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Sammanfattning

Syftet med detta arbete är att studera strategier

som elever använder för att fortsätta avtagande

kvadratiska  talföljder.  Studien  inriktar  sig  på

årskurs  3  och  6.  En  kvantitativ

enkätundersökning  har  genomförts  där   fyra

olika uppgifter har besvarats av eleverna i  de

olika  årskurserna.  Vi  fann att  elever  använde

sig  av  samma  sorts  strategier  i  båda

årskurserna,  men  att  det  skedde  i  olika  stor

utsträckning.  Vår  undersökning  visar  att

strategin som innebär att   att eleverna tittar på

skillnaden  mellan  talen i  en  talföljd,  är  mer

förekommande än andra i årskurs 3. I årskurs 6

fanns  en  större  variation  av  två  strategier.

Dessa strategier var se skillnaden mellan talen,

samt se skillnaden mellan skillnaden. Det fanns

även skillnader i hur elever uttryckte de olika

strategierna mellan årskurserna.

Abstract

The  aim  of  this  paper  is  to  explore  the

strategies  students  use  when  they  continue

decreasing,  quadratic number sequences.  The

investigated grades are 3 and 6. The study was

quantitative  and  a  questionnaire  survey  was

used.  The  questionnaire  consisted  of  four

different tasks. We found that students in both

grades  used  the  same  strategies,  but  the

distribution  of  the  strategies  were  different.

Our study shows that one strategy was more

common  than  others  in  grade  3,  and  this

strategy was  looking for  differences between

the numbers. In  grade  6 two strategies  were

more common than the others. These strategies

were  looking for  differences and  looking for

differences between differences. We also found

differences between the pupils way to express

the different strategies.
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1. Inledning

Matematikundervisningen  ska  ge  elever  ”möjlighet  att  uppleva  estetiska  värden  i  möten  med

matematiska mönster, former och samband” (Skolverket, 2011a, s. 62). Elever ska få möjligheten

att  konstruera,  uttrycka  och beskriva  olika  mönster.  Ett  sorts  mönster  är  talföljder  (Skolverket,

2011a). Utifrån tidigare verksamhetsförlagda utbildningar har vi uppmärksammat att elever har få

erfarenheter av att talföljder kan vara mönster. Att elever inte tycker att talföljder är mönster har

även tidigare studier funnit (McGarvey, 2012; Warren, Miller & Cooper, 2012). 

I vårt  tidigare examensarbete undersöktes hur elever konstruerar olika matematiska mönster där

även talföljder ingår (Lindqvist  & Myrta,  2014). Undervisning om mönster och talföljder är  en

central  del  av  matematikundervisningen  eftersom  det  är  när  elever  får  beskriva,  uttrycka  och

konstruera talföljder som de utvecklar sin förmåga att uttrycka sig på ett generellt sätt (Skolverket,

2011b). Ett flertal studier finns publicerade som fokuserar på växande mönster och talföljder samt

på  upprepat  mönster  (Blanton & Kaput,  2004;  Hargreaves,  Threlfall,  Frobisher  och  Shorrocks-

Taylor, 1999; Papic & Mulligan, 2007; Tanisli & Özdas, 2009; Warren, Miller & Cooper, 2012). Vi

har inte funnit någon studie för avtagande talföljder och därför fokuseras detta examensarbete på

denna sorts  talföljd.  Vårt  intryck från det vi  sett  av matematikundervisningen i  praktiken är att

elever möter aritmetiska och geometriska talföljder, men sällan eller aldrig kvadratiska talföljder. Vi

tycker  därför  att  det  var  intressant  att  se  vilka  strategier  elever  använder  när  de  ska  fortsätta

talföljder som de inte är vana att arbeta med. Genom att ta reda på vilka strategier elever använder

kan vi i  vår yrkesverksamhet använda resultatet  för att  utveckla elever strategier i  arbetet  med

talföljder. 

I  vår undersökning deltog sammanlagt fyra klasser från årskurs 3 och fyra klasser från årskurs 6.

En  enkätundersökning  genomfördes  där  eleverna  skulle  besvara  fyra  uppgifter.  De  uppgifter

eleverna skulle fortsätta var avtagande kvadratiska talföljder. Eleverna skulle även visa hur de tänkt

när de fortsatte de givna talföljderna. Elevernas svar analyserades och resultatet jämfördes mellan

årskurserna. Utifrån vår data kunde vi se  att en strategi var dominerade i årskurs 3 jämfört med

årskurs 6. I årskurs 6 var det två strategier som var mer dominerande än de övriga. Vi fann att elever

använde  sig  av  samma  sorts  strategier  i  båda  årskurserna,  men  att  det  skedde  i  olika  stor

utsträckning.  Det  fanns  en variation inom strategierna,  och det  behöver  inte  betyda  att  en viss

strategi används på samma sätt av alla elever. Det berodde på hur eleverna såg på talen i talföljden. 
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Uppsatsen  inleds  med  bakgrunden  för  att  kunna  förstå  syfte  och  frågeställningar.  Innehållet  i

bakgrunden inleds med vad som står i läroplanen (Skolverket, 2011a) och kommentarsmaterialet

(Skolverket, 2011b). Kapitlet innehåller även beskrivningar av mönster och talföljder samt tidigare

forskning  inom  området.  I  metodkapitlet  beskrivs  hur  undersökningen  gått  till  samt  hur  data

analyserades. Diskussion om metod, resultat samt hur resultatet kan kopplas till yrkesverksamheten

avslutar uppsatsen. 
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2. Bakgrund

Kapitlet inleds med vad som står i skolans styrdokument (Skolverket. 2011A; Skolverket, 2011b).

Kapitlet  avslutas  med  en  forskningsöversikt  där  tidigare  forskning  om  mönster  och  talföljder

presenteras.

3.1 Styrdokument

Skolans  läroplan  och  tillhörande  kommentarsmaterial   till  matematikämnet  (Skolverket,  2011a;

Skolverket,  2011b) knyter begreppet matematiska mönster till  undervisning om algebra.  Genom

konstruktion av mönster får eleverna utveckla sitt algebraiska tänkande och kunnande (Skolverket,

2011b). Goda erfarenheter i arbetet med talföljder kan ligga till grund för att formulera och lösa

problem inom andra  matematiska  ämnesområden  (Blanton  & Kaput,  2004;  Warren  & Cooper,

2007). I det centrala innehållet i matematik för årskurs 1-3 står det att eleverna skall kunna  ”hur

enkla mönster i talföljder […] kan konstrueras, beskrivas och uttryckas” (Skolverket, 2011a, s. 63).

Elever i årskurserna 4-6 ska kunna ”hur mönster i talföljder […] kan konstrueras, beskrivas och

uttryckas” (Skolverket, 2011a, s. 64). Skillnaden mellan dessa två målen i det centrala innehållet är

att  elever  i  årskurs  1-3  ska  möta  enkla  talföljder  medan  elever  i  4-6  ska  möta  talföljder.  I

kunskapskraven för årskurs 3 i matematik står det att eleven ska kunna välja metoder och strategier

för att kunna ”föra och följa matematiska resonemang […] i talföljder genom att ställa och besvara

frågor  som  i  huvudsak  hör  till  ämnet”  (Skolverket,  2011a,  s.  67-68). I  kommentarmaterialet

(Skolverket, 2011b) skrivs det fram att kunskaper om hur talföljder kan konstrueras och beskrivas,

ska bidra till att utveckla tankemodeller om hur logiska mönster är uppbyggda. I kunskapskraven

för årskurs 6 står det att eleverna för att nå den lägsta betygsnivån ska kunna välja och använda

strategier på ett i huvudsak fungerande sätt anpassat efter problemets karaktär (Skolverket, 2011a).

De strategier som elever använder för att konstruera en talföljd ska vara hållbara och med det menas

att de ska gå att tillämpa på olika talföljder. Det är därför viktigt att ta reda på vilka strategier de

använder (Grevholm, 2012).

3.2 Forskningsöversikt

Här följer en översikt över tidigare forskning inom området mönster och talföljder. Urvalet är gjort

baserat på sökningar i olika databaser och det är i huvudsak akademiska artiklar som har granskats

av  andra  forskare  så  kallade  peer  review  som  har  använts  till  forskningsöversikten.  De

vetenskapliga artiklarna valdes ut utifrån ämnesområde och åldersgrupp som var relevant för vår

undersökning.
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3.2.1 Mönster

Begreppet mönster har många betydelser beroende på i vilken kontext ordet används (McGarvey,

2013). Människor möter mönster i naturen i olika former, strukturer och symmetrier. Geometriska

mönster och talmönster är sådant som ofta förknippas med mönster (Ekdahl, 2012). Ett mönster

enligt  barn  är  något  som upprepar  sig  eller  fortsätter.  De förklarar  ofta  mönster  genom att  ge

exempel på hur dessa kan se ut (McGarvey, 2012; McGarvey, 2013). McGarvey (2012) delar upp

mönster i olika kategorier och dessa är:

• repeating  elements är  upprepande  symboler  i  ett  mönster  exempelvis  zebrans  färger  på

ränderna.

• single repeating element innebär att samma symbol upprepas i mönstret exempelvis rutor på

rutpapper.

• disorganization of elements inkluderar mönster där samma sorts symboler är slumpmässigt

utplacerade exempelvis stenar på marken.

• symmetric images är symboler som är symmetriska exempelvis fjärilen.

• transformed elements innebär att symboler upprepar sig, men de förändras. Symbolerna blir

växande eller avtagande, exempelvis babushkadockor och talen i en hopphage som finns på

skolgårdar.

Lee och Freiman (2006) använder i sin studie växande mönster för att utveckla elevers algebraiska

tänkande. Växande mönster (se figur 1) kan se ut på följande sätt:

Mönstret  är  växande  eftersom  antalet  kvadrater  ökar  konstant  för  varje  figur.  Växande  och

avtagande mönster kan omvandlas till talföljder som också är ett sorts mönster (Tanisli & Özdas,
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2009). Mönstret (se figur 1) kan omvandlas till talföljden 1, 4, 7 eftersom i F:1 är det 1 kvadrat, i

F:2 är det 4 och i F:3 är det 7 kvadrater.

3.2.2 Talföljder

Den första talföljden som elever kommer i kontakt med i olika matematiska sammanhang är den

med de naturliga talen 1, 2, 3, … (McIntosh, 2008). Denna talföljd har en bestämd sekvens och

struktur. När eleverna har upptäckt det generella mönstret i talföljden kan de räkna uppåt från vilka

tal som helst. En talföljd är en följd av tal (Kiselman & Mouwitz, 2008). Enligt denna definition av

talföljder kan talföljder se ut nästan hur som helst. Det finns talföljder där talen förhåller sig till

varandra på ett speciellt sätt. Beroende på hur talen i en talföljd förhåller sig talas det om olika typer

av talföljder. I en aritmetisk talföljd (se figur 2a) är differensen mellan två på varandra följande tal

konstant (Kiselman & Mouwitz, 2008). I en geometrisk talföljd (se figur 2b) är kvoten mellan två

på varandra följande tal konstant.

Båda talföljderna (se figur  2a och 2b) är  växande eftersom talen är  större  än de föregående.  I

Talföljder kan också vara avtagande, vilket innebär att varje tal är mindre än den närmst föregående

(Thompson, 1991). I figur 3 ges ett exempel på en avtagande talföljd. Differensen mellan talen i

talföljden (se figur 3) är inte konstant, utan det är differensen mellan differensen som är konstant.

När tal förhåller sig på detta sätt talas det om kvadratiska talföljder (Hargreaves et al., 1999).
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mellan talen är 3.



3.2.3 Uppfattningar om mönster och talföljder

Den strategi som eleverna väljer för att fortsätta mönster eller talföljder beror på hur de identifierar

och förstår mönster (McGarvey, 2012; Warren, Miller & Cooper, 2012). Det varierar från elev till

elev hur de förstår och identifierar ett mönster. McGarvey (2012) fann kriterier som elever använder

när de identifierar mönster och hon fann även vad dessa kriterier grundades på. Dessa kriterier

innebar  att  något  i  mönstret  skulle  upprepas  och att  det  gick  att  förutsäga hur  mönstret  skulle

fortsätta. Ett exempel var att eleverna tyckte att en hopphage var ett mönster, eftersom mönstret i

hopphagen var en ruta, två rutor, en ruta och så vidare. Rutorna som hopphagen var uppbyggd av

upprepades på samma sätt. Det fanns tal i rutorna i hopphagen som bildade talföljden 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10. Alla elever såg inte detta som ett mönster utan bara rutorna. Endast ett fåtal elever ansåg

att denna talföljd var ett mönster. De elever som inte ansåg att talföljden var ett mönster tyckte det

eftersom siffrorna inte var återkommande samt att det endast var en uppräkning av tal. En talföljd

enligt  eleverna  i  studien  var  exempelvis  112112112  eftersom det  är  siffror  som ska  upprepas

(McGarvey,  2012).  Elever  behöver  utveckla  sin  förståelse  för  att  talföljder  är  mönster  och  att

talföljderna kan se ut på olika sätt. När elever får arbeta med olika sorters talföljder utvecklar de sin

förmåga att beskriva olika talföljder (Erixson, Frostfeldt Gustavsson, Kerekes & Lundberg, 2013). 

3.2.4 Elevstrategier för att förstå och fortsätta mönster

Flera studier visar att konkret material är en strategi som används för att förstå och konstruera olika

mönster (Blanton  &  Kaput,  2004;  Papic  &  Mulligan,  2007;  Warren  et  al.,  2012).  Eleverna  i

studierna hade svårigheter att använda konkret material när de skulle fortsätta en talföljd eftersom

de inte kunde använda det konkreta materialet på samma sätt som de gjorde vid andra upprepade

mönster. Detta kan bero på att de inte hade erfarenhet av att använda sådant material till denna typ

av  mönster  (Papic  &  Mulligan,  2007).  Lee  och  Freiman  (2006)  fann  också  att  elever  hade

svårigheter med att visualisera en talföljd.  Lee och Freiman (2006) använde sig av olika steg för att

utveckla elevernas  algebraiska tänkande med hjälp av att  visualisera olika sorters mönster.  Det

första steget var att eleverna fick arbeta med mönster som upprepar sig på följande sätt låda, låda,

cirkel, låda, låda, cirkel. Lee och Freiman (2006) skrev fram att arbetet med upprepande mönster

lägger en grund för vad mönster är, men att eleverna inte kan utveckla det algebraiska tänkande

enbart med upprepande mönster. Det är i arbetet med växande mönster som eleverna kan börja

utveckla sitt algebraiska tänkande (Lee & Freiman, 2006). Växande mönster kan utveckla elevernas

algebraiska tänkande genom att eleverna kan ges möjlighet att finna ett samband mellan de olika

figurerna och därmed veta hur många symboler som kommer finnas i en viss figur (Heiberg Solem,

Alseth & Nordberg, 2011; Lee & Freiman, 2006).
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I en studie av Tanisli och Özdas (2009) visualiserade elever i årskurs 5 mönster vilket innebar att de

fokuserade  på formen av mönstret  samt  i  vilken  kontext  mönstret  fanns  i.  Elevernas  strategier

delades  in  i  två  grupper,  explicita  och  rekursiva  strategier.  De  elever  som  använde  explicita

strategier hittade relationer mellan olika sorters mönster. Elever som använde rekursiva strategier

använde former från tidigare mönster för att fortsätta ett annat mönster (Tanisli & Özdas, 2009).  

Mölleheds (1998) studie genomfördes i årskurserna 4-9 för att undersöka vilka strategier elever

använde när de löste olika matematiska problem inom algebra.  I studien kom de fram till fyra steg

som eleverna använde för att kunna lösa problem. De fyra stegen var  förstå problemet, välja en

lämplig strategi, genomföra strategin samt svarets rimlighet (Möllehed, 1998). Det framkom även

att elever bytte strategi om de märkte att den första inte fungerade. Detta kan jämföras med Warren,

Miller och Cooper (2012) samt Hargreaves, Threlfall, Frobisher och Shorrocks-Taylor (1999) där de

i sina studier fann att när eleverna väl hittat en strategi de ansåg möjlig använde de samma strategi

när de löste andra uppgifter med olika mönster.

3.2.5 Elevstrategier för att förstå och fortsätta talföljder

Hargreaves et al.  (1999) gjorde en studie där de undersökte vilka strategier elever använder vid

aritmetiska  och  kvadratiska  talföljder.  De  elever  som  deltog  i  studien  var  i  åldrarna  7-11  år.

Eleverna fick skriva ner hur de hade tänkt när de löste de olika talföljderna. De strategier som

Hargreaves et al. (1999) fann för växande kvadratiska talföljder var: looking for differences, looking

at  the  nature  of  the  numbers,  looking at  the  nature  of  the  differences,  looking for  differences

between differences, looking for multiplication tables och combining terms to make other terms.

Hargreaves et al. (1999) förklarar dessa strategier på följande sätt:

Looking for differences

Denna  strategi  innebär  att  eleverna  räknar  ut  differensen  mellan  talen  i  talföljd.  Elever  tittar

antingen på differensen mellan alla talen i talföljden eller endast på en liten sekvens av talföljden.

Looking at the nature of the differences

Strategin innebär att eleverna i ett första steg räknar ut differensen mellan talen, för att sedan titta på

differenserna för att hitta ett samband. Sambandet innebär att eleverna tittar på vilka egenskaper

talen i differensen har. Ett exempel är att talen i differensen är udda och då resonerar eleverna att

nästa tal också måste vara udda.
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Looking for differences between differences

Denna strategi innebär att titta på differensen mellan talen för att sedan räkna ut differensen mellan

differensen.

Looking at the nature of the numbers

Denna strategi innebär att eleverna endast tittar på talens egenskaper exempelvis udda eller jämna.

De vet endast vilken egenskap talen har, men inte vilket tal som är näst i talföljden.

Looking for multiplication tables

Eleverna använder sin kunskaper om multiplikationstabellen för att hitta ett samband mellan talen.

Det  innebär  att  eleverna  tittar  på  de  enskilda  talen  i  talföljden  som  passar  med  någon

multiplikationstabell.

Combining terms to make other terms

Strategin innebär att eleverna generaliserar en regel genom att kombinera olika tal i talföljden för att

komma fram till hur den ska fortsätta. Ett exempel kan vara att eleverna ser att de tre första talen i

talföljden är summan av det fjärde talet och fortsätter talföljden genom att addera de tre förgående

talen i talföljden för att få nästa tal.

Hargreaves  et  al.  (1999)  fann  att   variationen  av  strategier  kunde  bero  på  att  elever  saknar

erfarenheter  av  att  fortsätta  andra  talföljder  än  aritmetiska  talföljder.  Majoriteten  av  eleverna  i

studien kunde generalisera mönster för aritmetiska talföljder. Det var däremot få elever som kunde

generalisera kvadratiska talföljder (Hargreaves et al., 1999). 
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3. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka de strategier elever använder för att fortsätta talföljder. Vi

begränsar  oss  till  att  studera  avtagande  kvadratiska  talföljder  i  årskurs  3  och  6.  Strategier

kategoriseras utifrån Hargreaves et al. (1999). Syftet med studien ska vi uppfylla genom att besvara

följande frågeställningar:

• I vilken utsträckning använder elever i årskurs 3 och 6 olika strategier?

• Skiljer sig strategierna som elever i årskurs 3 respektive årskurs 6 använder och i så fall hur?
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4. Metod

Kapitlet beskriver hur undersökningen har genomförts, konstruktion av enkäten samt hur analysen

gick till. Det finns också en beskrivning av hur de olika forskningsetiska kraven hanterades. 

4.1 Urval

Vi gjorde ett målstyrt urval, och detta innebär att skolor som var relevanta för forskningsfrågorna

valdes ut (Bryman, 2011). Skolorna valdes ut där det kunde förväntas finnas liknande elevgrupper.

Med liknade elevgrupper menar vi att det fanns en jämn fördelning av antalet elever från respektive

årskurs och skola. Detta urval gjordes för att lättare kunna jämföra de olika årskurserna. Det fanns

både flerspråkiga elever och elever med svenska som första språk. Fördelningen av elever med

svenska  som sitt  första  språk  och  flerspråkliga  elever  var  liknande  på  alla  skolor  som deltog.

Förfrågan om att delta i undersökningen skickades till tre skolor på två olika orter i en kommun i

södra Sverige. Alla tre tillfrågade skolor valde att delta i undersökningen. Det var tänkt att 172

elever  skulle  besvara  enkäten.  Vid  undersökningstillfället  deltog  158.  Från årskurs  3  deltog  77

elever, medan i årskurs 6 var det 81 elever. Bortfallet innan data analyserades var därmed 8.1 %.

Bortfallet berodde på att elever var frånvarande vid det tillfället då data samlades in.

4.2 Undersökningsmetod

Vi  ansåg  att  en  enkätundersökning  var  lämpligast  att  genomföra  för  att  besvara  syftet  och

frågeställningarna, eftersom vi ville nå en stor grupp för att kunna se i vilken utsträckning olika

strategier kan förekomma i de olika årskurserna.

Den första versionen av enkäten delades ut till personer i olika åldrar i vår närhet. Första versionen

hade  flera  olika  typer  av  talföljder  samt  fler  strategier  som  utgjorde  kategorierna.  Det  fanns

svårigheter  med  att  urskilja  strategierna  i  testpersonernas  svar  på  enkäterna.  Ingen  tydlig

kategorisering av vilka strategier de använde kunde därmed göras och därmed kunde inga garantier

för validitet i undersökningen finnas (Bryman, 2011). Därför valdes istället en sorts talföljd med

andra strategier som kategorier. De nya strategierna framkom i arbetet med kvadratiska talföljder

från en tidigare studie (Hargreaves et al., 1999). Utifrån svaren testpersonerna gav utarbetades en ny

version av enkäten och testades på fler personer.

Vid  konstruktion  av  enkäten  användes  flera  checklistor  som fanns  med  i  Bryman  (2011)  och

Eliasson (2013).  Checklistorna användes för att  få fram bra uppgifter  där elevernas svar kunde
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besvara  frågeställningarna  och  uppfylla  syftet.  Den  viktigaste  punkten  på  Brymans  (2011)

checklista är att de frågor som ställs verkligen gav den information vi var ute efter. Enkäten hade en

liknande struktur  som Hargreaves,  Threlfall,  Frobisher  och Shorrocks-Taylor,  (1999) arbetsblad,

men vi använde andra talföljder och frågor. Anledningen till detta var att få hög validitet samt för att

göra att jämförelse med tidigare studier (Bryman, 2011). Arbetsbladet i  Hargreaves et al. (1999)

användes till att få idéer om hur frågorna kunde formuleras på bästa sätt. De tal i de kvadratiska

talföljder som  användes i enkäten valdes utifrån att de kunde ge möjligheten att använda olika

strategier. Först testade vi uppgifterna själva för att se om det gick att använda olika strategier. Det

gjordes  sedan  en  pilotstudie  med  elever  som  motsvarade  en  av  årskurserna  som  deltog  i

undersökningen.  Enkäten  som  besvarades  av  eleverna  i  pilotstudien  bestod  av  fem  uppgifter.

Eleverna skulle både finna en regel för talföljderna samt visa hur de fortsatte talföljden. Pilotstudien

gjordes för att se om strategierna kunde användas i de olika uppgifterna. Resultatet av pilotstudien

användes för att utveckla enkäten till den riktiga undersökningen. Vid pilotstudien uppmuntrades

eleverna att lämna synpunkter på utformningen av enkäten och även lärare fick lämna synpunkter.

Eliasson (2013) skriver att synpunkter ger indikationer på vad som är bra och mindre bra i en enkät.

De synpunkter vi fick var att att finna en regel och visa hur de tänkt var samma sak och att de

svarade samma sak på båda. Därför valde vi att ta bort att de skulle finna en regel och de endast

skulle visa hur de tänkt. Vi märkte att eleverna hade svårigheter med att finna en regel, vilket också

var en anledning till att den frågan togs bort. Utifrån synpunkterna och de uppgifter där det var

störst svarssekvens valdes fyra uppgifter ut som sedan användes i den slutgiltiga enkäten (se bilaga

1). Eliasson (2013) skriver att den är en fördel att inte ha för många frågor, eftersom det minskar

risken för att eleverna hinner tröttna på att svara.

Förfrågan om att kunna genomföra en pilotstudie skickades till flera olika skolor. Den skola som

hörde av sig snabbast fick bli pilotskola. Pilotstudien genomfördes i en klass i årskurs 3 för att

säkerställa att uppgifterna som användes var giltiga utifrån syftet med undersökningen. Vi antog att

om frågorna  uppfattades  så  som  vi  menade  i  årskurs  3  skulle  de  också  fungera  i  årskurs  6.

Pilotstudien  skulle  bidra  till  att  undersökningen  fick  en  hög  validitet.  Validitet  innebär  att

mätinstrumentet  som användes  i  undersökningen  verkligen  mäter  det  som var  avsett  att  mätas

(Bryman,  2011;  Byström  &  Byström,  2011;  Körner  &  Wahlgren,  2012).  Validitet  i  denna

undersökning innebar i praktiken att uppgifterna i enkäten verkligen bidrog till att vi kunde besvara

frågeställningarna. Det var viktigt att uppgifterna i enkäten var korrekt utformade eftersom tiden

inte  medgav  att  undersökningen  gjordes  två  gånger.  Utifrån  pilotstudien  kunde  vi  dessutom

uppskatta hur lång tid enkäten tog att genomföra och utifrån detta sattes en tidsgräns på 30 minuter
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som användes i den riktiga undersökningen. Vi valde att ha en tidsgräns först och främst för att

enkäten inte tog lång tid att göra i pilotstudien samt att lärarna ville ha en uppskattning om hur lång

tid enkäten skulle ta. 

När den riktiga undersökningen sedan genomfördes användes samma enkät i alla klasser, för att

kunna jämföra resultaten mellan årskurs 3 och 6. Enkäten (se bilaga 1) bestod av uppgifter där

eleverna  skulle  fortsätta  avtagande  kvadratiska  talföljder  samt  beskriva  hur  de  tänkt.  Vid

datainsamlingstillfället  förklarades syftet  med enkäten samt att  det var frivilligt  för eleverna att

besvara den. Vi närvarade båda två vid insamling av enkäter i undersökningen. Dimenäs (2007)

beskriver att fördelen med att finnas på plats är att utdelningen av enkäten sker på ett korrekt sätt

och att det minskar eventuellt bortfall, och därför valde vi att närvara. Eleverna besvarade enkäten

under  en  del  av  en  lektion.  Den  ordinarie  läraren  ombads  att  inte  hjälpa  eleverna  att  besvara

frågorna och på så vis kunna påverka resultatet.

4.3 Forskningsetiska krav

Denna  undersökning  tar  hänsyn  till  de  fyra  forskningsetiska  kraven.  Dessa  är  informations-,

samtyckes-,  konfidentialitets- och  nyttjandekravet (Vetenskapsrådet,  u.å).  Informationskravet

innebär att de som genomför undersökningen skall informera de som medverkar om studien syfte

samt  vilka  villkor  som gäller  för  dem som ska  delta  i  undersökningen.  I  denna  undersökning

uppfylldes informationskravet genom att rektor, lärare, vårdnadshavare och elever informerades om

studiens syfte samt att det var frivilligt att delta. Det var endast elever som genomförde enkäten.

Den  andra  principen,  samtyckeskravet,  innebär  att  alla  som medverkar  får  bestämma  över  sitt

deltagande. Vid undersökningar där känslig information samlas in och om eleverna är under 15 år

ska samtycke från vårdnadshavare inhämtas (Vetenskapsrådet, u.å). De vårdnadshavare som inte

ville att deras barn skulle delta i undersökningen gavs möjligheten att tacka nej och meddela läraren

om detta. De elever som inte ville delta eller avbröt enkäten pressades inte till  att slutföra den.

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet. Den innebär att deltagarnas identitet ska behandlas på

ett sätt där inga obehöriga kan få information om de deltagande. De uppgifter som lämnas ska

behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, u.å). Kravet uppfylldes genom att inga namn samlades

in.  Den  enda  information  som  samlades  in  var  årskurs  och  skola,  för  att  jämförelse  mellan

årskurserna skulle kunna göras. Namnet på skolorna samlades in för att lättare kunna hålla reda på

vilka  enkäter  som tillhörde  vilken  skola.  Det  sista  kravet,  nyttjandekravet,  innebär  att  det  som

samlas in i undersökningen endast användes i vårt examensarbete.
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4.4 Analys

Datamaterialet  analyserades med hjälp av förutbestämda kategorier.  De svar eleverna visade på

enkäten kategoriserades utifrån de strategier som Hargreaves et al. (1999) kom fram till i sin studie.

De kategorier som användes  var:  looking for differences,  looking at the nature of the numbers,

looking at the nature of the differences, looking for differences between differences, looking for

multiplication tables samt combining terms to make other terms (se kapitel 3.2.3).

När datamaterialet analyserades var varje strategi en variabel. Variablerna i undersökningen kunde

inte  rangordnas  eftersom  det  inte  finns  en  hierarkisk  ordning  för  dem.  Variablerna  i  denna

undersökning är därför nominala  (Bryman, 2011). En matris (se bilaga 2 och 3) användes för att

kunna  sammanställa  resultatet  för  elevernas  strategier  för  varje  uppgift  i  de  olika  årskurserna.

Matrisen är uppbyggd av 5 kolumner. Den första kolumnen visar vilka enkäter som har analyserats.

Varje enkät gavs ett unikt id–nummer inom varje årskurs för att lättare hålla reda på vilka enkäter

som analyserats. De fyra övriga kolumnerna var de fyra olika uppgifterna. På varje rad under dessa

fyra  kolumner skrevs en bokstav som motsvarar de strategier som eleverna använde i uppgifterna,

vilket kallas för kodning av datamaterial (Bryman, 2011).

Vi satt tillsammans när data analyserades och analyserade varje enkät för sig, för att komma fram

till vilken strategi eleverna använt. Vi tyckte att bedömningen blev likvärdig för alla enkäter, när vi

gjorde på detta sätt. Data analyserades så eftersom om någon gör en liknande studie och analyserar

datamaterialet på samma sätt så ska resultatet var pålitligt, vilket innebär att det finns reliabilitet

(Bryman,  2011;  Byström & Byström, 2011;  Körner  & Wahlgren,  2012). En lista  med de olika

förklaringarna för varje strategi skrevs ut och användes flitigt under hela analysen för att förhindra

den personliga uppfattningen av de olika strategierna. Kriteriet för hur svaren kategoriserades var

att  eleverna  tydligt  visade  hur  de  tänkt.   Diskussion  fördes  så  att  definitionerna  av  de  olika

kategorierna för enkäterna var detsamma. När analysen var färdig, kontrollerades enkäterna ännu en

gång för att säkerställa att enkäterna blivit likvärdigt bedömda och att samma kriterier har använts

för alla enkäter. När matrisen var ifylld markerades sedan varje bokstav med var sin färg för att

lättare kunna se hur fördelningen av strategier såg ut för varje uppgift (se bilaga 2 och 3). Enkäterna

för varje klass analyserades var för sig, eftersom undersökningen skedde vid olika tillfällen under

en vecka. En matris och tabell gjordes sedan där resultatet för varje årskurs sammanställdes. 

Vid uträkning av fördelning av strategier användes tabellen (se bilaga 4) för att se antalet strategier

för varje uppgift. I tabellen kunde vi sedan räkna ut hur många elever som besvarat enkäten i varje
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klass. Sedan multiplicerade vi antalet enkäter i klasserna med antalet uppgifter eftersom det gav oss

fördelningen av strategier överlag för alla uppgifter. Här beskrivs ett exempel för att visa hur vi har

räknat  ut  sammanställningen  av  strategier  för  alla  uppgifter.  I  årskurs  3  deltog  77  elever  vid

enkätundersökningen. Varje elev skulle besvara fyra uppgifter och därmed blev det 308 möjliga

svar. Sedan räknades hur många gånger varje strategi användes i varje enkät och därmed framkom

hur  fördelningen  av  strategier  såg  ut  överlag  i  en  klass.  Med hjälp  av  tabellen  räknades  även

bortfallet ut för varje uppgift. I bortfallet ingick två olika grupper vilka var elever som valde att inte

göra uppgifterna samt elevsvar som inte gick att kategorisera. 

Kategorierna redovisas i resultatet med hjälp av diagram. Diagram användes för att de ger en god

möjlighet att  göra jämförelser mellan olika grupper samt att  redovisa olika kvalitativa variabler

(Byström & Byström, 2011). Diagram gjordes över hur fördelningen av strategier såg ut för alla

uppgifter i respektive årskurs. Dessa två diagram användes för att jämföra användandet av strategier

mellan årskurserna. Även varje uppgift redovisades i diagram för att lättare kunna jämföra resultatet

mellan årskurserna (se bilaga 5). Anledningen till  att  varje uppgift redovisas var för sig var att

eleverna kunde tänkas använda olika strategier för varje uppgift. Det blev en tydligare bild av vilka

strategier eleverna använde. Detta hjälpte oss att se om uppgifterna gav eleverna möjligheten att

kunna använda olika strategier. Det gjordes även en analys mellan elevernas olika svar för att se

vilka skillnader det fanns mellan elevers sätt att uttrycka sig mellan årskurserna. När data analyseras

genom att  man försöker finna teman kallas detta för kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011).

Temat efter innehållsanalysen blev elevernas olika sätt att uttrycka sig.  De kategorier som vi fann

under detta tema var att de antingen använde ord, uträkningar eller en kombination av båda för att

visa hur de tänkt.
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5. Resultat

Resultatet är uppdelad i tre delar.  Den första delen tar upp en jämförelse mellan elevers sätt att

uttrycka olika strategier. I den andra delen visas exempel på strategier som inte kunde kategoriseras

utifrån  de  strategier  som  Hargreaves  et  al.,  (1999)  fann  i  sin  studie.  Den  sista  delen  visar  en

jämförelse  mellan  vilka  strategier  eleverna  har  använt  i  de  olika  årskurserna.  Här  kommer

förklaringar till bokstäverna som används i resultatet:

a: looking for differences b: looking at the nature of the numbers

c: looking at the nature of the differences d: looking for differences between differences

e: looking for multiplication tables f: combining terms to make other terms.

5.1 Jämförelse av uttryck för olika strategier

En  jämförelse  mellan  elevernas  sätt  att  använda  de  olika  strategierna  gjordes  för  att  visa  att

strategierna kan variera och att de kan användas på många olika sätt. Jämförelse av strategierna

mellan årskurserna visade att det fanns vissa skillnader mellan strategierna. Samma strategier har

använts, men eleverna har visat dem på olika sätt.  Det som skiljer sig mellan årskurserna är att

årskurs 6 har använt sig av beräkningar för att förklara hur de har kommit fram till talen, framför

allt vid användning av strategi d, som innebär att se skillnaden mellan skillnaden. Nedan kommer

en jämförelse av alla strategier mellan årskurserna.

Eleverna har i figur 4a och 4b endast visat skillnaden mellan talen och därför har den kategoriserats

som strategi a (Hargreaves et al., 1999). Eleverna har tittat på skillnaden mellan alla tal. Det som

skiljer strategierna åt är att eleven i årskurs 3 har hoppat mellan varje tal utan att skriva hur den har

kommit fram till svaret. Eleven i årskurs 6 har tydligt visat hur talen förhåller sig till varandra, med

hjälp av taluttryck. Eleverna har kommit fram till samma svar och använt samma strategi men de

har visat hur de tänkt på olika sätt.
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Figur 4a: Elevexempel på strategi a i årskurs 
3, där eleven har räknat ut varje skillnad 
mellan talen.

Figur 4b: Elevexempel med strategi a i årskurs 
6.



Det fanns andra exempel där elever har använt strategi a, men där de endast tittade på skillnaden

mellan de två första talen för att fortsatta talföljden. Det förefaller som att eleverna endast tittade på

en del av talföljden var återkommande i både årskurs 3 och 6 (se figur 5a och 5b). Denna version av

strategi  förekom i alla uppgifterna i båda årskurserna. 

Båda eleverna i respektive årskurs har enligt vår tolkning endast tittat på skillnaden mellan de två

första talen. Den uträknade skillnaden har eleverna sedan använt för att få fram vilka tal som skulle

stå på raderna.

Eleven i årskurs 3 har sett att varje tal minskar med ett tiotal för varje steg åt höger, men eleven har

också tittat på de två sista talen (76 och 68) i talföljden, och tänkt att talen som ska stå på strecken

ska sluta på en 6:a och en 8:a. Elevens svar (se figur 6a) kategoriserades som strategi b, för att

eleven tittade på egenskaperna hos talen genom att se vilka ental som fanns i talen (Hargreaves et

al., 1999). Elevsvaret från årskurs 6 (se figur 6b) har också kategoriserats som strategi b. Eleven har

tittat på hur hundratalen och tiotalen förhåller sig till varandra och sett att det minskar med 1. Vår

tolkning är att det är det som eleven menar med att det minskar med ett hack hela tiden. Båda

eleverna har förklarat med ord hur de tänkte när de fortsatte talföljden.
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Figur 6a: Elevexempel på strategi b från årskurs
3.

Figur 6b: Elevexempel på strategi b från 
årskurs 6.

Figur 5a: Elevexempel för strategi a där eleven
från årskurs 3 endast tittat på skillnaden 
mellan de första talen. 

Figur 5b: Elevexempel för strategi a från årskurs
6. Eleven har gjort på samma sätt som eleven i 
årskurs 3.



Eleven från årskurs 3 (se figur 7a) har räknat ut skillnaden mellan de tre första talen. Sedan har

eleven tittat på egenskaperna hos skillnaden och sett det som ett mönster där ett visst tal förkommer

varannan gång i skillnaden (Hargreaves et al., 1999). Slutsatsen för eleven var att talen i skillnaden

var återkommande. Eleven från årskurs 6 (se figur 7b) har gjort på liknande sätt för att fortsätta

talföljden. Det fanns ingen skillnad mellan hur eleverna i årskurs 3 och 6 använde strategi c.

I figur 8a och 8b har eleverna visat skillnaden mellan skillnaden (Hargreaves et al., 1999). Eleverna

har tydligt skrivit fram hur talen i skillnaden förhåller sig till varandra och därför kategoriserades

elevsvaren som strategi d.  Hade eleven i  årskurs 3 inte skrivit  den första  meningen hade detta

kategoriserats  som strategi a. Elevsvaret från årskurs 6 kategoriserades som strategi d, eftersom

eleven tydligt har skrivit fram hur talen i skillnaden förhåller sig till varandra. Även om eleverna

har använt samma strategi, fanns det en skillnad mellan hur de har uttryckt sig. Eleven i årskurs 6

har gjort beräkningar, medan eleven i årskurs 3 har förklarat med ord hur den har tänkt.

En strategi som inte har framkommit i vår undersökning var strategi e, som innebär att använda

multiplikationstabeller för att fortsätta talföljder. Det finns inga elevexempel på strategi e eftersom

inga elever visade den i enkäten. 
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Figur 7b: Elevexempel på strategi c från årskurs 6.Figur 7a: Elevexempel på strategi c från 
årskurs 3.

Figur 8a: Elevexempel på strategi d i årskurs 3. Figur 8b: Elevexempel uttryck som visar 
strategi d i årskurs 6



Elevexemplet från årskurs 3 (se figur 9a) har kategoriserats som strategi f,  eftersom eleven har

kombinerat  de  olika  talsorterna  och  fått  fram  hur  talföljden  ska  fortsätta.  Eleven  har  adderat

hundratalen och tiotalen och fått fram summan 36 och sedan har eleven summerat entalen och fått

fram talet 10. Elevexemplet från årskurs 6 (se figur 9b) har på något sätt kombinerat talen eftersom

eleven har fått fram talen 14 och 9. Talet 9 kan eleven ha fått fram genom att addera entalen från de

två sista talen i talföljden (12 och 7). Talet 14 kan eleven ha fått fram genom att ha adderat entalen

från de två första talen, där summan av 5+8 är 13. Det kan vara så att eleven har räknat fel, och fått

fram talet 14. Talen på strecken som eleven har skrivit ökar och därför finns det en möjlighet att

eleven har kombinerat talen i talföljden. Elevexemplen från respektive årskurs har kategoriserats

som strategi f, men det fanns en skillnad mellan hur de har använt strategin. Eleven i årskurs 3

visade tydligt hur den kombinerade de olika talsorterna, medan eleven i årskurs 6 endast har gjort

en beräkning utan att visa hur den kom fram till talen 14 och 9 i sitt taluttryck.

5.2 Ej kategoriserbara strategier

Ett fåtal elever beskrev inte hur de hade fortsatt talföljderna, men eleverna använde uppenbarligen

sig av någon sorts strategi. Dessa kategoriserades som bortfall, eftersom vi inte kunde kategorisera

dem  utifrån  Hargreaves  et  al.,  (1999)  beskrivningar  av  olika  strategier.  De  elevexempel  som

redovisas på följande sida har inte kunnat kategoriseras, eftersom det inte fanns några förklaringar

eller för att förklaringarna inte gick att tyda. Det fanns elevexempel som inte kan redovisas här på

grund av  konfidentialitetskravet  eftersom eleverna  skrev  sina  namn på  enkäten.  Majoriteten  av

dessa strategier som inte kunde kategoriseras var från uppgift 1. Elevexemplen kommer både från

årskurs 3 och 6, dock är majoriteten av strategierna från årskurs 6.
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Figur 9a: Elevexempel på strategi f  från 
årskurs 3.

Figur 9b: Elevexempel på strategi f från 
årskurs 6.



Eleverna i elevexemplen från uppgift 1 (se figur 10a, 10b och 10c) kan ha använt olika strategier,

eftersom de kommit fram till olika tal. Dock så kan de ha använt samma strategi bara att de kommit

fram till olika svar. Majoriteten av eleverna har förstått att det var avtagande talföljder eftersom de

såg att talen blev mindre för varje steg åt höger i talföljden (se figur 10a, 10c och 10e). I två av

exemplen minskar det första talet som de skrivit, men att det nästkommande talet är större (se figur

10b och 10d). Elevexemplerna kunde därför delas in i två grupper. I ena gruppen såg eleverna att

talföljderna minskade hela tiden, medan den andra gruppen såg att det första talet var mindre än det

föregående för att sedan skriva ett tal som var större än det föregående skrivna talet.
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Figur 10d: Elevexempel från årskurs 6. Figur 10e: Elevexempel från årskurs 6.

Figur 10a: Elevexempel från årskurs 3. Figur 10b: Elevexempel från årskurs 6.

Figur 10c: Elevexempel från årskurs 6.



5.3 Jämförelse mellan årskurs 3 och 6

Figurerna 11 och 12 visar en fördelning av strategier för alla uppgifter i varje årskurs. Denna 

fördelning togs fram när varje uppgift analyserades var för sig och sammanställdes (se bilaga 5). I 

årskurs 3 deltog 77 elever och i årskurs 6 deltog 81 elever.  Bortfallet varierade för varje klass och 

årskurs på grund av olika orsaker, vilket tas upp i diskussionskapitlet. I figurerna 11 och 12 står 

värdena för antalet strategier som förekom i de olika uppgifterna.

Sammanlagt var bortfallet för alla uppgifterna 20,78 % (64 svar). I årskurs 3 var det endast ett svar

som inte gick att kategorisera utifrån Hargreaves et al, (1999). Svaret som inte gick att kategorisera

fann vi i uppgift 1 där talföljden var 77 57 40 26. I övrigt var det störst bortfall i uppgift 3 och 4 (se

bilaga 5).

Den strategi som användes mest i alla uppgifter var strategi a. De strategier som var näst mest

förekommande var strategi b och d. Strategi b förkom i alla uppgifter, medan strategi d inte förkom

lika mycket i uppgift 3 som i de andra uppgifterna. Detta kan vara en orsak till att strategi b ser ut

att  förekomma oftare  i  uppgifterna  än  strategi  d.  I  uppgift  3  fanns  det  en  jämn fördelning  av

strategierna c, d och f, vilket inte framkom bland de övriga uppgifterna (se bilaga 5). I de 3 övriga

uppgifterna  var  strategi  d  lite  mer  förekommande  än  strategierna  c  och  f,  och  därför  ser

fördelningen av dessa tre strategierna olika ut vid sammanställningen av alla uppgifter. En strategi

som inte förekom alls var strategi e.

I årskurs 6 var fördelning av strategier annorlunda. Strategi a var dominerande precis som i årskurs

20

Figur 11: Diagrammet visar fördelningen av strategier för alla uppgifter i år 3.
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3, men strategi d var mer förekommande än vad den var i årskurs 3. På följande sida finns figur 12

som visar fördelningen av strategier för årskurs 6. Det var ett stort bortfall i uppgifterna 1, 3 och 4,

vilket berodde på att eleverna i årskurs 6 inte svarade på uppgifterna. Det totala bortfallet för alla

uppgifterna var 28,1 % (91 svar). 6 elevsvar gick inte att kategorisera. I uppgift 1 var det 3 elevsvar

som inte gick att kategorisera medan det var 2 elevsvar i uppgift 2. I uppgift 3 var det endast 1

elevsvar  som inte  gick  att  kategorisera.  I  uppgift  4  kunde  alla  strategier  kategoriseras  utifrån

Hargreaves et al (1999). Bortfallet var störst för uppgift 3.

Strategi a var mest dominerande i de 3 sista uppgifterna, medan strategi d användes mest i uppgift

1. Majoriteten av de elever som svarade på uppgifterna använde strategi a eller d i alla uppgifterna.

Den strategi som var näst mest förekommande var strategi b. Strategi f användes i alla uppgifterna,

medan strategierna b och c användes i  uppgifterna 1,  2 och 3.  Strategi  f  förekom en gång per

uppgift, men alla svaren kom inte från samma enkät. En strategi som inte förekom alls var strategi

e, precis som i årskurs 3.

Figurerna 11 och 12 visar tydligt att den dominerande strategin för årskurs 3 i alla uppgifterna var a,

där mer än hälften använde strategin. Många elever i årskurs 6 använde sig också av strategi a, men

det var en jämn fördelning mellan strategierna a och d. Det var betydligt fler elever som använde

strategi d i årskurs 6 än i årskurs 3. Alla strategier, utom e, användes i båda årskurserna. Dock så

förekom alla strategier i alla uppgifter i årskurs 3, medan i årskurs 6 så förekom inte alla strategier i

uppgift 4. Det var betydligt större bortfall i årskurs 6 än i årskurs 3, vilket berodde på att de var fler

elever  som valde  att  inte  besvara  uppgifterna,  samt  att  det  var  fler  elevsvar  som inte  gick  att

kategorisera utifrån Hargreaves et al (1999) strategier. Förekomsten av strategi c var samma i båda
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Figur 12: Fördelning av strategier för årskurs 6.
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årskurserna, medan strategierna b och f  förekom mer i årskurs 3 än i årskurs 6.

I årskurs 6 fanns det elever som använde orden mönster och samband när de skulle visa hur de

tänkt. Även i årskurs 3 förekom ordet mönster när de skulle visa hur de fortsatte talföljden, men inte

lika ofta som i årskurs 6. I årskurs 6 användes orden 21 gånger i enkäterna, till skillnad från årskurs

3 där orden förekom 4 gånger i enkäterna.
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6. Diskussion

Kapitlet är indelat i två delar. I metoddiskussionen diskuteras metoden som använts samt analysen

av  data.  Vi  tar  upp  styrkor  och  svagheter  som kan  ha  påverkat  vårt  resultat.  Under  rubriken

resultatdiskussion  ställs  resultatet  mot  tidigare  forskning  och  skolans  styrdokument.

Resultatdiskussionen  avslutas  med  tankar  om  hur  denna  undersökning  kan  kopplas  till

yrkesverksamheten samt tankar om framtida forskning. 

6.1 Metoddiskussion

Syftet och frågeställningarna var att undersöka i vilken utsträckning elever använder olika strategier

för att fortsätta talföljder. Vi valde att fokusera på avtagande kvadratiska talföljder i årskurs 3 och 6.

För att kunna se fördelningen av strategier gjordes en kvantitativ undersökning med hjälp av en

enkät med fyra uppgifter. De svar eleverna gav på uppgifterna kategoriserades utifrån Hargreaves,

Threlfall Frobisher och Shorrocks-Taylors (1999) strategier för kvadratiska talföljder.

Urvalet var åtta klasser från årskurs 3 och 6, vilket kan ha haft en positiv och en negativ påverkan

på resultatet.  En positiv  påverkan var att  elevgrupperna var stora och de flesta  svaren gick att

kategorisera. En annan positiv påverkan var att undersökningen gjordes på tre skolor med liknande

elevgrupper. När liknande deltagare deltar i en undersökning kan svaren tolkas på samma villkor,

och kan generaliseras till liknade grupper (Bryman, 2011).  Att undersökningen gjordes på liknande

elevgrupper kan även ha haft en negativ påverkan på resultatet. Bryman (2011) och Dimenäs (2007)

skriver att om ett urval är specifikt kan det vara svårt att avgöra om resultatet är representativt för en

hel population. En annan skola med en elevgrupp som inte motsvarade den elevgrupp som deltog i

vår studie kunde ha lett till ett något annorlunda resultat. Vi hade i så fall fått ta hänsyn till andra

faktorer  som kan  ha  påverkat  resultatet.  Bryman  (2011)  menar  att  ett  visst  urval  ger  ett  visst

resultatet, och detta ser olika ut beroende på vilket urval som finns med i undersökningen. Det är vi

medvetna  om.  Utifrån  studiens  syfte  menar  vi  att  det  gjorda  urvalet  ger  störst  möjlighet  att

generalisera studiens resultat på liknande skolor.

Vi var båda närvarande vid genomförandet och insamlingen av enkäten. Det finns många fördelar

med att  närvara vid insamlingstillfället.  Den första fördelen var att  minska bortfallet  genom att

närvara (Dimenäs, 2007). Den andra fördelen var att vi kunde se vilka orsaker det fanns till att

eleverna inte besvarade enkäten. Det största bortfallet berodde på att enkäten var frivillig. Det var

flera elever som uttryckte att de inte ville vara med. Det blev en dominoeffekt när eleverna skulle
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besvara enkäten i årskurs 6. Sa en elev att den inte skulle besvara enkäten, var det fler som följde

efter. Vi upplevde att elever i årskurs 6 hade större insikt i vad frivilligt betyder och det var fler som

valde att inte besvara enkäten i årskurs 6 än i årskurs 3. Vi kunde inte tvinga dem att svara på

uppgifterna eftersom vi då skulle bryta mot samtyckeskravet (se kapitel 4.3). Om vi inte närvarat

hade vi inte kunnat förklara vad bortfallet kunde bero på. En tredje fördel med att närvara var att

eleverna kunde ställa frågor och vi kunde besvara dem innan de gjorde enkäten. Dimenäs (2007)

skriver att fördelen med att närvara vid datainsamlingstillfället är att eleverna kan ställa frågor om

något är oklart.  Den fjärde fördelen med att närvara var att vi kunde se att de forskningsetiska

kraven  följdes.  Samtyckeskravet  (se  kapitel  4.3)  kunde  uppfyllas  genom  att  vi  närvarade  vid

datainsamlingstillfället.  Risken  om  vi  inte  hade  närvarat  är  att  läraren  hade  kunnat  påverkat

resultatet genom att hjälpa eleverna eller pressa dem till att delta. Bortfallet hade då visserligen

kunnat  vara mindre,  men vi hade kanske också fått  en inkorrekt variation av strategier.  När vi

närvarade kunde vi även se att det var eleverna som svarade på enkäten och inte någon annan.

Bryman (2011) beskriver just detta att en nackdel med att skicka ut enkäten via post eller mejl är att

det inte går att veta vem som svarat på enkäten.

Insamling av data skedde under april månad då många nationella prov i olika ämnen genomfördes

för årskurs 3 och 6, vilket kan ha påverkat resultatet. Proven kan ha påverkat resultatet positivt

genom att eleverna var inne i tänket att visa hur de kommit fram till svaret, eftersom de nationella

proven  innehåller  uppgifter  där  eleverna  ska  förklara  hur  de  tänkt  (PRIM-gruppen,  2014;

Skolverket, 2013). De nationella proven kan även haft en negativ påverkan på resultatet eftersom

eleverna har haft en stressig period med många prov och att enkäten inte ansågs vara lika viktig för

dem som de  nationella  proven.  Något  annat  som  kan  ha  påverkat  resultaten  är  att  årskurs  3

genomförde enkäten på morgonen medan årskurs 6 genomförde den på eftermiddagen. Det var en

slump att  det  blev  så och det  var  lärarna  som valde  när  eleverna  skulle  besvara  enkäten.  Vår

erfarenhet  från  tidigare  verksamhetsförlagda  utbildningar  är  att  eleverna  presterar  olika  bra

beroende  på  tidpunkten  på  dagen.  Fler  elever  är  trötta  och  har  svårare  att  koncentrera  sig  på

eftermiddagen än på morgonen.

Bryman (2011) skriver att  det är viktigt  att  säkerställa att  enkäten mäter det som är syftet  med

undersökningen. Vid analysen såg vi att enkäten mätte det som vi skulle undersöka, därför anser vi

att  validiteten  är  hög  eftersom svaren  gick  att  analysera.  Validitet  innebär  också  att  resultat  i

undersökningar kan generaliseras till andra liknade miljöer (Eliasson, 2013), vilket vi anser att vårt

resultat kan. Reliabiliteten kan möjligen ifrågasättas, eftersom vi hade ett stort bortfall. Vid analys
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av data märktes det att bortfallet var större i vissa klasser än i andra. När vi analyserade enkäterna

och fyllde i våra tabeller (se bilaga 2 och 3) för respektive klass, kunde vi urskilja att bortfallet var

större i vissa klasser än i andra. På ena skolan var det större bortfall i en klass i årskurs 3 och på den

andra skolan var det större bortfall bland årskurs 6. Det betyder att resultatet hade sett annorlunda ut

om enbart en skola deltagit i undersökningen. Även fördelning av strategier samt antalet svar som

inte gick att kategorisera kunde ha sett annorlunda ut om bortfallet varit mindre. De strategier som

var minst förekommande hade kunnat förekomma mer. Det kan också vara så att en strategi hade

varit mer dominant än vad den är i vårt resultat. 

Vi  vill  dock  påstå  att  reliabiliteten  är  hög,  eftersom vi  anser  att  om en  liknade  undersökning

genomförs på liknade skolor, klasser, årskurser och vid samma tidpunkt kan resultatet bli liknande.

Eliasson (2013) skriver att reliabilitet finns om någon får ett liknande resultat om de genomför en

liknande undersökning. Reliabilitet kan dock aldrig vara fullständig eftersom eleverna är olika och

det finns faktorer som kan spela in och påverka resultatet. 

Vid analysen av enkäterna var det relativt enkelt att urskilja de olika strategierna som Hargreaves,

Threlfall Frobisher och Shorrocks-Taylor (1999) fann i deras studie. Det tog längre tid att analysera

de första enkäterna än de sista eftersom vi fick med oss exempel på hur eleverna visade sina svar,

vilka vi kunde använda senare i analysen. I början användes beskrivningarna av strategierna flitigt

men ju fler  enkäter som analyserades, desto mer ersattes dessa av elevexempel.  Dessa exempel

bidrog till att enkäterna analyserades på samma sätt. När analysen av alla enkäter var klar, tittade vi

igenom  dem  en  gång  till  för  att  se  att  strategierna  stämde  överens  med  beskrivningarna  av

strategierna. Det gjordes för att minska bearbetningsfel som kan uppkomma när man hanterar det

insamlade materialet (Körner & Wahlgren, 2012). Anledningen till  att vi gick igenom svaren en

gång till var för att resultatet skulle vara pålitligt och på så sätt höja reliabiliteten i vår studie.  

Det fanns svar i enkäten där eleverna inte visat hur de kommit fram till talen. Det kan också vara så

att de har använt en strategi som inte finns beskrivna i tidigare forskning eller att det är otydligt hur

de kommit fram till sina svar. Vi hade kunnat undvika detta genom att istället intervjua eleverna. De

hade då kunnat  förklara hur de tänkt  muntligt.  Intervjuer hade kunnat  vara ett  komplement till

enkäterna,  eftersom  Bryman  (2011)  skriver  fram  att  olika  instrument  kan  användas  för  att

komplettera varandra.  Det är  inte  säkert  att  deltagarna hade velat  bli  intervjuade eller  svara på

frågorna, vilket även Bryman (2011) skriver fram i sin litteratur. Enkäterna gav eleverna möjlighet

att hoppa över frågor som de inte ville svara på, medan i en intervju hade eleverna kunnat känna sig
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pressade till att svara på frågorna (Bryman, 2011; Eliasson, 2013). 

Styrkan med undersökningen var att enkäten testades på flera olika personer samt att en pilotstudie

genomfördes för att den skulle ge oss ett väl fungerande instrument. Bryman (2011) skriver att en

pilotstudie bör göras för att få ett instrument som mäter det som är syftet med undersökningen.

Upplägget på enkäten gav eleverna möjligheten att använda olika strategier och att visa dem på

olika sätt. I enkäten användes fyra uppgifter och antalet valdes för att inte ha för många frågor,

eftersom detta  kunde  ge  större  bortfall  (Bryman,  2011).  Uppgifter  eller  frågor  i  en  enkät  bör

innehålla korta meningar och ett enkelt språk för att de som besvarar enkäten ska förstå vad de ska

göra (Körner & Wahlgren, 2012), vilket vi använde i vår enkät. 

I vår enkät användes ordet visa istället för förklara när eleverna skulle fortsätta talföljderna. Det är

en styrka eftersom fokus inte läggs på att eleverna var tvungna att förklara med ord, utan de kunde

visa hur  de tänkt  på olika sätt.  Ordet  visa valdes  utifrån erfarenheter  från verksamhetsförlagda

utbildningar  där  vi  sett  att  eleverna  kan  begränsas  av  ordet  förklara.  Eleverna  kan  begränsas

eftersom de försöker förklara med ord och fokus hamnar på stavning och korrekta meningar. Ordet

visa ger eleverna möjlighet att använda olika uttrycksformer, och eleverna ska kunna använda olika

uttrycksformer för att beskriva olika matematiska situationer (Skolverket, 2011a; PRIM- gruppen,

2014). 

Något som både är en styrka och en svaghet med undersökningen är att samma sorts talföljd har

använts. En styrka var att talområdet i talföljderna var olika stora för att ge eleverna möjlighet att

använda många olika strategier. En annan styrka var att undersökningen fokuserade på avtagande

talföljder, eftersom alla svaren kunde tolkas på samma sätt. Den första talföljden kan ha varit den

svåraste uppgiften att besvara jämfört med den andra och sista uppgiften i enkäten. Detta kan ha

påverkat resultatet genom att eleverna enbart tittade på den första uppgiften och tyckte att den var

svår och sedan inte velat besvara någon fråga. Bryman (2011) förklarar att en enkät inte passar alla

som deltar i undersökningen. Vi anser att detta kan vara en svaghet med undersökningen, eftersom

det kan finnas elever som har svårigheter i matematik och därför inte velat besvara enkäten.

6.2 Resultatdiskussion

Frågeställningarna finns med för att tydligt visa att de har besvarats samt att det vi kom fram till i

vårt resultat ställs mot tidigare forskning och skolans styrdokument.
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6.2.1 I vilken utsträckning använder elever i årskurs 3 och 6 olika strategier?

De strategier som elevernas svar kategoriserades utifrån, fann Hargreaves, Threlfall Frobisher och

Shorrocks-Taylor (1999) när de undersökte vilka strategier elever använder vid växande kvadratiska

talföljder. Samma strategier fann vi för avtagande kvadratiska talföljder. I årskurs 3 var strategin

looking for differences (a) mest förekommande. Strategierna looking at the nature of the numbers

(b) och  looking for differences between differences (d) var näst mest förekommande. I årskurs 6 var

det en jämnare fördelning mellan strategierna  looking for differences och  looking for differences

between differences. Strategin looking at the nature of the numbers var den som användes mest efter

strategierna looking for differences och looking for differences between differences. Att en strategi

var mer dominerande än andra kan bero på att eleverna har valt en strategi och sedan använt samma

i alla uppgifterna, vilket även Warren, Miller och Cooper (2012) har funnit i sin studie. Möllehed

(1998)  fann något annat jämfört med Warren et al. (2012). Han fann att elever inte använde samma

strategier för alla uppgifter, eftersom de tittade på uppgiften och valde en strategi som de tyckte var

lämplig. Det kan förklara varför vissa elever i vår studie använde olika strategier till varje uppgift

eller vissa uppgifter.

En strategi som inte har gått att finna i årskurserna är strategin looking for multiplication tables (e).

Hargreaves et al. (1999) fann denna strategi vilket inte vi gjorde. Det fanns möjlighet för eleverna

att använda denna strategi eftersom skillnaden mellan talen i uppgift 2 finns med i femmans tabell.

Vi hade inte samma talföljder och heller inte samma frågor som Hargreaves et al. (1999) och detta

kan också vara en orsak till att vi inte har kunnat finna strategin looking for multiplication tables. I

Hargreaves et al. (1999) studie skulle eleverna beskriva talföljden, finna en regel samt förklara hur

de kommit fram till regeln. Detta behöver inte betyda att eleverna använde regeln när de själva

skulle fortsätta talföljden, vilket även Hargreaves et al. (1999) fann. De frågor som Hargreaves et al.

(1999) använde provade vi att ha med i vår enkät men de användes inte i den slutgiltiga enkäten.

Det berodde på att eleverna i pilotstudien inte förstod vad de skulle skriva. Istället formulerades

egna frågor och vi fick fram samma strategier. 

Valet av strategi för eleverna behöver inte betyda att de kommer fram till det rätta svaret. Vi fann

skillnader  inom  några  av  strategierna  utifrån  elevernas  svar.  Ett  exempel  är  elevsvar  som

kategoriserades som strategi looking for differences. Vissa elever tittade på skillnaden mellan alla tal

i talföljden, medan några endast tittade på skillnaden mellan två tal,  till  exempel mellan de två

första talen. Hargreaves et al. (1999) beskriver strategin  looking for differences på detta sätt och

även de fann olika sätt att använda strategin. De elever som endast tittar på en del av talföljden,
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oavsett vilken strategi de väljer, verkar inte ha uppfattat att alla par av på varandra följande tal i en

talföljd  förhåller  sig  till  varandra  på  ett  visst  sätt  (Erixson,  Frostfeldt  Gustavsson,  Kerekes  &

Lundberg, 2013). Detta framkom i båda årskurserna.

Alla strategier var inte förekommande i alla uppgifterna i årskurs 6 jämfört med årskurs 3. Det kan

bero på ett stort bortfall bland årskurs 6. Utifrån resultatet från de olika skolorna kunde vi se att

vissa strategier inte skilde sig så mycket åt i de olika årskurserna. I klasserna användes de minst

förekommande strategierna olika mycket och vissa av dessa förekom endast i vissa klasser, och

detta var förekommande i båda årskurserna. Det var inga elever som valde att visualisera talföljden

för att visa hur de hade tänkt. Det kan bero på att de har svårt att visualisera tal i talföljder (Blanton

& Kaput, 2004; Papic & Mulligan, 2007; Warren et al., 2012), och detta kan vi koppla till vårt

resultat.

Några elever från respektive årskurs använde ordet mönster när de skulle visa hur de tänkt. Eleverna

skrev att de funnit ett mönster i talföljden. Vårt resultat är liknade det som McGarvey (2012) kom

fram till att ett fåtal elever ser talföljder som ett mönster, men en majoritet av eleverna gör inte det.

Ordet mönster var mer förekommande bland svaren i årskurs 6 än i årskurs 3. 

Några av de strategier som Hargreaves et al. (1999) fann var mer lämpliga än andra. En lämplig

strategi innebär att eleverna är medvetna om att det finns andra talföljder som förhåller sig på andra

sätt och att de kan använda olika strategier beroende på vilken talföljd de ska fortsätta (Hargreaves

et al., 1999). En lämplig strategi innebär även att elever utifrån problemets karaktär kan välja en

strategi som de tycker passar (Skolverket, 2011b). Den strategi enligt oss som var mest lämplig för

kvadratiska talföljder är strategin looking for differences between differences, eftersom den innebär

att man tittar på skillnaden mellan skillnaden för att kunna generalisera talföljden. Hargreaves et al.

(1999)  fann  att  de  elever  som  kunde  generalisera  en  talföljd  använde  strategin  looking  for

differences  between differences.  Den strategi  som är  näst  mest  lämplig  enligt  oss  var  strategin

looking for differences, om den används på rätt sätt för denna typ av talföljd. Tittar eleverna på hela

talföljden är strategin looking for differences användbar för kvadratiska talföljder, men om de endast

tittar på skillnaden mellan några av talen i talföljden är den inte lämplig. Tittar elever endast på en

liten del av talföljden kan de inte se hur alla tal förhåller sig till varandra i talföljden (Erixson et al.,

2013; Hargreaves et al., 1999). I kvadratiska talföljder är skillnaden mellan talen olika stora, vilket

de inte upptäcker om de endast tittar på en liten del av talföljden.
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6.2.2 Skiljer sig strategierna som elever i årskurs 3 respektive årskurs 6 använder och i så fall

hur?

Elever i årskurs 3 var tydligare i sitt sätt att uttrycka hur de tänkt än i årskurs 6. Många elever i

årskurs 3 visade både med ord och matematiska uträkningar hur de kommit fram till svaret, medan

många elever i årskurs 6 endast skrev uträkningar till talföljderna. På grund av detta var det lättare

att se vilka strategier eleverna i årskurs 3 använde jämfört med eleverna i årskurs 6. Det betyder inte

att eleverna i årskurs 6 var sämre på att uttrycka sig eller fortsätta talföljderna. Det var framförallt

vid  användning  av  strategierna  looking  for  differences och   looking  for  differences  between

differences som det fanns en skillnad i hur eleverna visade hur de tänkt. I årskurs 3 skrev många

elever först en matematisk uträkning och sedan gav de en skriftlig förklaring till hur talen förhöll sig

till varandra. I årskurs 6 var det mer vanligt att eleverna endast visade med matematiska uträkningar

hur talen förhöll sig till varandra. Det fanns dock några elever från årskurs 3 som endast använde

uträkningar och det fanns de elever i årskurs 6 som skrev en förklaring för att visa hur de tänkt. Vid

användning av strategierna  looking at  the  nature of  the  numbers, looking at  the  nature of  the

differences (c) och combining terms to make other terms (f) uttryckte sig eleverna från respektive

årskurs på liknande sätt.  

Vi tror att elever har fler strategier för att lösa uppgifterna i årskurs 6 än i årskurs 3, eftersom elever

i årskurs 6 ska kunna beskriva, konstruera och uttrycka talföljder, medan årskurs 3 ska kunna göra

på samma sätt fast med enkla talföljder (Skolverket, 2011a). Frågan är vad skillnaden mellan en

enkel talföljd och talföljd är, och om talföljderna i vår enkät var enkla eller inte? Skolverket har

ingen beskrivning av vad enkla talföljder är och vi kan därför inte svara på frågan. Utifrån det

eleverna visade i enkäten för årskurs 3 och 6 tolkar vi det som att elever ofta får möta aritmetiska

talföljder, eftersom de flesta av eleverna använde strategin looking for differences. Även Hargreaves

et al. (1999) såg att eleverna inte var medvetna om andra typer av talföljder än de aritmetiska. Det

kan vara så att eleverna i vår studie endast mött aritmetiska talföljder eftersom dessa eventuellt kan

ses som enkla talföljder, jämfört med kvadratiska talföljder. Enkla talföljder kan också enligt oss

innebära att talföljderna är anpassade efter elevernas taluppfattning. Tittar man på enkla talföljder

på  detta  sätt  var  talföljderna  i  vår  enkät  enkla  eftersom  talområdet  var  mellan  0  och  105.  I

kunskapskraven för matematik i årskurs 3 (Skolverket, 2011a) står det att eleverna ska kunna göra

beräkningar  inom heltalsområdet  0  –  200,  medan  det  för  årskurs  6  inte  finns  beskrivet  vilket

talområde de ska kunna. Därför anser vi att eleverna borde vara bekanta med dessa tal samt att de

ska kunna göra beräkningar av tal som fanns med i enkäten.
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6.2.3 Ej kategoriserbara strategier

Resultatet visade att det fanns de elevstrategier som inte gick att kategorisera utifrån Hargreaves et

al., (1999). Vi har inte kunnat namnge strategierna eller beskriva dem, eftersom eleverna inte har

visat  hur  de  har  kommit  fram till  talen  i  talföljderna.  Vi  fann  att  de  elever  som använde  de

okategoriserbara strategierna gjorde det i uppgift 1, vilket kan bero på att de hade svårt att urskilja

hur talen förhöll sig till varandra jämfört med de andra talföljderna i de övriga uppgifterna. Vi fann

också att de elever som använde sig av en strategi som inte gick att kategorisera använde en annan

strategi i de andra uppgifterna som gick att kategorisera utifrån Hargreaves et al., (1999). Det kan

bero på att eleverna tittade på en uppgift och valde en lämplig strategi för just den uppgiften, vilket

även Möllehed (1998) fann i sin studie där elever anpassade strategier utifrån uppgiftens karaktär. 

Majoriteten av strategierna som inte gick att kategorisera var från årskurs 6. En anledning till att det

inte gick att kategorisera strategierna från årskurs 6 kan vara för att i Hargreaves et al. (1999) studie

deltog elever som var 7-11 år. Elever i vår studie var 9 och 10 år samt 12 och 13 år. Eftersom vi

hade äldre elever kan det finnas strategier som eleverna utvecklar från årskurs 3 till årskurs 6. En

orsak till dessa okända strategier kan vara att elever i årskurs 6 har fått arbeta mer med obekanta tal

och enkla ekvationer (Skolverket, 2011a), vilket inte görs i samma utsträckning i årskurs 3. Det kan

ha gjort att dessa elever har använt strategier för att lösa ekvationer för att fortsätta talföljderna i

enkäten. Eleverna hade kunnat förklara hur de tänkt om vi använt intervjuer, och därmed kunnat

beskriva de strategier de använt.

6.2.4 Koppling till yrkesverksamheten

Resultatet ger en bild av vilka strategier som är mest förekommande bland elever när de fortsätter

avtagande kvadratiska talföljder. Elever har strategier för att fortsätta mönster och talföljder men

vissa strategier är mer lämpliga än andra. Det är därför viktigt att uppmärksamma detta, eftersom

eleverna behöver strategier som är hållbara (Grevholm, 2012). Lämpliga strategier för att fortsätt

talföljder  kan  ligga  till  grund  för  att  formulera  och  lösa  problem  inom  andra  matematiska

ämnesområden (Blanton & Kaput,  2004;  Warren & Cooper,  2007).  I  kursplanen för matematik

(Skolverket, 2011a) står det att elever ska kunna välja passande strategi utifrån problemets karaktär

oavsett vilken årskurs de går i. För att eleverna ska kunna välja lämpliga strategier behöver de möta

olika talföljder för att kunna förstå hur de är uppbyggda  (Erixson et al., 2013; Hargreaves et al.,

1999).  
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Vår uppfattning är att elever möter talföljder i matematikundervisningen, men att de inte får möta

tillräckligt  många  olika  sorters  talföljder  och  se  skillnader  mellan  dessa.  Många  elever  i

undersökningen behandlade de kvadratiska talföljderna som om de vore aritmetiska, vilket kan vara

en anledning till att strategin looking for differences var dominerande (Hargreaves et al., 1999). En

anledning till att så stor del av eleverna i årskurs 3 använde denna strategi kan bero på att de möter

enkla talföljder. Det var även vanligt att elever i årskurs 6 använde strategin looking for differences,

vilket kan bero på att eleverna även i denna årskurs möter mest aritmetiska talföljder. Vi tror att de

elever som använt strategin looking for differences between differences har kommit i kontakt med

andra  talföljder  eller  att  eleverna  i  båda  årskurserna  har  kommit  längre  i  sin  matematiska

utveckling.

När talföljden inte stämde överens med deras tidigare erfarenheter om vad en talföljd är,  skrev

några elever att det inte gick att fortsätta talföljden i enkäten. Utifrån resultatet kan vi se att en

majoritet har en bra strategi för att fortsätta en talföljd eftersom många elever tittar på skillnader

mellan talen. Det är viktigt att lärare upplyser elever om olika sorters talföljder och hur de kan lösa

dessa  (Erixson  et  al.,  2013;  Papic,  2007;  Warren  & Cooper,  2007).  Elever  som inte  tittar  på

skillnader mellan talen bör introduceras för olika talföljder och hur de kan fortsätta dessa med hjälp

av lämpliga strategier (Erixson et  al.,  2013).  Undervisningen ska utveckla elevernas förmågor i

matematik där eleverna ska värdera sina valda strategier (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b).

Det är viktigt att eleverna får möjlighet att lära sig olika strategier och att de kan värdera vilka

strategier som passar bäst till olika mönster och talföljder. Det är viktigt att elever får arbeta med

olika sorters mönster och talföljder eftersom det lägger en grund för ett mer algebraiskt tänkande

(Lee & Freiman, 2006; Warren & Cooper, 2007).  

Avslutningsvis vill vi spekulera lite kring möjlig framtida forskning inom ämnet. Utifrån resultatet

och svar på enkäten i vår undersökning finns det behov av att se vad för uppfattningar elever har om

talföljder. Det skulle därför vara intressant att undersöka vad en talföljd är för eleverna. Tanken fick

vi utifrån elevsvar där elevernas uppfattningar om talföljder var att de kan se ut hur som helst. Det

skulle även vara intressant att undersöka hur lärare introducerar och undervisar om olika sorters

talföljder,  eftersom arbetet  med talföljder  lägger  grunden för  det  algebraiska tänkandet  (Lee  &

Freiman,  2006).  En sådan studie  skulle  kunna göra matematikundervisningen -  och framförallt

algebraundervisningen, bättre för många elever.
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Bilaga 1

Årskurser

Skola Enkät

Vi vill se hur du fortsätter några olika talföljder. Visa hur du kom fram till hur talföljden ska 

fortsätta.

Uppgift 1

Vilka tal ska stå på raderna?

77 57 40 26                     

Visa hur du har tänkt.

Uppgift 2

Vilka tal ska stå på raderna?

105 100 90 75                     

Visa hur du har tänkt.

Uppgift 3

Vilka tal ska stå på raderna?

95 85 76 68                     

Visa hur du har tänkt.

Uppgift 4

Vilka tal ska stå på raderna?

25 18 12 7                     

Visa hur du har tänkt.
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Bilaga 2

Matris

Årskurs: 3

Förklaringar av bokstäver:

a: looking for differences b: looking at the nature of the numbers

c: looking at the nature of the differences d: looking for differences between differences

e: looking for multiplication tables f: combining terms to make other terms.

?: ej kategoriserbart svar - : bortfall

36

Enkät Uppgift
1

Uppgift
2

Uppgift
3

Uppgift
4

1 a a a a

2 a a f -

3 b a b b

4 - - - -

5 f f f f

6 f a a a

7 a a a a

8 a a a a

9 a d a a

10 d a a a

11 a a a a

12 a a a a

13 d d d d

14 b a b a

15 a a a a

16 - a a -

17 a a a f

18 a a a a

19 a a a a

20 a a a a

21 a a a a

22 a a a a

23 a a a a

24 a a a a

25 a a d d

26 a a a a

27 a a a a

28 d d a d

29 a a - -

30 a a a a

31 ? a a a

32 - - - -

33 - - a d

34 - - - -

35 a a - -

36 a a a a

37 a a a -

38 a - - -

39 a a a a

40 c a c c

41 b b b b

42 a f - -

43 a a a a

44 a a - -



Enkät Uppgift
1

Uppgift
2

Uppgift
3

Uppgift
4

45 a a a a

46 - - - -

47 f a c a

48 a a a a

49 a b a a

50 a a a a

51 a a a -

52 a d a a

53 a a a a

54 - - - -

55 a a c a

56 a a a b

57 a a a a

58 d d a d

59 a c f a

60 a d - -

61 a d a a

62 b b - -

63 b b b b

64 a a a a

65 a a - a

66 - b b b

67 d - - -

68 a - - a

69 a a a a

70 - - - -

71 - a - d

72 b b - -

73 b b b b

74 a a b b

75 b - - -

76 a a a a

77 - - - -
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Bilaga 3

Matris

Årskurs: 6

Förklaringar av bokstäver:

a: looking for differences b: looking at the nature of the numbers

c: looking at the nature of the differences d: looking for differences between differences

e: looking for multiplication tables f: combining terms to make other terms.

?: ej kategoriserbart svar - : bortfall

38

Enkät Uppgift

1

Uppgift

2

Uppgift

3

Uppgift

4

1 d a a a

2 a b a a

3 d d a -

4 d d d d

5 d a a a

6 - d d a

7 - - - -

8 d a a a

9 d d d d

10 - a - -

11 d a a d

12 a d a a

13 - d - -

14 b a - d

15 ? ? ? ?

16 - - a a

17 b a b a

18 a a a a

19 - - - -

20 - - - -

21 - - - -

22 - a - -

23 - a - -

24 d d a a

25 d d a a

26 d d d d

27 d d - a

28 a a a a

29 d d d d

30 d d d d

31 d d a a

32 - a - -

33 - d - -

34 d d a a

35 b a ? a

36 - - - -

37 d d a a

38 d d d d

39 - a - a

40 a a c a

41 a a a a

42 b a b a

43 - d - -

44 b a b a
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Enkät Uppgift

1

Uppgift

2

Uppgift

3

Uppgift

4

45 d d - d

46 d a - d

47 d d d a

48 a d d d

49 d a a a

50 d a a a

51 a a a a

52 - a - a

53 ? c b a

54 d a d d

55 a a a a

56 - - c -

57 d - - -

58 a a a a

59 - a a a

60 - a - a

61 - - - -

62 - d c -

63 - d - -

64 b b - a

65 a a a a

66 d d d d

67 a a d a

68 d a f f

69 b a - -

70 c c a -

71 - - - -

72 b a b -

73 a a a a

74 d d d d

75 d d d d

76 - d - d

77 f f a a

78 - a a a

79 - a - -

80 a a - -

81 - d - -



Bilaga 4

Tabell

Årskurs:

Skola:

Strategi Antal Uppg. 1 Antal Uppg. 2 Antal Uppg. 3 Antal Uppg. 4

a = looking for

differences

b = looking at the

natur of the

numbers

c = looking at the

nature of the

differences

d =  looking for

differences

between

differences

e =  looking for

multiplication

tables

f = combining 

terms to make 

other terms.

bortfall

deltagare
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Bilaga 5

Fördelning av strategier för varje uppgift i respektive årskurs.

Årskurs 3

Sammanlagt deltog 77 elever från årskurs 3. 

 

41

Figur 14: Diagrammet visar fördelning av strategier för talföljden 105  100  90   75. 

Bortfallet var 15,58 % (12 svar).

Figur 13: Diagrammet visar fördelningen av strategier för talföljden 77  57  40  26.

Bortfallet  var  14,29  % (11  svar).  Bland  svaren  fanns  det  ett  svar  som  inte  gick  att

kategorisera utifrån Hargreaves, Threlfall, Frobisher och Shorrocks-Taylor (1999).
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Figur 15: Diagrammet visar fördelningen av strategier för talföljden  95  85  76  68.  

Bortfallet var 26,9 % (20 svar).
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Figur 16: Fördelningen av strategier för talföljden 25  18  12  7. Bortfallet var 27,27 % 

(21 svar).
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Årskurs 6

Från årskurs 6 deltog sammanlagt 81 elever. 
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Figur 17: Fördelning av strategier för talföljden 77 57 40 26. Bortfallet var 32,1 % (26 

svar). Det fanns tre elevsvar som inte gick att kategorisera utifrån Hargreaves et al.

(1999).
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Figur 18: Fördelning av strategier för talföljden 105 100 90 75. Bortfallet var 11,11 % (9 

svar), vilket var den lägsta bortfallet bland alla uppgifter för årskurs 6. Det var två 

elevsvar som inte gick att kategorisera utifrån Hargreaves et al. (1999).
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Figur 20: Fördelning av strategier för talföljden 25  18  12  7.  Bortfallet var 32, 1 % (26 

svar). Alla svar gick att kategorisera utifrån Hargreaves et al. (1999).

38

16

1

26

a

b

c

d

e

f

ej kategoriserbart svar

bortfall

Figur 19: Fördelning av strategier för talföljden 95 85 76 68. Bortfallet var störst på 

denna uppgiften. Bortfallet var 37,04 % (30 svar). I denna uppgift var det endast ett svar  

som inte gick att kategorisera.
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