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Svenska elever har bristande kunskaper inom algebra, tidigare forskning visar dock att arbete med 

talföljder främjar elevers förståelse för variabelbegreppet och generalisering. Flera studier har un-

dersökt elevers sätt att se på och arbeta med aritmetiska, kvadratiska och rekursiva talföljder, dock 

saknas på det hela taget forskning om geometriska talföljder. 

Denna studie syftar till att undersöka hur elever uppfattar geometriska talföljder när de mött dessa 

i undervisningen. De frågeställningar studien avser att ge svar på är vilka kvalitativt skilda strategier 

elever använder när de behandlar geometriska talföljder, vad som utmärker dessa, hur de behand-

lar generalisering av denna slags talföljd samt hur elever som mött geometriska talföljder i under-

visningen uppfattar dessa i förhållande till de som inte mött dem i undervisningen. 

Som grund för urvalet gjordes ett förtest och tio kvalitativa intervjuer genomfördes, där eleverna 

fick beräkna saknade element och generalisera fyra geometriska talföljder. De strategier som ele-

verna använde vid behandling av geometriska talföljder resulterade i sex kvalitativt åtskilda huvud-

kategorier, med underkategorier. Elevers sätt att behandla generaliseringar resulterade i fyra kate-

gorier. Studien jämfördes med en tidigare studie med elever utan förkunskaper av geometriska 

talföljder. Det visade sig att de till stor del använde samma strategier, dock fanns vissa skillnader. 

Flera av huvudkategorierna som framkommit återfinns i tidigare forskning om talföljder. 
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1 Inledning  

Den internationella undersökningen TIMSS1 2011 visar att svenska elever generellt har svårigheter med 

algebra (Skolverket, 2012); de har svårt att använda sig av bokstäver istället för siffror och de har svårt att 

generalisera. Enligt Löwing (2008) kan en förklaring till detta vara att svenska lärare lägger för lite tyngd 

vid att arbeta med elevers förståelse kring att använda bokstäver för att teckna ett tal. I andra länder börjar 

man betydligt tidigare att förbereda och arbeta med algebra. Ahlström (2001) menar att misstag lärare ofta 

gör, i ett försök att spara tid, är att använda symbolspråket direkt i algebraundervisningen. Elever behöver 

först få möjlighet att se behovet av variabler samt skapa sig en förståelse för begreppet, för att sedan kun-

na uttrycka sig med generella formler.  

För att hjälpa elever att nå förståelse för variabler och deras användning är mönster och talföljder bra 

verktyg att använda sig av (Beigie, 2011).  Eftersom det är naturligt för barn att söka efter mönster (Sincla-

ir, 2006) bör arbete med mönster och talföljder vara en bra ingång i algebraområdet och Orton och Orton 

(1999) uttrycker att "It is possible to begin to evaluate the approach to algebra through generalizing from 

number pattern" (s.119).  

I de yngre skolåren, årskurs 1-3 och 4-6, står det uttryckligen i det centrala innehållet att eleverna ska un-

dervisas om talföljder och geometriska mönster (Skolverket, 2011a). I de äldre åldrarna är det dock inte 

specifikt utskrivet, utan behandlas under andra delar, som i symmetri inom geometrin samt under algebra- 

och problemlösningsdelarna. I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011b) för-

tydligas att mönster ska vara en del av undervisningen, och det poängteras att kunskapen om matematiska 

mönster och generalisering av dessa, lägger en grund för kunskapen om hur man använder algebraiska 

uttryck för att beskriva något generellt.  

Flera studier har ägnats åt att undersöka elevers sätt att se på och arbeta med aritmetiska, kvadratiska och 

rekursiva talföljder, dock saknas forskning om geometriska talföljder. Med detta som grund valde vi i hös-

tas att i vår C-uppsats undersöka elevers uppfattningar av geometriska talföljder (Lindahl & Tegnefur, 

2012). Vi inriktade oss då på elever i årskurs nio, vilka inte har mött denna typ av talföljd i skolans under-

visning. Eftersom elevers uppfattningar av geometriska talföljder är så lite beforskat, kändes det som en 

självklarhet att göra ännu en studie inom området, för att kartlägga ytterligare en bit. Senast undersöktes, 

som nämnts ovan, elever i årskurs nio, där de inte mött geometriska talföljder i undervisningen än. Vi ville 

nu undersöka elevers uppfattningar när de har mött dessa i undervisningen och valde då att undersöka 

elever i gymnasiet som har läst matematik c, där denna typ av talföljd behandlas.   
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2 Bakgrund 

I detta kapitel definieras och beskrivs begrepp som är lämpliga att ha kännedom om när man läser denna 

rapport. Därefter redogörs för tidigare forskning om elevers strategier vid behandling av talföljder och 

generalisering av dessa. 

2.1 Definitioner 

Studiens syfte är att undersöka elevers uppfattningar av geometriska talföljder. 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. En geometrisk talföljd är en följd av tal där det är en konstant kvot mellan två 

på varandra följande tal, som till exempel              vars konstanta kvot är två. Geometriska talföljder 

blandas dock lätt ihop med det som styrdokumenten benämner som geometriska mönster, då elementen i 

en talföljd representeras av en bild. För att hålla isär begreppen har vi valt att benämna talföljder med bild-

liga representationer som visuella talföljder. I denna studie kommer begreppet multipel definieras som det 

heltal man multiplicerar med ett tal i en geometrisk talföljd för att få nästkommande element.  

Mönster 

Överallt runt omkring oss finns det mönster, exempelvis möter vi dem i byggnadsverk, i konst och i natu-

ren. Människor är duktiga på att urskilja mönster - vi ser dem i form av olika symmetrier, strukturer och 

former (Gombrich, 1979) och redan i tidig ålder söker barn efter mönster, när de ordnar, upprepar och 

grupperar föremål (Sinclair, 2006). Mönster är även en central del inom matematiken, man söker finna 

symmetrier, strukturer och andra mönster. Hardy (2005) skriver följande om matematiker; "mathemati-

cian, like a painter or a poet, is a maker of patterns" (s.84). Sinclair (2006) talar om matematikens skönhet, 

att mönster finns överallt; vinklar i månghörningar, talföljder, decimalutvecklingen av rationella tal och så 

vidare. Enligt kommentarmaterialet till matematikens kursplan (Skolverket, 2011b) ska eleverna få "upple-

va matematisk skönhet" (s. 8), vilket skulle kunna göras genom att arbeta med mönster och samband.  

Talföljder  

Det finns olika typer av talföljder och de delas in efter deras regelbundenhet och struktur. Upprepade, arit-

metiska, kvadratiska, rekursiva och geometriska talföljder är exempel på följder av tal som har en regelbunden 

struktur. Upprepade talföljder innehåller en upprepning av en talsekvens, som till exempel            ... 

Dessa mönster är barn duktiga på att upptäcka (Sinclair, 2006), men då upprepade talföljder ofta är svåra 

att formalisera används de inte inom skolmatematiken för att öva generalisering. I skolans styrdokument 

preciseras inte vilka talföljder eleverna ska möta, utan det står bara att de ska arbeta med dem (Skolverket, 

2011a), dock hamnar ofta fokus på aritmetiska och kvadratiska talföljder.   

I årskurs 1-6 ska elever på olika sätt arbeta med talföljder och visuella mönster, men att uttrycka sig gene-

rellt med ett matematiskt symbolspråk för att beskriva talföljder påbörjas ofta först i årskurs 7-9 (Skolver-

ket, 2011a). Under gymnasiet är tanken att dessa kunskaper ska fördjupas (Skolverket, 2011c).    
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En aritmetisk talföljd är en talföljd där differensen mellan två på varandra följande element är konstant 

(Thompson, 1991). Se till exempel talföljden              , som är aritmetisk eftersom skillnaden är två 

mellan varje tal. 

 

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

är konstant (Hargreaves, Threlfall, Frobisher & Shorrocks-Taylor, 1999).  

 

En geometrisk talföljd är en talföljd där kvoten mellan två på varandra följande element är konstant (Thomp-

son, 1991). 

 

En rekursiv talföljd är uppbyggd så att nästkommande tal i följden byggs av föregående tal. Vissa talföljder 

kan endast beskrivas rekursivt, exempelvis Fibonaccis talföljd                                där nästkomman-

de tal är summan av de två föregående talen (Thompson, 1991). Det är även möjligt att skriva aritmetiska, 

kvadratiska och geometriska talföljder på rekursiv form. En rekursiv formel beskriver elementen i en talföljd 

med hjälp av föregående element. Generella formler kan även skrivas explicit genom att beskriva elementen 

i talföljden kopplat till placeringen. En explicit formel är direkt tillämpbar eftersom ett element i talföljden 

direkt kan beräknas genom att talets placering sätts in på variablens plats.  

Som stöd för att upptäcka de regler talföljder är uppbyggda av används ibland bilder som illustrerar varje 

element i talföljden. Talföljder som representeras av bilder kallas visuella talföljder. Dessa kan också ”an-

vändas i undervisningen för att förstärka kunskap om tal och för att samtala om tal innan eleverna lär sig matematikens 

symboler och skrivsätt.” (Bergsten, Häggström & Lindberg, 1997, s. 88). Att verbalt kunna behandla talföljder 

är grundläggande och viktigt för att senare kunna beskriva mönster algebraiskt och kunna generalisera. 

Förmågan att generalisera innebär att kunna urskilja vad som gäller för samtliga fall och inte bara för ett 

specifikt exempel, vilken är en viktig algebraisk färdighet (Mason, 1996). 

Geometrisk talföljd 

Kvot 2 

1 2 

2 

4 8 16 

2 2 

2 2 2 

3 5 

1 4 9 16 25 

7 9 

Differens av differensen 

Kvadratisk talföljd 

Differens 

Aritmetisk talföljd 

2 

1 3 

2 

5 7 9 

2 2 Differens 



 

4 

 

2.2 Tidigare forskning om elevers uppfattningar av talföljder 

Tidigare studier av hur elever uppfattar och tolkar talföljder och hur de generaliserar dessa presenteras 

nedan genom en kartläggning av olika strategier som forskning pekar på att elever använder.  

Elevers strategier vid behandling av talföljder 

En vanligt förekommande strategi är att elever studerar skillnader mellan talen i talföljder. Bishop (2000) 

fann i sin studie elever som noterade en konstant skillnad mellan talen i talföljden, vilket Bishop benämner 

som skip count/add. Ett liknande resultat påvisade Ekdahl (2012) som beskriver att elever kan betrakta 

skillnaden mellan elementen i talföljder som en konstant eller icke-konstant skillnad. Det har också fram-

kommit i tidigare forskning att elever kan studera skillnader på andra sätt såsom att elever letar efter skill-

nader av skillnader eller kombinerar olika delar av talföljden eller skillnaden mellan talen för att skapa 

nästkommande element (Ekdahl, 2012; Hargreaves et al., 1999; Lindahl & Tegnefur, 2012). Att söka efter 

multiplar i talföljderna har visat sig vara en annan vanligt förekommande strategi elever använder. I denna 

kategori beskrivs hur elever på olika sätt använder sig av räkneoperationen multiplikation för att se ett 

samband mellan elementen i talföljden och att bygga nästkommande tal (Hargreaves et al., 1999; Stacey, 

1989). När det gäller geometriska talföljder är denna strategi vanlig, vilket troligtvis beror på att nästkom-

mande element i talföljden ges genom en multiplikation med det föregående. Stacey (1989) såg att elever 

använde multiplikation på olika sätt vid arbete med aritmetiska talföljder. Några elever multiplicerade ta-

lets placering med skillnaden mellan talen, andra lade en multipel till ett av de föregående talen och några 

använde sig av både multiplikation och addition. Stacey undersökte elever i åldrarna 9-13 och såg att dessa 

strategier förkom i alla åldrar. Ekdahl (2012), vars studie fokuserade på aritmetiska och kvadratiska talfölj-

der fann bland annat att vissa elever tar fasta på alla de element som talföljden består av och urskiljer att 

de förhåller sig till varandra som jämna hopp från ett element till nästa, något som hon väljer att kalla jämn 

förflyttning. Inom geometriska talföljder förkommer en jämn multipel förflyttning, då elever uttrycker att de 

ständigt multiplicerar föregående element med en konstant multipel för att få nästa. På så sätt kan Ekdahls 

jämn förflyttning kopplas till leta multiplar (Lindahl & Tegnefur, 2012), då det handlar om geometriska talfölj-

der.  

I tidigare studier har det även framkommit att flera elever tittar på talens natur för att försöka hitta sam-

bandet i talföljden. Detta innebär att eleverna noterar likheter mellan talen i talföljden såsom att de är jäm-

na eller udda tal, att alla element tillhör samma multiplikationstabell eller att alla element slutar på samma 

siffra (Hargreaves et al., 1999). I en studie rörande geometriska talföljder (Lindahl & Tegnefur, 2012) har 

även två andra kategorier framkommit; operation med det egna talet ger nästa och koppling till placering. I operation 

med det egna talet ger nästa utgår eleven från ett tal i talföljden och utför en operation med talet i sig självt för 

att skapa nästföljande tal. I kategorin koppling till placering noterar eleven elementets placering i talföljden 

och försöker hitta ett samband mellan ett tal i talföljden och dess placering.  
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Generalisering av talföljder 

Talföljder anses, enligt flera studier, vara en bra introduktion till algebraiskt tänkande och generalisering 

(Dörfler, 2008; Friel & Markworth, 2009; Hargreaves et al., 1999; Horton, 2000; Lee & Freiman, 2006; Lin 

& Yang, 2004; MacGregor & Stacey, 1999; Orton & Orton, 1999). Elever kan ofta uttyda mönster men 

har svårigheter med att översätta sitt vardagliga språk till en matematisk vokabulär och symbolspråk. Des-

sa kunskaper är nödvändiga att besitta för att både kunna konstruera egna formler och behärska givna ge-

nerella formler (MacGregor & Stacey, 1995; Orton, 1999). Kopplingen mellan en händelse och dess be-

skrivning i ett matematiskt symbolspråk är viktig för att både själv kunna konstruera en generell formel 

och för att kunna tolka och använda en formel (Mason, 1996). 

Vad elever har för förkunskaper påverkar om de kan tolka ett exempel som generellt eller specifikt. Grun-

den för det algebraiska tänkandet är att kunna upptäcka likheter och skillnader, göra distinktioner, uppre-

pa, ordna och klassificera. Dessa egenskaper krävs för att förstå varför eller varför inte ett problem kan 

översättas generellt. Detta kommer ofta i uttryck när elever ska konstruera och värdera en formel för ett 

matematiskt problem, de testar vanligen på endast ett eller två element för att besluta sig för validiteten. 

Att de inte testar på fler element och att de inte resonerar kring formelns uppbyggnad visar att de ofta 

missar det generella. De kontrollerar att den stämmer för enstaka fall men funderar inte kring varför for-

meln stämmer. Redan innan elever fått undervisning om talföljder och generalisering kan elever resonera 

kring dess uppbyggnad (Mason, 1996). Genom att söka efter likheter och skillnader, ordna och gruppera, 

som Mason (1996) beskriver, närmar sig eleverna en förståelse för generalisering. Lin och Yang (2004) 

visar i sin forskning att elever kan visa god förståelse för generalisering av talföljder med endast visuella 

figurer som hjälpmedel.  

Vid konstruktion av formler är det eftersträvansvärt att behärska både det rekursiva skrivsättet och explici-

ta formler eftersom det ena kan vara det enda, alternativt det mest lämpliga, skrivsättet beroende på situa-

tion. En rekursiv formel kan ibland vara den enda möjliga, enklaste eller effektivaste, medan det vid andra 

tillfällen krävs eller är mest användbart med en explicit formel (Amit & Neria, 2008; Dörfler, 2008). 

Många elever inser att det ofta är en fördel att finna explicita formler snarare än rekursiva då de i många 

fall är mer tillämpbara (Lannin, Barker & Townsend, 2006). Trots detta söker elever främst rekursivt 

skrivna formler (Mason, 1996). För explicita formler krävs en djupare förståelse för generalisering då till 

exempel en upprepad addition i det generella uttrycket skrivs som en multiplikation, vilket elever ofta kan 

ha svårt att förstå (Orton, 1999). Hur man konstruerar explicita formler beror på hur man tänker kring 

förändringen av elementen i en talföljd. Beroende på var fokus läggs när man studerar en talföljd kan ge-

neralisering av den ske på olika sätt. Fokus kan läggas på ökningen eller minskningen, på vilka gemen-

samma beståndsdelar elementen har, eller på hur man kan gruppera beståndsdelarna och sedan justera 

med en addition eller subtraktion om det inte går jämnt ut. Det eleven lägger fokus på blir grunden till den 

generella formeln, genom att antingen konstruera formeln utifrån en ökning, minskning, på likheterna eller 

på grupperingen (Mason, 1996).  
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Bishop (2000) såg i sin studie att flera elever var oförmögna att presentera egna förslag på hur en formel 

kopplad till en talföljd kunde se ut och de menade att förändringen endast kan beskrivas genom beräk-

ningar. Bland de elevförslag som framkom innehöll många enbart en räkneoperation, antingen additiv eller 

multiplikativ. I studien fanns även elever som lyckades beskriva talföljderna korrekt med matematiska 

symboler. Det är vanligt att elever ger förslag på formler de själva är medvetna om är felaktiga men be-

skriver att det är bättre än att inte besvara frågan överhuvudtaget (Stacey, 1989). Det finns även de elever 

som testar huruvida en tidigare bekant formel stämmer in på den givna talföljden eller inte då de inte har 

en egen strategi för hur man konstruerar en formel (Lannin et al., 2006). 

I Bishops (2000) studie blev eleverna tilldelade givna generella formler som de ombads bestämma om de 

beskrev någon av de talföljder de tidigare beräknat nästkommande tal på. Vid behandling av givna generel-

la formler använde eleverna tre olika metoder; jämför, testar eller relatera till elementen. De elever som 

gjorde en jämförelse, jämförde antingen de olika givna formlerna med varandra eller jämförde med sin 

egenkonstruerade formel för att besluta sig för vilken av de givna formlerna som stämde bäst in på en viss 

talföljd. Elever som provade sig fram testade med insättning för att undersöka om de resulterade värdena 

stämde ihop med talföljden eller inte. Den tredje metoden innebar att eleverna relaterade formlerna till 

elementen och resonerade kring kopplingen dem emellan.  
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3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur elever uppfattar geometriska talföljder när de mött dessa i under-

visningen. Detta ämnar vi uppfylla genom att besvara nedanstående 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? 

 Hur uppfattar elever som mött geometriska talföljder i undervisningen dessa i förhållande till de 

som inte mött dem i undervisningen?  
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4 Metod 

I följande kapitel diskuteras studiens metodval. Först beskrivs studiens vetenskapliga forskningsansats och 

därefter studiens genomförande med delarna; urval, datainsamling och analys. Det har i studien tagits hän-

syn till etiska ställningstaganden, vilka beskrivs nedan. Slutligen resonerars valet av metod i metoddiskus-

sionen.    

4.1 Vetenskaplig forskningsansats 

Vi har valt att använda fenomenografi som forskningsansats i denna studie. Fenomenografin har sitt ur-

sprung i västsvensk forskning (Marton & Booth, 2000) och är därför vanligt förekommande i svenska stu-

dier som rör lärande- och utbildningsfrågor, och har som huvudsyfte att finna människors skilda uppfatt-

ningar av olika aspekter i sin omgivning (Kihlström, 2007). Man söker efter variationen i människors upp-

fattningar av olika fenomen, det anses vara en stor skillnad mellan hur något uppfattas vara och hur något 

är, och därefter kategoriserar man dem (Larsson, 1986). I en fenomenografisk studie utgörs resultatet av 

en redogörelse av dessa kategorier och uppfattningarna de består av (Uljens, 1989). Det är viktigt att påpe-

ka att det är inte personerna som kategoriseras, utan deras uppfattningar, och kategorierna ska vara kvali-

tativt åtskilda (Kihlström, 2007). Vi anser att intentionerna med vår studie stämmer väl överens med den-

na forskningsteori, eftersom vi ämnar undersöka variationen av uppfattningar som elever har och inte 

önskar kategorisera eleverna i sig. 

I enlighet med fenomenografin använde vi oss av kvalitativa intervjuer (Marton & Booth, 2000). Eftersom 

vi utifrån våra frågeställningar har vissa huvudteman vi vill att respondenterna ska beröra samt att ord-

ningen på frågorna inte är av betydelse, har vi valt att utföra semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). 

Eleverna har fått möta fyra olika geometriska talföljder och besvara frågor kring dem, samt behandla givna 

generella formler. En intervjuguide, som bestod av de huvudfrågor vi önskade att respondenten skulle 

behandla, utformades och användes.  

4.2 Genomförande 

Nedan beskrivs denna studies genomförande i delarna urval, datainsamling och analys. I urvalet beskrivs 

hur elever valdes ut för intervju, i datainsamlingen skildras intervjuernas genomförande och arbetet kring 

dem och i analysen beskrivs bearbetningen av datamateialet som ledde fram till studiens resultat.  

Urval 

Målgruppen för studien är elever som haft möjlighet att möta geometriska talföljder i matematikundervis-

ningen. Vi har därför valt att vända oss till elever som mött dessa i matematik c på gymnasiet. I kvalitativa 

studier strävar man efter ett strategiskt urval, där urvalet inte bara ger likartade svar utan ger stor variation 

(Trost, 1993). För att nå en stor variation av uppfattningar av geometriska talföljder har ett förtest genom-

förts i fem klasser på fyra olika skolor. Alla klasser hade olika lärare, vilket är viktigt då lärarens sätt att 
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undervisa kan påverka elevernas uppfattningar. Eleverna som deltog i studien gick antingen tekniskt eller 

naturvetenskapligt program.  

Förtestet bestod av tre talföljder (se bilaga 1); en aritmetisk, en kvadratisk och en geometrisk, även om 

bara den geometriska talföljden använts vid urvalet. Att tre olika talföljder nyttjades beror på att det mins-

kar möjligheten för eleverna att förstå vad undersökningen handlar om, vilket är viktigt, då det inte är 

önskvärt att eleverna pratar om ämnet med varandra innan intervjuerna. Totalt utfördes 78 förtest på fyra 

olika skolor. Uppgifterna utfördes direkt på uppgiftspappret och inga hjälpmedel var tillåtna. För att inte 

påverka resultatet besvarades eventuella frågor endast genom att förtydliga uppgiften, så som att läsa den 

högt för eleven. Förtestet tog ca 15 minuter för eleverna att genomföra. Utifrån de insamlade förtesten 

valdes elever, som till synes använt olika strategier för att lösa talföljderna, ut för intervju. Förtesten visade 

på 9 olika sätt att lösa uppgiften och därav valdes 9 elever ut för intervju, en från varje lösningsgrupp. 

Trost (1993) menar att det ofta är att föredra att göra ett litet antal intervjuer, då risken med ett stort mate-

rial är att det är svårt att få en överblick samtidigt som man måste se alla viktiga detaljer. Vi ansåg att 9 

intervjuer skulle ge oss ett hanterbart och bra material i förhållande till de tidsramar vi arbetat efter.  

Datainsamling 

Den intervjuguide som användes när vi genomförde en liknande studie med elever i årskurs nio (Lindahl 

& Tegnefur, 2012) sågs över, omarbetades och förbättrades. Denna förbättrade version användes som 

intervjuguide i denna studie (se bilaga 3). Eleverna fick under sina respektive intervjutillfällen möta fyra 

olika geometriska talföljder, vilka vi ställde frågor kring. Den första talföljden var av enklare karaktär, den 

andra och tredje gjordes något svårare genom att det krävs en subtraktion respektive en addition vid kon-

struktion av en explicit formel, och den fjärde talföljden består av en geometrisk talföljd där en subraktion 

med 1 lagts till. Först efterfrågades ett saknat tal i talföljden, därefter sjunde och tjugonde talet, och sedan 

ombads eleven att skriva en generell formel för att beskriva vilket tal som helst i talföljden. Slutligen fick 

eleven uppdraget att placera ut givna generella formler på talföljd 1, 2 och 4 (se bilaga 2 och 4). 

För att kontrollera validiteten i intervjuguiden genomfördes en pilotintervju. Intervjuguiden visade sig vara 

väl fungerande och behövde inte revideras. Eftersom pilotintervjun spelades in och var likvärdig resteran-

de intervjuer transkriberades även denna och räknades in i analysmaterialet. Varje intervju genomfördes 

med en elev och en intervjuare, i ett enskilt grupprum för att få en lugn miljö och undvika störmoment. 

Efter elevernas medgivande spelades intervjuerna in elektroniskt. Det markerades att det viktiga var att 

eleven berättade hur denne tänkte och inte om det resulterade i ett korrekt eller inkorrekt svar. Intervjuer-

na varade mellan 22 och 45 minuter.  

De 10 intervjuerna transkriberades ordagrant, kort efter intervjuernas genomförande. För att säkerställa att 

utskrifterna var av hög kvalitét och för att undvika felaktiga tolkningar lyssnades intervjuerna igenom fler-

talet gånger under transkriberingen (Bryman, 2011). Den insamlade datan avidentifierades i samband med 

transkriberingen. 
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Analys 

Vid bearbetning av intervjuer inom fenomenografin används kvalitativ analys (Larsson, 1986). I analysen 

urskiljs på vilka kvalitativt skilda sätt respondenterna beskriver eller uppfattar olika företeelser och feno-

men, samt grupperas dessa sätt i beskrivningskategorier (Kihlström, 2007). Intervjuerna transkriberades i 

enlighet med denna analysmetod, samt analyserades och tolkades i flera omgångar. Fokus i analysen låg på 

vad respondenterna uttryckte att de urskilde och hur de gick tillväga, och inte på om de använde ett kor-

rekt sätt att resonera på.  

Vid analys av studiens första frågeställning (Vilka kvalitativt skilda strategier använder elever när de be-

handlar geometriska talföljder och vad utmärker dessa olika strategier?) analyserades datan och menings-

bärande enheter skrevs ner och elevernas strategier urskildes, uppgift för uppgift. De olika strategier som 

framkom sammanställdes och jämfördes för att försöka se likheter och skillnader dem emellan. Därefter 

kategoriserades strategierna i olika beskrivningskategorier. För att försäkra oss om att vi skapat kvalitativt 

åtskilda kategorier, jämfördes strategierna flertalet gånger inom en och samma kategori med varandra, 

samt jämfördes de med övriga kategoriers strategier. Flera kategorier visade sig överensstämma mycket väl 

med de som framkom i vår tidigare studie (Lindahl & Tegnefur, 2012) och kategorierna fick därmed sam-

ma namn. Analysen resulterade i sex kvalitativt åtskilda huvudkategorier; studerar talens natur, operation med 

det egna talet ger nästa, studerar skillnader, söker potenser med gemensam bas, letar multiplar, koppling till placering, med 

undergrupper. Dessa är inte hierkiskt ordnade utan anses vara jämbördiga i förhållande till varandra.  

Vid analys av andra frågeställningen (Hur behandlar elever generalisering av geometriska talföljder?) var 

arbetsgången densamma som ovan, meningsbärande enheter antecknades, strategier urskildes och katego-

riserades. Det resulterade i de fyra olika kategorierna utgår från räkneoperationen, utskiljer förändring kopplad till 

placering, noterar talens natur och testar tidigare bekanta formler. På vissa små delar är det inte fullt ut möjligt att 

säga att kategorierna är kvalitativt åtskilda och vi har därför valt att beskriva detta som meningskategorise-

ring istället, där det är meningen i det elever beskriver under en intervju som delas in i enkla kategorier 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

4.3 Etiska ställningstaganden 

De etiska ställningstaganden man enligt Bryman (2011) måste ta i aktning vid genomförande av intervjuer 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inför intervjutillfällena informe-

rades respondenterna om studiens syfte och det betonades att det var deras resonemang kring beräkning 

och generalisering av geometriska talföljder som var viktigt och inte huruvida de kom fram till en korrekt 

eller inkorrekt lösning. Det informerades om att medverkan i både förtest och intervju var frivilligt och att 

det hela tiden var möjligt att avbryta sitt deltagande. Samtliga respondenter gav sitt medgivande till att in-

tervjun spelades in samt att deras nedtecknade anteckningar kunde komma presenteras i studiens resultat. 

All data har avidentifierats och behandlats med största möjliga konfidentialitet och kommer endast använ-

das inom detta projekt. 
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För att undgå att någon elevs studiesituation skulle kunna påverkas negativt på grund av sin medverkan i 

studien, anpassades tiden för intervjutillfällena efter elevernas önskemål. För att minimera pressen för ele-

verna satt en intervjuare med en elev och det gavs obegränsat med tid. I enlighet med Kvale och Brink-

mann (2009) exkluderades i enskilda fall vissa följdfrågor då det tydligt framgick att eleven inte visade kun-

skaper om den huvudsakliga frågan för att minska stressen och känslan av misslyckande. 

4.4 Metoddiskussion 

I denna studie har fenomenografi använts som forskningsansats, eftersom vi ämnade undersöka variatio-

nen av uppfattningar som elever har av ett visst fenomen. Vi ville kategorisera elevernas uppfattningar av 

geometriska talföljder och inte eleverna i sig, vilket är i enlighet med fenomenografin (Kihlström, 2007). 

Fenomenografin ger en tydlig mall att arbeta efter och kategorisering av uppfattningar ger en god möjlig-

het till att presentera ett resultat på ett tydligt och lättförståeligt sätt. I en fenomenografisk studie utgörs 

nämligen resultatet av en redogörelse av de kategorier som skapats under analysen och uppfattningarna de 

består av (Uljens, 1989). En problematik som kan uppkomma med en fenomenografisk forskningsansats 

är att det inte alltid går att urskilja kvalitativt åtskilda uppfattningar. Utifrån denna studies första frågeställ-

ning var detta inget problem då det tydligt utkristaliserade sig skilda kategorier. Utifrån den andra fråge-

ställningen gick elevernas uppfattningar i vissa avseenden in i varandra, därför beslutades att frångå feno-

menografin angående elevers olika beskrivningar av generella formler. I denna del användes istället det 

som Kvale och Brinkmann (2009) benämner som meningskategorisering. Meningskategorierna är dock 

beskrivna med så stor kvalitativ åtskildhet som möjligt då fenomenografiska kategorier kan anses bättre än 

vad meningskategorier nödvändigtvis måste vara.  

Elevers uppfattningar av geometriska talföljder undersökte vi även i vår tidigare studie (Lindahl & Tegne-

fur, 2012). Det kan tyckas vara av bekvämlighetsskäl att samma personer undersöker samma ämne. Styr-

kan med att göra en liknande studie som man gjort tidigare är dock att man från början har en stor kun-

skap och erfarenhet inom området som kan dras nytta av och bidra till en förbättrad studie och en stärkt 

reliabilitet. Den studie som utfördes i höstas (Lindahl & Tegnefur, 2012) ämnade undersöka årskurs 9 ele-

vers uppfattningar av området då dessa elever ännu inte mött geometriska talföljder i undervisningen. Den 

studie som presenteras i denna rapport avser undersöka elever som har mött geometriska talföljder i un-

dervisningen, med hypotesen att det skulle kunna ha bidragit till att dessa elevers uppfattningar skiljer sig 

åt mot dem som inte mött geometriska talföljder tidigare. Urvalsgruppen valdes på så vis utifrån om ele-

verna hade mött geometriska talföljder eller inte, och var oberoende av ålder.  

Kvalitativa intervjuer utfördes i överensstämmelse med fenomenografin (Marton & Booth, 2000). Nack-

delen med intervjuer är att man jämfört med en kvantitativ undersökning inte får samma mängd data och 

studien är därför inte generaliserbar på samma sätt. I en kvantitativ studie finns dock inte samma utrymme 

för eleverna att beskriva sina uppfattningar och det finns heller ingen möjlighet till förtydligande och följd-

frågor av elevsvaren. Det gör att forskare kan stå för många egna tolkningar, vilket inte är bra för en studi-
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es validitet. Fördelarna med en kvalitativ studie ansågs, utöver att det är i enlighet med fenomenografin, 

väga tyngre än nackdelarna och valdes därför som metod.  

Vid ett litet antal intervjuer finns en risk för att missa någon uppfattning, för att undvika detta gjordes 78 

förtest som låg till grund för urvalet. Förtesten analyserades och samtliga olika beskrivningar för beräkning 

och förslag på generella formler utvaldes för intervju. Intervjuguiden är noggrant framtagen utifrån tidiga-

re forskning och egna erfarenheter. De olika talföljderna som ligger som grund till intervjuguiden består 

alla av tre element (se bilaga 2). Detta kan tyckas vara för få då det bidrar till en mer öppen svarsrymd där 

flera strategier skulle kunna anses vara gångbara. Eftersom denna studie har fenomenografi som forsk-

ningsansats ämnar den inte undersöka huruvida elever löser uppgifterna korrekt eller inkorrekt utan syftar 

till att nå variationen av uppfattningar. Talföljder med få element kan anses positivt då den inte vinklar 

eleverna till att använda någon viss strategi utan ger möjligheter att kunna visa på olika uppfattningar. In-

tervjuguiden består av fyra uppgifter med olika deluppgifter, vilket också kan anses vara få. Pilotintervju-

erna i den tidigare studien (Lindahl & Tegnefur, 2012) visade att flera av de dåvarande uppgifterna inte 

tillförde något extra, avskalades intervjuguiden till att innehålla de fyra uppgifter som gav variation av be-

skrivningar. För att stärka validiteten och reliabiliteten i denna studie genomfördes en pilotintervju. Då 

denna inte medförde att uppgifterna eller intervjufrågorna behövdes revideras räknades även pilotinter-

vjun in i studiens resultat.  

Respondenterna blev tillfrågade några dagar innan intervju om medverkan. Detta var nödvändigt eftersom 

tid för intervju var tvungen att bokas då det ansågs etiskt rätt att anpassa intervjutillfället efter elevernas 

och deras skolsituations bästa. Risken med att respondenter i förväg vet om att de ska intervjuas är att de 

skulle kunna diskutera och ta reda på de korrekta lösningarna på förtestet vilket i sin tur hade påverkat 

studiens resultat. På grund av detta ombads eleverna att inte diskutera frågorna med varandra. Dessutom 

innehöll förtestet tre olika typer av talföljder; en aritmetisk, en kvadratisk och en geometrisk trots att en-

dast den sistnämnda låg till grund för urvalet för att undvika att leda eleverna till att fundera kring enbart 

denna slags talföljd. Vid intervjutillfällena deltog en undertecknad och en respondent för att motverka att 

eleverna skulle känna sig allför obekväma och pressade. För att ändå säkerställa likvärdigheten av intervju-

erna hölls, på rekommendation av Bryman (2011), en ständig dialog mellan författarna angående hur man 

ska resonera i olika situationer, vad man ska tänka på och vilka följdfrågor och dylikt som ska ställas. Alla 

intervjuer lyssnades sedan igenom utav båda undertecknande för att kontrollera att intervjuerna kan värde-

ras lika, vilket ansågs att de kunde. Elevernas beskrivningar och strategier återkom i de olika intervjuerna 

vilket bidrar till att resultatet kan anses vara mättat.  

Att analysera fenomenografiskt innebär att man neutralt måste finna meningsbärande enheter ur sin data 

och kategorisera dessa oberoende av vad tidigare forskning visat, detta arbetssätt är även viktigt för att 

stärka studiens reliabilitet (Uljens, 1989). Den första frågeställningen resulterade i sex huvudkategorier, 

vilka även diskuterades med en oberoende bedömare för att stärka reliabiliteten. Den andra frågeställning-
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en analyserades på samma sätt och resulterade i fyra kategorier. Eftersom det i ett enstaka fall rådde viss 

tvekan kring om två av kategorierna kunde hävdas vara fullständigt kvalitativt åtskilda valdes dessa katego-

rier att benämnas meningskategoriserade även då de är så gott som fenomenografiska. Den delen av inter-

vjuguiden som innehöll givna generella formler (se bilaga 3 och 4) syftade till att om någon elev inte på 

egen hand kunde konstruera ett förslag på en generell formel hade man ändå kunnat föra en diskussion 

kring formler, för att på det sättet ge eleven möjlighet att beskriva sin uppfattning av dessa. I denna studie 

bidrog samtliga elever till egenkonstruerade formler och uppgiften med givna generella formler bidrog inte 

till något kompletterade resultat, därav finns inte denna del beskriven i resultatet.   
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5 Resultat och diskussion 

I följande kapitel presenteras och diskuteras denna studies resultat. De olika frågeställningarna behandlas 

var och en för sig, kapitlet delas därav in i tre delar; Elevers strategier vid behandling av geometriska talföljder, Ele-

vers sätt att behandla generalisering av geometriska talföljder och Jämförelse mellan vår tidigare studie och denna studie. 

För att göra en åtskillnad mellan kategorierna i tidigare forskning och de i denna studie skrivs tidigare 

forskningskategorier kursivt, medan kategorierna i denna studie skrivs i fetstil och kursivt. 

5.1 Elevers strategier vid behandling av geometriska talföljder 

Vid analys av den insamlade datan skapades sex kvalitativt åtskilda huvudkategorier med undergrupper 

som beskriver de strategier elever använder vid behandling av geometriska talföljder. Nedan är kategorier-

na sammanställda i ett träddiagram (se figur 1) och därefter beskrivs kategorierna och förstärks med elev-

exempel. Både Studerar skillnader och Letar mutiplar har undergrupper, vilket beror på att eleverna i 

respektive grupp hade samma huvudfokus, samma vad-aspekt, men hur de sedan gick tillväga skilde sig åt, 

det vill säga hur-aspekten var olika. För att tydliggöra hur eleverna använde dessa huvudkategorier, skapa-

des undergrupper. Inom övriga huvudkategorier är både vad- och hur-aspekten inkluderade. Denna studie 

fokuserar inte på om elever löser uppgifterna på ett korrekt sätt eller inte, och därav finns både icke gång-

bara och generellt gångbara strategier med i kategorierna.  

 

Figur 1: Elevers strategier vid behandling av geometriska talföljder sammanställda i ett träddia-
gram. 

 

5.1.1 Studerar talens natur 

I denna huvudkategori studerar eleverna talens natur i talföljden. Fokus ligger inte på beräkningar utan på 

talföljdens helhet, vilket gör att denna kategori skiljer sig kvalitativt från övriga huvudkategorier. Eleverna 

urskiljer ett mönster i talföljdens utseende, såsom att alla tal tillhör en viss multiplikationstabell eller att alla 

tal slutar med till exempel 25, och använder den kunskapen för att fortsätta talföljden. En elev uttryckte 

sig på följande sätt på uppgift 3: "Det kommer troligtvis sluta på 25, med tanke på att det slutar på 25 på alla stäl-

len, skulle jag vilja säga”. 
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Att elever studerar tals natur har även tidigare forskning pekat på. Redan i tidig ålder börjar barn att stude-

ra upprepade mönster i saker och ting de möter på (Sinclair, 2006). Även Gombrich (1979) hävdar att 

människan är duktig på att urskilja mönster, och det är därför inte förvånande att denna egenskap finns 

kvar även hos äldre barn och ungdomar. Att elever tar hjälp av denna kunskap vid arbete med talföljder 

visar inte bara vår studie utan även Hargreaves et al. (1999). Deras studie utmynnade bland annat i katego-

rin looking at the nature of the number, usually odd and even, i vilken eleverna fokuserade på talföljdens utseende 

eller på något som är gemensamt mellan talen och kopplar dem samman, så som att alla tal tillhör en viss 

multiplikationstabell, är jämna eller udda.  

5.1.2 Operation med det egna talet ger nästa  

I denna strategi opererar elever enbart med föregående tal för att få nästkommande tal i talföljden, vilket 

gör att den kvalitativt skiljer sig från övriga huvudkategorier. Att multiplicera eller addera med något annat 

tal är inte aktuellt, utan eleverna använder ett och endast ett tal att operera med för att bygga nästkom-

mande tal, dock kan räkneoperationerna skilja sig åt. Exempelvis uttrycker en elev i talföljden           att 

       och att nästa tal då borde vara       (uppgift 2), men upptäcker sedan att     inte är 4 och 

väljer att byta strategi. På uppgift 1, talföljden        , använder eleven samma strategi fast med addition, 

     ,      ,       .  

Denna strategi återfinns inte i någon annans tidigare forskning. Att det bara är vi som sett den kan bero på 

att övriga studier har gjorts på aritmetiska och kvadratiska talföljder och inte geometriska talföljder. När vi 

i vår tidigare studie upptäckte denna strategi ansåg vi att den var mycket svårdefinierad, eftersom att man 

exempelvis lätt kan tolka att en elev som uttrycker att       och      , menar en multiplikation 

med 2. Skulle det vara fallet borde elevens svar tillhöra strategin Letar multiplar, men då eleven aldrig 

beskriver det som en multiplikation och inte heller verkar uppfatta det så, ansåg vi att dessa strategier var 

kvalitativt åtskilda. Strategin användes dessutom under uppgift 2, men då med multiplikation. När vi även 

nu i denna studie möter elever som använder samma strategi, både i exemplet med addition och multipli-

kation, anser vi att det styrker att vi gjort en korrekt tolkning.  

5.1.3 Studerar skillnader 

Vid mötet med de geometriska talföljderna var en strategi att studera skillnaderna mellan talen. Denna 

huvudkategori är kvalitativt åtskild övriga huvudkategorier eftersom fokus inte var på talen i talföljden 

utan på vad som finns mellan dem. Eleverna skrev antingen upp skillnaderna mellan talen eller nämnde 

det bara verbalt. Hur de sedan behandlade skillnaderna skilde sig dock åt. Eleverna kunde anta att skillna-

derna ökade med en konstant faktor eller term, eller faktoriserade skillnaderna och urskilde vilken faktor 

skillnaderna ökade med. Somliga elever skapade kombinationer av skillnaderna för att få nästkommande 

skillnad. Dessa olika tillvägagångssätt utgör underkategorier som presenteras nedan. 
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Multiplikation  

De elever som använder denna strategi söker efter en konstant multiplikation mellan skillnaderna. För att 

få nästkommande skillnad multiplicerar de föregående skillnad med en konstant faktor. Exempelvis skrev 

en elev först ner skillnaderna mellan talen och funderade sedan på hur 6 och 18 hör ihop. Eleven konsta-

terade att        och antar att skillnaderna därför ökar med "gånger 3" för varje skillnad.         

beräknades och 54 sades vara nästkommande skillnad och det efterfrågade talet blev 80 (se figur 2).  

 

Figur 2: En elev konstaterar att skillnaderna ökar med en multiplikation med 3, på uppgift 4. 

En annan elev började med att studera skillnaderna mellan de givna talen, eleven skrev aldrig ner skillna-

derna men talade om dem verbalt. Skillnaden mellan 2 och 4 konstaterades vara 2 och skillnaden mellan 4 

och 8 vara 4. Eleven fastslog att skillnaden mellan talen dubbleras för varje ny skillnad, vilket gav att näst-

kommande skillnad var 8 och det efterfrågade talet 16 (se figur 3).   

 

Figur 3: En elev talar om att skillnaderna dubbleras för varje ny skillnad, på uppgift 1. 

Addition 

Inom denna underkategori noterar eleverna skillnaderna mellan talen och konstaterar att de ökar och antar 

att det ökar med en addition. Denna strategi är nära kopplad till Multiplikation, men de skiljer sig åt på så 

vis att i Multiplikation söker man efter en multiplikation mellan skillnaderna medan man i Addition sö-

ker efter en addition. En elev studerar skillnaderna på uppgift 3 och ser att de är 500 och 2500. Eleven 

fokuserar på att skillnaderna har ökat genom en addition med 2000. Hade eleven använt strategin Multi-

plikation hade denne urskiljt att skillnaderna ökar genom en multiplikation med 5,           . 
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Faktorisering 

Elevstrategin i denna kategori utgörs av att eleverna först och främst studerar skillnaderna mellan talen, 

men sedan väljer att dela in dem i sina beståndsdelar, att faktorisera dem. Till exempel delar en elev in 

skillnaderna 6 och 18 på följande sätt på uppgift 4 ( 2  8  26 ):        och          . Därefter ur-

skiljer eleverna vilken faktor som tillkommer för varje skillnad och lägger till denna faktor för varje ny 

skillnad som skapas. I det ovannämnda fallet är faktorn 2 ökningen mellan varje skillnad. Ett exempel på 

detta visas i figur 4. Här visas att en elev skrev upp att skillnad ett var 2 och skillnad två var 4. Eleven 

skrev om 4 till     och konstaterade att första skillnaden nu var 2 och andra     och att tredje därav 

borde vara      , alltså 8. Det efterfrågade talet blev då 16. 

 

Figur 4: En elev faktoriserade skillnaderna på uppgift 1 och konstaterade att skillnaderna ökar 

med faktorn 2.  

Kombination av skillnader 

De elever som använder denna strategi studerar skillnaderna, men behandlar dem inte som inom tidigare 

nämnda underkategorier till Studerar skillnader. Skillnadernas ökning ses inte som en konstant multipli-

kation eller addition, utan istället kombinerar elever skillnaderna på olika sätt för att bygga nästa skillnad.  

En elev ser att första skillnaden är 6 och att andra skillnaden kan skrivas som    , då antar eleven att näs-

ta skillnad är    . Varje skillnad är en kombination med första skillnaden, i detta fall en multiplikation 

med första skillnaden och de udda positiva heltalen (se figur 5).     

 

Figur 5: En elev registrerar att varje skillnad består av första skillnaden multiplicerat med de udda 

positiva heltalen på uppgift 4.  

Vid mötet med talföljder är det vanligt att elever studerar skillnaderna mellan talen (Hargreaves et al., 

1999). Konstant och icke-konstant skillnad (Ekdahl, 2012) och Looking for differences between terms (Hargreaves et 

al., 1999) är två kategorier som beskriver att eleven fokuserar på det som finns mellan talen i en talföljd 

och använder sambanden mellan skillnaderna för att fortsätta talföljden, vilket stämmer väl överrens med 

Studerar skillnader. 
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Både Addition och Multiplikation skulle kunna tillhöra Hargreaves et al. (1999) strategi Looking for diffe-

rences between the differences, där eleverna studerar hur skillnaderna ändrar sig. Vi har dock valt att göra olika 

undergrupper av de som antar att skillnaderna ökar med en addition och de som antar att skillnaderna 

ökar med en multiplikation, eftersom att båda tillvägagångssätten kan förekomma på samma uppgift. Fak-

torisering är en strategi som inte nämns i tidigare forskning och som vi inte heller såg i vår tidigare studie 

(Lindahl & Tegnefur, 2012). Att vi inte såg den sist, trots att samma talföljder användes, kan bero på att 

gymnasieelever är mer bekanta med faktorisering i allmänhet. Kombination av skillnader påminner om 

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

största skillnaden att i Kombination av skillnader försöker eleven kombinera skillnaderna istället för 

talen i talföljden.   

5.1.4 Söker potenser med gemensam bas 

Denna strategi karaktäriseras av att eleverna försöker att skriva om talen i talföljden på potensform med 

gemensam bas, såsom att 2, 4, 8 kan skrivas som   ,   ,    (uppgift 1). De urskiljer sedan att exponenter-

na förändras i takt med talens placeringar. Eleverna skriver antingen upp talen i potensform eller säger det 

enbart verbalt. En elev noterade att     ,      och       och antog då att nästa tal är   , för att 

exponenten ökar med två för varje placering (se figur 6). Denna kategori utmärks av att eleverna försöker 

att skriva om talen på potensform, vilket gör att den är kvalitativt åtskild övriga huvudkategorier.  

 

Figur 6: En elev beskriver hur talen kan skrivas som potenser med basen 2 och där exponenten 

varierar med placeringen. 

Vi kan se en liknanade uppfattning i en annan elevs lösning till uppgift 3 (                  ). Eleven 

konstaterar att andra talet är samma sak som    och tredje talet   och kommer då fram till att första talet 

borde vara    (se figur 7). 

 

Figur 7: En elev ser att talen i uppgift 3 kan skrivas som potenser med basen 5, där exponenten 

varierar med placeringen.   
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Denna strategi återfinns inte i tidigare forskning, vilket troligtvis beror på att de studier som gjorts främst 

har studerat yngre barn och ungdomar, och potenser introduceras först under grundskolans senare år. Det 

är dock inte förvånande att denna strategi framkommer eftersom en geometrisk talföljds explicita formel 

skrivs som en potens, där basen är den multiplikation som förekommer mellan talen och exponenten re-

presenterar placeringen.   

5.1.5 Letar multiplar 

I denna huvudkategori samlas de strategier där man på ett eller annat sätt söker efter en konstant multipel 

mellan talen. Elevernas fokus är talen i talföljden, till skillnad från Studerar skillnader där det är skillna-

derna mellan talen som är i fokus. De söker efter en konstant operation mellan talen och har multiplika-

tion som utgångspunkt. Eftersom eleverna fokuserar på talen i talföljden och letar efter en konstant mul-

tipel är denna huvudkategori kvalitativt åtskild övriga.  

Multiplicera 

I denna strategi söker eleven efter en konstant multipel mellan talen. Eleverna sa sig multiplicera föregå-

ende tal med en specifik faktor, till exempel 2, för att få nästkommande tal i talföljden, eller uttryckte det 

som att det finns till exempel "gånger 2" mellan talen. I denna underkategori använder eleverna sig enbart 

av multiplikation som räkneoperation. En elev studerade talen i talföljden          och letade efter något 

att multiplicera 4 med för att få 16 och konstaterade att det var 4. Eleven kontrollerade sedan att det var 

möjligt att multiplicera 1 med 4 och få 4, vilket visade sig vara korrekt. Därefter talade eleven om att nästa 

tal i talföljden ges genom att multiplicera föregående tal med 4 (se figur 8). En annan elev gjorde på sam-

ma sätt på uppgift 1, men där användes en multiplikation med 2 (se figur 9).    

 

Figur 8: En elev konstaterar att nästkommande tal i talföljden ges av att multiplicera föregående 

tal med 4, på uppgift 2.  

  

Figur 9: En elev berättar att nästa tal fås genom att multiplicera föregående tal med 2 på uppgift 

1. 
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Multiplicera och addera 

Denna strategi skiljer sig från föregående på så vis att eleven använder sig av både multiplikation och addi-

tion för att få nästkommande tal i talföljden. Först letar eleven efter en konstant multipel för att "förflytta" 

sig från ett tal till nästa, men när denne inte lyckas finna någon väljs en multipel som ger en produkt som 

är något mindre än nästkommande tal i talföljden. Därefter läggs en addition till för att "nå ända fram" till 

nästa tal (se figur 10).   

 

Figur 10: En elev multiplicerar ett tal i talföljden med 3 och adderar sedan 2 för att få nästa tal i 

talföljden, på uppgift 4. 

I mötet med geometriska talföljder är det inte förvånande att elever söker efter multiplar mellan talen då 

dessa talföljder är uppbyggda på så vis att ett tal i talföljden ges av en multiplikation med föregående tal. 

Tidigare forskning har visat att elever söker efter multiplar även vid mötet med andra typer av talföljder 

(Hargreaves et al., 1999, Stacey, 1989). Precis som Multiplicera beskriver kategorierna Looking for multipli-

cation tables (Hargreaves et al., 1999) och Whole-object Method (Stacey, 1989) att elever på olika sätt letar efter 

multiplar i talföljder. Multiplicera skulle antagligen även kunna kopplas till skip count/add (Bishop, 2000) 

och jämn förflyttning (Ekdahl, 2012), då de skildrar att eleverna uppfattar att det föreligger en jämn förflytt-

ning från ett tal till nästa. Då dessa studier är gjorda på främst aritmetiska talföljder, innebär en jämn för-

flyttning att man adderar föregående tal med exempelvis 2 för att få nästa tal. Inom Multiplicera är det 

inte en konstant addition som urskiljs utan en konstant multiplikation, dock ser eleverna det som en jämn 

förflyttning, om än en jämn multipel förflyttning. När Multiplicera och addera brukades var elevens in-

tentioner att försöka hitta en konstant multipel för att gå från ett tal till nästa. När detta inte lyckades, an-

vändes både multiplikation och addition för att nå nästa tal i talföljden. Eleven var av uppfattningen att 

både multiplikation och addition kan användas för att förflytta sig från ett tal till ett annat, vilket även Li-

near Method visar (Stacey, 1989).   
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5.1.6 Koppling till placering 

Det karaktäristiska för denna strategi är att eleven söker efter en koppling mellan ett tal i talföljden och 

dess placering. Exempelvis försökte en elev på uppgift 4 (          ) hitta ett samband mellan talen och 

dess placering genom att dividera tredje talet, 26, med 3, som var dess placering. Elevens mål var att kunna 

använda detta förhållande för att fortsätta talföljden. Förhållandet mellan talet och dess placering blir av-

görande för att räkna ut nästa tal i talföljden, och det är detta förhållande som är fokus för eleven, vilket 

gör denna strategi kvalitativt åtskild övriga.  

Denna strategi återfinns inte helt och hållet i några tidigare studier, dock finns en viss likhet med Staceys 

(1989) Difference Method, där placeringen är i fokus för eleven. Dock används placeringen för att genomföra 

andra typer av beräkningar och därav föreligger ingen stark koppling. I vår tidigare studie (Lindahl & Teg-

nefur, 2012) förekom denna strategi på en uppgift och vi var därför tveksamma på om vi skulle se den 

igen. Det visade sig dock att även elever i denna studie använde denna strategi.  

5.1.7 Översikt av strategiernas nyttjande 

Nedan följer en tabell (Tabell 1) som visar hur elevernas strategier vid behandling av geometriska talföljder 

användes i studien. Tabellen visar vilka strategier som nyttjades på vilka uppgifter, men det är inte möjligt 

att läsa ut hur många som använde de olika strategierna. Ett kryss markerar enbart att strategin använts.  

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 X  X 

Uppgift 2 X X X  X  X X   

Uppgift 3 X X  X X  X X   

Uppgift 4 X  X  X X X X X X 

 

 

5.2 Elevers sätt att behandla generalisering av geometriska talföljder 

För att undersöka hur elever behandlar generalisering av geometriska talföljder ombads de att konstruera 

en formel som beskriver vilket tal som helst i de olika talföljderna. Elevernas utgångspunkter och fokus 

skilde sig åt och deras olika sätt att konstruera en formel kategoriserades vid analysen in i fyra olika kate-

gorier; Utgår från räkneoperationen, Urskiljer förändring kopplad till placering, Noterar talens 

natur och Testar tidigare bekanta formler (se figur 11). Nedan följer beskrivningar med elevexempel av 

dessa fyra kategorier.  
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Figur 11: Elevers sätt att behandla generalisering av geometriska talföljder sammanställt i ett 

träddiagram. 

 

5.2.1 Utgår från räkneoperationen 

I denna kategori utgår eleverna från en tidigare räkneoperation, för att beräkna nästkommande tal i talfölj-

den när, de ska konstruera en formel. De beskriver att eftersom de använt samma räkneoperation mellan 

varje element i talföljden, är det räknesättet som är fokus i en generell formel. Förslagen på formler som 

beskriver de olika talföljderna är konstruerade utifrån både talen och skillnaderna, båda dessa alternativ 

ingår inom denna kategori. Dessa elever kommer fram till rekursiva formler med en variabel, som de be-

skriver betyder det föregående talet och med en eller flera räkneoperationer. Denna strategi kunde resulte-

ra i en formel med enbart en räkneoperation såsom en elev (se figur 12) beskriver att nästkommande tal i 

talföljden är föregående tal multiplicerat med 2.  

 

 

Figur 12: En elev konstruerar en formel utifrån det föregående talet och räkneoperationen multi-

plikation. 

På uppgift 4 (          ) påpekades av en elev att den nu inte var generellt gångbar då det inte gick att finna 

en singeloperation som stämde in på talföljden. En elev anpassade strategin och såg att man med två räk-

neoperationer kunde komma fram till en liknande formel (se figur 13). 
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Figur 13: En elev beskriver talföljden generellt utifrån att föregående tal multpliceras med 3 och 

sedan adderas med 2. 

Elever beskriver brister och svagheter med sin föreslagna formel och tar upp saker som att den inte redo-

gör för första talet i talföljden och att den är svårtillämpbar vid högre ordningstal. Eleverna uttrycker att 

de hade velat att variabeln skulle betyda placeringen men att de inte kom på någon formel som är explicit 

tillämpbar. Detta resultat skiljer sig från Masons (1996) då han menar att elever främst söker rekursiva 

formler medan respondenterna i denna studie väljer det i andra hand. Trots att eleverna uttrycker att deras 

formel är bristande står de fast vid den. Denna företeelse fann även Stacey (1989) som beskriver att ele-

verna överlag tycker det är bättre att ge ett bristande eller felaktivt svar än att inte svara alls.  

Strategin att vid konstruktion av en generell formel utgå ifrån räkneoperationen är vanligt även i tidigare 

forskning (Bishop, 2000; Lannin et al., 2006; Mason, 1996; Orton, 1999). En anledning till detta skulle 

kunna vara att det är denna slags formel eleverna är vana att möta sedan tidigare vid arbete med talföljder. 

Samtliga respondenter i denna studie ska ha mött geometriska talföljder i undervisningen men har mött 

aritmetiska och kvadratiska talföljder mer (Skolverket, 2011a).  

De elever som konstruerar sina formler utifrån räkneoperationer är ofta de som använt strategierna Letar 

multiplar och Studerar skillnader vid beräkning av nästkommande tal i talföljden. Dessa beräkningsstra-

tegier fokuserar mycket på räkneoperationer och enligt Mason (1996) konstruerar elever ofta formler ut-

ifrån var deras fokus legat vid beräkning. Dessa beräkningar måste nödvändigtvis inte vara enbart en räk-

neoperation, även då det är vanligast förekommande. Bishops (2000) studie visar hur elever utgår ifrån en 

räkneoperation men att man måste lägga ytterligare en räkneoperation för att nå nästkommande tal, något 

som förekom även i vår studie (se figur 13).  
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5.2.2 Urskiljer förändring kopplad till placering 

Elever som använder denna strategi studerar sina beräkningar av nästkommande tal i talföljden och urskil-

jer därur en förändring. Denna förändring uppfattar eleverna är kopplad till talens placering. En elev be-

skriver till exempel att alla tal i uppgift 1 ( 2  4  8 ) kan skrivas som en potens,      ,      och 

    . Eleven uppfattar att det är exponenten som förändras och att den motsvarar talens placering, då 

exponenten i tal ett är 1, i tal två är 2 och så vidare. Med detta som grund skriver eleven formeln    där n 

står för talets placering. Denna strategi kan användas både på talen och på skillnaderna mellan talen, och 

den konstruerade formeln beskrivs antingen rekursivt eller explicit. I vissa fall stämmer inte förändringen 

in direkt på talets placering utan istället på nästa eller föregående tals placering. Uppmärksammade eleven 

detta anpassades formeln antingen genom att bestämma att exempelvis första talet skrevs om till det nollte 

alternativt andra talet eller genom att anpassa formeln med hjälp av en addition eller subtraktion kopplat 

till variabeln. Elever som använde denna strategi kom i huvudsak fram till explicita formler i form av en 

potens med en variabel i exponenten. Ett sådant exempel kom från en elev som även prövade sin formel 

för att därefter anpassa den för att den skulle stämma (se figur 14).   

 

Figur 14: En elev kommer, utifrån sina tidigare beräkningar, fram till att samtliga tal är en potens 

med basen 4 och att exponenten förändras i takt med talens placering.  

När denna strategi användes på skillnaderna konstruerade eleverna först en explicit formel utifrån sina 

beräkningar för att sedan inkludera den i en rekursiv formel bestående av föregående tal och skillnaden. 

Beroende på hur eleverna beräknat skillnaderna ser de generella formlerna olika ut. En elev (se figur 15) 

använde Faktorisering av skillnaderna för att beräkna nästkommande tal i talföljden och urskilde en 

förändring med faktor 3 som gick att koppla till elementens placering. En explicit formel skrevs för att 

beskriva denna förändring och förenades med föregående tal till en rekursiv formel. Eleven beskrev även 

att man var tvungen att sätta upp ett villkor för det första talet i talföljden för att formeln skulle bli korrekt 

tillämpbar för andra. 
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Figur 15: På uppgift 4 tecknar en elev en formel för skillnaderna mellan talen, vilken är kopplad 

till talens placering. Denna formel skrivs sedan in i en rekursiv formel för talen.  

Elever som använde sig av strategin Kombination av skillnader vid beräkning av nästkommande tal i 

talföljden konstruerade en formel för skillnaden på ett annat sätt. En elev (se figur 16) beskrev skillnader-

na genom att kombinera faktorn 6 med olika bestämda udda tal. I den generella formeln skrev eleven där-

för uttrycket        som, för alla  , är ett udda tal. Avslutningsvis inkluderade eleven sin explicita for-

mel för skillnaderna i en rekursiv formel. 

 

Figur 16: En elev konstruerar en formel som beskriver skillnaderna mellan talen som sedan in-

kluderas i en rekursiv formel.  

Elever som urskilde en förändring kopplad till placering försökte främst finna en explicit formel som är 

direkt tillämpbar vid beräkning av ett tal på en viss placering i talföljden. Elever som använde denna stra-

tegi försökte finna en explicit formel för att beräkna sjunde eller tjugonde talet då de menade att det be-

sparar dem mycket beräkningar. Att elever ser denna fördel med en explicit formel är något även Lannin 

et al. (2006) påpekar i sin studie. Elever som i sina beräkningar haft sin utgångspunkt i skillnaderna skrev 

också i huvudsak formler utifrån skillnaderna. Den konstruerade formeln användes som en del i ett rekur-

sivt uttryck (se figur 16). Eleverna diskuterar själva för- och nackdelar med de olika sätten att skriva form-

ler på och de flesta menar att explicita formler är de bästa. Orton (1999) menar att explicita formler ofta 

kan vara att föredra, vilket beror på att de är mer tillämpbara och att de visar på en mer djupgående förstå-

else för generalisering. Dörfler (2008) menar dock att mest önskvärt vore att behärska båda skrivsätten då 

de är olika effektiva vid olika slags talföljder. 
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5.2.3 Noterar talens natur 

I denna strategi utgick eleverna ifrån talens natur när de skulle konstruera en generell formel. De resone-

rade kring likheter i sina beräkningar och i talens uppbyggnad för att komma fram till ett mönster såsom 

att formeln förmodligen kommer innehålla en viss konstant eller ett primtal.  

Elev: Så egentligen borde det vara en 2:a.. [ ] och ett primtal. 

Det mönster de hittat testar eleverna att sätta ihop med någon räkneoperation för att på så sätt se om de 

kommer på någon formel som stämmer in på talföljden. Exempelvis konstaterar en elev att en tvåa borde 

vara med i en generell formel på uppgift 1 ( 2  4  8 ) och testar därefter att koppla samman tvåan med oli-

ka räknesätt för att komma fram till en gångbar formel. 

Elev: En 2:a någonstans borde det vara.. 

Intervjuare: Varför vill du ha med en 2:a någonstans? 

Elev: För att 2 är dubbelt så mycket.. gånger 2 eller upphöjt i 2 eller något kanske.. 

Elever som noterade talens natur för att finna en generell formel använde denna strategi då de hade svå-

righeter med och var oförmögna att konstruera en formel utifrån annat resonemang. Det samband de sett 

i talföljden såsom en konstant faktor mellan elementen har de svårt att översätta till att det i en formel 

representeras av en potens, med faktorn i basen och variabeln i exponenten, på liknande sätt Orton (1999) 

fann i sin studie. Att elever upplever konstruktion av generella formler som en svårighet har också tidigare 

forskning belyst (Bishop, 2000; Lin & Yang, 2004; MacGregor & Stacey, 1995; Mason, 1996; Orton, 

1999). 

5.2.4 Testar tidigare bekanta formler 

Denna strategi karaktäriseras av att eleverna utgår från tidigare bekanta formler och testar ifall de stämmer 

in på den givna talföljden eller inte. Samtliga formler inom denna kategori är explicita. Om det visar sig att 

formlerna inte är generellt gångbara testar ibland eleverna att anpassa dem utefter något element i talfölj-

den så den stämmer in på det. Sedan testas den anpassade formeln på övriga element för att se om den är 

generellt gångbar. På uppgift 2 (          ) testar en elev ett antal olika bekanta formler, både verbalt och 

skriftligt, exempelvis dessa sex nedanstående formler (se figur 17). 

 

 

 

 

Figur 17: En elev testade tidigare bekanta formler för att se om någon av dem stämde in på tal-

följden.  
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Elever som använt en för dem gångbar strategi för konstruktion av formel på en tidigare uppgift under 

intervjutillfället testar om samma uppbyggnad av formel gäller även på de andra talföljderna. På uppgift 3  

( ___ 125  625  3125 ) konstaterar en elev att denne tack vare tidigare uppgifter förstår att även denna 

formel kommer vara något med upphöjt. 

Elev: ..man tar det liksom gånger fem för varje och då förstår jag ju nu efter att ha haft de andra att det är 

något upphöjt till. 

Elever som testar tidigare bekanta formler utgår oftast inte från sambanden de urskiljt i talföljden utan 

väljer en formel de känner igen för att testa om det hör ihop med den givna talföljden. Denna strategi be-

skriver Lannin et al. (2006) som vanligt förekommande. De respondenter som testade en formel med 

samma uppbyggnad som de konstruerat på en tidigare uppgift under intervjutillfället beskriver att då tal-

följden var uppbyggt på samma sätt borde även formeln vara uppbyggd på det sättet. Denna insikt är, som 

Mason (1996) betonar, eftersträvansvärd då det visar på en förståelse för generalisering, att eleverna besit-

ter en kunskap om när ett visst exempel gäller generellt och när det är specifikt.  

Översikt av strategiernas nyttjande 

Nedan följer en tabell (Tabell 2) som visar hur elevernas strategier vid behandling av generalisering av 

geometriska talföljder användes i studien. Tabellen visar vilka strategier som nyttjades på vilka uppgifter, 

men det är inte möjligt att läsa ut hur många som använde de olika strategierna. Ett kryss markerar enbart 

att strategin använts.  

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

Uppgift 2 X X X X 

Uppgift 3 X X X X 

Uppgift 4 X X X X 

 

 

5.3 Jämförelse mellan vår tidigare studie och denna studie 

Eftersom vi tidigare gjort samma studie med elever i årskurs nio som inte tidigare mött geometriska tal-

följder i undervisningen (Lindahl & Tegnefur, 2012) är det intressant att jämföra dessa och studera de lik-

heter och skillnader som förekommer. De olika studierna kommer här efter att benämnas som studie 1 

(Lindahl & Tegnefur, 2012) och studie 2 (denna studie). När vi talar om denna studies kategorier skrivs 
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dessa i fetstil och kursivt och när kategorierna i studie 1 omnämns skrivs dessa enbart kursivt. Först 

kommer Elevers strategier vid behandling av geometriska talföljder att jämföras och diskuteras och därefter Elevers 

sätt att behandla generaliseringar av geometriska talföljder. Nedan följer de träddiagram som visar elevers strategier 

vid behandling av geometriska talföljder från respektive studie (se figur 18 och figur 19).  

 

Figur 18: Elevers strategier vid behandling av geometriska talföljder, när de ännu inte har mött 

dessa i undervisningen. (Studie 1) 

 

Figur 19: Elevers strategier vid behandling av geometriska talföljder, när de har mött dessa i un-

dervisningen. (Studie 2)  

Allra först kan det konstateras att alla huvudkategorier i den första studien även återfanns i den andra och 

så också alla underkategorier, förutom Talens natur som var en underkategori till Studerar skillnader. Varför 

inte denna underkategori förekom i studie 2 är svårt att besvara. Det skulle kunna vara så att det är en stra-

tegi vars användning minskar i förhållande till hur mycket matematik man undervisats i, och därför kanske 

denna strategi inte går att finna i den urvalskategori som används i studie 2.    

I studie 2 har två nya strategier tillkommit, en huvudkategori och en underkategori. Söker potenser med 

gemensam bas var en strategi som inte sågs tidigare, vilket kan bero på att elever som läst matematik c är 

mer bekanta och bekväma med att använda potenser än vad elever i årskurs nio är. Att strategin före-

kommer är dock inte förvånande, eftersom talen i geometriska talföljder går att skriva som potenser med 

gemensam bas. Det är på det sättet som den generella explicita formeln för geometriska talföljder vanligt-

vis skrivs. Underkategorin Faktorisering förekom inte heller i studie 1, vilket även det kan bero på att 

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 

Letar 
multiplar 

Multiplicera 
Multiplicera 
och addera 

Koppling till 
placering 
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Studerar 
skillnader 
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Kombination av 
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med gemensam 
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gymnasieelever ofta kan mer matematik än elever i årskurs nio. Faktorisering inom matematiken introdu-

ceras oftast först i gymnasiekurserna.  

 

Figur 20: De strategier som framkom att elever använder vid behandling av geometriska talfölj-

der. (Studie 1 och 2)  

Figur 20 ovan visar alla de strategier elever använder vid behandling av geometriska talföljder som fram-

kommit i studie 1 och 2. Den ger en god översikt över de strategier elever använder vid behandling av 

geometriska talföljder.  

Vid konstruktion av generella formler, tillhörande de olika talföljderna, uttryckte eleverna i studie 1 att 

detta var mycket svårt, och få konkreta förslag på formler framkom. Resultatet i studien var därför inte 

möjligt att kategorisera utan de fyra olika uppbyggnaderna av formler presenterades enbart. Urvalsgruppen 

i studie 2 hade arbetat mer med talföljder och generaliseringar i allmänhet och kunde ge förslag på generel-

la formler och de olika strategierna för att konstruera formler kategoriserades. Tre av de fyra olika be-

skrivningarna av hur man konstruerar formler i studie 1 går att koppla till kategorin Utgår från räkne-

operationen i studie 2. Att eleverna främst byggde sina formler utifrån räkneoperationen är inte förvå-

nande då de ännu inte fått en djup förståelse för formlers uppbyggnad och hur de tillämpas. På samma 

sätt som Orton (1999) beskriver i sin studie utgick de från de samband de urskilde när de beräknade näst-

kommande tal i talföljden då de inte hade kunskaper om att en räkneoperation vid beräkning inte skrivs 

som samma räkneoperation i en explicit formel. Den fjärde beskrivningen för hur man konstruerar gene-

rella formler i första studien kan delvis kopplas till andra studiens Testar tidigare bekanta formler. Stra-

tegin utgick från att man konstruerar formler med hjälp av första elementet i talföljden samt räkneopera-

tionen. Eleven beskrev att det var så denne lärt sig att man gör vilket skulle kunna kopplas till att eleven 

kände igen en formel man lärt sig att utgå ifrån och bygger sedan alla formler utifrån den bekanta. Genera-

lisering är relativt nytt för elever i årskurs 9 och förmodligen har eleven misstolkat ett specifikt exempel 

läraren visat och tolkat det som generellt. Eleverna i studie 2 har arbetat mer med generalisering och visar 

därmed en större kunskap och säkerhet vid konstruktion av generella formler.  
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6 Slutsatser och implikationer för undervisning 

Algebra är en viktig del inom skolmatematiken som många elever har svårigheter med. För att hjälpa ele-

ver fram till en förståelse för variabler och generaliseringar anses talföljder vara ett bra hjälpmedel (Lö-

wing, 2008). Om talföljder ska användas i undervisningen behöver läraren ha kunskap om hur elever upp-

fattar talföljder. Vilka uppfattningar som finns av geometriska talföljder är i stort sett obeforskat och det 

är anledningen till att vi valt att undersöka detta. Studien visar att elever använder sex kvalitativt skilda hu-

vudstrategier vid behandling av talföljder; Talens natur, Operation med det egna talet ger nästa, Stu-

derar skillnader, Söker potenser med gemensam bas, Letar multiplar och Koppling till placering. 

Studerar skillnader och Letar multiplar har fyra respektive två underkategorier. När eleverna skulle 

skriva ett generellt uttryck för talföljderna använde de fyra olika strategier; Utgår från räkneoperationen, 

Urskiljer förändring kopplad till placering, Noterar talens natur och Testar tidigare bekanta formler. 

Slutligen diskuteras hur eleverna i denna studie, där samtliga elever någon gång mött geometriska talföljder 

i undervisningen, uppfattar dessa i förhållande till elever i en tidigare studie (Lindahl & Tegnefur, 2012), 

där eleverna inte mött geometriska talföljder i undervisningen. Vid generalisering av talföljderna var det 

stor skillnad på de båda grupperna, men vid behandling av talföljderna förekom i stort sett samma strate-

gier. Denna studie visade på ytterligare en huvudstrategi och en ny underkategori, medan en underkategori 

från den tidigare studien inte förkom. Om man som lärare är medveten om de olika strategier elever an-

vänder vid mötet med talföljder har man möjlighet att anpassa sin undervisning. Man kan samtala om de 

missuppfattningar som kan finnas och framhäva de strategier som är lämpliga att nyttja. Vi hoppas att 

med denna studie kunna bidra till en ökad förståelse för hur elever, på olika sätt, behandlar geometriska 

talföljder.  
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Bilaga 1        Namn:    Klass: 

Talföljder    

   
                  
Fortsätt talföljderna och beskriv hur du tänker. 
 
 

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

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

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



 

 

 

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? 

 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? 

Fråga 2. 

 Vilket är det sjunde talet? 

o Hur kom du fram till det? 

Fråga 3. 

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

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

Fråga 4. 

 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 5. 

 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.  

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 1-4 

Avsluta med fråga 5: använd uppgift 1,2 & 4.   



 

 

 

Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

   

     

       

  

 
 


