvalitativa studier är 

det vanligen ointressant med ett representativt urval, ofta eftersträvas istället ett strategiskt urval, där urva-

let ger stor variation och inte bara likartade svar (Trost, 1993). Förtestet genomfördes och utifrån dess 

svar valdes elever ut till intervju. Eftersom syftet med studien är att undersöka elevers olika uppfattningar 

av geometriska talföljder, valdes elever som till synes använt sig av olika strategier för att lösa uppgifterna i 

förtestet. Totalt utsågs 8 elever för intervju. Trost (1993) anser att ett litet antal intervjuer ofta är att före-

dra, då risken med ett stort material är att det blir svårhanterligt och att man har svårt att få en överblick 
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över all data och samtidigt se alla viktiga detaljer. Han anser även att man bör bestämma antalet intervjuer 

i förväg och fylla på med fler i efterhand om detta skulle behövas. Vi ansåg att 8 intervjuer skulle ge ett bra 

och hanterbart material, utifrån de tidsramar vi behövde förhålla oss till. 

Anledningen till att elever i årskurs 9 valts för denna studie beror på att vi ville att de skulle ha mött tal-

följder i undervisningen, dock inte geometriska talföljder. I de böcker elever i årskurs 7-9 vanligtvis möter 

samt i de nationella proven i nionde klass (PRIM-gruppen, 2011), behandlas främst aritmetiska och kva-

dratiska talföljder, geometriska talföljder möter de först på gymnasiet. Då vi ville undersöka hur elever 

förstår geometriska talföljder när de inte tidigare blivit undervisade om det, ansåg vi att elever i nionde 

klass var ett bra urval. 

4.3 Genomförande 

Ett förtest konstruerades och bestod av tre talföljder; en aritmetisk, en kvadratisk och en geometrisk (se 

bilaga 1). Förtestet genomfördes i de två klasserna i elevernas ordinarie klassrumsmiljö och lektionstid. 

Det tog cirka 10 minuter för eleverna att enskilt arbeta med frågorna. Uppgifterna besvarades direkt på 

förtestsbladet och inga hjäpmedel var tillåtna. Vi fanns närvarande under hela genomförandet för att kun-

na säkerställa att allt gick rätt till samt för att besvara eventuella frågor, vilka endast besvarades genom att 

förtydliga uppgiften, för att inte påverka resultatet. Efter förtestets genomförande valdes åtta elever ut 

som verkat behandla talföljderna på kvalitativt skilda sätt. Det önskade urvalet presenterades för de un-

dervisande lärarna, för att kontrollera att de valda eleverna, enligt lärarna, var lämpliga att intervjua med 

hänsyn till elevernas studiesituation.  

Intervjuguiden utformades så att den bestod av frågor rörande fyra talföljder (se bilaga 2 & 3) med olika 

deluppgifter. Den första delen av intervjun gick ut på att eleverna skulle hitta fjärde alternativt första talet i 

talföljderna, att hitta sjunde talet samt att förklara hur man skulle göra om man räknar ut tjugonde talet. På 

den andra delen skulle eleverna försöka formulera en formel som beskrev vilket tal som helst i talföljden. I 

den sista delen fick eleverna sex förslag på generella formler (se bilaga 4) som de skulle resonera kring om 

de stämde in på någon av talföljd 1, 2 eller 4. 

Totalt genomfördes fyra pilotintervjuer för att kontrollera validiteten på intervjufrågorna men även för att 

få övning på intervjuteknik. En revidering av intervjuguiden och dess uppgifter gjordes efter de två första 

pilotintervjuerna. Därefter genomfördes det ytterligare två som även de bidrog till ytterligare revideringar i 

form av ett minskat antal uppgifter. Orsaken till den andra revideringen var att intervjun visade sig vara 

för omfattande och vi valde att reducera antalet uppgifter då en del av uppgifterna var snarlika och inte 

tillförde mer till studien, enligt resultatet i pilotintervjuerna.  

De åtta intervjuerna genomfördes enskilt i ett grupprum med en intervjuare och en elev. Anledningen till 

detta var att det var en lugn miljö, då störmoment ville undvikas. Intervjuerna spelades in elektroniskt, 

efter elevernas medgivande. Det betonades att det viktigaste inte var om de kom fram till rätt eller fel svar 
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utan att vi ville veta hur de resonerade och tänkte kring talföljderna. Längden på intervjuerna varierade 

mellan 17 och 31 minuter. 

Transkribering påbörjades samma dag som intervjuerna genomfördes och slutfördes samma vecka. Inter-

vjuerna lyssnades igenom flertalet gånger under transkriberingen för att undvika felaktiga tolkningar och 

för att försäkra oss om att utskrifterna var av hög kvalitét (Bryman, 2011). Talspråket bevarades och likaså 

uttryck som hmm, mm, eh för att till analysen vara uppmärksam på när och var eleven tvekade eller funde-

rade. I samband med transkriberingen avidentifierades den insamlade datan.  

4.4 Bortfall 

Stukát (2005) menar att det finns två sorter av bortfall; externt och internt. Det bortfall som rör urvalet av 

respondenter kallas för externt bortfall, det inkluderar de som är frånvarande vid urvalstillfället samt de som 

väljer att avstå från att delta i studien. Internt bortfall är det bortfall som kan uppstå efter det att urvalsgrup-

pen är definierad, såsom blanka svar eller svar som inte kunnat ligga grund för en analys (Stukát, 2005). I 

denna studie uppkom ett externt bortfall i form av att två elever var frånvarande från lektionen dagen då 

förtestet genomfördes och var inte med och lade grunden till urvalsmaterialet. Alla tillfrågade elever god-

kände att både delta i förtestet och intervjuerna och inget internt bortfall uppkom. 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Bryman (2011) menar att de etiska ställningstaganden man måste ta hänsyn till innan intervjutillfällena är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Både förtestet och intervjuerna var 

frivilliga för eleverna att välja att deltaga i och möjligheten att avbryta sin medverkan fanns. Samtliga elever 

lämnade sitt samtycke om att spela in intervjun och om att deras nedskrivna lösningar skulle kunna kom-

ma att presenteras i resultatet. Respondenterna informerades om undersökningens syfte och det poängte-

rades att det inte var huruvida de kom fram till ett korrekt svar eller inte som var det väsentliga utan deras 

tankar kring beräkning och generalisering av geometriska talföljder. Den insamlade datan har behandlats 

med största möjliga konfidentialitet. Lagringen av datan har skyddats i möjligaste mån genom att avidenti-

fiera eleverna i dokumenten (Bryman, 2011). 

För att undgå att någon elev skulle kunna komma till skada med sin medverkan i studien ombads respekti-

ve lärare att avgöra om eleven hade tid att avvara för en intervju med hänsyn till deras studiesituation. Tid 

för intervjutillfällena anpassades även efter elevernas bästa. För att undvika att eleverna skulle känna sig 

stressade valde vi att sitta en intervjuare med en elev. Följdfrågor utelämnades i vissa fall, då eleven tydligt 

förklarade att denne inte hade någon aning om den grundläggande frågan, för att undvika att eleven kän-

ner sig misslyckad (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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4.6 Analys 

Inom fenomenografin används kvalitativ analys vid bearbetning av intervjuer (Larsson, 1986). Analysen 

består i att urskilja de kvalitativt skilda sätt på vilka respondenterna tänker, uppfattar eller beskriver olika 

fenomen och företeelser, samt gruppera dessa i olika beskrivningskategorier (Kihlström, 2007). I enlighet 

med denna analysmetod transkriberades alla intervjuer för att därefter analyseras och tolkas i flera om-

gångar. Fokus låg inte på om respondenten använde ett korrekt eller felaktigt sätt att resonera kring upp-

giften, utan på vad de uttryckte att de tänkte och hur de gjorde.  

Respondenternas strategier antecknades uppgift för uppgift, sammanställdes och jämfördes sedan för att 

söka finna likheter och skillnader dem emellan och dela in dem i olika beskrivningskategorier. De två sist-

nämnda stegen valde vi att göra på skilda håll, för att därefter kunna jämföra de kategorier vi åstadkommit.  

Strategier inom samma kategori jämfördes med varandra, samt jämfördes med strategier i andra kategorier, 

för att tillförsäkra att de kategorier vi skapat var kvalitativt åtskilda. De omarbetades sedan för att slutligen 

resultera i fem huvudkategorier med undergrupper.  

Respondenternas sätt att behandla de generella uttrycken analyserades separat, då det är en av studiens 

specifika frågeställningar. Vid denna analys användes meningskategorisering, vilket innebär att meningen i 

det elever uttrycker under intervjuer delas in i enkla kategorier (Kvale, 2009). De sätt respondenterna an-

vände sig av för att förklara och handskas med generella uttryck tolkades även de i flera omgångar och 

sammanställdes. Sammanställningen strukturerades och presenteras i resultatet nedan.  

4.7 Metoddiskussion 

I följande stycke diskuteras studiens olika metoddelar, både för- och nackdelar läggs fram och studiens 

reliabilitet och validitet behandlas.  

I denna studie har en fenomenografisk forskningsansats brukats, vilken syftar till att undersöka hur män-

niskor uppfattar olika aspekter av sin omgivning (Kihlström, 2007), och anses därför lämplig för denna 

studie. I enlighet med fenomenografin utfördes kvalitativa intervjuer (Marton & Booth, 2000). Ett alterna-

tiv till intervjuer skulle kunna vara att göra en enkätstudie, där ett arbetsblad utformas, testas, analyseras 

och tolkas, för att därefter placera in elevers strategier i olika kategorier. Fördelen med detta är möjlighe-

ten till ett stort underlag, nackdelen är dock att man aldrig kan veta vad eleven menar genom att skriva ett 

visst svar på pappret. Vid en intervju är det inte heller fullt ut möjligt att tolka elevens resonemang och 

svar, men då möjligheten att ställa följdfrågor finns minskar risken för feltolkningar och därmed ökar stu-

diens reliabilitet. Nackdelen med kvalitativa intervjuer är att antalet respondenter är betydligt färre, i denna 

studie intervjuades åtta elever, trots det anser vi att det ger oss en mer korrekt bild av elevers uppfattningar 

inom området än om de enbart besvarat ett arbetsblad, och då flera strategier återkom anser vi oss ha 

uppnått ett mättat resultat.  
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För att få ett spritt urval av elever med olika uppfattningar av talföljder, utfördes ett förtest. Två grupper, 

totalt 33 elever, utförde testet, vilka analyserades direkt och åtta elever med tillsynes olika sätt att behandla 

talföljder utvaldes till intervju. För att säkerställa att de elever vi valt var lämpliga att intervjua fördes en 

diskussion med de inblandade lärarna, då vi inte ville att en medverkan skulle vara ett problem för elever-

nas studier eller om en intervju av andra skäl ansågs olämplig vid det givna tillfället. Av praktiska skäl var 

eleverna tvungna att få förfrågan om deltagande i intervju, två dagar innan intervjutillfället, vilket kan lett 

till att de diskuterat förtestet med varandra. För att minska denna risk innehöll förtestet tre olika typer av 

talföljder; en aritmetisk, en kvadratisk och en geometrisk, trots att bara den geometriska låg till grund för 

undersökningen.    

För att ge studien en god validitet gjordes en noggrann kartläggning av tidigare forskning inom området, 

för att kunna skapa en intervjuguide som gav relevant data. För att än mer öka validiteten genomfördes 

pilotintervjuer i två omgångar, vilka medförde revideringar och därmed förbättringar av intervjuguiden. 

De fyra talföljderna eleverna fick behandla under intervjun, presenterades endast av tre element eftersom 

det ger eleverna möjlighet att bemöta talföljderna på olika sätt. Till exempel kunde en talföljd ses som 

både kvadratiskt och geometrisk, vilket är intressant då möjligheten ges att se vilket sätt eleverna väljer att 

använda för att fortsätta talföljden.  

För att försäkra en noggrann och tillförlitlig studie har samtal mellan undertecknade ständigt förts kring 

studiens syfte och kring eventuella missuppfattningar, allt för att veta att ingen oenighet kring upplägg och 

syfte fanns, något även Bryman (2011) anser mycket viktigt. Trots att det kan anses minska validiteten nå-

got genomfördes intervjuerna med enbart en intervjuare, undertecknade turades om att hålla i intervjuer-

na, eftersom det hade varit alltför obehagligt för eleverna att bli intervjuade av två personer samtidigt. För 

att stärka validiteten har vi kontinuerligt samtalat med varandra, lyssnat på varandras intervjuer samt läst 

transkriberingarna och kunnat konstatera att vi gått åt samma håll. Utifrån detta kunde vi fastslå att våra 

intervjuer var användbara och vi kunde granska det studien var ämnad att granska.  

Som angavs i analyskapitlet användes kvalitativ analys i denna studie, vilken består i att urskilja de kvalita-

tivt skilda sätt på vilka respondenterna tänker, uppfattar och beskriver fenomen och företeelser, samt 

gruppera dessa i olika beskrivningskategorier (Kihlström, 2007). Elevernas samtliga strategier samlades 

och grupperades, det sistnämnda steget utförde undertecknade på varsitt håll, för att inte påverkas av var-

andra. Därefter sammanställdes ett gemensamt resultat och kategorier skapades. Två oberoende bedöma-

re, med kunskap inom området, togs med i vissa av analysens delar, för att säkerhetsställa att den tolkning 

som gjorts var rimlig samt minska risken att kategorierna skulle kunnat konstrueras på ett bättre sätt. Trots 

strävan att öka studiens reliabilitet och validitet kan dock felkällor existera och det går inte att hävda att 

alla elevers uppfattningar framkom i denna studie. Skulle studien utföras på en större grupp skulle man 

möjligen finna fler kategorier, dock återkom många strategier flertalet gånger under analysen och en san-

nolik mättnad kan anses ha uppnåtts.   
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5 Resultat och diskussion 

I detta kapitel beskrivs studiens resultat och diskuteras löpande i två delar; Elevers strategier vid behandling av 

geometriska talföljder och Elevers sätt att behandla generaliseringar av geometriska talföljder. 

5.1 Elevers strategier vid behandling av geometriska talföljder 

Vid analys av intervjumaterialet arbetades fem beskrivningskategorier med underkategorier fram för att 

beskriva de strategier elever använde vid behandling av geometriska talföljder. Dessa kategorier presente-

ras nedan i ett träddiagram (Figur 1). De fem huvudkategorierna beskriver de kvalitativt skilda sätt elever-

na uppfattade de geometriska talföljderna. Inom kategorierna Studerar skillnader och Leta multiplar 

finns det dock ett antal underkategorier. De två huvudkategorierna beskriver vad eleven fokuserar på, me-

dan underkategorierna skildrar hur de på olika sätt går till väga. I övriga huvudkategorier finns både vad- 

och hur-aspekt inkluderat. Då denna studie inte inriktar sig på om elever kommer fram till korrekta eller 

felaktiga svar, utan på hur och vad de gör, finns både generellt och icke-generellt gångbara strategier sam-

lade i beskrivningskategorierna. För att göra en distinktion mellan kategorierna i denna studie och de i ti-

digare forskning har vi valt att skriva denna studies kategorier i fetstilt och kursivt, medan kategorierna i 

tidigare forskning enbart skrivs kursivt.   

 

Figur 1. De elevstrategier som urskiljts i studien sammanfattat i ett träddiagram.  

 

5.1.1 Studerar talens natur 

Inom denna strategi studeras talens natur i talföljden. Eleven studerar talföljdens helhet och fokus ligger 

inte på beräkningar utan på mönstret i talföljdens utseende, såsom att alla tal slutar på 25 eller att alla talen 

i talföljden kan återfinnas i 4:ans multiplikationstabell. Nedanstående exempel är hämtat från uppgift 3 (se 

bilaga 2). 

E3: "Jag tror att första siffran är 25."  

I: "Du tror att första siffran är 25? Vad är det som gör att du tror att den är 25?"  

E3: "För att alla siffror slutar på 25 sen."  

Elevstrategier vid behandling av 
geometriska talföljder 

Studerar 
talens natur 

Operation 
med det egna 
talet ger nästa 

Studerar 
skillnader 

Talens natur Multiplikation Addition 
Kombination 
av skillnader 

Leta multiplar 

Multiplicera 
Multiplicera 
och addera 

Koppling till 
placering 
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Hargreaves et al. (1999) kategori looking at the nature of the number, usually odd and even, påminner på många 

sätt om Studerar talens natur, där elevens fokus ligger på talföljdens utseende och något gemensamt som 

kopplar samman talen, såsom att alla tal är jämna, udda eller tillhör en viss multiplikationstabell. Redan när 

barn är små börjar de leta efter upprepade mönster (Sinclair, 2006), att detta fenomen finns kvar i viss 

mån även i högre åldrar förvånar inte, utan är snarare sannolikt. Skulle denna studies intervjuer inte visat 

på denna strategi hade vi troligtvis kunnat anta att vi inte intervjuat till ett mättat resultat, då detta sätt att 

resonera är naturligt hos människan (Gombrich, 1979). Denna huvudkategori skiljer sig från övriga på så 

vis att dessa elever inte studerar någon operation talen emellan, utan endast talen i sig.  

5.1.2 Operation med det egna talet ger nästa 

Karaktäristiskt för denna strategi är att eleven på olika sätt bara använt föregående tal för att bilda nästa tal 

(se figur 2).  

2  4  8  _____  

 

Figur 2: Elev 5 väljer att enbart operera med föregående tal i talföljden för att få nästa tal. I detta fall an-
vänds addition som operation och eleven adderar föregående tal med sig självt för att få nästa tal i talfölj-
den. 

Denna strategi återfinns inte i någon av de studier som tidigare nämnts. Kanske beror det på att tidigare 

forskning inte fokuserat på geometriska talföljder. Elev 5 bygger ett tal enbart genom olika operationer 

med föregående och enbart föregående tal, såsom       eller       . Denna kategori har varit 

mycket svårdefinierad, till exempel skulle man eventuellt kunna se det som att den elev som räknade 

      och       multiplicerar med två och där med borde hamna under Leta multiplar, dock 

visade denna elev ingen förståelse för att detta skulle vara det samma som att multiplicera med 2. Det rå-

der dessutom en viss tvekan om Operation med det egna talet ger nästa skulle återfinnas vid en upp-

repad studie, men då det är en strategi vi upptäckt i denna studie är det inget vi kan blunda för. Det som är 

karaktäristiskt för denna kategori, att eleven använder föregående och enbart föregående tal för att bygga 

nästa, anser vi kvalitativt skiljer sig från övriga strategier och bör därför bilda en egen kategori.  

5.1.3 Studerar skillnader 

Vid mötet med geometriska talföljder var det vanligt förekommande att eleverna först studerade skillna-

derna mellan talen. De fokuserade inte främst på talen i talföljden utan på det som skiljer dem åt, vilket 

gör denna huvudkategori kvalitativt åtskild övriga huvudkategorier. Eleverna skrev ner vad som skiljde 

talen åt och konstaterade att en ökning hos dessa skillnader förekom. En del elever såg det som en kon-
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stant addition eller multiplikation, medan någon enstaka studerade talens natur. Några elever fokuserade 

på att göra olika kombinationer av skillnaderna för att bilda nästkommande skillnad. Nedan följer närmare 

beskrivningar av hur eleverna på olika sätt använde sig av skillnaderna.  

Talens natur 

Denna strategi innebär att eleven såg ökningen av skillnaden som ett mönster, såsom att ökningen blir 

nästa jämna tal. Elev 2 började med att studera skillnaderna mellan talen, skrev upp dem och resonerade 

sedan kring vilka likheter som fanns mellan skillnaderna och kom fram till att alla var jämna tal. Slutsatsen 

var att skillnaderna ökade med nästa jämna tal.  

Multiplikation 

Vid användande av denna strategi söker elever efter multiplar mellan skillnaderna. Fokus för dessa elever 

är att studera skillanderna mellan talen och de försöker hitta ett samband mellan dem. Specifikt för denna 

underkategori är att eleverna väljer att leta efter multiplar mellan skillnaderna. Elev 5 i figur 3 använder 

denna strategi och kommer fram till att nästa skillnad ges genom att multiplicera föregående skillnad med 

3.   

 

Figur 3: Elev 5 började med att skriva ut skillnaderna mellan talen och sökte sedan efter ett samband mel-
lan dem. Eleven upptäckte att nästa differens ges av föregående differens multiplicerat med tre, därefter 

adderades differensen med närmast bakomliggande tal i talföljden, för att få nästa tal, till exempel    
       

 

Addition 

Inom denna strategi anger eleverna skillnaden mellan talen, konstaterar att skillnaden ökar och antar att 

den ökar additivt (se figur 4 & 5). Denna underkategori är nära kopplad till Multiplikation med den skill-

naden att här söker eleverna efter en additiv ökning istället för en multipel. Om Addition använts i figur 3 

hade den additiva ökningen mellan skillnaderna varit 12, tredje skillnaden hade varit 30 och det efterfråga-

de talet hade blivit 56. 
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Figur 4: Först studerade elev 2 skillanderna mellan talen och skrev upp dem. Därefter konstaterade eleven 
att differenserna ökar med 2 efter varje nytt tal och beräknade det efterfrågade talet i talföljden genom att 
addera 8 och 6.  

 

Figur 5: Elev 5 skrev först ut differenserna mellan talen och funderade på ett samband mellan dem. Efter-
som det skiljer 5 mellan dem antog eleven att differensen ständigt ökar med 5 och 16 adderades med 13 för 

att få det fjärde talet i talföljden. 

Kombination av skillnader 

Även inom denna delkategori studerar eleven skillnaderna, dock behandlas de inte som inom ovannämnda 

strategier. Eleven ser inte skillnadernas ökning som en konstant addition eller multipel, utan eleven kom-

binerar istället skillnaderna på olika sätt för att bygga nästkommande skillnad (se figur 6 & 7).  

Figur 6: Först skrev elev 8 skillnaderna mellan de givna talen, undersökte sambandet mellan dem och kom 

fram till att         För att få nästa skillnad valde eleven att multiplicera med fyra,       , Skillna-

den lades sedan till föregående tal, vilket gav        . När ytterligare skillnader skulle efterfrågades 
förklarade eleven att denne skulle multiplicera 6 med 5, 6, 7 och så vidare.  

 

 

Figur 7: Här markerade elev 8 först ut skillnaderna mellan talen och konstaterade att nästa skillnad ges av 

en addition av de två föregående skillnaderna,          Skillnades lades till föregående tal och gav 

        . 
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Att elever studerar skillnader på olika sätt i mötet med talföljder stämmer väl med tidigare studier (Ekdahl, 

2012; Hargreaves et al., 1999). Ekdahl (2012) talar om en konstant och icke-konstant skillnad där elever tar 

fasta på det som skiljer delarna åt och hur de förhåller sig till talföljden som helhet, likaså har Hargreaves 

et al. en kategori de benämnt till looking for differences between terms. Denna studies kategori Talens natur 

påminner om Hargreaves el al. (1999) looking for the nature of the numbers men med den skillnaden att i Ta-

lens natur söker eleven efter mönster bland skillnaderna och inte bland talen i talföljden. Elev 2 fokuse-

rade på att alla tal i skillnaden var jämna och inte främst på att de ökade med 2 mellan varje. Att eleven 

valde detta sätt skulle kunna bero på att eleven känner sig bekväm med att först urskilja talens natur. 

Multiplikation och Addition skulle båda kunna rymmas inom looking for the differences between the differences 

(Hargreaves et al., 1999). Vi har valt att inte skapa en gemensam kategori för dessa två, då vi ansett det 

viktigt att göra en distinktion mellan dem på grund av att båda strategierna kan förekomma under samma 

uppgift. Om elever väljer Multiplikation eller Addition tror vi främst kan bero på vilket samband de 

först urskiljer. När första skillnaden var 6 och andra skillnaden var 18 såg många elever att man får näst-

kommande skillnad genom att multiplicera med 3 (se figur 3). När skillnaderna istället var 2 och 4 ansåg de 

att nästkommande skillnad fås genom en addition med två och inte en multiplikation med 2 (se figur 4). 

En möjlig anledning till att eleverna väljer addition istället för multiplikation i det sistnämnda fallet kan 

vara att det är närmare kopplat till aritmetiska talföljder, då talen, istället för skillnaderna, ökar additivt, 

vilket eleverna arbetat med relativt nyligen. Varför eleverna i det förstnämnda fallet väljer multiplikation 

istället för addition skulle kunna bero på att de tydligare ser vad de ska multiplicera 6 med för att få 18 än 

vad de ska addera 6 med för att få detsamma. Kombination av skillnader påminner mycket om combining 

terms to make other terms (Hargreaves et al., 1999) och kombination av delar (Ekdahl, 2012), med den olikheten 

att i Kombination av skillnader kombinerar elever skillnaderna på olika sätt och inte talen i talföljden.  

De elever som i studien använde sig av denna strategi fokuserade på skillnaderna men uppgav att de först 

inte visste hur de skulle behandla dem. En elev kom, efter betänketid, fram till att de två föregående skill-

naderna kan adderas för att få nästa, och en annan elev kom fram till att alla skillnader består av en kom-

bination av första skillnaden.  

5.1.4 Letar multiplar 

I denna kategori är de strategier samlade där elever på olika sätt letat efter multiplar mellan talen. Fokus 

ligger på talen i talföljden och inte på skillnaderna dessemellan som i Studerar skillnader. Eleverna söker 

efter en gemensam operation mellan talen och utgår ifrån multplikation. Denna huvudkategori skiljer sig 

kvalitativt från övriga eftersom eleverna här fokuserar på talen och söker efter en konstant multipel.   

Multiplicera 

I denna strategi, som var vanligt förkommande, söker elever efter en gemensam multipel mellan talen (se 

figur 8 & 9). Antingen uttryckte de att de använde föregående tal och multiplicerade med ett tal för att få 

nästkommande i talföljden, eller uttryckte de att det till exempel finns "gånger 5" mellan talen. Eleverna 

använder inom denna underkategori enbart sig av räkneoperationen multiplikation. 
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Figur 8: Elev 6 studerade sambandet mellan talen 125 och 625 och konstaterade att            Därefter 
drogs slutsatsen att det okända talet multiplicerat med fem ska vara 125 och talet 25 skrevs på den tomma 

raden. 

 

Figur 9: Här studerade elev 4 alla de givna talen och sambanden dem emellan och kom fram till att föregå-

ende tal multiplicerat med fyra ger nästa tal i talföljden,        . 

 

Multiplicera och addera  

Skillnaden mellan denna strategi och föregående är att eleven både använder sig av multiplikation och ad-

dition. Först söker eleven efter en gemensam multipel, men när denne inte tycks finna någon väljs en mul-

tipel av föregående tal vars produkt blir något mindre än nästkommande tal i talföljden. För att "nå ända 

fram till nästa tal i talföljden" läggs en addition till multipeln, se figur 10. 

  

Figur 10: Elev 1 valde att ta        och därefter addera 2 för att få 26. Detta samband användes sedan 
för att beräkna det efterfrågade talet. 
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I denna studie var det vanligt förekommande att elever sökte efter multiplar i talföljderna. Det är inte för-

vånande eftersom geometriska talföljder är uppbyggda på detta sätt, dock förekommer denna typ av stra-

tegi även i andra studier då andra talföljder undersökts (Hargreaves et al., 1999; Stacey, 1989). Hargreaves 

et al. (1999) looking for multiplication tables och Staceys (1989) whole-object method beskriver båda att elever på 

olika sätt söker efter multiplar i talföljden precis som i Multiplicera. Förmodligen kan även jämn förflyttning 

(Ekdahl, 2012) och skip count/add (Bishop, 2000) kopplas till denna strategi. De beskriver att eleven ser att 

det förekommer en jämn förflyttning från ett tal till nästa. I och med att dessa studier fokuserat på aritme-

tiska talföljder, skulle det till exempel kunna vara så att man adderar ett tal med 2 för att få nästa. Ekdahl 

(2012) beskriver tydligt att det sker en förflyttning från ett tal till ett annat. Detta gör att vi anser att Mul-

tiplicera i viss mån skulle kunna kopplas till dessa, fast då som en jämn multipel förflyttning, eftersom 

eleverna i denna kategori uttryckt att de hela tiden multiplicerar föregående tal med en konstant multipel 

för att få nästa tal. När Multiplicera och addera nyttjades använde eleven både multiplikation och addi-

tion för att få nästkommande tal i talföljden. Även om elevens intention främst verkade vara att hitta en 

multipel, visades ändå förståelse för att både multiplikation och addition är möjliga att bruka för att röra 

sig från ett tal till ett annat, precis som Staceys Linear Method visar (Stacey, 1989).  

5.1.5 Koppling till placering 

Denna strategi karaktäriseras av att eleven försöker hitta en koppling mellan talet och dess placering. Till 

exempel försökte elev 5 hitta ett förhållande mellan talet 16 och dess placering, tal nummer tre i talföljden, 

i uppgift 2 (se bilaga 2), för att sedan kunna använda det förhållandet för att fortsätta talföljden.   

Strategin Koppling till placering har ingen direkt förbindelse med kategorier i tidigare nämnd forskning, 

dock finns det en viss koppling till Staceys (1989) Difference Method, i vilken placeringen är i fokus för ele-

ven. Placeringen används dock på olika sätt i beräkningar och en stark koppling föreligger alltså inte. Stra-

tegin Koppling till placering förekom enbart vid ett tillfälle i studien och kan tyckas vara en vag grund 

för en enskild kategori, men eftersom det var en tydlig strategi för eleven och då den är kvalitativt skild 

från övriga, kan den anses vara både intressant och viktig.  

5.1.6 Översikt av strategiernas nyttjande 

För att närmare visa hur de olika strategierna förekom i studien följer nedan två tabeller (Tabell 1; Tabell 

2) varav den första visar vilka strategier som förekom vid vilka talföljder och den andra visar vilka elever 

som använder vilka strategier. Det går inte utläsa ur tabellerna hur många som använder varje strategi (Ta-

bell 1) eller hur många gånger en elev använt en strategi (Tabell 2) då ett kryss enbart markerar att strate-

gin använts.  
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Tabell 1: Översikt över vilka strategier som användes vid de olika uppgifterna (se bilaga 2).  
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Uppgift 1 X X X  X  X   

Uppgift 2 X X   X X X  X 

Uppgift 3 X   X X  X   

Uppgift 4 X   X X X  X  

 

Tabell 2: Översikt över hur strategierna använts av olika elever.  
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Elev 1     X  X X  

Elev 2 X  X  X  X   

Elev 3 X    X  X   

Elev 4    X X  X   

Elev 5  X  X X    X 

Elev 6       X   

Elev 7       X   

Elev 8 X    X X    

 

Tabell 2 ger möjlighet att se spridningen av de strategier eleverna använder, ett par elever håller sig till en-

bart en strategi, vissa använder sig av olika strategier på olika uppgifter, samt använder en del olika strate-

gier på samma uppgift. De två elever (elev 6 & 7) som höll sig till Multiplicera var säkra på de första tre 

uppgifterna och fortsatte dem enkelt, de hade dock problem med den fjärde uppgiften (se bilaga 2). När 

de inte enbart kunde använda en multipel visste ingen av dem vad de skulle göra och kunde inte komma 

med något annat förslag. Någon elev visade förståelse för flera korrekta strategier vid varje uppgift och 

påpekade att alla var möjliga att använda. Majoriteten av eleverna använde dock mer än en strategi på varje 

uppgift, för att söka sig fram till en lämplig sådan.  
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5.2 Elevers sätt att behandla generaliseringar av geometriska talföljder 

I detta avsnitt beskrivs först elevers egna förslag på generella formler följt av elevers resonemang kring 

givna generella formler.   

5.2.1 Elevers egna förslag på generella formler 

Samtliga elever tyckte att det var svårt att formulera generella formler till de givna talföljderna, det var inte 

alla som kom fram till något eget förslag och ingen elev kom fram till en korrekt skriven formel. Även 

tidigare forskning visar på att elever har svårt för just generella uttryck i samband med talföljder (Bishop, 

2000; Lin & Yang, 2004; MacGregor & Stacey, 1995; m fl.). Flera elever uttryckte att de antingen inte viss-

te alls hur de kunde beskriva talföljderna generellt eller att de inte kunde formulera det i symboler, men de 

beskrev sambandet verbalt. Detta skulle kunna jämföras med en av de elevstrategier som Bishop (2000) 

fick fram i sin studie; count, vilken innebär att eleverna inte kan teckna en generell formel utan endast kan 

räkna sig fram. En elev förklarade att de inte lärt sig hur man skriver formler för ökningen av skillnaden 

och menade att frågan därför inte kunde besvaras.  

Av de formler eleverna kom fram till var huvuddelen skrivna likt generella formler för aritmetiska talfölj-

der. Dessa uttryck var till synes likartade men elevernas resonemang skilde sig åt. De flesta skrev formeln 

utifrån operationerna mellan talen som nedanstående exempel (se figur 11). 

 

Figur 11: Elev 1 förklarade att man multiplicerar ett tal,  , i talföljden med 3 och adderar sedan med 2 för 

att få efterföljade tal och skrev sedan sin formel utifrån detta som 3 gånger   plus 2. 

En sådan beskrivning av ett generellt uttryck samt motivering är nära kopplat med exempel från Bishops 

(2000) studie. En elev i studien förklarar att man först multiplicerar men att man även måste lägga till en 

addition för nå nästkommande tal. Denna beskrivning uttrycker även flera elever i vår studie och att de 

utifrån räkneoperationerna de gör skriver formeln på ovanstående vis (se figur 11). De flesta elever tende-

rade att göra just detta; de skrev en formel genom att använda sig av de operationer de tidigare använt för 

beräkning, utan att pröva och reflektera om det sedan stämde eller inte. Även Stacey (1989) mötte detta 

fenomen och tror att orsakerna till detta kan vara att det är effektivare, smidigare, och att det är bättre att 

ge ett svar än att inte svara alls. Det är av vikt att påpeka att vår studie inte helt går att jämföra med tidiga-

re forskning (Bishop, 2000; Lin & Yang, 2004; MacGregor & Stacey, 1995; Orton & Orton, 1999; m fl.) 

då talföljderna som förekommer i dessa studier inte är geometriska. En skillnad i elevers förståelse visas 

när de konstruerar formler. Istället för att utgå från talens placering utgår eleverna som använder sig av 
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denna strategi (se figur 11) ifrån föregående tal. Anledningen till varför dessa elever skriver sina egna 

formler som figur 11 skulle kunna vara att det är på den formen de är vana att se uttryck för talföljder, då 

de i årskurs 9 inte mött geometriska talföljder (Skolverket, 2011a). Flera elever påpekade även under inter-

vjuns gång att de försökte göra som de hade lärt sig på lektionerna.  

Ett annat sätt att skriva var att utgå från första elementet i talföljden och operationen som ger nästkom-

mande tal. Elev 2 förklarade att man skriver en formel genom att ta det antalet   som första talet i talfölj-

den är och att man sedan lägger till operationen, som i nedanstående fall var en addition med 2 (se figur 

12). 

  

Figur 12: Elev 2 skrev formeln      och förklarade att formler byggs upp av det antal   som första talet i 

talföljden är, det vill säga att om första elementet är 2 ska det i formeln stå   , och att man sedan lägger till 
förändringen mellan talet och nästkommande tal, i detta fall en addition med 2.  

Denna elev formulerade alla sina formler utifrån detta tankesätt och förklarade det med att de lärt sig att 

man ska kolla på första talet i följden och förändringen när man skriver en formel. 

Elev 3 skrev formeln     på talföljden       (se uppgift 1, bilaga 2) och förklarade att   betyder ”att 

man ökar med 2 hela tiden, alltså man lägger på 2 hela tiden”. Denna elev hade vad Bergsten et al. (1997) beskri-

ver som svårigheter med att översätta sitt vardagliga språk till ett matematiskt symbolspråk och skriva 

formeln på ett lämpligt sätt. Eleven beskrev vad formeln står för men kunde inte uppfatta att den av andra 

inte är fullständigt tillämpbar även med förklaringen, då faktorer som talföljdens första element inte be-

skrevs. 

Elev 4 uttryckte en generell formel med ett rekursivt skrivsätt där talet   är föregående tal       multi-

plicerat med 2, i nedanstående exempel (figur 13), då talet är det dubbla av det föregående. 

 

Figur 13: Elev 4 förklarade att man får talet   genom att ta talet innan,      , multiplicerat med 2 och 
utifrån detta skrev denne sin formel. 

Denna formel är intressant då den är en god bit på väg att beskriva talföljden rekursivt på ett korrekt sätt. 

Elevens beskrivning om hur formeln ska användas visar en god förståelse för generella uttryck. Det som 

brister är insikten av att kritiskt granska sin egen formel; hade eleven i fråga prövat formeln hade denne 

kanske kunnat se att man behöver införa ett nytt skrivsätt för att beskriva det föregående talet och talet  :s 

värde för att undvika missuppfattningar.  
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5.2.2 Elevers resonemang kring givna generella formler 

Vid analysen av hur elever behandlar generella uttryck framgick att respondenterna använde tre skilda hu-

vudmetoder för att hantera de givna generella uttrycken (se bilaga 4); testar, jämför eller studerar form-

lernas natur (se figur 14). Hur eleverna bearbetade uppgiften (se fråga 4, bilaga 3) inom de tre grupperna 

skiljde sig dock åt. 

 

Figur 14: De sätt elever behandlar givna generella formler sammanfattat i ett träddiagram. 

 

Elever som använder metoden att testa 

De elever som testade sig fram gjorde det på två skilda sätt; testar på alla element eller testar på något 

element. Dessa metoder fann även Bishop (2000) att många elever använde, det benämner hon som sub-

stitute values. Då de testade ett givet generellt uttryck på en talföljd var några elever noga med att kontrolle-

ra att det stämde in på alla element i talföljden, kom de fram till att det fanns något tal i talföljden som inte 

stämde så förkastades uttrycket. Det fanns dock en grupp elever som testade på flera/alla element men 

som, då de upptäckte ett tal i talföljden som inte stämde med uttrycket, ändå kom fram till att uttrycket 

hörde ihop med talföljden då ”den stämde lite”. Övriga elever som också använde metoden att testa om ut-

trycket kunde stämma in på en talföljd genom prövning testade bara på ett element för att konstatera om 

den stämde in eller inte.  

Elever som använder metoden att jämföra 

En annan metod flera elever använde var att de jämför genom att de antingen jämför med den egen-

skrivna formeln eller jämför lapparna emellan. De elever som jämförde med den egenskrivna formeln, 
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Testar på alla 
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element 

Jämför 

Jämför med den 
egenskrivna 
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valde den givna generella formeln som var mest lik deras egna. Övriga elever som jämförde gjorde det 

med de angivna formlerna på lapparna, de tog upp liknande lappar, jämförde dem och resonerade sig fram 

till vilken eller vilka av dem som kunde stämma in och på vilken talföljd. Metoden att jämföra fann även 

Bishop (2000) vilken hon kallar compare to another expression, som inkluderar både att jämföra med den egen-

skrivna formeln och att jämföra de givna formlerna emellan. De elever som valde att jämföra med den 

egenskrivna formeln parade ihop de egenskrivna uttrycken med de generella uttryck som var mest lika 

dessa. Av de elever som jämförde de givna formlerna emellan fann vi, precis som Bishop (2000) tidigare 

gjort, att några elever drog slutsatsen att om en formel stämmer så kan inte en liknande formel göra det, 

eller att liknande formler var samma sak; exempelvis      och      uttryckte elev 2 att ”de är väl 

samma eller? Det är ju bara att n:et är ju där nere och där uppe”. 

Elever som resonerar kring formlernas natur 

En grupp elever resonerade kring talens och formlernas natur och parade ihop mönstren de såg i de givna 

uttrycken med talföljderna som innehöll samma mönster. Det dessa elever urskiljde var talen i sig; att tal-

följden byggdes upp av exempelvis talet 2, genom att föregående element multiplicerades med två för att 

få nästa tal eller att skillnaderna ökade med två dessemellan, och att formeln därför borde innehålla en 2:a 

(se uppgift 1, bilaga 2). Ett annat mönster som urskiljdes var division; att formeln som innehöll en division 

borde höra ihop med den talföljd (uppgift 2, bilaga 2) där eleven urskiljde att en division mellan elementen 

var möjlig. Denna metod var vanligt förekommande bland respondenterna, vilket är i enlighet med 

Gombrich (1979) och Sinclair (2006) som menar att det tillhör människans naturliga instinkt att söka efter 

upprepade mönster. 

Elevers missförstånd vid beräkningar av givna generella formler 

Den metod som gav högst korrekt lösningsfrekvens vid behandling av generella formler var den då ele-

verna testade. Dock slarvade flertalet elever mycket genom räknefel eller felanvändning av prioriterings-

reglerna och drog av den anledningen fel slutsats. De flesta hade svårt för att räkna med potenser och 

blandade ofta ihop det med multiplikation eller i något fall med addition. Flera saknade en struktur i hur 

man testade vilket bidrog till att de inte testade alla lapparna. Några elever saknade förståelse för hur man 

räknar med variabler eller hade svårigheter med hur man konsekvent använder sig av variabler, till exem-

pel genom att låta   stå för talets placering men att sedan sätta in andra värden än placeringen. 
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6 Förslag till vidare forskning 

Med en kunskap om de strategier som kan förekomma vid elevers möten med talföljder, finns möjligheten 

att anpassa sin undervisning och tala om de missuppfattningar som kan förkomma, samt framhålla de stra-

tegier som är lämpliga att använda. Vi hoppas med denna studie kunna bidra till en ökad förståelse för 

elevers sätt att behandla geometriska talföljder. Vidare forskning om detta vore lämpligt, då det utöver 

denna studie i stort sett inte finns någon forskning inom området. Det vore intressant att i en kvantitativ 

studie undersöka i vilken utsträckning de kvalitativt skilda strategierna används. Det skulle kunna ge lärare 

en kunskap om vilka elevstrategier som är vanligast förekommande, vilket skulle kunna vara till hjälp vid 

undervisning om geometriska talföljder.  

Denna studie undersöker uppfattningar hos elever som inte mött geometriska talföljder i undervisningen. 

Det vore därför även intressant att studera om och i så fall hur uppfattningarna skiljer sig åt när eleverna 

fått undervisning om denna slags talföljd.  
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Bilaga 1        Namn:    Klass: 

Talmönster    

                  
Fortsätt talmönsterna och beskriv hur du tänker. 
 
 

3 5 7 9 _______ 
 
Beskriv hur du tänker: 
 
 
 
 
Ge förslag på en formel som beskriver talmönstret: 
 
 
 
 

1 4 9 16 _______ 
 
Beskriv hur du tänker: 
 
 
 
 
 
Ge förslag på en formel som beskriver talmönstret: 
 
 
 
 

1 3 9 27 _______ 
 
Beskriv hur du tänker: 
 
 
 
 
 
Ge förslag på en formel som beskriver talmönstret: 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Bilaga 2  
Under intervjun var följande uppgifter utskrivna på separata sidor och eleverna fick tillgång till en uppgift i 
taget.  
 
 

Uppgift 1 
 

2  4  8  _____ 
 
 
Uppgift 2 

 
1  4  16  _____ 
 
 
Uppgift 3 

 
_____  125  625  3125 
 
 
Uppgift 4 
 

2  8  26  _____ 
 
 



 

 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

Att säga till eleverna: 

 Tack 

 Intresserade av hur du tänker, om det är rätt är inte det viktiga.  

 Tänk högt - säg vad du tänker hela tiden.  

 Inspelningen - bara för att komma ihåg vad du har sagt. 

 Avidentifiering 

 Upplägg - fyra talföljder, olika deluppgifter 

 Det är tillåtet att använda miniräknare, men vi vill se hur du gör. 

 Rita gärna 

Visa en uppgift i taget 

 

Fråga 1. 

 Vilket är det fjärde talet/första talet? 

Fråga 2. 

 Beskriv hur du tänker när du kom fram till det.  

o Varför gör du så? 

o Kan du sammanfatta det du sagt och skriva ner det? 

 Vilket är det sjunde talet? 

o Hur kom du fram till det? 

Fråga 3. 

 Hur skulle du göra om du skulle räkna ut t ex 20:e talet? 

o Förstår jag dig rätt att du menar.... 

 Kan du ge ett förslag på en formel som beskriver vilket tal som helst? 

o Hur kom du fram till att den ska vara så? 

o Förklara din formel med ord.  

Fråga 4. 

 Här får du 6 lappar med exempel på formler som beskriver talföljder. Jag vill att 

du parar ihop lapparna med de här tre talföljderna. Det finns lappar som inte går 

att para ihop med talföljderna. (Förklara vad "n" står för)  

o Är det någon mer lapp som passar?  

o Varför passar de här? (Fråga om varje talföljd) 

o Varför passar inte de här lapparna? 

 

Intervjuordning: 

Uppgift 1-4: Fråga 1-3 

Avsluta med fråga 4: använd uppgift 1,2 & 4.   



 

 

 

Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

   

     

       

  

 
 


