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talmönster – en studie av elever i 
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Anna-Lena Ekdahl 

Sammanfattning 

Matematiken handlar i mångt och mycket om att lösa problem och se mönster. Talmönster är en viktig 

del inom algebran och aritmetiken och är det fenomen som jag i denna studie  vill undersöka elevers 

uppfattningar av. Syftet med föreliggande kvalitativa  studie är att skapa kunskap om elevers skilda 

sätt att erfara talmönster, såväl talföljder som visuella talmönster. Därutöver syftar studien till att 

identifiera  kritiska aspekter  utifrån de skilda sätt som talmönstren erfars av eleverna. 

Nio elever i årskurs 3 och 4 har intervjuats utifrån ett antal talmönster. Fenomenografin och 

variationsteorin utgör studiens teoretiska utgångspunkter och har använts för att analysera materialet. I 

analysen har förutom likheter och skillnader mellan  sätten att erfara, innehållet i elevutsagorna 

analyserats utifrån erfarandets referentiella och strukturella aspekt.   

Resultatet  av den fenomenografiska analysen har utmynnat i följande sex beskrivningskategorier: 

Jämn förflyttning, Konstant eller icke-konstant skillnad, Kombination av delar, Relation mellan vissa 

delar, Olika del- och helhetsstrukturer och Utöver angiven helhet. I analysen har de aspekter som 

eleverna fokuserat på varit vägledande för att skilja kategorierna åt och identifiera sex kritiska 

aspekter. En av dessa kritiska aspekter handlar om att urskilja att förhållandet mellan delarna i 

mönstret kan se olika ut. En annan kritisk aspekt är fråga om att kunna urskilja delarnas inbördes 

relation, relationernas förhållande till helheten och den icke angivna helheten. En tredje innebär att 

delarna behöver urskiljas samtidigt som helheten. Inte nödvändigtvis samtliga delar, men tillräckligt 

många för att se en regelbundenhet. 

Studiens resultat har gett didaktiska implikationer om vad eleverna  i en undervisningssituation 

behöver ges möjlighet att urskilja för att utveckla ett mer innehållsrikt och differentierat sätt att erfara 

talmönster.  

Resultatet diskuteras utifrån tidigare internationella undersökningar. Det förs även en diskussion om  

vad studiens resultat kan tillföra och  de didaktiska implikationer resultatet ger.  

Nyckelord 

Talmönster, talföljder, fenomenografi, variationsteori,  kritiska aspekter, algebra, aritmetik 
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Inledning 

Som handledare för ett matematikutvecklingsprojekt föddes hos mig tankarna om att med lärargruppen 

få till stånd ett samarbete mellan mig som forskare och skolpraktiken. Utvecklingsprojektet syftar till 

att förbättra elevernas måluppfyllelse i matematik och finansieras av Skolverket.  Lärarnas 

forskningsintresse ligger i att söka kunskap om sambandet mellan lärande och undervisning i 

matematik och dokumentera sina erfarenheter av undervisning och lärande gjorda i en learning study
1
. 

Mitt forskningsintresse består i att undersöka elevernas uppfattningar av det valda matematiska 

undervisningsinnehållet innan de formellt undervisats om det. Det valda matematiska området för 

utvecklingsprojektet, tillika uppsatsen, är talmönster. 

I den nya Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011a) står 

algebran som ett eget kunskapsområde under centralt innehåll och den har således fått en mer 

framskjuten plats än tidigare i kursplanen. Matematiska mönster är tillika en viktig aspekt av algebran. 

I årskurs 1-3  och 4-6 definieras kunskapsinnehållet som ”… hur mönster i talföljder och geometriska 

mönster kan beskrivas och uttryckas” (s.63-64). Resultatet i den internationella studien TIMSS, 

Trends in Mathematics and Science Study 2007 (Skolverket, 2008) visar att svenska elever har 

svårigheter inom området algebra och även geometri. De lyckas till viss del bättre inom aritmetik och 

taluppfattning. 

Mönster som introduktion till algebran förespråkas av flera forskare (se exempelvis Mason, 1996). 

Två andra forskare Zazkis och Liljedahl (2002) menar att det är otillräckligt att tala om algebra som ett 

begrepp utan det innefattar två perspektiv ” …algebraic thinking and algebraic symbolism” (s.398). 

Carraher och Schlimann (2007) har delvis en annan syn på algebran och argumenterar för early 

algebra begreppet. Early algebra skiljer sig från prealgebra då man inom prealgebra läggs stor vikt 

vid symboler, ekvationer, likhetstecknets betydelse och att transformera aritmetiska uttryck till 

algebraiska uttryck. I argumentationen för early algebra betonas istället sambandet mellan aritmetik 

och algebra: 

 The key idea behind this new view is that arithmetic is a part of algebra, namely that part that deals 

with number systems, the number line, simple function and so on (s.698) 

Med andra ord kan talmönster kopplas till taluppfattning inbegripet relationer inom och mellan tal 

samt tals egenskaper och är som jag ser det inte enbart kopplat till kunskapsområdet algebra. I 

matematikutvecklingsprojektet tillika denna studie läggs inte fokus på algebraiska representationer i 

samband med mönster.  

Talmönster har olika regelbundenheter som kan erfaras på skilda sätt. En viktig aspekt gällande 

talmönster är att se förbi den angivna mönstret och kunna fortsätta mönstret, fylla i en tom plats eller 

förutse en figur eller ett tal längre fram i sekvensen. I en sådan situation ombedes eleverna att uttrycka 

ett samband inom mönstret men även uttrycka mer generellt vad som förändras. När eleverna ges 

möjlighet att beskriva, konstruera och uttrycka sig om mönster på olika sätt utvecklar de sin förmåga 

att uttrycka sig i mer generella termer (Skolverket, 2011b). 

Enligt min erfarenhet som lärare möter elever ofta talmönster som lösryckta aktiviteter i skolan. Dessa 

aktiviteter kan komma i slutet av en lektion, som en lösryckt uppgift i läroboken utan samtal eller 

                                                      
1 Learning study är en praxisnära forskningsmetod där lärarna tillsammans med en forskare studerar sin 
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undervisning. Därtill handlar det oftast om att eleven ska fortsätta en sekvens genom att ange två eller 

tre påföljande tal, rita en figur eller färglägga ett upprepande mönster. Mina upplevelser stämmer väl 

överens med Hargreaves, Threlfall, Frobisher & Shorrocks-Taylor (1999) iakttagelser. De menar 

vidare att de  talföljder som eleverna möter i presenterade uppgifter oftast har karaktären av konstant 

ökning med fokus på mönster i multiplikationstabellerna. 

 

Eftersom talmönster är en viktig del av algebran, ett sätt att se och uttrycka mer generella samband, 

behöver vi mer kunskap om hur eleverna uppfattar talmönster. Jag vill därför i denna studie fokusera 

på och söka kunskap om elevers sätt att se talmönster och talföljder. I mina efterforskningar inom den 

svenska matematikdidaktiska litteraturen saknar jag en mer systematisk redogörelse för hur elever 

uppfattar talmönster. Därför ser jag att uppsatsen kan ge ett kunskapsbidrag till undervisande och 

blivande lärare i matematik. 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang är syftet med denna uppsats att bilda kunskap om på vilka 

kvalitativt skilda sätt elever i årskurs 3 och 4 erfar talmönster.  För att söka svar på frågan har jag 

intervjuat  nio elever utifrån olika slags talmönster, dels talmönster som de tidigare löst på ett skriftligt 

test och dels talmönster som presenterats vid intervjutillfället. Min studie syftar även till att söka svar 

på vilka kritiska aspekter som kan identifieras utifrån de skilda sätt på vilka talmönster erfars av 

eleverna och vilka didaktiska implikationer det kan ge.  

 

Definition av begrepp och avgränsning av 

forskningsfrågan 
Både benämningen talmönster och talföljd kommer att användas i föreliggande studie. Talmönster 

används som övergripande begrepp. Definitionen av talmönster kommer från Ahlström et al. (1996) 

”Med mönster i matematiken avser vi t ex en geometrisk form eller en talföljd som upprepas eller 

förändras på ett regelbundet sätt” (s.145). Talföljd är det begrepp jag kommer att använda i delar av 

översikten av tidigare forskning eftersom dessa resultat hänför till talföljder som uppfyller den 

formella definitionen. Utgångspunkten för den valda definitionen i min studie är att en talföljd är en 

ordnad mängd tal: ”A sequence is an ordered set of mathematical objects” (wolfram.mathworld, 

2012). I forskningsöversikten finns även hänvisningar till visuella talmönster. I min studie avser jag 

med visuella talmönster att eleverna har stöd i en illustration.  

 

Figur 1: Illustration av begreppen talmönster, talföljder och visuella talmönster. Talmönster ska ses som en 

övergripande definition. 

I studien avser jag inte att analysera hur elevernas sätt att erfara talmönster kan kopplas till algebraiska 

representationer. 

TALMÖNSTER 

TALFÖLJDER 
VISUELLA 

TALMÖNSTER 
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Bakgrund 

Inledningsvis kommer mönster inom matematiken att definieras och diskuteras i ett vidare 

sammanhang. Sedan redogörs, definieras och resoneras det  kring olika slags talmönster. Därefter 

redogörs för internationella studier kopplade till talmönster. Vidare diskuteras generalisering i 

samband med talmönster. I de två avsnitt  som sedan följer kommer reflektioner angående aritmetiken 

och de relationer mellan aritmetiken och algebra som är relevanta för min studie. Avslutningsvis 

beskrivs den fenomenografiska ansatsen och variationsteorin, vilka likaså kommer att vara verktyg för 

min analys. 

Mönster  
I vår vardag möter vi mönster utan att tänka så mycket på hur dessa mönster är uppbyggda. Vi möter 

även mönster i naturen i form av symmetrier, former och strukturer. Estetiska värdena är starkt 

sammankopplade med mönster och arkitektur. Mönster förknippas kanske oftast med geometriska 

mönster och talmönster, men även med musik, bokstäver och ord, i bilder i anslutning till tabeller och 

som konstruktioner. Redan små barn erfar mönster i olika sammanhang när de exempelvis sorterar och 

klassificerar föremål. De trär ett halsband på en tråd med olikfärgade pärlor ibland i form av en 

regelbundenhet, i ett mönster som upprepas.  

Mönster är starkt sammankopplat med matematiken och Mouwitz (2004) definierar matematik som: 

”Vetenskapen om mönster i vid mening och de problem man ständigt formulerar i sökande efter dessa 

mönster i naturen, i medvetandet och i livet i övrigt.” (s. 20). I ett mönster iakttar man olika 

förhållanden och relationer. Ett förhållande kan vara delar emellan och ett annat mellan delarna och 

helheten. 

Talmönster  

Nedan gör jag ett försök att definiera och exemplifiera de talmönster som är relevanta i föreliggande 

studie. Det skulle ha hjälpt min analys om jag i litteraturen hade funnit framställningar som delat in 

talmönster i distinkta, väldefinierade grupper som samtidigt täckte alla möjliga talmönster. Det jag har 

funnit kan dock mer betraktas som beskrivningar av ett urval av olika slags talmönster. I vissa fall är 

dessa beskrivningar väldefinierade definitioner som i fallet med aritmetiska och geometriska 

talföljder, men i andra fall saknas en klarare definition.  

De matematiska mönster som förekommer i denna studie består av en geometrisk form eller en talföljd 

som förändras med någon form av regelbundenhet. Mönster som bygger på antal och tal kan gestaltas 

med föremål, klossar, stickor, geometriska figurer eller siffersymboler. Hur olika slags talmönster 

delas upp och definieras varierar till viss del. En uppdelning av talmönster som två forskare gör lyder 

enligt följande: talmönster, geometriska mönster, mönster inom data och kalkylering, linjära och 

kvadratiska mönster och  upprepande mönster (Zazkis och Liljedahl, 2002).  En annan forskare vid 

namnet Threlfall (1999) förklarar upprepande mönster (repeating patterns) som ett mönster som har 

en cyklisk struktur, där en sekvens av mönstret urskiljs och upprepas successivt. De upprepande 

mönstren kan bestå av former, bokstäver eller tal. Det som skiljer ett upprepande mönster med tal, 

exempelvis 1,2,3,1,2,3… från ett talmönster är att i ett talmönster är de numeriska värdena på talen 
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viktiga. Han förklarar det med att i exemplet ovan (1,2,3,1,2,3) kan talen bytas ut mot bokstäver eller 

former till exempel ○◊∆○◊∆○◊∆ och ändå inte fråntas sin struktur. 

Vad finns det då ytterligare för definitioner och kategoriseringar av talmönster? I Lgr11 (Skolverket, 

2011a) anges inte vilken slags mönster eleverna ska kunna konstruera, beskriva och uttrycka. Det som 

anges i det centrala innehållet för årskurs 4-6 är ”Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan 

konstrueras, beskrivas och uttryckas”(s.33). I Kommentarmaterialet till kursplanen  ges exempel som 

återkommande geometriska figurer eller mönster som växer symmetriskt (Skolverket, 2011b). PRIM-

gruppen
2
  gör i Analysschemat i matematik för åren före skolår 6, följande kategorisering av talföljder:  

 mönster där skillnaden mellan talen är lika: 2, 4, 6, 8, 10  

 mönster där skillnaden mellan talen ökar med ett för varje steg: 1, 2, 4, 7, 11  

 mönster där varje tal bildas av att det föregående talet multipliceras med två: 1, 2, 4, 8, 16  

 och slutligen mönster där talen bildas genom att talen 1, 2, 3, 4 multipliceras med sig själv   

(Skolverket, 2009, s.34).  

En form av talmönster som inte nämns i Analysschemat är mönster liknande Fibonaccis talföljd (1, 1, 

2, 3, 5, 8, 13, _ ), där det följande talet konstrueras av de två föregående. Sådana talföljder benämns 

rekursiva talföljder (Berglund, 2009).  

I annan svensk matematiklitteratur återfinns följande definitioner: I en aritmetisk talföljd har varje nytt 

tal en ökning med ett konstant värde  (Berglund, 2009). Kiselman och Mouwitz (2008) väljer en 

snarlik definition där en aritmetisk talföljd är sådan att ”… differensen mellan ett godtyckligt element 

(utom det första) och närmast föregående alltid är lika stor” (s.109). Strukturen för den aritmetisk 

talföljden 1, 5, 9, 13, 17, 21 där  differensen mellan talen är lika med 4 skulle kunna illustreras på 

följande sätt: 

 

Aritmetisk/linjär  

Talföljd 1       5       9      13     17      21 

 

  differens             4       4       4        4         4      

 

   

I engelskspråklig litteratur används benämningen linjär talföljd och den definieras som:  ”A linear 

sequence is a sequence where the difference between successive terms is constant.” (Hargreaves et 

al.1999 s.72). Definitionen stämmer överens med den som de svenska författarna ger den aritmetiska 

talföljden. 

 

En geometrisk talföljd definieras som en ”… talföljd sådan att kvoten mellan vilket element som helst 

(utom det första) och det närmast föregående alltid är lika stor” (Kiselman och Mouwitz, 2008, s.110).  

En geometrisk talföljd med kvoten 2 skull kunna illustreras på följande sätt: 

 

Geometrisk 

Talföljd 5       10       20       40        80  

 

       Kvot             2         2         2          2 

  

I flera engelska studier skiljer man på talföljder som linjära eller kvadratiska. Hargreaves et al. (1999) 

definierar en kvadratiskt talföljd enligt följande: ”Quadratic sequences are those where the difference 

                                                      
2 Gruppen för bedömning av kunskap och kompetens i matematik vid Stockholms Universitet. 



5 

 

of the differences – that is, the second difference –is constant” (s.75). I en kvadratisk talföljd är den 

första differensen linjär och den andra differensen konstant (Berglund, 2009).  

 

Kvadratisk 

Talföljd 1          4          8          13         19 

 
   Linjär                 3           4              5             6              

            
   Konstant          1              1            1 

 

 

Avseende talmönster då eleverna får stöd i en bild, återfinns ett antal figurer där antalet rutor 

alternativt storleken på figuren ändras succesivt utifrån en additiv struktur. Rutorna i figurerna kan ha 

samma färg eller ha olika färger. Respektive figurerna i sekvensen kan ibland betecknade med 

nummer, men ibland anges inte numret i anslutning till respektive figur. Växande mönster med  en 

additiv struktur kan också vara konstruerade genom att en komponent ökar i antal medan den andra 

komponenten eller färgen hålls konstant (Papic & Mulligan, 2007). 

Det finns också talmönster som illustreras som ett geometriskt mönster Dessa illustrationer är tänkta 

att vara ett stöd för att kunna göra generaliseringar (Ahlström et al. , 1996). Ett växande mönster 

(Papic & Mulligan, 2007) ökar alternativt minskar systematiskt och kan exempelvis gestaltas i 

triangeltal med prickar som är grupperade enligt nedan. 

 

 

 

 

Triangeltal som exemplifierats ovan men även kvadrattal och rektangeltal är talmönster som kan 

illustreras med geometriska figurer och uttryckas med en formel eller i form av ett generella samband.  

Sammanfattningsvis är terminologin och definitionerna inte i sig själva otydliga, men det är 

exempelvis inte tillräckligt att dela in talmönster i aritmetiska och geometriska talmönster eftersom det 

finns talmönster uppbyggda på andra sätt och utifrån andra regler. I föreliggande studie används 

termen aritmetiskt talmönster inte termen linjärt talmönster. I övrigt används så väl PRIM-gruppens 

definitioner som de mer korrekt matematiska definitionerna: rekursiva, geometriska och kvadratiska 

talmönster. De visuella talmönster som används i studien har en additiv struktur och ändras succesivt, 

alternativ genom att en komponent ökar i antal medan den andra komponenten eller färgen hålls 

konstant. 

Efter dessa exempel på definitioner av talmönster som är relevanta för min studie kommer nu tidigare 

didaktisk forskning om talmönster att redovisas.  

Tidigare forskning/ Litteraturöversikt 

Talföljder 

Hargreaves et. al (1999) skriver att talföljder vanligen presenteras i läroböcker som en lösryckt 

aktivitet eller uppgift. Mest förekommande är att eleverna ska fortsätta en påbörjad linjär talföljd eller 

att fylla i det som saknas i en sekvens. Eleven ska iaktta ett förhållande mellan talen och komplettera 

med det som saknas. Talmönstrets uppbyggnad innebär att mönstret oftast ökar eller minskar med 

samma värde och fokus ligger ofta på mönster i multiplikationstabellen.  
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Hargreaves, Shorrocks-Taylor & Threlfall (1998) och Hargreaves et al. (1999) har utifrån en 

omfattande studie med drygt 300 elever funnit ett antal strategier som elever mellan 7 och 11 år 

använde för att analysera och beskriva linjära och kvadratiska talföljder. En strategi bestod av flera 

processer som användes för att lösa ett problem med talföljder. Hargreaves et al. (1999) förklarar 

processer som handlingar som används för att kunna tillämpa en strategi och exemplifierar det med att 

räkna uppåt, som blir en möjlig handling i en strategi då det används för att räkna skillnaden mellan 

två tal i en talföljd. Med de olika strategierna kunde eleverna förstå talmönstrets egenskaper, 

regelbundenhet och/eller förhållande inom mönstret. Det framkom att eleverna nyttjade olika strategier 

för att beskriva talföljder. De strategier som eleverna använde i undersökningen var
3
:  

 söka efter skillnader mellan talen (t ex. 2, 5, 8, 11, 14) 

 söka efter differensen mellan skillnaderna (t ex. 2, 4, 7, 11, 16) 

 söka efter multiplikationstabeller (t ex. 3, 6, 9, 12 även samband med 4, 7, 10, 13) 

 söka efter talens egenskaper (t.ex. udda och jämna tal) 

 söka efter egenskapen i skillnaden (t ex. i talföljden 2, 5, 10, 17, 26 tittar man efter skillnaden 

men ser att den inte är lika och letar istället efter andra egenskaper så som udda och jämna tal.) 

 kombinera tal för att skapa andra tal (t ex. 2, 5, 7, 12, 19) 

 

Vissa elever använde sig av strategierna på ett flexibelt sätt, medan andra tog första bästa strategi eller 

förlitade sig på enbart en strategi. Flexibiliteten i strategival ökade med stigande ålder, men det 

framkom tydligt att många av de äldre eleverna även de nyttjade ett begränsat antal strategier. En 

förklaring menar forskarna var att eleverna saknade erfarenheter av varierade uppbyggda talmönster 

(Hargreaves et. al.1998). Frobisher och Threlfall (1999) liksom Heiberg Solem, Alseth och Nordberg 

(2011) poängterar vikten av att elever i undervisningen ska möta talföljder uppbyggda med olika 

strukturer. Ett exempel på hur det kan iscensättas är att låta eleverna få möta mer öppna talföljer som 

innehåller endast de två första talen. Eleverna kan på så vis upptäcka flera möjliga fortsättningar och 

del- och helhetsstrukturer och uppmanas förklara vilka regler som ligger till grund för respektive 

talföljd.  Carraher och Schliemann (2007) hänvisar till Bob Davis` (1967)´”guess my rule” och 

resonerar på ett liknande sätt om att ge elever tillfällen att gissa regeln som personen använt i 

konstruktionen av talföljden.  

Elever i studien gjord av Hargreaves et al. (1999) fick i uppgift att utifrån en given talföljd avgöra om 

det var en talföljd eller inte och beskriva denna. Flera elever lyckades väl med dessa uppgifter. På 

uppmaning att skapa egna talföljder och beskriva en regel för talföljdens uppbyggnad dominerade 

talföljder av multiplikativ struktur, det vill säga som en multiplikationstabell. Liknande resultat visar 

studier gjorda av Zazkis och Liljedahl (2002) där lärarstudenter uppmanades skapa egna talföljder. De 

talföljder som valdes var aritmetiska talföljder inom lågt talområde och av multiplikativ karaktär, i 

form av multiplikationstabeller. När deltagarna uppmanades att komma med andra förslag valde 

många talföljder inom högre talområde eller talföljder som ökade respektive minskade men 

fortfarande med en struktur utifrån en konstant skillnad mellan talen.  

De hinder som var tydliga i Hargreaves et al. (1999) studie med 7-11åriga elever var  den aritmetiska 

osäkerhet som somliga elever visar i operationer med tal, vilket blir tydligt i lösningar och 

beskrivningar av talföljder. Ett annat hinder utgjordes av det faktum att vissa elever fastnar i icke 

ändamålsenliga strategier, däribland att söka efter skillnaden mellan talen. Forskarna menar att 

eleverna behöver möta en vidd och en variation i urval av talmönsters uppbyggnad och uppgifter.  

 

                                                      
3 Se sidan 82 i Hargreaves, Threlfall, Frobisher & Shorrocks-Taylor (1999). 
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Visuella talmönster 

För att nu övergå till studier gjorda på talmönster som bygger på antal och tal och gestaltas med 

föremål, brickor och klossar har Papic och Mulligan (2007) undersökt 4-6åringars förmåga att se och 

beskriva strukturer i mönster. I en interventionsstudie insamlades data, under ett och ett halvt år, i 

syfte att se hur barnen konstruerade och uppfattade olika slags mönster som upprepades och växte. Ett 

växande mönster ökar systematiskt och denna slags mönster hade barnen i studien inte fått 

introducerat. Det som skiljde de barn som kunde fortsätta och beskriva ett växande mönster från de 

som inte kunde var att de som misslyckades såg varje del som ett isolerat objekt på liknande sätt som i 

ett upprepande mönster. Studien visar att barn bör utmanas att möta olika slags mönster och även mer 

komplexa mönster betydligt tidigare än vad som av tradition erbjuds i förskolan (Papic & Mulligan, 

2007). 

Warren och Cooper (2007) undersökte hur lärares agerande i undervisningen och hur lärares 

instruktioner kan vara ett stöd för yngre elever att finna okända steg och positioner i växande mönster. 

Fokus i studien var på de växande visuella mönster och hur elever i 8-årsåldern kunde generalisera 

sina kunskaper om dessa mönster. Eleverna skulle med ord beskriva och generalisera visuellt växande 

mönster, beträffande dess position i mönstret. Forskarna menar att om eleverna ombeds att formulera 

relationen mellan mönstrets delar kan detta vara ett stöd för att använda denna generalisation för att 

beskriva steg i mönstret för andra positioner. På så vis erfar de ökande mönster som en funktion (som 

en relation mellan mönstret och dess position). I studiens resultat beskrevs även vad som visade sig 

vara hinder för att eleverna skulle förstå och kunna beskriva växande mönster. Till en början såg 

många av eleverna endast variationen i mönstret, det vill säga att de fokuserade endast på en 

komponent. Ett vanligt förekommande exempel på detta var att eleverna uttryckte att mönstren växte 

och växte och att de såg endast en additiv ökning, men de beskrev inte hur mönstret förändrades. I 

dessa situationer framkom lärarens handling som avgörande, eftersom lärarens uppföljande frågor 

hjälpte eleverna att sätta ord på vad som förändrades och med vilken regelbundenhet förändringen 

visade sig.  Eleverna hade också svårigheter när de skulle skriva ned sina beskrivningar av hur 

mönstret växte. Ytterligare en svårighet som forskarna observerade var att elever blandade ihop den 

ordinala och den kardinala aspekten när de beskrev det växande mönster, det vill säga vilken placering 

figuren hade i mönstret och antalet former i figuren. Resultatet visar att många elever har svårt att 

uppfatta och beskriva växande mönster, i synnerhet mönster där en position är tom (exempelvis att det 

fattas, eller finns en lucka i mönstret). 

Generalisering 

I ovan beskrivna forskningsnedslag har generalisering i samband med talmönster lyfts fram. Likväl 

ges under denna rubrik ytterligare en redogörelse för generaliseringsbegreppet i samband med 

talmönster. 

Warren och Cooper (2006) gjorde en klassrumsstudie med 9-åriga elever avseende upprepande 

mönster som bestod av former med en cyklisk struktur som upprepas succesivt. De ville undersöka hur 

eleverna förstod hur ett talmönster fortsatte, hur de upptäckte och identifiera den upprepade sekvensen 

samt hur de lyckades skapa egna mönster. Med detta som utgångspunkt såg forskarna att eleverna 

genom att få en medveten undervisning med mer betoning på generalisering och av hur mönstret 

fortsätter utöver den angivna sekvensen att eleverna kunde upptäcka samband mellan storheter och  

mer komplexa matematiska begrepp än vad som kan förväntas i denna åldersgrupp.  
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För att se ett talmönsters regelbundenhet och mening behövs förmågan att se delarnas inbördes 

relation och hur delarna förhåller sig till helheten och utöver helheten. Med andra ord att på något sätt 

uttrycka ett mer generellt samband om mönstret kan vara ett sätt att generalisera. Generalisering 

förklaras som en härledning av en allmän slutsats från enskilda exempel (Nationalencyklopedin, 2012) 

Inom matematiken definieras generalisering som ett ”påstående med mer utsträckt giltighet än det 

givna påståendet” (Kiselman & Mouwitz, 2008, s.126), en definition som också kan tillämpas på den 

process det innebär att generalisera. Hagreaves et al. (1998) uttrycker sig enligt följande avseende 

generalisering i samband med elevers möten med talmönster: ” …children should be able to go 

beyond what is given to make sense of the pattern, in order to work with it” (s.319). I samband med 

sin studies resultat menar de vidare att med hjälp av de strategier som eleverna använde kunde de göra 

vissa former av generaliseringar, det vill säga ett generellt uttalande utifrån mönstrets egenskaper, 

regelbundenhet och delarnas förhållande till varandra och helheten. För att förtydliga vad de menade 

med ett uttalande som de inte ansåg vara av generell karaktär gavs exemplet talmönstret 2, 4, 7, 11, 16 

vilket en elev kunde beskriva som att skillnaden i talföljden var 1 sedan 2, 3 och 4. Ett uttalande av 

mer generaliserande karaktär kunde vara att skillnaden mellan talen i talföljden ökar med 1 hela tiden. 

Orton och Orton (1999) menar utifrån egen forskning och resultat från tidigare studier att de flesta 

elever i åldrarna 11-15 år klarar av att fortsätta påbörjade talföljder, men har svårare att förutse ett tal 

längre fram i talföljden. Många har likaså problem att förklara talföljdens uppbyggnad. Dock visar det 

sig att den muntliga förklaringen är lättare att ge än den skriftliga. Den mest frekventa förklaringen var 

liksom Hargreaves et al. (1998) beskrivningar av typ skillnaden mellan tal i talföljden. Båda 

poängterar att denna slags förklaring inte är tillräcklig utan rent av kan ses som vilseledande och gör 

det svårt för eleven att ge en generell regel för talföljden. Något som de menar på sikt missgynnar det 

algebraiska tänkandet.  

I Orton och Ortons (1999) liksom Warren och Coopers (2007) undersökningar framkom det tydligt att 

för elever är det betydligt enklare att fortsätta ett mönster än att själv beskriva ett mönster. Warren och 

Cooper (2007) argumenterar för att lärarens sätt att ställa frågor och få eleverna att förfina och 

förtydliga beskrivningarna under lektionen och i de enskilda samtalen visade sig vara stödjande för att 

eleverna skulle beskriva mönstren på tydligare sätt. Eleverna hade betydligt lättare att muntligt 

uttrycka en generalisering än att uttrycka den i skrift. En annan notering som gjordes var att fler elever 

saknade matematiska begrepp för att på ett distinkt sätt beskriva ett ökande mönster. Zazkis och 

Liljedahl (2002) drar utifrån sin studie med lärarstudenter slutsatsen att just ett flexibelt sätt att hitta, 

se och uppfatta ett mönster (avser i deras studie linjära och upprepande mönster) stödjer förmågan att 

uttrycka mönstret med algebraisk uttrycksform. 

Redan yngre elever gör generaliseringar. Carraher och Schlimann (2007) ger ett tydligt exempel på 

detta fenomen från en studie genomförd av Carpenter, Frank och Levi (2003):  

“When you add zero to a number you get the number you started with.“ ”When you subtract a 

number from itself you get zero”. “When you multiply two numbers , you can change the order of the 

numbers.”(s.680) 

Carraher, Schliemann, Brizuela och Ernst (2006) uttrycker sambandet mellan aritmetik och algebra på 

ett liknande sätt som ovan: “… arithmetic has an inherently algebraic character in that it concern 

general cases and structures that can be succinctly captured in algebraic notation…” (s.89). Utifrån 

deras longitudinella interventionsstudie med 9-10åringar som syftade till att se hur elevers algebraiska 

tänkande utvecklades när de introducerades för algebraiska strukturer och representationer visade 

resultatet att eleverna utvecklade en god förmåga att använda algebrasikt tänkande och algebraisk 

representationer betydligt tidigare än vad som är vanligt enligt amerikanskt curriculum. I Zazkis och 

Liljedahls (2002) studie framkom att lärarstudenterna använde sig av olika sätt att uttrycka sina 
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upptäckter och generella samband utan att alltid använda algebraiska uttryck. Forskarna menar att bara 

för att deltagarna inte använde den algebraiska uttrycksformen utesluter det inte att deltagarna tänkte 

algebraiskt i olika situationer.  

I den svenska matematikdidaktiska litteraturen understryks den språkliga aspekten i samband med 

mönster. Bergsten, Häggström och Lindberg (1997) argumenterar för att när eleverna beskriver 

mönster med ord blir de bättre på att se olika mönsters uppbyggnad och gå från det specifika till det 

generella. Dessa språkliga redogörelser av upptäckter är betydelsefulla för att senare kunna göra mer 

algebraiska beskrivningar. Förmågan att språkligt och även med andra uttrycksformer uttrycka sina 

kunskaper inom algebra på ett mer generellt sätt  finns tydligt framskrivet i nya kursplanen för 

matematik (Skolverket 2011a) där eleverna ska utveckla sin förmåga att konstruera, beskriva och 

uttrycka mönster i talföljder och geometriska mönster.   

Aritmetik 

Nedan ges utifrån en välkänd svensk studie av Dagmar Neuman (1987) och en argumentation av 

Lakoff och    ez (2000) ett resonemang kring vad som krävs för att utveckla grundläggande 

färdigheter inom artimetiken.  

I Neumans (1987) fenomenografiska studie diskuteras vad som skiljer elevers sätt att erfara 

aritmetiska operationer (främst inom talområdet 1-10) och vad som krävs för att eleverna ska utveckla 

grundläggande talfakta och inte fastna i ett uppåt- och nedåträknade på talraden. Utifrån Neumans 

resultat gör Marton och Booth (2000) en hierarkisk kategorisering av de skilda sätten att erfara talen 

och vilka kvalitativt skilda sätt det finns mellan dem. Att erfara ett antal föremål visuellt behöver inte 

betyda att det urskiljs som ett tal utan just som ett mönster. Det är tillräckligt att föremålen, prickarna 

eller fingrarna är ordnade på ett välbekant sätt. Det som däremot krävs för att eleven ska lära sig 

talfakta är att talens numeriska innebörd behöver urskiljas. De enskilda delarna bildar en ordnad 

uppsättning tal där den kardinala (antal föremål) och ordinala aspekten (talens placering i förhållande 

till varandra) urskiljs.  

Tals relationer handlar bland annat om att erfara ett tal som en del av en större tal, det vill säga en 

helhet och som summan av två mindre tal. Talet 7 är summan av 1 och 6, 2 och 5, 3 och 4, men 7 är 

också en del av talet 8, 9 och 10. Just förmågan att erfara tal, inom talområdet 0-10 med dess 

variationer ger eleverna möjlighet att hantera situationer där två tal (delarna alternativt helheten och en 

del) är kända och den okända delen ska finnas. Detta erfarande är avgörande för at utveckla talfakta, 

något som även får anses viktig när elever arbetar med exempelvis talföljder. Det handlar inte om att 

traggla övningspapper med uppgifter  och lära sig fakta utantill utan istället handlar det om erfarandets 

beskaffenhet och struktur. Talens relationer behöver enligt Marton & Booth (2000) erfaras med 

sinnena. 

Studien visar att de elever som såg fingertalens struktur, det odelade femtalet (exempelvis som såg 7 

som en hel hand och två fingrar), talens ordinala och kardinala aspekt samtidigt och förhållanden 

mellan tals del och helhetsrelation, utvecklade en större säkerhet i sina räknefärdigheter. De såg inte 

bara fingrarna som ett mönster eller en bild utan de såg även att delarna tillsammans bildade en helhet. 

Det fanns en tydlig skillnad mellan de barn som räknade varje finger ett och ett och de som såg på en 

hands fingrar som helhet utan att behöva räkna varje enskilt finger. De såg det femte fingret (tummen) 

som just det femte fingret i ordningen men också att det var 5 fingrar som antal (Marton & Booth, 

2000). 
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Lakoff och    ez (2000) förklarar den kognitiva förmåga som krävs för att utveckla aritmetiska 

färdigheter utifrån ett antal metaforer. De slags metaforer som forskarna förespråkar i samband med att 

utveckla färdigheter i de fyra räknesätten är metaforer som inte kräver några direkta instruktioner för 

att förstå. Metaforer som ”allow you to project from everyday experiences (like putting things into 

piles) onto abstract concept (like addition)” (s.52). De kallar denna typ av metaforer grounding 

metaphors . De fyra metaforer som benämns som grounding metaphors är: Aritmetics As Object 

Collection (Objektsmetaforen), Arithmetic As Object Construction (Konstruktionsmetaforen), 

Arithemtics as motion along a Path (Vägmetaforen) och The Measuring Stick Metaphor 

(Mätmetaforen)
4
. I Objektsmetaforen ses tal som en samling föremål. Det vill säga ett antal föremål 

där man kan lägga till föremål till den ursprungliga mängden, där finns ett samband mellan addition 

och att man adderar föremål till en mängd . På samma sätt gällande subtraktion, då man subtraherar 

genom att ta bort ett antal föremål från en ursprunglig mängd. Objektsmetaforen har fokus på talens 

kardinalitet och besvarar frågan hur många? Den andra metaforen; Konstruktionsmetaforen åsyftar vad 

tal består av och hur talen kan delas upp på olika sätt. Den abstraktion som krävs för att förstå att tal 

kan delas in i andra tal. Dessa tal kan genom en aritmetiska operation ”passas ihop” och formar 

helheten. Vägmetaforer däremot ser tal som platser. Det som utmärker metaforen är talens placering i 

förhållande till varandra , hur långt det är mellan talen och att det sker en rörelse eller någon slags 

förflyttning från ett tal till ett annat tal. Talens ordinalitetsaspekt är i fokus i Vägmetaforen. Den fjärde 

metaforen: Mätmetaforen ser tal som uppmätta enheter, det vill säga att den knyter tydligt an till 

mätning. En sträcka kan mätas genom att placera längdenheter efter varandra och sedan räkna hur 

många enheter sträckan har. Längdenheten kan ses som en distans eller ett avstånd mellan två tal. 

Exempelvis i subtraktionen 8-3 är avståndet / skillnaden 5 mellan 8 och 3.Ytterligaren ett exempel på 

Vägmetaforen kan gestaltas med: 4 som är dubbelt så mycket som 2. Lakoff och    ez (2000) betonar 

att det behövs fler än en metaforer för att förstå aritmetikens beskaffenhet.  

Så väl relationen mellan tal och relationen mellan talen och helheten är en förutsättning för att se 

strukturer enligt Neumans studie, vilket inte enbart gäller i samband med räkneoperationen utan även 

är avgörande i urskiljandet av talmönster. De ovan beskrivna metaforerna (Lakoff och    ez, 2000) 

kan även de kopplas till vad elever urskiljer för slags strukturer i möte med talmönster. Så väl 

Neumans (1987) som Lakoff och    ez´ (2000) studier kan tydligt knyta an till denna studie.  

Aritmetik och Algebra 

Carraher et. al (2006) skriver att historiskt har aritmetiken och algebran setts som två skilda ämnen 

inom matematiken, där algebran introducerats senare än aritmetiken. På de nivåer i 

utbildningssystemet där elever eller studenter läst fler olika matematikkurser har de båda ämnena av 

tradition skilts åt. Flertalet studier visar att elever och studenter i olika åldrar har upplevt algebran som 

svår och otillgänglig. Traditionen som  existerat  har varit att de aritmetiska kunskaperna ska föras 

över till algebraområdet där de på olika sätt ska generaliseras, vilket inneburit att de artimetiska 

kunskaperna utgjort en nödvändig grund för att närma sig algebrans abstrakta symbolspråk. Carraher 

et al (2006) hävdar att eleverna har svårt att se att vissa procedurer och sätt att lösa ett problem som 

fungerade väl i anslutning till aritmetiken, men inte är tillämpbara när de möter liknande problem i 

algebran. Fler forskare  exempelvis Mason (1996) har de senaste åren förespråkat att inte se algebran 

och aritmetiken som skilda domäner utan som att algebran är integrerad i aritmetiken. Mason (1996) 

argumenterar för  att matematiken ska lägga ett större fokus på att generalisera i matematiken, inte 

                                                      
4 Den svenska översättningen av metaforerna från Kilhamn (2011) 
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endast generalisering kopplat till algebra. Algebraiska resonemang i undervisningen från tidig ålder, 

anser han kan ge den fördjupade förståelsen för matematiken som behövs för att klara av när algebran 

blir mer komplicerad i högre algebrakurser. Stephen (2007) är en av dem som även han ifrågasätter 

gapet mellan de båda domänerna aritmetik och algebra. Han menar att aritmetiken ansetts som ett 

huvudområde inom matematiken och i allt för stor utsträckning har handlar om regler, metoder, 

procedurer och att få fram rätta svar. Många har uppfattat mötet med algebran på ett liknande sätt med 

just regler och procedurer. Istället säger han att ”Avsikten är att vi ska se på aritmetikens inneboende 

algebraiska struktur.” (s.35). Stephen visar exempel på hur talmönster, relationer mellan tal och 

generaliseringar av numeriska utsagor i tidigare skolår ger goda förutsättningar för elever att senare 

erövra den mer formella algebran. Häggström (2011) argumenterar på ett liknande sätt för en god 

taluppfattning som grund för algebran och menar att elever ska i undervisningen ges möjlighet att 

utveckla en som han säger ”… strukturell aritmetisk kompetens” (s.139). Aritmetiken ska inte ha 

enbart ha fokus på proceduren att räkna ut ett svar, utan även utvidgas till att se samband och 

undersöka talen och räkneoperationerna i sig. I sökande efter strukturer i mönster behöver eleverna ges 

rika möjligheter att finna och beskriva talmönsters egenskaper i mer generella termer. Häggström 

söker stöd i Kieran (2007) som redovisar forskningen som visar att det är gynnsamt för yngre elever 

att återkommande och under lång tid upptäcka och beskriva generella drag i talmönster utan formella 

krav på att beskriva det med algebraiska representationer. Elever som kan förstå aritmetiken på ett 

fördjupat sätt genom att förklara och argumentera för hur de använder räkneoperationer och tals 

egenskaper har lärt sig mycket av det som kännetecknar algebran.  

Efter dessa nedslag i den internationella forskningen kring talmönster såväl talföljder som visuella 

talmönster och resonemangen kring generalisering, aritmetik och dess koppling till algebran kommer 

jag nu att gå vidare och redogöra för den fenomenografiska ansatsen och dess utveckling mot 

variationsteorin.  

Fenomenografi 
Fenomenografin beskrivs av Marton  och Booth (2000) som en forskningsansats. Den har en tydlig 

empirisk inriktning och har sitt ursprung i pedagogisk forskning vid Göteborgs universitet på 1970-

talet. Fenomenografin  har ett tydligt fokus på hur den lärande individen erfar det som lärs och vilka 

kvalitativt skilda sätt som finns att erfara ett fenomen.  

Fenomenografins ontologiska ställningstagande, det vill säga hur fenomenografin anser att världen är 

beskaffad, innebär att världen och individen inte är åtskilda. Denna icke–separerade relationen mellan  

individen och världen innefattas av att individen erfarande av världen: ”…erfarandet är till sitt väsen 

icke-dualistiskt” (Marton  & Booth 2000, s.160). Med icke-dualistiskt menar författarna att de 

beskrivningar som görs av erfarande inte är psykologiska men inte heller fysiska.  Det ligger  således 

inte i mitt forskningsintresse  att redogöra för de processer och tankestrukturer som eleverna har 

separat från att redovisa talmönsters olika karaktärer. Istället ligger mitt fenomenografiska 

forskningsintresset i att beskriva den interna relationen mellan individen och fenomenet, alltså på vilka 

skilda sätt elever erfar olika talmönster som de ställs inför.   

Inom fenomenografin skiljer man på första och andra ordningens perspektiv. Ett påstående om ett 

fenomen eller om en specifik situation anses vara ett första ordningens perspektiv. Utifrån ett andra 

ordningens perspektiv däremot tas utgångspunkten i andra människors sätt att erfara det specifika 

fenomenet eller situationen (Marton, 1981). Det fenomenografiska forskningsintresset ligger 

följaktligen i att som forskare, utifrån andra ordningens perspektiv, ta den lärandes perspektiv och 
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beskriva fenomen i världen såsom andra människor ser och förstår den. Fenomenografin är sålunda en 

beskrivande ansats där forskaren söker innebörder i det som människan erfar av ett specifikt fenomen 

och sedan  beskriver dessa innebörder. Den fenomenografiska ansatsen har sedan 1970-talet befunnit 

sig i ständig utveckling och har tagit olika vägar. 

Fenomenografi och variationsteorin  

En av grundfrågorna inom fenomenografin har varit och är fortfarande varför somliga lär sig bättre än 

andra (Marton & Booth, 2000). Pang (2003) resonerar kring skillnaderna mellan den ursprungliga 

fenomenografin och den utveckling som skett mot en mer teoretiserad form av fenomenografin, det 

vill säga mot variationsteorin. De främsta skillnaderna är att i den tidigare fenomenografin beskrivs 

”endast” de begränsade antal kvalitativa sätt på vilka människor erfar ett specifikt fenomen i världen i 

eller utanför en skolkontext. Utvecklingen har gått mot att utöver de skilda sätten att erfar även 

fokusera på uppfattningarnas beskaffenhet och struktur. År 1997 gav Marton och Booth ut boken 

Learning and awareness där de gjorde analyser av ett stort antal tidigare genomförda 

fenomenografiska studier med ett tydligare fokus på hur kunskap om pedagogiska kritiska skillnader 

mellan olika sätt att erfara kan bidra till att undervisningen förbättras. Denna bok blev starten på ett 

teoretiska ramverk med en tydlig didaktisk inriktning (Runesson & Kullberg, 2011).  

Enligt fenomenografin och variationsteorin är lärandet alltid kopplat till ett innehåll, det vill säga att 

lärandet alltid ställs i relation till något (Runesson, 2006). Variationsteorin har fokus på att stödja 

lärande och få den lärande att urskilja andra, fler och/ eller nya aspekter av ett fenomen som den 

lärande inte kunnat urskilja tidigare och sålunda erfara fenomen på ett mer innehållsrikt sätt. Teorin 

har en tydlig koppling till lärande och undervisningen i en skolkontext.  

Nedan kommer jag att fortsätta diskutera det som kännetecknar fenomenografin och variationsteorin, 

och som är relevant att belysa utifrån studiens forskningsfrågor. Därefter kommer ett antal begrepp 

också mer utförligt att beskrivas. 

Uppfatta – sätt att erfara 

Uppfattnings-begreppet har varit och är centralt inom fenomenografin. Alexandersson (1994) menar 

att termen uppfattning användes mer frekvent under 1980-talet. I slutet av 1990- talet i samband med 

att fenomenografin tog riktningen mot variationsteorin är termen erfarande mer vanligt.  

Erfarande definieras som:”… en intern relation mellan person och värld (eller någonting i världen) ” 

(Marton & Booth 2000, s.160). I flera fenomenografiska studier används uppfatta och erfara som 

synonyma termer. I föreliggande studie kommer jag att i huvudsak att använda erfara. Ett annat uttryck 

för sätt att erfara som ligger nära till hands i denna studie är ”sätt att se”. Eleverna ser de talmönstren 

som presenteras i förtestet och vid intervjutillfället på skilda sätt. Det gäller så väl de visuella 

talmönstren, där eleverna har stöd i en illustration, som talföljder där en mängd tal är ordnade på ett 

speciellt sätt. En uppfattning eller ett sätt att erfara konstitueras i relationen mellan den erfarande 

personen och det som erfars. När en person riktar sin uppmärksamhet mot ett fenomen eller ett objekt 

så framställs det för personen på något sätt och får en mening. Denna mening uppstår just i mötet och 

är intern relation mellan subjektet (eleven som erfar) och objektet (det som erfars). Uppfattningen 

konstitueras när en individ urskiljer fler aspekter av objektet samtidigt (Marton & Booth, 2000). 
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Erfarandets referentiella och strukturella aspekt 

 Ett fenomen erfars på olika sätt och för att erfara fenomenet måste vi urskilja det från dess omgivning 

och ge det en mening. Erfarandet har även en strukturell aspekt och en referentiell aspekt och den 

senare kan även benämnas som meningsaspekt. Dessa två aspekter är dialektiskt sammanflätade 

(Marton & Booth 2000). När vi erfar något uppträder de båda aspekterna vanligen samtidigt. I 

nedanstående figur finns den strukturella och referentiella aspekten schematiskt beskriven.  

 
Figur 2. Beskrivningsmodell av ett sätt att erfara någonting (fritt från Marton & Booth, 2000) 

 

Den strukturella aspekten av erfarandet kan delas in i två komponenter, en extern horisont och en 

intern horisont. Den externa horisonten avser hur fenomenet urskiljs från sitt sammanhang, men även 

hur fenomenet relaterar till sitt och andra fenomens sammanhang. Det kan exempelvis handla om att 

härleda fenomenet till liknande händelser eller skoluppgifter. Den interna horisonten åsyftar 

urskiljning av delarnas förhållande till helheten, hur delarna förhåller sig till varandra och hur helheten 

bildas eller den totala mängden urskiljda aspekter. Den referentiella aspekten handlar om den mening 

eller innebörd som individen tillskriver det urskiljda fenomenet. ” … the global meaning of the object 

conceptualized (Marton & Pong, 2005; s.335). Det kan exempelvis vara med vilken regelbundenhet 

alternativt vilken handling som ger fenomenet dess mening (Marton & Booth, 2000; Larsson, 2010). 

Författarna menar att den interna horisonten är den mest centrala aspekten att beakta i analysarbetet av 

en fenomenografisk studie. Larsson (2010) ser den referentiella aspekten som sekundär och en produkt 

av den strukturella aspekten. Marton och Booth (2000) uttycker ingen specifik uppfattning om vilken 

av de båda aspekterna som skulle vara primär eller sekundär. I Marton och Pong (2005) illustreras 

empiriskt hur de referentiella och strukturella aspekterna är sammanflätade , men ändå möjliga att 

särskilja. De beskriver hur en analys av skilda uppfattningar genomförts  först utifrån att finna 

meningen (referentiell aspekt) och sedan identifiera den strukturella aspekten av varje uppfattning. Det 

vill säga vad intervjupersonerna urskilde och fokuserade på samtidigt (strukturell aspekt) inom 

respektive uppfattning. Forskarna diskuterar resultatet utifrån såväl den strukturella som den 

referentiella aspekten av sättet att erfara fenomenet.  

Innan jag lämnar resonemanget kring erfarandets referentiella och strukturella aspekt vill jag 

förtydliga dess innebörder ytterligare genom att referera till följande beskrivningen som härrör från 

tidigare forskning om talföljder som finns beskriven i Marton och Booth (2000)
5
. 

För att exemplifiera den strukturella och den referentiella aspekten inom talmönster refererar Marton 

och Booth (2000) till en sifferserie i Kantona (1940). Sifferserien såg ut enligt följande: 5 8 1 2 1 5 1 9 

2 2 2 6. Helt oreflekterat skulle vi kanske se en serie med tolv tal utan att urskilja om varje siffra är 

lika viktig eller ej. Om vi istället skulle se serien enligt följande: 5 8 12 15 19 22 26 ser vi troligtvis att 

                                                      
5 Se sidan 120-121 i Marton & Booth, 2000 

Erfarande 

strukturell 
aspekt 

extern 
horisont 

intern 
horisont 

referentiell 
aspekt 
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skillnaden mellan talen alternerar mellan 3 och 4. Nu kommer vissa tal att vara viktigare än andra; 5 

som utgångsvärde och 3 och 4 för skillnaden. Med hjälp av talen finner vi en regel som kan hjälpa till 

att konstruera talserien. Med hjälp av regeln hittar vi meningen. För att uppfatta talföljden och se 

regelbundenheten  på ovan beskrivna sätt, behöver vi också hitta strukturen.  

Strukturen handlar om hur de olika delarna urskiljs. Urskiljs de enbart som en siffra i taget eller som 

en talföljd? Vidare se hur relationen mellan delarna ser ut. Kanske erfars inte relationen mellan delarna 

eller urskiljs det inte att skillnaden är växande och omväxlande 3 och 4. Avslutningsvis behöver vi se 

hur helheten bildas genom att räkna upp siffrorna  eller genom en regel som ger talföljden 5, 8, 12, 15 

etcetera. Dessa strukturella skillnader åsyftar skillnader i den interna horisonten. Ett exempel på hur 

skillnader i   strukturens externa horisont är hur och i vilka sammanhang vi mött liknande  talserier. 

Genom att göra en koppling mellan talserien och ett sammanhang ökas sannolikheten för att hitta en 

regelbundenheten (Marton & Booth, 2000). 

 I exemplet framgår det tydligt, vilket även nämnts tidigare att de båda aspekterna är sammanlänkade. 

För  att hitta meningen med talföljden måste man hitta strukturen. Likaså utgår strukturen från den 

meningen man funnit med talföljden (Marton & Booth 2000).  

Harris (2011) problematiserar kring fenomenografins ramverk med indelningen i referentiella och 

strukturella aspekt. Hon undersökte begreppens ursprung och teoriförankring samt hur begreppen 

definierats och  används som analysverktyg i olika fenomenografiska studier och fann att de båda 

aspekterna i många studier är vagt definierade. Vidare framhäver hon liksom Marton och Booth (2000) 

att den strukturella aspektens har en särskild betydelse för det variationsteoretiska perspektivet på 

lärande. När den interna horisonten identifieras kan det handla om att vissa aspekter behöver urskiljas 

av det specifika fenomenet. Dessa aspekter kan vara sådana som inte eleven tidigare urskiljt. Den 

identifierade interna horisonten hjälper läraren att i undervisningen veta vilka aspekter läraren bör lyfta 

fram i undervisningssituationen för att eleverna ska få syn på det som är avgörande för att erfara något 

specifikt. 

Erfarandets hur- och vad-aspekt 

Sätter att erfara ett fenomen kan som ovan nämns delas upp i en strukturell och en referentiell aspekt. 

Därutöver skiljer fenomenografin på uppfattningens eller erfarandets hur och vad. Vad erfars ett 

specifikt fenomen som och hur erfars fenomenet? Alexanderson (1994) definierar vad-aspekten som 

ett innehåll, vilket människan riktar sin uppmärksamhet mot. På det sätt som på vilket innehållet 

struktureras av människan kallas för hur-aspekten, vilken har en processkaraktär. Vidare kan påpekas 

att vad och hur  står i relation till varandra och är oskiljaktiga, men i en analysprocess är de möjliga att 

separera  (Marton & Booth, 2000).  

För att gå vidare i resonemanget kring hur och vad-aspekterna så kan lärandets hur-aspekt delas in  i 

ytterligare en hur och vad-aspekt.  Därav finns det en skillnad i hur de två olika vad definieras.  

Vad-aspekten, på första nivån, åsyftar det specifika innehåll man erfar eller lär sig och benämns även 

som det direkta objektet. Emedan hurets vad-aspekt kallas det indirekta objektet, vilket syftar till den 

förmåga som den lärande försöker utveckla. Hur-aspekten har också en egen hur-aspekt som benämns 

som lärandeakt, vilken  handlar om på vilka olika  sätt den lärande tar sig an uppgifter. I föreliggande 

studie består vad i det innehåll som ska erfaras, det vill säga talmönster. Hur  är på vilka sätt eleverna 

urskiljer talmönstren. De olika vad- och hur-aspekterna är en del av en odelbar helhet.  
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För att analysera den insamlade empirin utifrån fenomenografisk ansats använde jag mig av både hur- 

och vad-aspekterna (Se bilaga 1). På vilket sätt talmönster (lärandets direkta objekt) erfars (vad-

aspekten) och hur eleverna tar sig an uppgifterna med talmönster på olika sätt, vilket utgör det Marton 

& Booth (2000) kallar en variation i lärandeakten.  

Följande avsnitt belyser medvetandets struktur och dess betydelse för vad som framträder hos 

människan när ett fenomen erfars.  

Medvetandet 

Marton och Booth (2000) menar att en människas totala erfarenheter av ett fenomen eller en situation 

finns i människans medvetande. Strukturen i medvetandet förändras hela tiden då nya erfarenheter 

ställs i relation till tidigare erfarenheter. Medvetandets struktur gör att människan är medveten om 

olika saker,  men inte om allting på samma gång och på samma sätt. Marton och Booth (2000) liksom 

Marton , Runesson och Tsui (2004) hänvisar till Gurwitsch (1964) och argumenterar för att i  

medvetandet finns många olika aspekter men att vissa fokuseras, medan de flesta aspekter hålls i 

bakgrunden. Det som framträder urskiljs eftersom det ställs mot det som är i bakgrunden. ”It is against 

this background that we experience the things that we are focally aware of, that is, the things that are 

the focus of our attention”(s.19). Marton och Booth (2000) använder även de en liknande terminologi 

och beskriver det som fokuseras och det som inte fokuseras som en figur- bakgrundsstruktur 

alternativt med att vissa aspekter betonas eller inte betonas eller finns eller inte finns i människans 

fokala  medvetande. 

När något förändras i en situation kan det leda till aspekter som fokuserats på tidigare och som 

framträtt kommer i skymundan och andra aspekter framträder. Det vill säga att strukturen i 

medvetandet ändras (Marton & Booth, 2000). En individs sätt att erfara ett fenomen handlar sålunda 

om vilka aspekter av fenomenet som urskiljs, relationen mellan dessa urskiljda aspekter och hur de 

samtidigt framträder i den lärandes medvetenhet. Skillnaderna mellan de kvalitativt olika sätt på vilket 

det aktuella fenomenet urskiljs är det som utifrån ett fenomenografiskt perspektiv kallas pedagogiskt 

kritiska skillnader. Dessa skillnader är väsentligt att ta fasta på för att skapa en bättre kvalitet i 

undervisningen (Marton & Booth, 2000).  

Fortsatta resonemang om hur den fenomenografiska ansatsen kan motiveras utifrån min 

forskningsfråga återfinns under kommande metodavsnitt. 

Urskiljning, variation och samtidighet 

Urskiljning är ett centrala begrepp inom ramen för  variationsteorin. För att erfara ett fenomen måste 

vi urskilja det från dess omgivning och ge det en mening. Urskiljning handlar om att olika aspekter 

urskiljs från en helhet och hur dessa aspekterna ställs i relation till varandra och till helheten (Marton 

& Booth, 2000). Denna urskiljning ser olika ut för olika individer och gör att individer erfar fenomen 

på olika sätt. Marton et al. (2004) uttrycker detta enligt följande: ” …a way of seeing something can 

be defined in terms of aspects that are discerned at a certain point in time” (s.9). Björklund (2007) 

beskriver utifrån sina observationer av 1-3åringar hur barn bildar mönster genom att delarna i mönstret 

urskiljs samtidigt. Barnet fokuserar på objektets egenskaper, som till exempelvis form eller färg. När 

en ny del tillförs i mönstret på ett strukturerat sätt, får delen betydelse och delen påverkar helheten.   

Delarna i mönstret får en innebörd just som speciella delar av en större helhet där mönsterbildandet 

förutsätter att barnet samtidigt fokuserar på delarna var för sig och hur de relaterar till varandra 

och till helheten. (s.124). 
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En variation i de framträdda aspekterna  är en förutsättning för urskiljning och kan skapas av personen 

själv eller exempelvis av en lärare i en undervisningssituation (Runesson, 2006). Samtidighet eller det 

som även benämns som simultanitet är även den central och handlar om att samtidigt urskiljs kritiska 

drag eller aspekter som är viktiga för fenomenet eller föremålet och som skiljer det från andra 

fenomen eller föremål. Dimensioner av variation finns då i situationen samtidigt. Runesson (2006) 

exemplifierar med begreppet lång. Vi kan inte urskilja vad som kännetecknar en lång person om vi 

inte tidigare mött personer av olika längd. För att urskilja en variation i längd kan olika långa personer 

samtidigt stå framför oss och vi urskiljer då en variation i längd och vad som är utmärkande för en 

lång människa. Samtidighet kan även gestaltas genom att erfarenheter av fenomen finns i personens 

medvetandet sedan tidigare och urskiljs då som en variation. Om vi mött personer av olika längd 

tidigare och relaterar en enda person som står framför oss till korta, medellånga och långa personer vi 

mött tidigare urskiljs en samtidig variation. Variationen finns i då i vårt medvetande samtidigt. När 

olika aspekterna urskiljs samtidigt och som ett variationsmönster, leder det till att fenomenet 

konstitueras.  

Urskiljning handlar enligt Runesson (2006) om att differentiera något från en odifferentierad helhet. 

Likheter i synen på differentiering finnas i gestaltteorin som menar att lärande handlar om att lära sig 

differentiera istället för att utöka sina kunskaper (Gibson & Gibson, 1955). Det om skiljer experten 

från novisen menar de är förmågan att differentiera. Ett exempel ger Runesson (2006) med hur 

vinexperten har förmåga att urskilja och beskriva karaktären, doften och smaken på vinet genom att 

identifiera vinets fyllighet och strävhet, olika smaker som mörka bär, vanilj och choklad. Medan 

novisen inte är medveten om och inte differentierar vinets olika smaker och karaktär på samma sätt. 

Centralt för variationsteorin är som tidigare nämnts de kritiska aspekter som är nödvändiga att urskilja 

för att utveckla en specifik förmåga eller förstå ett fenomen på ett specifikt sätt. Enligt teorin är 

variation det som möjliggör för individen att urskilja de kritiska aspekterna (Marton et al. 2004). Det 

handlar inte om variation i största allmänhet utan om olika slags variationsmönster som identifieras i 

en lärandesituation eller planeras, genomförs  och anlyseras i en undervisningssituation. Variationen 

kan även göras spontant av den lärande individen själv, vilket beskrivs utförligt i Runesson (2006). 

Eftersom min andra forskningsfråga syftar till att utöver att beskriva de kvalitativt skilda sätt som 

elever erfar talmönster även finna de tänkbara kritiska aspekterna av elevers erfarande av talmönster 

kommer jag i analysen  ta hjälp av variationsteorin.  

Variationsmönster 

De variationsmönster som Marton et al. (2004) beskriver är: kontrast, generalisering, separation  och 

fusion. De olika mönstren behöver erfaras som en variation. Kontrast är fundamental och knyter an till 

grundidén om att för att förstå vad ett fenomen är måste man också förstå vad det inte är. För att förstå 

vad antalet tre är behöver personen få erfarenheter av exempelvis antalet två eller fyra.  

Variationsmönster generalisering exemplifierar Marton et al. (2004) med att för att förstå antalet 3 

behöver det erfaras med olika föremål och representationer ( ex. 3 äpplen, tre böcker, tre streck, 

siffersymbolen 3) och urskilja vad som är viktiga egenskaper och drag hos ”tre” och vad som inte är 

relevant (ex. färg eller storlek på äpplena eller böckerna eller längden på de tre strecken eller storleken  

på siffersymbolen 3). 

Ett tredje mönster benämns separation. För att urskilja en specifik aspekt från en annan måste denna 

aspekt varieras, meden den som inte är lika viktig hålls i bakgrunden och hålls invariant. Marton et al. 

(2004) menar att om båda aspekterna varieras samtidigt är det svårt att urskilja den kritiska aspekten. 
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Wernberg (2009) exemplifierar separation med att om eleverna ska lära sig skillnaden mellan omkrets 

och area utgår man från två rektanglar med samma area  men olika omkrets. Arean är invariant medan 

omkretsen varierar.  

Det fjärde mönstret fusion har en tydlig koppling till det tidigare beskrivna samtidighetsbegreppet. 

Fusion kan definieras som :”If there are several critical aspects that the learner has to take in 

consideration at the same time, they must all be experienced simultaneously” (Marton et al. s.16). 

Flera aspekter måste ges möjlighet att urskiljas samtidigt, det vill säga inte som isolerade delar eller 

som enskilda sekvenser. Chik och Lo (2004) har genomfört analyser och jämförelser mellan parvis 

genomförda lektioner med samma undervisningsinnehåll. De argumenterar för att det som gjorde den 

ena av de två lektionerna bättre (eleverna visade bättre resultat på det eftertest som genomfördes) var 

att just att fusion fanns närvarande under lektionen. Eleverna gavs på så vis möjlighet att urskilja fler 

aspekter samtidigt, aspekterna ställdes i relation till varandra  och delarna sattes i relation till helheten, 

vilket visar på en samtidighet. I den andra lektionen iscensattes aspekterna sekventiellt, en i taget och 

kopplades inte i någon större omfattning samman med varandra eller till helheten. Sammanfattningsvis 

kan man säga att alla fyra variationsmönstren används i en undervisningssituation och har till syfte att 

lyfta fram de kritiska aspekterna av ett lärandeobjekt. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att utifrån ett fenomenografiskt perspektiv skapa kunskap om de skilda sätt på 

vilka elever i årskurs 3 och 4 erfar talmönster . Därutöver syftar studien till att utifrån de kvalitativt 

skilda sätt eleverna erfar talmönster beskriva hur de förhåller sig till varandra och vad som skiljer ett 

sätt att erfara talmönster från ett annat sätt att erfara. Det som utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv 

benämns som kritiska aspekter.  

Med talmönster avses i den här studien talföljder och visuella talmönster där att eleverna har stöd i en 

illustration.  

 Syftet preciseras i följande två frågeställningar: 

 

 På vilka kvalitativt skilda sätt erfar elever i årskurs 3 och 4 talmönster? 

 Vilka kritiska aspekter kan identifieras utifrån de skilda sätt på vilka talmönster erfars av 

eleverna?  



19 

 

Metod 

Studiens upplägg  
Den här kvalitativa studien är en delstudie kopplad till ett Skolutvecklingsprojektet där jag handledde 

fyra lärarna i en learning study. Lärarnas forskningsintresse låg i att undersöka hur de gjorde lärande 

om talmönster möjligt för elever i årskurs 3 och 4. Min forskningsfråga syftade till att bilda kunskap 

om elevers skilda sätt att erfara talmönster innan de fått formell undervisning om dessa. För att söka 

svar på mina forskningsfrågor valde jag en fenomenografisk metod, vilken beskrivs  mer detaljerat i 

nästkommande avsnitt.  

 

I studien har jag tre olika slags urval: urval av skola, urval av uppgifter och urval av intervjupersoner. 

Min roll som handledare för ett utvecklingsprojekt på en skola bestämde valet av skola. Skolan är 

belägen i en mellanstor kommun i södra Sverige. Det urval som gjorts av uppgifter till förtest och 

intervjuer och av intervjupersoner beskrivs mer i detalj under genomförande.  

Jag genomförde nio intervjuer med elever i de fyra klasserna på den aktuella skolan. Hur intervjuerna 

planerades och genomfördes, samt hur empirin analyserades utifrån en fenomenografisk metod 

beskrivs mer utförligt nedan. Jag redogör även för de etiska ställningstagande som gjordes under 

forskningsprocessen och hur jag ser på studien tillförlitlighet och generaliserbarhet. Dessa avsnitt finns 

i slutet av resultatkapitlet.  

Fenomenografisk metod  

Avsikten med föreliggande studie var att undersöka elevers skilda erfarande av talmönster. Jag valde 

därför den empiriskt grundade fenomenografiska ansatsen. Jag tog utgångspunkten i den interna 

relationen mellan eleven och världen, vilken är central inom fenomenografin (Marton & Booth, 2000) 

och söker den erfarna förståelsen av talmönster. Genom att jämföra de kvalitativt skilda sätten att erfar 

fenomenet kan jag utifrån det fenomenografiska perspektivet få fram pedagogisk intressanta skillnader 

i termer av vad som skiljer olika sätt att uppfatta åt. För att söka svar på mina forskningsfrågor 

använde jag en kvalitativ metod.  

En kvalitativ metod och en kvantitativ metod skiljer sig åt så till vida att den kvantitativa metoden har 

sitt fokus på att kvantifiera insamlad data där man med hjälp av siffror beskrivs hur många, hur vanligt 

och hur ofta förekommande något är. I en kvantitativ metod däremot söker man kvaliteter, egenskaper 

och innebörder i utvalda företeelser (Bryman, 2007). Larsson (1986) framställer skillnaderna mellan 

de båda metoderna med att i den kvalitativa metoden söker man kategorier eller modeller och 

beskrivningar som bäst beskriver ett specifikt fenomen, medan man i den kvantitativa metoden har på 

förhand definierad kategorier som man försöker mäta eller testa. Han poängterar att metoden ska 

väljas så den blir ett användbart verktyg för att analysera insamlad data. Starrin & Svensson (1994) 

menar att skillnader mellan de båda metoderna kan skönjas i studiens syfte och frågeställningar och 

hur analysprocessen går till. De menar att i den kvalitativa analysen är delarna som identifieras internt 

relaterade till varandra. När delarna kopplas till helheten framkommer egenskaper hos delarna som  

inte skulle komma fram om de sågs som isolerade delar.  
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Det som är avgörande för vilken metod man väljer är vilka forskningsfrågor man söker svar på.  Jag 

var inte intresserad av att undersöka hur många som uppfattade ett talmönster på ett specifikt sätt eller 

hur många rätt eller fel eleverna i de utvalda klasserna gjorde på respektive uppgift. Istället var syftet 

att beskriva den variationen i skilda innebörder som en utvald mängd elever gav fenomenet 

talmönster, hur innebörderna förhöll sig till varandra och vilka didaktiska implikationer detta kan ge. 

Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv är det innebörden i utsagorna som är essensen, inte vem eller 

hur många som uttrycker en viss förståelse för fenomenet (Marton & Booth, 2000). Det är 

uppfattningen i sig och de kvalitativa skillnaderna dem emellan som är forskningsintresset.  

Kvalitativ forskningsintervju 

För att samla in data i en fenomenografisk studie är det vanligast att använda kvalitativ 

forskningsintervju för att få tillgång till personers uppfattningar om det undersökta fenomenet. En 

sådan intervju har karaktären mer av ett samtal snarare än en intervju. Med följdfrågor, förtydligande 

frågor, indirekta frågor, påståendefrågor respektive uppföljningsfrågor söker intervjuaren klarhet i 

elevernas uppfattningar av det avsedda fenomenet (Doverborg, Pramling & Samuelsson, 2003). 

Genom frågeställningarna ville man som intervjuare ha tillgång till intervjupersonernas uppfattning 

om forskningsobjektet i fråga. Graden av frågornas öppenhet kan variera beroende på vilken 

avgränsning eller karaktär fenomenet har. I föreliggande studie skulle eleverna lösa och resonera kring 

olika slags talmönster. Med hjälp av mina frågor ville jag få en så omfattande och ingående berättelse 

av vad de uppfattade talmönster som. Jag ville också veta vad de såg och hur de gick tillväga när de 

urskiljde de presenterade talmönstren.  

Intervjun i föreliggande studie får betraktas som semistrukturerad (Bryman, 2007) eller 

halvstrukturerad (Kvale & Brinkman, 2009). I den semistrukturerade intervjun ges man frihet att göra 

förändringar i uppgifternas och frågornas struktur och ordningsföljd, men ändå ha fokus på studiens 

frågeställningar. Bryman (2007) anser att det föreligger en risk med liknande mer öppna intervjuer att 

de ska övergå i en alltför strukturerad intervju. För att undvika en alltför stark strukturering bör fältet 

lämnas öppet för ordningsföljden av frågorna och uppgifterna.  

Kritiska röster har framförts gällande det faktum att det stora flertalet av fenomenografiska studier 

använder semistrukturerade intervjuer som empirisk metod. Hasselgren (1996) hävdar att resultatet 

skulle säga mer om på vilka skilda sätt  objektet erfars om det även studerades i en kontext i vilken 

eleven möter det undersökta objektet. Han föreslår exempelvis att observationer av en lärandesituation 

i ett klassrum är en alternativ datainsamlingsmetod. Bland studier som inte enbart bygger på intervjuer 

kan nämnas Ahlberg (1992) som i sin fenomenografiska studie om uppfattningar av problemlösning  

använde klassrumsobservationer, elev- och lärarintervjuer samt elevarbeten. Runesson (1999) utgör ett 

annat sådant exempel där lärarintervjuer, diagnosuppgifter och ljudinspelningar av lektioner användes 

som datainsamlingsmetod.  

Kvale och Brinkmann (2009) använder i samband med den kvalitativa intervjun uttrycken 

maktsymmetri och maktasymmetri och pekar på risken att intervjun kan komma att utvecklas till en 

enkelriktad dialog (en utfrågning), en manipulativ dialog (mer eller mindre dold dagordning) eller en 

intervju som ”… är förenad med en asymmetrisk maktrelation.” (s.49). Men de poängterar att det inte 

behöver gälla någon avsiktlig maktutövning eller att det inte är möjligt  att makten helt kan elimineras. 

Däremot behöver intervjuaren vara medveten om de maktförhållanden som råder och fundera över 

maktens påverkan i den kunskap som produceras i den situation som äger rum i den kvalitativa 

intervjun. ”Den kunskap som produceras i en forskningsintervju konstitueras av själva interaktionen i 

den specifika situation som skapas mellan en intervjuare och en intervjuperson” (Kvale & Brinkmann, 



21 

 

2009; s.48). Marton och Booth (2000) påpekar att maktrelationen mellan intervjuaren och 

intervjupersonen kan förstöras genom att intervjuaren pressar intervjupersonen för hårt. Den 

fenomenografiska intervjun kritiseras utifrån ojämnbördiga maktförhållanden på ett liknade sätt av 

Säljö (1996). Han understryker att ett sätt att komma ifrån det maktövertag som intervjuaren har är att 

intervjua utifrån ett eller flera problem som ska lösas av intervjupersonen under intervjun. I mina 

intervjuer valde jag dels att utgå från de uppgifter eleverna gjort på det skriftliga förtestet och dels att 

presentera nya uppgifter som skulle lösas under själva intervjun. 

Fenomenografisk analys 

Genom att använda en fenomenografisk analys kunde jag få fram en djupare beskrivning av de 

innebörder eleverna gav det fenomen som var i fokus just i den här studien. Utifrån variationen i sätt 

att erfara talmönstren gavs möjlighet att få fram pedagogisk intressanta skillnader i termer av vad som 

skiljer olika sätt att erfara åt. Hur själva analysen i en fenomenografisk studie går till kan se olika ut. 

Larsson (1986) menar att kärnan i hela analysprocessen i en fenomenografisk analys består i att  

ständigt söka likheter och skillnader i den insamlade empirin. Genom att kontrastera uppfattningar mot 

en annan upptäcker man vad som kan vara karaktäristiskt för respektive uppfattning. Alexandersson 

(1994) beskriver en analysprocessen i fyra faser. Den första fasen syftar till att först bekanta sig med 

data, försöka skapa ett helhetsintryck, söka efter väsentliga utsagor och bli förtrogen med materialet. 

Den andra fasen har som syfte att uppmärksamma likheter och skillnader i intervjupersonernas 

utsagor. Här gäller det att mer systematiskt söka efter variationsmönster,  dels jämföra enstaka 

utsagors innebörder, jämföra utsagor med varandra och  koppla delar till helheten. I Alexanderssons  

tredje fas kategoriseras uppfattningarna i beskrivningskategorier. Det är viktigt att varje kategori är 

tydligt kopplad till det undersökta fenomenet, och att de är distinkt skilda från varandra. Marton och 

Booth (2000) poängterar att det är innehållet i det erfarna fenomenet som förs samman i kategorierna. 

Sammanställningen av kategorier utgör resultatet, utfallsrummet. ”…den innebörd en 

undersökningsperson gett en bestämd företeelse (uppfattning) nu återges i en abstrakt form 

(beskrivningskategori), vilken sedan samordnas i en gemensam struktur (utfallsrum)” (Alexandersson, 

1994; s.127). I slutskedet av analysprocessen, den fjärde fasen, ställs beskrivningarna mot varandra 

(Alexandersson, 1994). Utfallsrummet, tillika resultatet skildrar de skilda sätt fenomenet erfars, men 

även hur kategorierna logiskt är relaterar till varandra.  

Marton och Pong (2005) beskriver en annan form av analysprocess, där analysen görs utifrån 

uppfattningens strukturella och referentiella aspekt. Aspekterna är sammanflätade men i det här sättet 

att analysera går de båda aspekterna att särskilja. Analysen sker i två steg och bygger på empiri som 

samlas in genom intervjuer som transkriberas. I det första steget fokuseras på att finna innebörder i 

utsagor som kategorieras i teman utifrån likheter och skillnader. Syftet med det första steget är att 

identifiera och beskriva de skilda uppfattningarna mer övergripande. Det handlar om att finna ”the 

overall meaning” (s.337) av fenomenet, vilket är den referentiella aspekten av erfarandet. Det andra 

steget i analysen syftar till att identifiera den strukturella aspekten av varje urskild uppfattning. I detalj 

analyseras uppfattningens strukturella aspekt och vilka specifika aspekter som urskiljs och tas fasta på 

inom respektive uppfattning.  

Inom fenomenografin menar man att det finns ett begränsat antal skilda sätt att erfara ett specifikt 

fenomen (Marton & Booth, 2000). I vissa fenomenografiska studier anses sätt att erfara som 

jämbördiga i förhållande till varandra, det vill säga att ingen beskrivning väger tyngre än någon annan. 

Det kallas då att utfallsrummet är ordnat enligt en horisontell struktur (Uljens, 1989). Erfaranden kan 

också ha en hierarkiska struktur, vilket innebär att vissa sätt att erfara ett fenomen är mer komplexa 

eller mer fullständiga än andra. Med mer komplexa eller innehållsrika har att göra med vilka aspekter 
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som urskiljs , hur de urskiljda aspekterna är relaterade till varandra och hur de urskiljs samtidigt att 

fler aspekter urskiljs eller hur förmågan att differentiera en helhet (Marton & Booth, 2000). Larsson 

(2010) menar att ju mer komplex uppfattning och ju rikare innebörd av ett fenomen är, desto fler 

aspekter av fenomenet urskiljs. Dessa skillnader i sättet att erfara fenomen har betydelse i 

undervisningen. För att exempelvis en elev som erfar ett fenomen på ett sätt där ett fåtal aspekter 

urskiljs ska bemästra nästa erfarenhetssätt i hierarkisk relation krävs en förändring i de aspekter som 

urskiljs och om de urskiljs samtidigt. Denna förändring tar sin utgångspunkt i de sätten att erfara ett 

fenomen som är definierade och i de skillnader som urskilts  mellan olika sätt att erfara fenomenet. 

Efter att ovan ha resonemang kring de metodologiska val som gjort utifrån studiens syfte, ges i 

följande avsnitt en beskrivning av hur urvalet av intervjupersoner och uppgifterna gick till och hur 

själva genomförandet iscensattes. 

Genomförande 
I arbetet som handledare deltog jag aktivt i det genomförda skolutvecklingsprojektet. Ett gemensamt 

ansvar togs tillsammans med de fyra lärarna för undersökning, planering av lektioner och för elevers 

lärande. Tillsammans med lärarna deltog jag i arbetet med konstruktion av test, analys av test och 

lektioner. På så vis gavs jag tillgång till en hel mängd data i form av elevtest, elevarbeten och även 

videoinspelningar av fyra lektioner. Den empiri jag valde att använda i denna studie är det skriftliga 

förtest eleverna gjorde och som även utgjorde ett urval för respondenter och ett underlag för samtalen 

vid respektive intervju. I fem steg redogörs nu för processen och det urval som gjordes.  

 

 

Figur 3. Översiktsbild av studiens genomförande. 

Steg 1: Konstruktion och genomförande av förtest 

I inledningsskedet av utvecklingsprojektet användes mönster och samband i matematiken som det 

undersökta området. Ett förtest konstruerades tillsammans med lärarna (se bilaga 1a och 1b). Testet 

syftade till att kartlägga elevernas kunskaper om talmönster och samband mellan tal. Uppgifternas 

utformning varierades och urvalet såg ut enligt följande: Några uppgifter var av mer sluten karaktär 

med ett svar, emedan några av mer öppen karaktär där eleverna skulle skapa egna talföljder. En 

uppgift med alternativsvar fanns med i testet. Även uppgifter där eleverna skulle förklara sina svar 

användes. Eftersom vårt syfte var att kartlägga elevernas förståelse av talmönster försökte vi vara 

noggranna med utformningen av förtestet. Pettersson et al. (2010) menar att för att få en så god bild 

som möjligt av elevernas kunskaper i en bedömningssituation krävs uppgifter av olika utformning och 

öppenhet. I konstruktionen användes uppgifter från nationella prov åk. 5 (Skolverket, 2003), 

Steg 1: Konstruktion och genomförande av förtest 

Steg 2: Planering av intervjun 

Steg 3: Urval av intervjupersoner 

Steg 4:  Genomförande av Intervjuerna 

Steg 5: Transkribering 
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kängurutävlingen (Kängurun, 2010), en australiensisk studie (Warren och Coopers, 2007) och ett 

läromedel (Olsson, Forsbäck & Mårtensson, 2001). Testet innefattade aritmetiska talföljder där 

skillnaden mellan talen var lika, uppgifter med så väl ökning som minskning. Vidare förekom 

talföljder där varje nytt tal beräknas ur de föregående (Fibonaccis talföljd), likaså mönster och 

talföljder med fler möjliga fortsättningar. I en uppgift skulle eleverna finna en borttagen sekvens i ett 

visuellt talmönster där frekvensen i mönstret förändras av en eller fler av de ingående komponenterna. 

Dessutom fanns ett växande mönster med svarta och vita kvadrater där de tre första figurerna uppritats 

och den fjärde figuren, liksom den tionde skulle ritas upp (Se bilaga 2a och 2b). 

Testet genomfördes av respektive klasslärare och sammanställdes i tabellform, där antalet rätt och fel 

på frågorna noterades (Se bilaga 3). Vidare gjordes tillsammans med lärarna en kvalitativ analys av 

elevsvaren och elevbeskrivningar.  

Steg 2: Planering av intervjun 

De uppgifter, som eleven löst i samband med klassernas förtest (Se bilaga 2a och 2b) blev 

utgångspunkt för intervjusamtalen. Jag förberedde intervjuerna genom att avmarkera den rättning som 

klassläraren gjort på respektive intervjuad elevs förtest. Utöver förtestet hade jag förberett fler 

uppgifter med olika slags talföljder och talmönster där eleven fick stöd av en illustration (Se bilaga 4). 

Bland de förberedda följdfrågorna fanns även formuleringar av karaktär: se skillnader och likheter 

mellan olika slags mönster, berätta vad du ser, beskriva vad som händer och/eller vilka förändringar 

som sker (Se bilaga 4). Således utgjordes min intervjuguide av uppgifterna gjorda på förtestet och 

ytterligare uppgifter samt ett antal uppföljningsfrågor. Uppföljningsfrågorna var tänkta som ett stöd 

vid intervjuerna. De förberedda uppgifterna var utskrivna på separata blad men jag hade även blanka 

papper till hands där jag kunde skriva uppgifter under intervjun. Avsikten var inte att ställa frågor om 

samtliga uppgifterna på förtestet och de övrigt förberedda uppgifterna.  

Mitt syfte med uppgifterna och intervjuguiden var att få en så exakt bild som möjligt av den 

intervjuades erfarande av talmönster. Ett grupprum i anslutning till klassrummen bokades och 

förberedelser gjordes med filmkamera. Eftersom jag förutom elevernas verbala beskrivningar ville ta 

del av eventuella andra språkuttryck som gester, markeringar med pennan etcetera fann jag det 

relevant att filma intervjuerna.  

Steg 3: Urval av intervjupersoner 

Inom fenomenografin handlar det inte om att ta reda på hur många som har en viss uppfattning, utan 

om att identifiera kvalitativt skilda sätt att uppfatta fenomenet och i möjligaste mån täcka den variation 

av erfaranden som kan förekomma inom en grupp. Därför gjordes urvalet till intervjuerna genom att 

utifrån resultatet på det i klasserna genomförda förtest välja ut elever med så olika resultat som 

möjligt. En elev valdes eftersom inga förklaringar till svaren angivits, två utav eleverna hade lyckats 

lösa ungefär hälften av uppgifterna, en annan hade lyckats lösa uppgifter med öppna talföljder men 

hade inte svarat, alternativt svarat fel på en aritmetisk och kvadratiskt talföljd. Vidare valdes två elever 

som svarat på alla uppgifter, men som givit olika slags förklaringar. En elev utsågs utifrån sättet att 

förklara en specifik uppgift på. En annan elev valdes utifrån resultatet på uppgift 8. Slutligen valdes en 

elev som inte gjort förtestet utan gjorde testet vid intervjutillfället. På så vis skapades en 

variationsbredd i intervjuunderlaget (Alexandersson, 1994). Sammanfattningsvis utgjordes 

informantgruppen av olikheter i hur deltagarna besvarat uppgifterna. Jag bedömer gruppen som 

heterogen då den utgjordes av två årskurser. Urvalet resulterade i fyra elever från årskurs 3 och fem 

elever från årskurs 4, fem av dem flickor och fyra av dem pojkar.   
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Urvalet till intervjuerna kan betraktas som ett teoretiskt urval. Syftet var att få fram så stor variation 

som möjligt av uppfattningar. Marton och Booth (2000) så väl som Bryman (2007) hänvisar till Glaser 

och Strauss (1967) som bland annat definierar det teoretiska urvalet med att det görs ”… i syfte att 

upptäcka kategorier och deras egenskaper och visa hur deras ömsesidiga relationer kan ingå i en teori.” 

( Bryman, 2007; s.290). Inom fenomenografin finns inga direkta anvisningar om hur många som bör 

intervjuas. Det beror på forskningsfrågans komplexitet, med vilket djup intervjuerna analyseras, men 

också när forskaren märker att det finns en viss mättnad i materialet och det i intervjuerna inte tillförs 

något direkt nytt (Alexandersson, 1994). När jag genomfört den nionde intervjun ansåg jag att 

materialet var tillräckligt omfattande för att göra en fenomenografisk analys. 

Steg 4 Genomförande av intervjuerna 

Inför elevintervjuerna valde jag dels att fokusera på elevernas sätt att erfara talmönster men även deras 

uppfattningar av talmönster där de hade ett visuellt stöd i en illustration. För att pröva intervjufrågorna 

med tillhörande uppgifter och den tekniska utrustningen genomförde jag inledningsvis två intervjuer. 

Detta upplägg kan ses som en slags pilotstudie (Bryman, 2007). Utifrån den transkribering som 

gjordes av elevintervju 2 och de analyser som gjordes av de två första filmerna beslutade jag mig för 

att fortsätta med samma upplägg. Någon uppgift togs bort och någon förtydligades. Jag ansåg inte att 

de två första intervjuerna skiljde sig nämnvärt från de kommande. De utgör således, på samma sätt 

som det övriga datamaterialet, underlag för analysen. Ytterligare sju intervjuer genomfördes på 

liknande sätt.  

De utvalda eleverna hade blivit tillfrågade om de vill ställa upp på intervjun och jag mötte dem i 

respektive klassrum. Intervjuerna genomfördes i ett grupprum i nära anslutning till elevernas klassrum. 

Intervjuerna filmades med en videokamera placerad på ett stativ som ställdes framför eleven och mig. 

Jag placerade mig bredvid eleven. Innan respektive intervju startade tillfrågade jag eleverna om de gav 

sitt medgivande till att jag spelade in intervjun med videokamera. Jag betonade vidare för var och en 

av dem att mitt intresse låg i att få veta hur de gjorde och vad de såg, inte om de svarade  rätt eller fel.  

Intervjuerna genomfördes vid fyra olika tillfällen. Den kortaste intervjun varade i 25 minuter och den 

längsta i 43 minuter. Utifrån ett urval av respektive elevs genomförda uppgifter ställdes frågor om hur 

eleverna gjort och tänkt när de svarat, men också frågor hur de vid intervjutillfället resonerade kring 

uppgifterna. Vidare presenterades utvidgningar av uppgifterna och ytterligare uppgifter i syfte att 

förstå elevernas uppfattningar om talmönster. Ordningen i vilket uppgifterna presenterades och 

utvidgades följde ingen bestämd ordning, utan berodde på hur eleven resonerade och jag bedömde det 

lämpligt att byta uppgift, gå vidare i resonemangen eller avsluta. Intervjuerna slutfördes med att jag 

tackade för elevernas medverkan. De erbjöds sedan att se en kort sekvens av den inspelade intervjun.  

Steg 5 Transkribering 

Efter respektive intervju samlades elevlösningarna i en pärm och lösningarna märktes med elev 1, elev 

2 etcetera. Jag transkriberade datamaterialet efter hand som intervjuerna gjordes. Kvale (1997) 

diskuterar hur detaljerad och noggrann en transkribering  bör vara har att göra med undersökningens 

syfte, materialets omfattning och tidstillgång . Vidare menar han att utskrifterna aldrig kan bli exakta 

uttalanden av intervjupersonernas verklighet och att det inte finns någon ”… sann, objektiv 

omvandling från muntlig till skriftlig form” (s.152). En grundförutsättning menar han är att tydligt 

redogöra för hur transkriberingen gått till och motivera de val man gjort. För att lättare förmedla det 

intervjupersonerna  uttryckte valde jag att vid transkriberingen att översätta  elevernas muntliga 

utsagor till skriftlig form. Vidare gjordes vissa språklig finjustering där ofta förekommande 

upprepningarna togs bort. En videoinspelning innehåller ofantligt mycket information och är svår att 
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transkribera. Men utifrån forskningsfrågan såg jag det som relevant att inte i detalj skriva ut varje 

blick, ansiktsuttryck eller kroppsrörelse utan fokusera på de visuella uttryck som föremedlades i 

situationer då eleverna tog sig an uppgifterna. Jag skrev därför inom parentes information som när och 

hur eleverna använde gester, markerade med pennan, ritade, sökte ögonkontakt. Avsnitt som inte 

ansågs relevanta för forskningsfrågan transkriberade jag inte i detalj. Dessa avsnitt markerade jag med 

en parentes och tre punkter: (…). Vidare bestämde jag mig för att göra en distinktion mellan en kortare 

paus, vilken betecknades med tre punkter och om pausen varade mer än tio sekunder, vilket skrevs 

som (paus).  

Analys 
I analysarbete av intervjuerna utgick jag dels från Alexanderssons (1994) fyra faser som beskrivits 

ovan, men även från Marton och Pong (2005) tvåstegsanalys . Nedan kommer jag att  mer detaljerat 

beskriva mitt eget tillvägagångssätt för analysen. Syftet med min analys var att komma åt skilda sätt 

på vilka eleverna uppfattade talmönster, vilka aspekter som urskiljdes och vad som framträdde i 

elevernas erfarande inom respektive sätt att erfara talmönster. Tilläggas ska att hela datamaterialet har 

utgjort analysenheten och jag har inte analyserat på individnivå. Under hela processen togs Larsson 

(1986) uttalande om att kärnan i hela analysprocessen består i att ständigt söka likheter och skillnader 

mellan utsagorna i beaktande.  

Fas 1 

För att försöka skapa ett helhetsintryck, söka efter väsentliga utsagor tittade jag inledningsvis igenom 

de nio filmade intervjuerna  i sin helhet. Samtidigt studerades de lösningar eleverna gjort på de 

tillhörande uppgifterna. Sedan såg jag filmerna igen och transkriberade respektive intervju. I samband 

med transkriberingen gjordes en första analys av materialet eftersom jag vid transkriberingen skrev ner 

hur eleverna gick till väga med uppgifterna och med vilka rörelser med pennan, handen eller ögonen 

som jag kunde se. Därefter läste jag igenom transkriptionerna och iakttog parallellt elevlösningarna. 

När jag läste igenom transkriberingarna den första gången gjorde jag små anteckningar eller 

utropstecken i kanten där jag urskilde intressanta utsagor i relation till forskningsfrågan. Syftet var att 

få en mer allmän bild av hur uppgifterna om talmönster erfors av eleverna.   

Fas 2 

Den andra fasen har som syfte att uppmärksamma likheter och skillnader i respondenternas utsagor 

(Alexandersson, 1994). För att göra en sådan analys gick jag tillväga enligt följande: 

Som stöd i analysprocessen skapade jag till en början ett antal stödfrågor som skulle hjälpa mig att 

hålla fokus på forskningsfrågan och det som konstituerar elevernas sätt att erfara talmönster på. Syftet 

var att under analysen hålla fokus på så väl fenomenets vad- som hur-aspekt. De båda aspekterna 

konstituerar varandra och kan inte särskiljas i erfarandet av ett fenomen (Marton & Booth, 2000). Med 

stödfrågorna som hjälp ville jag undvika att i analysen hamna i endast hur- aspekter, alltså hur 

eleverna gjorde när de löste uppgifterna (Se bilaga 1). Enligt Marton & Booth (2000) kan man med 

fördel, i studier likande denna, inledningsvis gå in och analysera hur olika elever tar sig an  en enskild 

uppgift och se skillnader i utsagorna. Till att börja med gick jag in och analyserade hur eleverna 

angrep respektive uppgift, sammanfattade detta och ställde samman det i en matris. I detta skede 

skiljde jag olika slags talföljder och talmönster åt. Eftersom jag inte såg några stora skillnader mellan 

olika slags uppgifter beslöt jag mig för att gå tillbaka till empirin och mer öppet ta mig an 

transkriberingarna  igen och gjorde i det skedet  ingen åtskillnad mellan talföljder och talmönster med 
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illustration. Jag markerade intressanta utsagor i transkriberingarna och skrev post-it lappar där jag i 

mer abstrakt form försökte formulera vad och hur eleverna urskilde olika talmönster. Detta arbete 

utmynnade i ett stort antal utsagor. 

Därefter jämförde jag utsagorna med varandra sorterade dem utifrån liknande sätt att erfara talmönster 

i avskilda grupper. Utsagorna jämfördes med varandra genom att jämföra dem med andra utsagor som 

placerats i samma grupp och med utsagor som placerats i andra grupperingar.  

Efter en lång analysprocess grupperades utsagorna till mer övergripande kategorier, vilket resulterade i 

ett antal beskrivningskategorier. Alexandersson (1994) trycker på att kategorierna ska vara distinkt 

skilda från varandra och ha en tydlig anknytning till forskningsfrågan. Jag jämförde de utsagor jag 

placerat i samma grupp för att se om de kunde gestalta ett liknande erfarande. För att komma åt hur 

och om kategorierna kunde kopplas till olika slags uppgifter eller rättare sagt olika typer av talmönster 

gjordes återigen en analys på uppgiftsnivå. Denna gång utifrån karaktär av talmönster. Jag ville se om 

sättet att erfara endast var kopplad till en specifik typ av talmönster. Ett övergripande resultat av den 

analysen sammanställdes i en matris. (Se bilaga 5) 

Fram till detta skede i analysen var fokus mer inriktat på uppfattningens referentiella aspekten och den 

övergripande mening som gavs fenomenet talmönster även om uppfattningens strukturella aspekter i 

form av delarnas inbördes förhållanden och del- och helhetsrelationen framträtt i analysförfarandet. De 

tänkbara beskrivningskategorierna gavs i denna fas preliminära namn.  

Nästa steg i analysen inriktades mot att identifiera den strukturella aspekten av respektive uppfattning. 

Med inspiration av Marton och Pong (2005) analysförfarande gjorde jag en mer fördjupad analys av 

respektive uppfattning. Jag sökte de aspekter som urskiljdes inom respektive sätt att erfara talmönster. 

Jag gjorde sedan en sammanställning över de aspekter som urskilts i respektive sätt att erfar i en tabell 

(se bilaga 6). Sedan analyserade jag de skillnader och likheter som framkom i sättet att urskilja 

talmönster och vad som var framträdande i den strukturella aspekten  i respektive sätt att erfara 

fenomenet. I detta skede blev det tydligare hur kategorierna skilde sig åt. Vidare justerades de 

benämningar jag gett ett par av kategorierna något. Under hela fasen var jag noggrann med att ha 

fokus på forskningsfrågan.  

Fas 3 

De kvalitativt skilda sätt på vilka eleverna erfar talmönster bildade utfallsrummet, vilket i den här 

studien innefattades av sex beskrivningskategorier som är grupperingar av innehållsliga utsagor av det 

utvalda fenomenet. Marton & Booth ( 2000) menar att antalet beskrivningskategorier bör begränsas 

eftersom antalet skilda sätt att erfara ett fenomen är begränsat. I beskrivningen av respektive kategori 

inryms de aspekter som urskiljdes och de aspekter som fokuserades på (den strukturella aspekten) och 

den övergripande innebörder i sättet att erfara talmönster (den referentiella aspekten).  

För att beskriva  respektive kategori gick jag i denna fas tillbaka in i transkriberingarna och valde ut 

citat som beskrev innebörden och typiska drag inom respektive kategori. I sökande efter innebörder i 

utsagor måste man vara noga med att sätta dessa i relation till det sammanhang de uttrycks i 

(Alexandersson, 1994). För att beakta detta gick jag avslutningsvis tillbaka till transkriberingarna och 

studerade innehållet i de utvalda utsagorna i dess respektive sammanhang.  
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Fas 4 

I slutskedet av en analysprocess, menar Alexandersson (1994) att beskrivningarna ska ställas emot 

varandra och jämföras. I min fjärde fas formades beskrivningskategorierna till ett resultat, det så 

kallade utfallsrum, där respektive kategori beskrevs i löpande text med citat från elevernas utsagor. 

Eftersom analysen även fokuserade på att beskriva fenomenets referentiella och strukturella aspekter 

redovisades även detta. Efter att kategorierna beskrivits jämfördes de med varandra. Det gjorde jag 

genom att jämföra de olika beskrivningskategorierna med varandra och skriva fram kvalitativa 

skillnader dem emellan. Genom analysen kom jag fram till att de sex beskrivningskategorierna bildade 

en struktur som i den här studien var delvis hierarkiskt ordnade. Vilket betyder att vissa av 

kategorierna hade en hierarkisk relation. Ett sätt att erfara talmönster var mer innehållsrikt och mer 

komplext än ett annat sätt att erfara samma fenomen. Det sättet i sin tur, är mer innehållsrikt och mer 

komplext än det nästa och så vidare. Andra kategorier var ordnade enligt  en horisontell struktur då jag 

utifrån analysen såg dem som mer jämnbördiga. Kategorierna var även delvis inklusiva, då vissa 

aspekter som urskiljdes i en kategori även urskiljdes i en annan. För att få fram strukturen mellan 

kategorierna utgick jag från de aspekter som urskilts inom varje kategori.  

Avslutningsvis gjorde jag med stöd av den fenomenografiska ansatsen ett försök att gå vidare i 

analysen och definiera vilka pedagogiska kritiska skillnader som fanns mellan sätten att erfara 

talmönster. Det gjorde jag genom att dels studera de aspekter som urskilts inom respektive kategori 

och det som framträdde i de skilda sätt på vilket eleverna erfor talmönster. Därutöver jämförde jag 

sätten att erfara och identifierade skillnaderna dem emellan. Vidare vägde jag in den struktur med 

vilken kategorierna förhöll sig till varandra.  

Efter denna detaljerade redogörelse för genomförande och analys följer nu avslutningsvis två avsnitt 

som behandlar de etiska ställningstaganden jag gjort och hur jag ser på studien tillförlitlighet och 

generaliserbarhet.  

Etiska ställningstaganden 

I Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (Gustafsson, Hemmerén & Pettersson, 2011) görs 

en distinktion mellan forskningsetik och forskaretik. Forskningsetik rör frågor om skyddandet av 

informanterna och deras medverkan och eventuell påverkan under och efter projektet. I min 

undersökning har jag försökt vara tydlig med information till föräldrar och elever om vad 

undersökningen handlade om. Vårdnadshavare fick information om utvecklingsprojektet muntligt i 

samband med ett föräldramöte. De fick även ett informationsblad ”Tillstånd för elevintervju”, på vilket 

de kunde ge sin tillåtelse (eller inte) att barnet skulle få intervjuas och filmas.  

Deltagande i intervjuerna som jag genomfört var frivilliga. Den respektive dag intervjuerna skulle 

genomföras informerades vederbörande av klassläraren. Vidare berättade jag för eleven om syftet med 

intervjun i direkt anslutning till inspelningen. Jag var även tydlig med att förklara för eleven varför jag 

ville filma intervjuerna. På så vis fick jag även deras samtycke till att medverka. Efter avslutad 

intervju fick eleven se en kort sekvens av den inspelade intervjun och ge sitt godkännande för mig att 

använda den. 

 I informationsbrevet till vårdnadshavaren skrev jag att intervjuerna skulle behandlas anonymt. 

Anonymitet eller avidentifiering handlar om att man till exempel inte ska kunna koppla en viss uppgift 

med en bestämd individs identitet. Konfidentialitet, är ett slags skydd mot att obehöriga tar del av 

uppgifterna som samlats in (Gustafsson et. al 2011). I min undersökning har eleverna i samband med 
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transkriberingen avidentifierats och försetts med en beteckning. Jag har även klippt bort namnen på de 

skriftliga arbetena. Därutöver är individens identitet eller kön inte av intresse i en fenomenografisk 

studie, utan istället variationen i uppfattningarna av det utvalda fenomenet.  

Kvale och Brikmann (2009) menar att de etiska frågorna bör vara i fokus under hela 

forskningsprocessen. Jag som forskaren har ett stort ansvar att hantera de etiska frågorna med 

professionalitet och varsamhet. Detta gäller inte minst vid intervjuerna. Syftet med undersökningen 

har ett tydligt ämnesfokus och det framkom inga direkta känsliga uttalanden eller privata data. Som 

intervjuare hade jag däremot under intervjuare ansvar för hur och i vilken omfattning följdfrågorna 

ställdes utan att dessa skulle leda till stress eller tvivel hos eleverna. En annan etisk aspekten av 

forskarrollen rör forskarens oberoende. Kvale (1997) menar att i det samspelet som det innebär att 

intervjua finns en risk att forskaren inte upprätthåller den distans som krävs påverkas tolkningen av 

intervjudata. I min undersökning med 9-10åringar anser jag inte att jag haft svårigheter att behålla 

distansen i intervjusituationerna.  

Forskaretik skiljer sig från forskningsetik och handlar om forskarens relation till forskningsuppdraget, 

inte i direkt relation till deltagarna (Gustafsson et. al 2011). Det rör etiska frågor beträffande ”själva 

hantverkandet” (s. 16). som jag uppfattar som vetenskapligt ansvar. I min undersökning har 

ambitionen varit att få fram så verifierad kunskap som möjligt, genom hänvisning till tidigare 

forskning, teorianknytning, en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet och en fördjupad analys av 

datamaterialet.  

Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Forskare och författare använder och argumenterar för olika begrepp avseende hur en kvalitativ studie 

ska värderas och bedömas. Begreppen validitet och reliabilitet har utvecklats inom den kvantitativa 

forskningstraditionen, men använts även inom den kvalitativa forskningen.  Kvale och Brinkmann 

(2009) använder dock dessa begrepp i samband med den kvalitativa forskningsintervjun.  Vissa 

forskare menar att definitionen och beskrivningen av dessa begrepp blir annorlunda i jämförelse med 

den kvantitativa forskningen.  De menar att inom den kvalitativa forskningen bör aspekter kring 

mätning tonas ned (Bryman, 2007). Andra forskare menar att den kvalitativa forskningen bör värderas 

utifrån andra kriterier. Exempel på sådana begrepp är trovärdighet och äkthet (Bryman, 2007). I 

anslutning till denna fenomenografiska studie väljer jag att resonera kring begreppen tillförlitlighet 

och generaliserbarhet.  

Tillförlitligheten (det som av vissa benämns som den interna validitet) handlar om hur forskaren 

beskriver tillvägagångssättet, hur tolkningen gått till och hur väl resultatet tas emot av läsaren 

(Bryman, 2007). För att öka tillförlitligheten kan det i en fenomenografiska studie användas oberoende 

medbedömare som också tolkar intervjumaterialet och  prövar hur väl dennes kategorisering 

överensstämmer med forskarens kategorisering (Alexandersson, 1994). Sandberg (1996) har kritiserat 

systemet med medbedömare och menat att det inte ökar tillförlitligheten. Kritiken handlar om att 

medbedömarsystemet i för stor utsträckning fokuserar på utfallsrummet och bortser från forskarens 

tolkningsprocess. Vidare att medbedömarsystemet går emot fenomenografins teoretiska 

grundantaganden. Larsson (2010) resonerar kring ovanstående och menar att medbedömarsystemet hör 

samman med en objektivistisk ontologi som bygger på en positivistisk tradition där verkligheten 

existerar som något som är skild från individ. En epistemologi som inte är förenlig med 

fenomenografins epistemologi och den kvalitativa traditionen. För att skapa förtroende mellan läsaren 

och forskaren vad beträffar studiens tillförlitlighet ska istället utgångspunkten tas i en öppenhet och 
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transparens genom hela processen och åsidosättande av forskarens förförståelse (Sandberg, 1996 & 

Larsson, 2010). För att stärka tillförlitligheten i föreliggande studie har jag utifrån Larssons 

beskrivning (2010) valt att på ett så öppet och noggrant sätt som möjligt beskriva hela 

forskningsprocessen och ständigt påminna mig om att den egna förförståelsen av talmönster inte ska ta 

överhand. Dessutom har jag kontinuerligt ifrågasätt mina tolkningar av elevernas utsagor. Vidare har 

jag använt citat ur elevintervjuerna för att ge läsaren möjlighet att följa min analys och värdera de 

erhållna beskrivningskategorierna. 

Denna intervjustudie hör hemma i en specifik social miljö, en skola i en mellanstor kommun i södra 

Sverige. Med stöd av den utformade intervjuguide som upprättats, de uppgifter som använts, den 

beskrivningen av genomförandet och analysprocessen som angetts ges möjligheter för läsaren att 

bedöma hur överförbar studien skulle vara på en annan skola eller med elever i andra årskurser. 

Studiens generaliserbarhet och den externa validiteten handlar enligt Bryman (2009) om hur resultatet 

kan överföras till andra situationer och miljöer. Skulle man då kunna uttala sig om huruvida 

föreliggande studies resultat skulle kunna generaliseras? Det är viktigt att komma ihåg att i en 

fenomenografisk studie är inte antalet personer, eller andelen personer av en bestämd population av 

intresse för resultatet. Istället ligger forskningsintresset fokus på kvalitativa skillnader i de sätt på vilka 

människor erfar ett specifikt fenomen (Marton & Booth, 2000). Min studies resultat, tillika studiens 

utfallsrum, bör ge en någorlunda god beskrivning av variationen i sätt att erfara talmönster bland 

svenska elever i årskurs 3 och 4. Men därmed inte sagt att resultatet kan generaliseras på alla årskurs 3 

och 4 i den svenska grundskolan.  
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Resultat och resultatanalys 

Huvudresultatet utgörs i denna fenomenografiska studie av ett antal beskrivningskategorier på vilka 

kvalitativt skilda sätt eleverna erfar talmönster. Kategorierna är inte definierade i förväg utan är ett 

resultat av den analys jag genomfört. Analysförfarandet har beskrivits utförligt i metoddelen. 

Resultatkapitlet inleds med en kortfattad redogörelse för studiens huvudresultat, det så kallade 

utfallsrummet. Därefter beskrivs varje beskrivningskategori under en separat rubrik med citat från 

elevernas utsagor. Citaten utgör exempel för respektive beskrivningskategori i syfte att beskriva 

innebörden och typiska drag inom kategorin.  Det är på sin plats att förtydliga några av de begrepp 

som används i resultatdelen. I texten används begreppen del och helhet. Med del, avses antingen ett 

angivet tal i en talföljd eller en figur som angivits i ett talmönster med illustration. Med sekvens menar 

jag de angivna delarna av talmönstret. I kategoriernas beskrivningar görs en åtskillnad mellan angiven 

helhet och utöver angiven helhet.  

I den löpande texten benämns den angivna helheten även som helhet. Med angiven helhet eller helhet 

avses talmönster som presenteras för eleverna där det fattas en del eller där det finns en eller två 

tomma rutor/ figurer som eleverna uppmanas fylla i/ rita. Icke angiven helhet åsyftar den tänkbara 

förändringen som sker längre fram i sekvensen, utöver den angivna helheten, och som inte skrivs eller 

ritas i lösningen inom den angivna helheten. Efter det att respektive kategori beskrivits separat ges en 

diskussion kring de kvalitativa skillnader som jag anser mig funnit mellan kategorierna. Därutöver 

beskrivs strukturen mellan de sex beskrivningskategorierna. Avslutningsvis förs ett resonemang kring 

de pedagogiska kritiska skillnader som urskiljs i materialet. 

Det är nio elever som deltagit i studien. De har fått var sin beteckning; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 

samt E9. Beteckningen skrivs i anslutning till citaten inom parentes eller anges i dialogen. I vissa citat 

förekommer jag som intervjuare, vilket betecknas med bokstaven I. Citaten har jag valt att skriva med 

kursiv stil för att underlätta för läsaren. Uppgifterna är skrivna i fet stil eller infogade i den löpande 

texten.  

Följande tecken används i citaten och förklaras så här: 

 (…) vissa delar av elevernas ord eller meningar är borttagna. 

 … betyder att eleven pausar  

 (Paus) betyder att eleven pausar i mer än 10 sekunder   

 Text inom parentes beskriver när eleven använder gester, ritar, antecknar, söker ögonkontakt 

etcetera. Anges när det bedöms betydelsefullt för beskrivningarna.  

 

Vid transkriberingen översattes elevernas muntliga utsagor till skriftlig form. Viss språklig finjustering 

gjordes där ofta förekommande upprepningarna togs bort. 

Översiktlig bild av resultatet 

Inledningsvis vill jag poängtera att alla elever utifrån sina erfarenheter ser någon form av struktur i 

talmönstren. Det gäller så väl en talföljd som ett talmönster där eleverna får stöd i en illustration. Den 

urskiljda strukturen utgår från den mening eleverna funnit med talmönstret.  
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Resultatet av de skilda sätt på vilka elever i årskurs 3 och 4 erfar talmönster presenteras i sex 

beskrivningskategorier. Respektive sätt att erfara fenomenet talmönster har en referentiell aspekt som 

ger fenomenet en övergripande, mening, med andra ord vad talmönster uppfattas som. Den strukturella 

aspekten åsyftar hur talmönstrets del- och helhetsrelation förhåller sig och sammanfattas i tabellen 

nedan. Den strukturella aspekten beskriver vilka specifika aspekter som eleverna fokuserar på inom 

respektive sätt att erfara talmönster. För en mer detaljerad beskrivning av urskiljda aspekter inom 

respektive kategori, se bilaga 6. Det som markerats med fet stil i kolumnen för referentiell aspekt är 

benämningar på beskrivningskategorierna. 

 
Tabell 1: Sammanfattning av resultat 

 

 REFERENTIELL ASPEKT STRUKTURELL ASPEKT 

 Talmönster erfars som en jämn 

förflyttning 

Fokus på en jämn förflyttning från en del till nästa, 

till nästa och som bildar helheten 

 

 Talmönster erfars som en konstant 

eller icke-konstant skillnad 

Fokus på det som skiljer delarna åt. Tar fasta på det 

som händer mellan delarna och hur det förhåller 

sig till helheten. 

 

 Talmönster erfars som en 

kombination av delar 

 

Fokuserar på två eller flera delar  och hur de kan 

kombineras för att ge nya delar 

 

 Talmönster erfars som en relation 

mellan vissa delar 

Fokuserar på vissa delars inbördes  relation, men 

inte hur samtliga delar förhåller sig till helheten 

 Olika del- och helhetsrelationer erfars Fokuserar på att del- och helhetsrelationen kan se 

olika ut beroende på karaktären på talmönstret. 

Tar även fasta på vilka komponenter som är viktiga 

i talmönstret 

 

 Talmönster erfars som en del- och 

helhetsrelation utöver angiven helhet 

Fokuserar på  de  komponenter/aspekter som är 

viktiga  och  hur mönstret fortsätter utöver angiven 

helheten. 

 

Nedan presenteras under separata rubriker beskrivningskategorierna där respektive kategori 

exemplifieras med hjälp av uppgifter och citat från elevernas utsagor. Som introduktion till respektive 

kategori ges en kortfattad beskrivning av kategorin. Där återfinns också vilken typ av talmönster som 

återfinns i kategorin. I slutet av respektive kategori återfinns en kort sammanfattning. 

Beskrivningskategori: Jämn förflyttning   
Inom kategorin ser eleverna talmönster som en Jämn förflyttning från en punkt till en annan. Detta 

innebär att de ser delar som bildar en helhet där talen har en relation till varandra, inte endast som två 
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tal utan alla angivna tal i följden tas i beaktande. Eleverna tar fasta på de tal som anges i den angivna 

talföljden och ser att  dessa tal förhåller sig till varandra som  jämna hopp från en del till nästa och till 

nästa etcetera. Talföljder uppfattas som en Jämn förflyttning på en tallinje och de visuella talmönstren 

erfars som jämna ökningar mellan de figurer som finns angivna i sekvensen. Eleverna tar sålunda fasta 

på figurer som anges och redogör för figurernas inbördes relation som en regel med jämna hopp. Den 

jämna förflyttningen framställes i vissa situationer med en räkneoperation.  

Eleverna erfar talmönster som Jämn förflyttning i aritmetiska talföljder och talmönster med 

illustration. 

Inom denna kategori urskiljs uppbyggnaden av talföljder med en konstant ökning, som förflyttningar 

på en tallinje genom att hoppa jämna hopp framåt eller bakåt på talraden, trots att tallinjen inte finns 

till hands vid intervjutillfällena eller inte heller ritas upp av eleven på papperet.  

 

När elev 2 beskriver följande två aritmetiska talföljder urskiljs det som hopp och beskrivs kort och gott 

som: 

 

 

 

”Det är 3-hopp” (E2) 

Eleverna visar med pennan eller fingret och med bågar i luften hur hoppen görs från ett tal till nästa tal 

i sekvensen. Eleven urskiljer de angivna talen på tallinjen. Relationen mellan talen urskiljs och 

markeras som en jämn förflyttning framåt på tallinjen. 

 
 
Kommentar: Min illustration av hur eleven kan se en aritmetisk talföljd.  

 

Den jämna förflyttningen mellan de angivna talen i talmönstret erfars i vissa situationer som en 

räkneoperation. Det eleverna väljer är räknesätten addition och i enstaka fall subtraktion. 

Beskrivningskategorin inrymmer utsagor som visar att elever tar fasta på en aritmetisk förklaring när 

de själva får sätta ord på hur talmönstret förändras. Detta innebär att eleverna ser förhållandet mellan 

talen i den aritmetiska talföljden som en räkneoperation där ett tal adderas till det första talet i 

sekvensen för att de påföljande talen ska stämma. Sedan adderas samma tal till det nästkommande 

etcetera. En elev uttrycker: 

 

  

 

E2: Jag tänkte att där är det 3, plus 3 där , plus 3 där (pekar med fingret mellan talen) 

Eleven skriver inte, men uttrycker med addition hur förändringen mellan talen gestaltar sig. Andra sätt 

på vilka eleverna uttrycker den förändringen är: ”öka med 3” eller ”plussar 3”. Andra uttryck som 

används för att beskriva talmönstrets regelbundenhet är ” minus”, ”ta bort” och ”minskar”. De 

urskiljer ett bestämt tal som adderas till det första talet för att få summan av nästkommande, till nästa 

för att få summan av det tredje etcetera. Det bestämda talet som uttrycker förflyttningen är konstant. 

 

 

Uppgift: 43,46,49,52,_  , _ (aritmetisk talföljd, konstant ökning)  

Uppgift: 43, 46,49,  __, __ (Aritmetisk talföljd , konstant ökning) 
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Förflyttningarna i form av hopp urskiljs även som att ”hoppa bakåt” . En elev resonerar på 

följande sätt i en talföljd med konstant minskning: 

E1: Det gick ju så här mindre … (pekar med pennan på talen). Det var ju typ 35. 29 och så hoppade 

jag 6 steg så här och då fick jag det till 17… Sen 11. Jag tror jag räknade från 11 och upp istället för 

ner. 

I: Jaha..  från 11… 

E1: Uppåt och så tog jag 6 steg.  

Eleven urskiljer talens inbördes relationer och finner regelbundenheten i den aritmetiska talföljden 

genom att stegvis röra sig framåt och bakåt på tallinjen. För att finna det utelämnade talet i sekvensens 

ser de relationen emellan talen 29, 23, 17 och 11 i form av att ”hoppa steg” och använder uppåträkning 

ett steg i taget från 11 till 17 istället för att använda nedåträkning från 23 för att finna det utelämnade 

talet. 

 
Kommentar: Min illustration av hur elev 1 löser en aritmetisk talföljd med konstant minskning.  

 

I exemplet ovan framkommer det att eleven ser relationerna mellan tal som att räkna uppåt ett och ett .  

Elevernas osäkerhet om talfakta inom talområdet 0-50 framkommer på fler olika sätt, vilket bidrar till 

att regelbundenheten och relationen mellan delarna och delarna och helheten blir svårare att urskilja. 

För att finna strukturen är det uppenbart hur en del elever i vissa situationer använder ramsräkning för 

att lösa uppgifterna. Eleverna räknar stegvis uppåt och nedåt på talraden och det sker på olika sätt. 

Något som följande exempel visar där eleven ska lösa talföljden: 

 

 
 

E2: (Paus). Minus 6 är det. 

I:Mmm, då får du testa … 

E2: (Räknar på talraden bakåt genom att röra på läpparna och dutta med fingrarna mot bordskivan) 

17, sen blir det 11.Så det ska stå 17 här. 

I: Skulle det vara svårt att veta vad det skulle stå i nästa i den här rutan då? (Ritar till en ruta efter 

11) 

E2: … Vad heter det nu?... (Räknar på talraden bakåt genom att nicka med huvudet) …5. 

En annan elev tar ned sina händer under bordet, rör på läpparna och ramsräknar bakåt för att finna 

lösningar på nästkommande tal i en liknande aritmetisk talföljd. 

Det är således inte endast i aritmetiska talföljder som eleverna ser mönstret som en jämn förflyttning 

mellan angivna delar. Även i samband med visuella talmönster, ser eleven förändringen i antalet rutor 

mellan figurerna i form av hopp. Relationen mellan delarna i talmönstret urskiljs genom att eleven  

inledningsvis identifierar hur den första figuren ser ut,  därefter den nästkommande och sedan ställer 

figurerna i relation  till varandra för att urskilja sambandet emellan de båda.  

Uppgift: 35,29,23,__,11. (Aritmetisk med konstant minskning) Talen är ordnade efter ett 

visst mönster. Skriv de tal som saknas. 

Uppgift: 35, 29, 23, __, 11 (aritmetisk talföljd, konstant minskning) 
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Detta urskiljande framkommer när eleven berättar om följande talmönster:  

 

 

Uppgift: Hur ser den fjärde figuren ut? 

 

 
Elevlösning 

 
E4: Jag brukar tänka ettan (figur 1) då har dom en där, en där och en där (pekar på de vita och 

svarta rutorna). På nästa (figur 2) har dom två vita (pekar på varje ände av den vertikala raden) och 

tre (svarta) där  istället för två där (på figur 2). Då tänker jag att då hoppar dom. Där har dom fem 

(svarta i figur 3) och tre (pekar på vita på varje sida vertikalt) det är trean. Dom gör … vad heter det 

när man inte kan … dela… vad heter dom då?... 

I: … udda?... 

E4: Ja, udda, dom hoppar typ 2-hopp så är det udda tal. 

I: Jaha, det var intressant. Alltså udda och hoppar 2. Vilka är det som hoppar två? 

E4: Här har dom ju en (svart, pekar på figur 1), här har dom ju 2 (vita, pekar på de vita i figur 1) 

Eleven ser antalet svarta och vita rutor och hur de är placerade i den första figuren och ser hur den 

första figuren ser ut i förhållande till den andra figurens rutor. Eleven tar fasta på förändringen av de 

svarta rutorna och ser den som en konstant förändring i antal rutor. Förändringen ses som en jämn 

förflyttning i form av ”2-hopp”.   

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att de aspekteter som urskiljs i kategorin Jämn förflyttning är de 

ingående delarna, det vill säga talen eller figurerna som angivits i uppgiften och att fler av dessa delar 

urskiljs samtidigt. Vidare urskiljs delarnas inbördes relation som en jämn förflyttning eller hopp 

mellan angivna delar. Vilket innebär att urskiljandet av talmönstrets del- och helhetsrelation sker 

samtidigt. Eleverna fokuserar på en jämn förflyttning framåt från en del till nästkommande del. 

Urskiljandet begränsas i vissa situationer av osäkerhet om talfakta då eleverna ser den jämna 

förflyttningen som ett- till ett räknande på talraden. 

Beskrivningskategori: Konstant eller icke-

konstant skillnad 

Inom kategorin ser eleverna talmönster som delar som bildar en helhet där delarna har en relation till 

varandra. Detta innebär att alla angivna delar i mönstret tas i beaktande. Gällande talföljder ser 

eleverna skillnaden mellan talen som ett intervall, ett avstånd eller en differens mellan tal. Dock 

formulerar eleverna sig varken med begreppen avstånd, intervall, skillnad eller differens utan väljer att 
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uttrycka sig med orden: ”emellan”, ”mellan” eller ”däremellan”  när de ger sina redogörelser. 

Eleverna urskiljer delarnas förhållande till varandra som en konstant eller icke konstant skillnad. I 

utsagor öppnar eleverna upp för att skillnaden inte alltid är konstant och urskiljer sålunda att 

skillnadens egenskaper kan variera. För att finna strukturen jämför eleverna talen och söker efter 

skillnaden dem emellan. På liknande sätt ser eleverna i kategorin på de visuella talmönstrets struktur 

och regelbundenhet. Skillnaden mellan figurer kan ses som konstanta, då båda komponenterna ökar på 

samma sätt och med samma antal alternativt som en förändringen i antalet rutor eller prickar men att 

förändringen av de båda komponenterna inte behöver vara konstant eller öka på samma sätt. 

Eleverna erfar talmönster som antingen Konstant eller icke-konstant skillnad i aritmetiska och 

kvadratiska talföljder samt talmönster med illustration. 

 

Ett utmärkande drag för denna kategorin är att elever identifierar en skillnad ( i fallet nedan en 

konstant skillnad) mellan talen i en talföljd och beskriver strukturen och regeln. Så här  

kan det uttryckas: 

 

 

 

Eleven uttrycker sig: ” Jag ser ju! Att 43 och så blir det 46 och då är det 3 emellan. Sen är det 3 

emellan där med (pekar på mellanrummen mellan 43 och 46, 46 och 49osv) och 3 emellan där, 3 

emellan där. Det var så jag tänkte” (E7).  

Då eleven pekar på avståndet mellan de angivna talen och fortsätter talföljden betonas den konstanta 

skillnaden 3 och eleven ser på så vis skillnaden mellan talen. Eleverna tar fasta på de ingående talen, 

det som händer mellan talen och hur det förhåller sig till den angivna helheten. På liknande sätt 

framgår det hur eleverna gärna gör anteckningar mellan talen för att lättare identifiera den konstanta 

skillnaden mellan talen i talmönstret.  

 

Ett annat sätt på vilket eleven  kan uttrycka hur de ser på aritmetiska talföljder med konstant skillnad 

är: ”Jag försöker hitta vad de här kommatecknen betyder.” (E1). En annan elev uttrycker: ”Där har 

man tappat en 2:a, man tänker att det finns en 2:a där” (pekar mellan två tal i en artimetisk talföljd) 

(E4). Båda exemplen visar hur eleverna försöker finna skillnaden mellan talen  och hur de fokuserar på 

det som finns mellan talen.  

 

Elevers utsagor visar att det är lättare att se en konstant skillnad än att identifiera, beskriva och 

fortsätta talföljder med differens mellan skillnaderna. Eleverna gör även här gärna anteckningar mellan 

talen för att lättare identifiera skillnaden. Följande bild illustrerar detta: 

 

 

 

 

 
Elevarbete, elev 3 

 

Eleven urskiljer de ingående talen 1, 4, 8, 13 och 19, likaså den ingående skillnaden som är 3 och även 

skillnadens egenskap i den angivna talföljden. I det här fallet att skillnaden ökar med 1. Med hjälp av 

skillnadens egenskap kan eleven fortsätta talföljden. Elevernas redogörelser skiljer sig huruvida de 

sedan verbaliserar sina stödanteckningar.  

Uppgift: 43, 46, 49, __, __ (Aritmetisk talföljd , konstant ökning) 

Uppgift: 1,4,8,13, _, _ (kvadratisk talföljd, skillnaden ökar med 1) 
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En elev berättat exempelvis efter att ha fortsatt den kvadratiska talföljden 1, 2, 4, 7, 11, 16 och 

antecknat skillnaden mellan talen att: 

 

 

 

”…här är det ett emellan (pekar mellan 1 och 2), 2 emellan, 3 emellan 4 emellan, 5 emellan (visar 

med pennan) ” (E3). Eleven fokuserar på det som finns mellan talen, ser de ingående talen och den 

icke konstanta skillnaden. En annan elev utgår från stödanteckningarna (skillnaden) emellan och 

uttrycker istället att: ”Jag lägger på 2 på varje tal”  

 

I sökandet efter struktur  i den kvadratiska talföljden 1,4,9,16 tar eleven fasta på och identifierar 

skillnaderna mellan talen. Eleven jämför därefter de urskiljda skillnaderna och beskriver sedan vad 

som skiljer skillnaderna åt. Ett exempel på hur en elev systematiskt urskiljer strukturen genom att 

fokusera på skillnaden mellan skillnaderna och hur talen bildar helheten är följande:  

 
 

I; Nu har jag en till som börjar på 1,4… Ska se om du lista ut den! (Skriver talföljden 1,4,9,16,25) 

Kan du gissa nu? 

E5: Ja… det blir 3 där (pekar mellan 1 och 4) sen lägger man på 2 på 3, då blir det 5, så lägger man 

på 2 till, sen plussar man 7, sen lägger man till 2 till då blir det 9. 

I: När du säger att du plussar 2… 

E5: :Jag börjar från 3 och lägger till 2 som är lika med 5, sen har jag ju 5:an där och lägger till 2 

och så vidare. (Skriver 3+2=5+2=7) 

Eleven urskiljer samband mellan de urskiljda skillnaderna och betonar hur skillnaderna förhåller sig 

till varandra genom att teckna förändringen som en räkneoperation. Eleven ser sambanden mellan 

talen och hur talens inbördes relation förhåller sig till helheten samtidigt. 

 

I de visuella talmönstren framkommer det att eleverna ser strukturer i form av en konstant skillnad, det 

vill säga att antalet rutor ökar med 1 för varje figur. Det framkommer i utsagorna i kategorin Konstant 

eller icke-konstant skillnad hur skillnaden mellan figurerna i nedanstående visuella talmönster 

tydliggörs. Eleven urskiljer strukturer i mönstret genom att räkna de svarta respektive vita rutorna i 

figurerna och hur de placerade. De jämför sedan antalet vita och svarta rutor i två eller fler figurer. En 

elev gör enligt följande när eleven ombedes att rita den fjärden figuren in sekvensen: 

Uppgift: Kan du lista ut hur den fjärde figuren ska se ut?  

 
Kommentar: Elev 2 har först ritat 6 svarta rutor i figur 4, men ändrar det sedan till 7 svarta rutor. 

 

Uppgift: 1,2,4,7, _, _  (kvadratisk talföljd, skillnaden ökar med 1)  

Uppgift:1, 4, 9, 16, 25, _, _  (kvadratisk talföljd, skillnaden ökar med 2) 
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I arbetet med talmönstret har eleven ritat 6 svarta rutor horisontellt och 4 vita rutor vertikalt på varje 

sida i den fjärde figuren. Eleven berättar om mönstret och säger om figur 3:  

”… Här kommer ju 3 (vita) så då måste man kapa här liksom (efter tre svarta) och sen kommer 2 till 

(svarta)… vänta!  Eleven ritar till en sjunde svart rutan på figur 4. ”Det ska vara en till. För där är det 

en, (pekar på första figuren) sen är det 2 mer(pekar på figur 2), sen 2 mer (pekar på figur3), tre 

mer(pekar på figur 4)”. .” På frågan om hur den 5:e figuren ska se ut, svarar eleven efter att ha räknat 

de svarta rutorna på figur 4 ”10 svarta och 5 vita på varje sida” (E2) 

För att urskilja förändringen mellan figurerna jämförs de med varandra och den erfarna skillnaden i 

antal rutor markeras. Det gör eleven genom att stryka under två svarta rutor i figur 2 och genom att 

skriva 2 i anslutning till figur 2 och även 2 i anslutning till figur 3.På så vis betonas förändringen och 

den framträder tydligare för eleven. Den struktur som urskiljs i förändringen mellan figurerna uttrycks 

som en ökning, med en förändring i skillnaden i antal rutor mellan figurerna. Dock är inte den struktur 

som framträder systematisk eftersom eleven beskriver regeln för talmönstret med att ökningen av 

antalet svarta i figur 4 är tre. Vidare att kommande figurer utöver den angivna helheten inte urskiljs 

utifrån den beskrivna strukturen eftersom skillnaden i antalet svarta antalet rutor mellan den fjärde och 

femte figuren beskrivs av eleven att vara 3. 

 

Sammanfattning: 

De urskiljda aspekterna i kategorin Konstant eller icke-konstant skillnad är att de ingående delarna i 

sekvensen urskiljs. Vidare att det inte är tillräckligt att urskilja skillnaden mellan två delar utan 

skillnaden mellan fler delar behöver urskiljas samtidigt och i förhållande till helheten. Åtskillnaden i 

urskilja aspekter avseende om talmönstret erfars som en konstant eller icke -konstant skillnad ligger i 

att urskilja skillnadens karaktär. När eleven öppnar upp för att skillnaden mellan delarna inte 

nödvändigtvis är konstant eller öppnar upp för att skillnaden i antal inte behöver förändras på samma 

sätt urskiljs fler aspekter samtidigt. Fokus läggs på det som skiljer delarna åt i sekvensen. Eleverna tar 

fasta på det som finns mellan delarna och hur det förhåller sig till helheten.  

 

Beskrivningskategori: Kombinationer av delar 
Kategorin utmärks av att eleverna tar fasta på talmönstrets befintliga delarna och kombinerar dessa 

delar för att finna okända delar och skapa den regelbundenhet som krävs för att se hur delarna förhåller 

sig till varandra och helheten. Med delar avses i sammanhanget de angivna talen eller illustrationerna i 

mönstret. Fokus läggs på de tal eller figurer som är angivna i sekvensen. Det vill säga att det fokuseras 

inte på en konstant skillnad  mellan talen alternativt figurerna eller en jämn förflyttning mellan talen. 

Eleverna ser istället strukturer i talmönster genom att finna nästkommande icke angivna tal  som en 

kombination  från tidigare angivna tal i sekvensen genom att addera talen eller tar fasta  på tal i 

sekvensen och ser hur dessa tal kan dubbleras för att skapa regelbundenhet. 

I beskrivningskategorin återfinns exempel från kvadratiska och rekursiva talföljder samt en talföljd 

som behöver omstruktureras för att följa ett mönster.  
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I nedanstående exempel har en elev på de tomma raderna fyllt i 13 och 21 som en fortsättning på 

talmönstret. 

 

En elev uttrycker sig kortfattat på följande sätt :” Ja det är 1 … 1+1 är ju 2 (pekar på talen), 1+2 är 3, 2+3 

är 5, 3+5 är 8, 5+8 är 13, 8+13 är 21”(E9).  

Eleven ser mönstrets uppbyggnad som att de nästkommande talet skapas genom att de två förgående 

talen adderas. Eleven urskiljer hur de två första talen (talen 1 och 1) förhåller sig till varandra och 

sedan hur det andra talet (talet 1) förhåller sig till det nästkommande som är 2 etcetera. Vidare 

markerar eleven med fingret och med räknesättet addition vad som tas fasta på. På så vis kombineras 

talen för att hitta regelbundenheten i det angivna mönstret och för att fortsätta talföljden. Mönstret 

urskiljs genom att eleven i den rekursiva talföljden tar fasta på de angivna talen och kombinerar dem 

för att finna okända delar.  

 

Ett annat exempel där eleven tar fasta på att de angivna talen i sekvensen kan kombineras för att finna 

struktur och regelbundenhet visar en elev i följande uppgift där elever uppmanas att ändra något som 

han eller hon inte anser stämma för att talserien ska betraktas som ett mönster: 

 

 

E7: Jag tror … kan 10:an hoppa dit? (pekar på den ruta där talet 7 är skrivet) 

I: Du får göra som du vill, så får du förklara varför… 

E7: Jag tror 10:an ska vara där och 7:an bort. 

I: Varför då? 

E7: För 2+4är 6, 4+6 är 10… 

I: Vad skulle nästa tal bli då? 

E7: 16 

Eleven tar fasta på de ingående talen i sekvensen (talen 2,4,6, och 10) och urskiljer ett samband dem 

emellan och bortser från talet 7. Talet 7 står i bakgrunden medan de övriga talen står i förgrunden. En 

struktur i form av räkneoperationen addition, där två tal kombinerades för att skapa nästkommande tal 

och bilda en helhet, urskiljs. Exemplet visar att eleven fokuserar på de angivna talen i sekvensen och 

tillämpar en räkneoperation för att få summan i nästkommande tal i sekvensen att stämma. Talföljden 

omformas till en rekursiv talföljd, inte till en aritmetisk talföljd med jämn ökning. 

I elevernas utsagor framträder det inom denna kategori hur eleverna ser dubbelt som något att ta fasta 

på i urskiljningen av en kvadratisk talföljd.

Uppgift: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 Talen är ordnade efter ett visst mönster. Skriv de tal som 

saknas (rekursiv talföljd) 

Uppgift: 2,4,6,7,10, __,__ Är det något du vill ändra eller ta bort? 
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Eleverna ser ett mönster i hur talföljden är strukturerad och resonerar enligt följande: 

 

 

I: (Skriver 1,2,4,7,_) Hur ser du på den? Hur skulle den här fortsätta? 

E4: … (skrattar) mmm… oj, då?... det var lite svårt. 

I: Du har säkert någon ide! 

E4: Mmm … (tittar på talföljden skruvar på sig) mmm. Nej … det var ju , annars var det 1+1 är 2, 

2+2 är 4, men 4+4 är ju inte 7. 

I: Nej… Har du någon annan idé? 

E4: (tittar igen, tar sig för pannan).. nej jag har faktiskt ingen aning.   

Eleven urskiljer de ingående talen, men urskiljer inte skillnaden mellan talen i sekvensen. Det som 

framträder är istället de angivna talen i sekvensen och hur de urskiljda talen kan kombineras med 

dubblering för att skapa en regelbundenhet. Eleven ser att när det första talet (talet 1) adderas med sig 

självt får man nästa tal (talet 2) och uttrycker förhållandet med addition. Vidare urskiljs att 2+2 är 4 

och att 4+4 är 8. Däremot ser eleven att resonemanget om talmönstrets regelbundenhet inte är hållbart 

för hela mönstret och backar i sitt resonemang.  

Sammanfattning 

De aspekterna som urskiljs i erfarandet av talmönster som Kombination av delar är de ingående 

delarna, men inte nödvändigtvis alla samtidigt. Vidare urskiljs hur två eller flera delar kan kombineras 

för att finns nya delar. Kombinationen kan ske genom att addera eller dubblera. De nya delarna 

(tidigare okända delarna) ställs sedan i relation till helheten. Sammanfattningsvis kan man säga att 

fokus läggs på två eller fler delar och hur de kan kombineras för att generera nya delar.  

 

Beskrivningskategori: Relation mellan vissa delar  
Beskrivningskategorin kännetecknas av att elever ser att de angivna delarna förhåller sig på något sätt 

till varandra. Däremot urskiljs inte exakt hur alla angivna tal eller figurer i sekvensen  förhåller sig till 

varandra och helheten eller utöver angiven helheten. I vissa sammanhang urskiljs olika tänkbara del- 

och helhetsstrukturer, vilket visar sig då delarnas inbördes relation urskiljs i en viss del av den angivna 

sekvensen. I vissa skeden omformas helheten genom att en del av mönstret tas bort eller att endast två 

eller tre av delarna urskiljs och jämförs.  

 

I möte med en rekursiv talföljd som Fibonaccis talföljd urskiljer en elev flera olika samband mellan 

delarna i samma sekvens. Eleven tittar tillsammans med intervjuaren på det eleven tidigare skrivit på 

de tomma raderna: 12 och 19 (på förtestet användes tomma rutorna istället för streck). 

Uppgift:1,2,4,7, _, _ (kvadratisk talföljd, skillnaden ökar med 1) 
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Eleven resonerar enligt följande 

 

  
E2: Jag råkade skriva 19 där (pekar på den andra tomma rutan) men sen är det 17 för jag visste att 

det skulle bli där. (Eleven berättar om ett studiebesök på en Upptäckarverkstad där eleven mött små 

klossar i teknik) 

I: Hur sa du nu att de här hänger ihop?(pekar på talföljden) 

E2: 1+1 är 2 (pekar på ettan, nästa etta och sedan tvåan), 2+1 blir 3, 3+2 blir 5, 5+8 och så går det 

vidare så upp till 1500.(…) 

Eleven resonerar en stund och knyter an till studiebesöket igen. 

E2: … nej… plus 4 tror jag .. så det blir 16 istället (pekar på 17) Sen får det vara 20 där. 

I: Varför då? 

E2: Jo för här är 1, +1, sen 1+2, sen 2+3 är 5, 5+3 är 8. Om man sätter den här och skriver ett 

plus.(pekar mellan rutorna med talen 5 och 8 och skriver +3 = mellan 5 och 8) 

I: Men jag förstod inte riktigt fortsättningen…. 

E2: Då skulle ju 8… jo det ska vara 4 mer här. (pekar på den första tomma rutan efter 8). 

I:Varför då? 

E2: Jo för 1+1 är 2, 3+2 är 5(pekar samtidigt på talen i talföljden) Sen 5+3 är 8. 8+4 är 11 (räknar 

uppåt på fingrarna) nej 12.. Så är det 12 här och 16 här (pekar på den andra tomma rutan) 

I: Okej så du skulle vilja ha 12 här och 16 här (skriver talen) och menar att det är +4 där? (pekar på 

talen 8 och 12 och … (pekar på 16) 

E2: Ja plus 4 där. 

Inledningsvis refererar eleven till en situation då en liknande talföljd erfarits och urskiljer en annan 

struktur än den som tidigare gett talet 19. Därefter upptäcker eleven talmönstrets uppbyggnad och 

beskriver den genom att ta fasta på de angivna talen i sekvensen. I detta skede ser eleven dess 

uppbyggnad som att de nästkommande talet skapas genom att eleven förklarar att de två förgående 

talen adderas. (Eleven beskriver med +) Däremot fullföljer eleven inte sitt resonemang kring 

fortsättningen och hur 5 och 8 kan adderas för att finna nästkommande tal i sekvensen. När eleven 

föreslår en ändring från 17 till 16 och intervjuaren ber om en motivering händer något. 

Eleven urskiljer den ingående skillnaden 1 (+1) och sedan +2,+3 och antecknar dessutom skillnaden 

+3 mellan talen 5 och 8. I detta skede ser eleven strukturen och regelbundenhet i form av en skillnad 

som ökar med 1 och ser nästa skillnad som +4. Den icke konstanta skillnaden urskiljs och kommer att 

stå i förgrunden. I slutskedet då eleven föreslår att de fortsatta talen är 12 och 16 och skillnaden är 4 

mellan så väl talen 8 och 12 som 12 och 16 ser eleven skillnadens egenskap som konstant. Sålunda tar 

eleven fasta på den konstanta skillnaden mellan talen. Eleven lyckas i sammanhanget inte redogöra  

för regelbundenheten med mönstret.  

Kategorin Relation mellan vissa delar kännetecknas av att vissa delar av helheten urskiljs, men 

delarnas förhållande till andra delar eller hur delarna bildar helheten framträder inte.  Vad gäller 

talmönstret med illustration handlar det om att eleverna tar fast på en eller ett par figurer i det angivna 

mönstret.

Uppgift: 1, 1, 2, 3, 5, 8, _ , _ (rekursiv talföljd)Talen är ordnade efter ett visst mönster. Skriv 

de tal som saknas. 
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Uppgift: Hur ser den fjärde figuren ut? 

 

Så här ser elev 1:s lösning ut.  

 

 
 
Kommentar: Elev 1 har ritat 6 svarta rutor i figur 4. 

 

Eleven har ritat den fjärde figuren utifrån att ha iakttagit och jämfört med den tredje figuren. För att 

finna strukturen och regelbundenheten i talmönstret tar eleven fasta på den närmast föregående figuren 

när nästkommande figur ska ritas. Eleven ser att antalet rutor ökar i jämförelse med den närmast 

föregående figurer men har en vag uppfattning om sambandet mellan alla figurerna i sekvensen. 

Elever visar att de i sökandet efter strukturen i hur delarna bildar helheten kan urskilja förändringen 

mellan de två sista delarna i det angivna mönstret, men inte kopplar den till en helhet. Den struktur 

som framträder består i att de enskilda figurerna urskiljs men sätts inte i relation till fler figurer och till 

helheten. 

 

En annan elev urskiljer följande talföljds regelbundenhet på följande sätt: 

 

 
I: Om vi har en talföljd som ser ut så  här (skriver 1, 2, 4, 7) Kan du se vad som händer? 

E5: Mm typ … där tänkte jag 1+1 är 2, 2+2 är 4 … men så står det plötsligt 7 där.. 

I: Jaha, --- då stämmer det inte… kan det vara på något annat sätt? 

E5: Om man plussar ihop allt där (pekar på 1,2, 4) kan det bli 7 … men jag tror inte det är så… 

(Eleven förslår att kommande tal är 14) 

I: 14, varför det? 

E5: För att det blir det. 

I: Vänta nu så jag hänger med … vad tänkte du nu? 

E5: Jag plussade ihop allt så då blir det 14. 

I: Vad skulle fortsättningen bli? 

E5: Det skulle bli 28. 

I: Jag förstår, men om talföljden bara kommit så långt(pekar på 1, 2, 4) Stämmer den då? 

E5: … nej… 

I: Vad är det som händer då? 

E5: Då är det… dom plussar sig själva eller… ,man får hitta på något… 

Uppgift: 1,2,4,7, _, _ (kvadratisk talföljd, skillnaden ökar med 1) Hur är den här talföljden 

uppbyggd? 
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Eleven ser inledningsvis en struktur i forma av dubblering och tar fasta på hur de befintliga talen kan 

dubbleras för att stämma in på nästkommande tal i sekvensen. När inte det fungerar urskiljer eleven ett 

samband mellan delarna i form av att kombinera talen för att finna nästkommande icke angivna tal i 

sekvensen. I det skedet föreslår eleven att talföljden ska fortsätta med 14 och 28. När intervjuaren 

frågar om hur talen 1, 2, 4, förhåller sig till varandra och till fortsättningen uttrycker eleven att ” man 

får hitta på något” vilket kan ses som att eleven bortser från att ta även den inledande sekvensen av 

talmönstret i beaktande och uttrycker en osäkerhet kring delarnas förhållande till helheten.  

Kategorin relation mellan vissa delar  inrymmer exempel på  att kvadratiska talföljder av vissa elever 

erfars som en konstant skillnad mellan talen istället för en icke konstant skillnad. Det framkommer i 

utsagorna att eleverna tar förgivet att skillnaden mellan talen är konstant så som det förhåller sig i 

aritmetiska talföljder. Eleverna tar det som utgångspunkt i struktureringen av talmönster av annan 

karaktär. Detta blir tydligt då elever urskiljer strukturer av tals relationer i en talföljd där skillnaden 

ökar med 1. 

 
 

 

I:Kan du gissa vilken regel jag har använt i min talföljd? (Skriver 1,4,8,13,19) 

E6:Jag tror att du har tagit 4 … mer… bara en chans… 

I: Om du ska göra något mer än att ta en chans? Om du tittar lite mer på talen… 

E6 … (…) nej det var svårt….(tittar intensivt på talen i sekvensen)5 blir det kanske?  

I: Mm, när du säger 5 vad menar du då? 

E6: I alla fall 5 mer där. (pekar mellan talen 8 och 13) 

(…)  

E6: Det kanske blir  … 13… Jo det är 5 där också (pekar mellan talen 13 och 19) 

Eleven startar med att ta fasta på en välbekant relation; relationen mellan talen 4 och 8 och ser 

skillnaden 4 i den kvadratiska talföljden. Det är de två talens relation som spontant urskiljs av eleven. 

Efter att ha fått uppmaningen att titta igen, väljer eleven att söka skillnaden mellan två andra tal i 

sekvensen. Den här gången fokuserar eleven på talet 8 och 13 och identifierar den skillnaden som 5. 

Eleven uttrycker efter viss fundering: ”Jo det är 5 där också (pekar mellan talen 13 och 19)(E6), 

vilket visar att eleven söker en erfaren skillnad mellan de nästkommande talen i sekvensen och bortser 

från den tidigare identifierade skillnaden mellan talen 4 och 8.  

 

Sammanfattning 

I ovan beskrivna kategori tas det fasta på vissa delar i sekvensen och hur dessa förhåller sig till 

varandra men inte till den angivna helheten. Helheten kan omformas för att passa strukturen. De 

aspekter som urskiljs är de ingående delarna i sekvensen, men samtliga delar urskiljs inte samtidigt. 

Vidare urskiljs välbekanta samband mellan de utvalda delarna. Del- och helhetstrukturen urskiljs inte 

samtidigt.  

Uppgift:1, 4, 8, 13, 19, _ , _ (kvadratisk talföljd , skillnaden ökar med 1)  
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Beskrivningskategori: Olika del- och 

helhetsrelationer 

Kategorin utmärks av att eleverna erfar att det finns en skillnad i talmönsters uppbyggnad och sålunda 

hur delarna i talmönstren förhåller sig till varandra och till den angivna helheten. Eleverna ser till fler 

av de angivna delarna samtidigt för att skapa regelbundenhet i mönstret. 

De är medvetna om att talmönstrets inbördes relation kan varierar beroende på karaktären på 

talmönstret. Det vill säga förhållandet mellan delarna kan se ut som en jämn förflyttning, en konstant 

eller icke konstant skillnad eller som en kombination av delar. Talmönstrets del- och helhetsstruktur 

urskiljs samtidigt. I urskiljandet framkommer att eleverna fokuserar på de aspekter som är viktigast i 

talmönstrets del- och helhetsrelation.  I utsagorna framkommer det inte att eleverna ser förbi angiven 

helhet.  

 

Beskrivningskategorin kännetecknas av att eleven urskiljer talmönster med olika strukturer och med 

olika regelbundenhet. Följande citat är ett exempel på att elever öppnar upp för att talmönsters struktur 

och regelbundenhet kan se olika ut. Fibonaccis talföljd förklaras av eleven enligt följande: 

 

 
 

Man kollar… det var därför jag såg 1, 1, sen 2, sen 3, sen 5, sen 8 sen så. Då tänkte jag .. vad händer 

om man tar 1+1  då blir det ju 2. Sen tänkte jag 2+2 men det funkar ju inte, då tog jag 1+2 som är 3 

(…) När jag väl såg det att 1+2 är 3 då tänkte jag ju, Så blev det bara. (E4). 

Eleven urskiljer inledningsvis de ingående talen i sekvensen och räknar upp de första sex talen. 

Därefter ser eleven strukturer i form av dubblering av tal och genom att addera respektive tal med sig 

självt. Då eleven ser att denna erfarna struktur inte stämmer på fortsättningen kombineras talen på ett 

nytt sätt för att finna samband som ger talmönstret dess struktur och regelbundenheten. I detta skede 

övergår urskiljandet till att kombinera de angivna talen i sekvensen och tillämpa en räkneoperation för 

att finna det nästkommande talet och regeln för talmönstret. Eleven är medveten om att talföljdens 

delar och förhållande inom helheten kan ses som dubblering av tal, men när inte dubblering av talen 

stämmer och leder till någon slags regelbundenhet ser eleven att två tal efter varandra kan kombineras 

och ge det nästkommande talet. 

Eleven ser att det finns skillnader i hur olika talföljderna är uppbyggda. I följande situation 

framkommer det hur en elev som löst två talföljder ser på skillnaden mellan den aritmetisk talföljden 

43, 46, 49 och 52 och Fibonaccis talföljd: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,_ .  

 
I: Om du jämför de här två? (pekar på de båda talföljderna). Är det någon skillnad? 

E1: Ja, för den här plussar man och den här räknar man uppåt. (Viftar lite diffust med pennan) 

I: Förklara en gång till för ibland fattar jag inte riktigt. Vad sa du nu? 

E1: Den (pekar på den aritmetiska talföljden) där går man uppåt och man räknar på fingrarna (visar 

och räknar ett finger i taget) och den här (pekar på Fibonaccis talföljd)  lägger man ju ihop det. , typ 

1+1.  

I: … Okej, så den här (pekar på den aritmetiska talföljden) räknar man på fingrarna… 

E1: … eller man måste inte 

 

Eleven försöker sätta ord på de skillnader som urskiljs och tar fasta på att i den aritmetiska talföljden 

sker en förflyttning på talraden framåt. Det visar eleven genom att ramsräknar steg för steg framåt på 

Uppgift: 1, 1, 2, 3, 5, 8, _ , _  (rekursiv talföljd) 



44 

 

talraden. Det som eleven tar fasta på i den andra talföljden är hur talen kombineras för att skapa 

nästkommande tal. Genom att addera talen erhålls en summa som blir nästa tal i sekvensen.  

För att se strukturen och finna regeln är det inte tillräckligt att i förväg välja ut vilka som helst av talen 

alternativt figurerna och jämföra dem med varandra. Emellertid krävs inte alltid att varje enskild del 

urskiljs. Eleven tar fasta på det som är viktigast. I vissa talmönster är utgångsvärdet och skillnadens 

egenskap det viktigaste att urskilja. Istället avgör eleven hur många och vilka delar av det presenterade 

mönstret som eleven behöver ta fasta på för att finna en struktur och regelbundenhet utifrån angiven 

helhet. Följande exempel visar just hur eleven tar fasta på det viktigaste i mönstret. I det visuella 

talmönster förändras de vita och de svarta prickarna på olika sätt. En del hålls konstant (de vita 

prickarna) och en annan del förändras (de svarta).  

 

Uppgift: Hitta mönstret. Hur ser det ut bakom rektangeln? Ringa in ditt svar! 

 

 
 

När E3 tittar på följande uppgift på det skriftliga testet uttrycker han följande: 

Jo, först är det en där (pekar på den första svarta) sedan en till (pekar på nästa två svarta) sedan 

en till (pekar på tre svarta)”(E3).  

I elevens utsaga framkommer att eleven ser talmönstrets delar, sekvenser av de svarta respektive  vita 

prickar och hur dessa förhåller sig till helheten, samt hur delarna förhåller sig till varandra. Eleven 

fokuserar på de svarta prickarnas förändring och det framkommer således vad som är väsentligt att 

urskilja för att beskriva strukturen och regelbundenheten.  Att upptäcka att en sekvens i talmönstret (i 

det här fallet de vita prickarna) hålls i bakgrunden och den andra sekvensen (i de här fallet de svarta 

prickarna) hålls i förgrunden i det aktuella mönstret. Det är de svarta prickar förändring i antal som är 

avgörande för att hitta strukturen eftersom de vita prickarna antal inte förändras.  

Det visuella talmönster erfars som att det sker en förändringen i antalet prickar men att förändringen 

av de båda komponenterna inte behöver vara lika och att förändringen av de båda komponenterna inte 

behöver vara konstant eller öka på samma sätt. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis innebär beskrivningskategorin Olika del- och helhetsrelationer att de ingående 

delarna i sekvensen urskiljs, liksom fler delar urskiljs samtidigt. Vidare finns en medvetenhet om att 

förhållandet mellan delarna kan se olika ut beroende på talmönstrets karaktär, som en jämn 

förflyttning, skillnad mellan delar eller som kombinationer av delar. De viktigaste komponenterna och 

hur många delar av angivna delarna som behöver jämföras urskiljs samtidigt. Del- och 

delhetsrelationen urskiljs samtidigt eller som att delarna i kombination urskiljs simultant och bildar 

nästkommande del och helheten.   
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Beskrivningskategori: Utöver angiven helhet 
 

Det som kännetecknar kategorin är att eleverna ser sambandet mellan talmönstrets delar och delarnas 

förhållande till den angivna helheten samt hur regelbundenheten förhåller sig även utöver den angivna 

helheten. Sålunda urskiljer eleven delarnas relation till varandra och till helheten, samt tänker sig hur 

mönstret fortsätter och förändras utöver den angivna talmönster samtidigt. Vilket innebär att de ser 

strukturen förbi den angivna helheten, vad som kommer sedan och hur förändringen kan uttryckas.  

Eleverna erfar att talmönster kan fortsätta utöver angiven helhet i aritmetiska, kvadratiska och 

rekursiva  talföljder samt talmönster med illustration. 

I elevernas utsagor framkommer en medvetenhet att aritmetiska talföljder fortsätter utöver de angivna 

talen och utöver de av eleven ifyllda talen.  

 

I de ovan presterade uppgifter  valde eleven att fortsätta talföljden med en konstant ökning och 

förklarade talföljden med att:  ”+ 3 hela tiden” (E8).  

I elevernas uttalanden framträder också att för att se strukturen och finna regeln är det inte tillräckligt 

att i förväg välja ut vilka som helst av talen alternativt figurerna och jämföra dem med varandra. 

Emellertid krävs inte alltid att varje enskild del urskiljs och beskrivs. I vissa talmönster är 

utgångsvärdet och skillnadens egenskap det viktigaste att urskilja. Istället avgör eleven hur många och 

vilka delar av det presenterade mönstret som eleven behöver ta fasta på för att finna en struktur och 

regelbundenhet. Det framkommer exempelvis då en elev i möte med en aritmetisk talföljd med 

konstant ökning nöjer sig med att identifiera tre skillnader och vet att den artimetiska talföljden 

”fortsätter så hela tiden!”.  

 

I sökande efter strukturer mellan de ingående talen och mellan talen och helheten går eleverna till väga 

på olika sätt. I följande uppgift framträder det hur eleverna gärna gör anteckningar mellan talen för att 

lättare identifiera den konstanta skillnaden mellan talen i talmönstret. Efter att ha funderat en stund 

svarar eleven på intervjuarens fråga som lyder: 

 

Uppgift: 1, 5, 9,_, _ Vilka två tal kommer sen? 

 

 

E9: Nja… (skriver 4:or emellan 1,5 och 9). Du lägger på 4 hela tiden. 

Eleven urskiljer med viss tveksamhet de ingående talens relation (1, 5 och 9). Efter en stunds 

fundering antecknar eleven den identifierade skillnaden 4 mellan talen 1, 5 och 9. När intervjuaren 

sedan ber eleven fortsätta talföljden skriver eleven 13,17 och 21 men också 4 mellan talen 9 och 13, 13 

och 17 och 17 och 21. Slutligen ringar eleven in alla fyror. I och med att eleven skriver fyrorna och 

Uppgift: 43, 46, 49, 52, 55, 58 (aritmetiska talföljd, konstant ökning med 3)  

Talen är ordnade efter ett visst mönster. Skriv de tal som saknas.  
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även ringar in dem, betonas den konstanta skillnaden 4. Genom stödanteckningarna framträder den 

identifierade skillnaden tydligt för eleven.  

I de strukturer som urskiljs framträder hur elevens förståelse för tals egenskaper och relationer är en 

tillgång i urskiljandet av strukturer och mening. Eleven ska förutom att urskilja relationen mellan de 

talen förutse ett angivet tal längre fram i talföljden utan att ange alla tal i sekvensen. Följande citat 

illustrerar hur elev ser om talet 48 kommer att finnas med längre fram i sekvensen. 

 

 

 
 

E9: .. Nej!. 

I: Varför då?(…) 

E9: För det lägger på 1 hela tiden. Sen blir det 5 sen blir det så hela, hela tiden. 

I: Berätta igen så jag fattar … du sa… 

E9: När jag började med 1 och sen 5 och sen 9 … 

I: Mmm, men varför kan inte 48 vara med? 

E9: Ja sa ju det. För att talen (drar med fingret över talföljden) hänger med hela tiden … ingen 8 

finns med. 

I: Varför jag ställer frågan igen är för jag vill veta om du är säker… 

E9: (Avbryter)Och så är det ojämna tal. 

I: Jaha, var det… 

E9: (Avbryter )Ja, ojämna tal hela tiden (paus) För att ett jämna tal plus ett ojämnt tal blir aldrig ett 

jämnt tal.. 

Eleven urskiljer de ingående talen 1, 5, 9 och har fortsatt talföljden med att skriva ned talen 13 och 17. 

Det visar att eleven ser den konstanta skillnaden 4 mellan de angivna talen. Då eleven följer med 

fingret över talföljden  och uttrycker att: ”talen hänger med hela tiden”, urskiljer eleven strukturer 

som visar att talföljden fortsätter utöver angiven talföljd.  Eleven ser samtidigt att entalen återkommer 

med en regelbundenhet i sekvensen (fortsättningen skulle se ut enligt följande: 21, 25,29, 33, 37, 41, 

45, 49) och urskiljer även om fortsättningen på talföljden inte är nedskriven att samtliga angivna  tal är 

udda. Det framkommer i sammanhanget hur eleven ser tals egenskaper i termer av udda och jämna tal 

och använder den kunskaper för att se samband och strukturer. 

Kategorin kännetecknas av att kvadratiska talföljder erfars som en del och helhetsrelation som också 

går utöver den angivna helheten. Elevernas ser att skillnaderna mellan talen inte behöver vara 

konstanta, urskiljer skillnadens egenskap och hur regelbundenheten utöver den angivna helheten ser 

ut. Eleven öppnar på så vis upp för att skillnader mellan tal varierar. Skillnaden erfars som det som 

finns emellan talen och som en ökning. När eleven fortsätter talföljden tar eleven fasta på ökningen 

och ser den struktur och regelbundenhet med vilken talföljden är uppbyggd. Eleven kan förutse en 

fortsatt mönster. Följande utsagor gestaltar detta seende:  

E3: Här är det 1 emellan (pekar mellan 1 och 2), 2 emellan, 3 emellan, 4 emellan och 5 emellan 

(pekar) 

I: Om du fortsätta… 

E3: Det skulle vara 6 emellan… 

Uppgift: 1 ,5 ,9 ,__,__ Vilka  två talen kommer sen?  

Kommer talet 48 att finnas med i talserien? 
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En annan elev uttrycker på likanden sätt:  

E9: … Man lägger på hela tiden. Först 2 sen 3 tror jag… (…) Det är 2,4,6,8…. 1+2 är ju 3, sen 3+4 

är 7… 

En annan elev använder inte stödanteckningar och säger om liknande talföljder att ” .. man lägger på 

ett tal högre” (E8).  är jag frågar vad det är man lägger på säger hon: ” Om man har typ 3, så lägger 

man på 4, sen lägger man på 5.” På en liknande uppgift uttrycker eleven: ” … man lägger på 2 på det 

tal man ökar med” (E8). 

 

 

 

 

Eleven berättar att Fibonaccis talföljd fortsätter med 13, 21, 34 och hur strukturen och regeln ser ut. 

Relationen mellan delarna (talen 1, 1, 2, 3 ,5 ,8 ) och delarna och helheten ( från talet 1 till och med 

talet 34) uppfattas genom att eleven först urskilja förhållandet mellan de två första talen (1 och 1), 

sedan det andra och det tredje talet (1 och 2)  och därefter det tredje och fjärde talet (2 och 3) och så 

vidare. 

I: Men hur gjorde du? Vilka tal valde du att titta på? 

E3: Först gick jag på dom två, sen dom två, sen dom två, sen dom två. (pekar med två fingrar parvis på 

efterföljande tal) 

Eleven går systematiskt till väga och betonar genom att från början parvis peka på två tal i taget 

strukturen i talmönstren. Vidare ser eleven hur talföljden fortsätter och berättar det utan att 

intervjuaren frågar.  

Inom kategorin Utöver angiven helhet  framkommer att eleverna tar fasta på den del, de tal eller den 

sekvens i mönstret som är mer framträdande för att finna strukturen och meningen. Denna komponent 

tas som utgångspunkt för hur exempelvis nästkommande figur i ett mönster ska se ut. Det kan också 

handla om att urskilja en förändring i strukturen där en del hålls konstant och en annan del förändras. 

Att upptäcka en sekvens i talmönstret (i det här fallet de vita prickar) hålls i bakgrunden och den andra 

sekvensen (i de här fallet de svarta prickarna) hålls i förgrunden.  

Uppgift: Hitta mönstret. Hur ser det ut bakom rektangeln? Ringa in ditt svar! 

 

 
 

När E2 tittar på följande uppgift på det skriftliga testet uttrycker han följande: 

E2:Aaaha! 

Uppgift: 1,1,2,3,5,8,_,_ (Rekursiv talföljd, talen kombineras för att skapa nya tal). 
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I: Ser du något nu? 

E2: (Ringar in alternativet med  svart + vit). Liksom svart här och vit här (pekar på den tomma 

platsen, rektangeln  och ritar i en svart och en vit) Då är det så här: Svart (pekar på första svart), 2 

svarta (pekar på nästa två svarta), 3 svarta, 4 svarta. Sen ska det va 5 svarta. (…) 

I:.Hur såg du det? 

E2: Jag såg den och den och den ( pekar på de svarta prickarna i mönstret).. två,  två… hitta ett 

mönster 

I citatet ovan upptäcker eleven att det är de svarta prickarnas förändring som fokuseras. Det 

framkommer att eleven ser talmönstrets delar, sekvenser av de svarta respektive vita prickarna 

och hur dessa förhåller sig till helheten, samt hur delarna förhåller sig till varandra. Vidare 

framkommer vad som är väsentligt att urskilja för att beskriva strukturen och regelbundenheten i 

det aktuella mönstret. Det är de svarta prickarnas förändring i antal som är avgörande för att hitta 

strukturen eftersom de vita prickarnas antal inte förändras. Sålunda ställs de svarta prickarna i 

förgrunden och de vita prickarnas regelbundenhet i bakgrunden. Däremot framträder båda 

aspekterna samtidigt. Eleven ser regelbundenheten utöver det angivna mönstret genom att 

beskriva förändringen av antalet svarta prickar ” sen ska det va 5 svarta” (E5).  

I ett annat talmönster där eleverna har stöd i en illustration urskiljs fortsättning utöver angiven 

helhet på olika sätt. Vissa elever tar fasta på figurerna, ritar de figurer som fattas och kan på så 

vis förutse hur figurer längre fram i sekvensen kommer att se ut. Det är lättare att urskilja hur 

nästkommande figur ska se ut än att beskriva en figur längre fram i mönstret. Hur det gestaltar sig 

skiljer sig till viss del åt. En elev tar fasta på den närmast föregående figur och ritar de närmaste 

figurerna. Medan en annan elev istället anger antalet svarta och vita rutor i figurer längre fram i 

sekvensen. Följande utsaga exemplifierar detta urskiljande.  

Uppgift: Hur ser figurerna ut som fattas i det här mönstret? 

 

 

 

Eleven har ritat de figurer som fattades på de tomma positionerna 2 och 4 och får frågan: 

I: Om du skulle fortsätta här … (pekar till höger om figur 5) 

E6: Då skulle det varit på (pekar på den tänkbara placeringen av figur 6) 6, 12 och 7 … 

I: Kan jag skriva upp det? 

E6: 12 och 7, ja så tänkte jag. 

I: Den sjätte… om du hade den 10:e hur skulle den se ut? 

E6: Det skulle varit 20 och 11 … Så tänkte jag… 

Eleven urskiljer delarnas inbördes relation och ser förbi den angivna helheten.  

Sammanfattning 

I beskrivningskategorin Utöver angiven helhet urskiljs de ingående delarna i sekvensen, fler aspekter 

urskiljs samtidigt och det urskiljs även att förhållandet mellan delarna kan se olika ut beroende på 

talmönstrets karaktär. Vidare urskiljs vilka aspekter som är viktigast för att urskilja dess 
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regelbundenhet. Urskiljandet handlar i denna kategori även om att se förbi en angiven helhet. Del- och 

helhetsstrukturen i den angivna helheten och utöver helheten urskiljs samtidigt.  

 

Efter att ha beskrivit kategorierna separat kommer jag nu att gå vidare och redogöra för utfallsrummet 

och hur kategorierna förhåller sig till varandra, vilka kvalitativa skillnader som finns dem emellan. 

 

Skillnader mellan beskrivningskategorierna 
 

Beskrivningskategorierna, det så kallade utfallsrummet är ordnade i en delvis hierarkisk struktur med 

sex skilda sätt att erfara talmönster. Med hierarkisk struktur avses i den här studien att ett sätt att erfara 

talmönster är mer innehållsrikt och komplext än ett annat sätt att erfara samma fenomen. Skillnaden i 

kvalitet mellan olika sätt att erfara ett fenomen har att göra med vilka aspekter som urskiljs, hur de 

urskiljs och vilka som urskiljs samtidigt (Marton & Booth, 2000). Vilket innebär ett mer innehållsrikt 

erfarandesätt har ett mer differentierat sätt att se på ett fenomen. Det kan handla om att fler aspekter 

urskiljs samtidigt men även att nya aspekter träder fram. På så vis blir en beskrivningskategori mer 

innehållsrik och mer komplex än en annan.  

Nedan följer ett resonemang kring de kvalitativa skillnader som framkommit mellan 

beskrivningskategorierna. Därefter görs ett försök att beskriva strukturen dem emellan, vilka aspekter 

som tas fasta på och urskiljs i respektive sätt att erfara talmönster. Avslutningsvis ges en diskussion 

om vilka pedagogiskt kritiska skillnader som finns mellan de skilda sätt på vilka talmönster erfars av 

elever i årskurs 3 och 4 och som i variationsteorin benämns som kritiska aspekter.  

Skillnader mellan beskrivningskategorierna Jämn förflyttning och 

Konstant eller icke-konstant skillnad.  

I kategorin Jämn förflyttning erfars talmönster som jämna förflyttning från  en punkt till en annan på 

tallinjen medan erfarandet i kategori Konstant eller icke- konstant skillnad  har karaktären av ett 

intervall mellan två punkter. I kategorin Jämn förflyttning erfars talföljder genom att eleverna hoppar 

jämna hopp på tallinjen, alternativt använder räknesätten för att beskriva en konstant ökning eller 

minskning. I  kategori Konstant eller icke-konstant skillnad framträder istället vad som finns emellan 

angivna tal eller figurer. Eleverna identifierar och jämför delar eller tal med varandra och hur de 

förhåller sig till helheten. De öppnar upp för att skillnaden mellan delarna inte behöver vara konstant. 

I kategorin Jämn förflyttning urskiljs i en viss osäkerhet i relationer mellan tal och kunskap om 

talfakta vilket påverkar urskiljandet av talmönster. Denna osäkerhet framkommer genom att eleverna 

räknar uppåt och nedåt på talraden med ett eller fler steg eller söker välbekanta hopp. Osäkerheten 

framträder inte på samma sätt i kategorin Konstant eller icke-konstant skillnad.  

Skillnader mellan beskrivningskategorierna Jämn förflyttning och 

Kombinationer av delar 

Skillnaderna mellan de båda kategorierna utgörs av att i Jämn förflyttning tas det fasta på en del- och 

helhetsstruktur där fler delar urskiljs och talmönstrets struktur ses som en rörelse framåt med hopp.  I 

kategorin Kombination av delar däremot fokuseras på hur två eller fler delar kan kombineras och 



50 

 

skapa det nästkommande talet i sekvensen. Sålunda fokuseras inte på det konstanta tal med vilket man 

”hoppar med”. Osäkerhet i urskiljandet av tals relationer är inte framträdande i kategorin  

Kombination av delar såsom det är i kategori Jämn förflyttning. 

Skillnaden finns även i hur dubblering framträder i urskiljandet i kategorin Kombination av delar och 

används för att se hur kombinationer av tal kan skapa en regelbunden helhet. Urskiljande av 

dubblering av delar för att finna nästkommande tal eller annat samband framkommer inte i kategorin 

Jämn förflyttning. 

Skillnader mellan beskrivningskategorierna Konstant  eller icke- 

konstant skillnad och Kombinationer av delar 

Kategorierna skiljer sig främst åt i vad eleverna tar fasta på i urskiljandet av talmönstrens del- och 

helhetsrelation. Kategorin Konstant eller icke-konstant skillnad kännetecknas av det som skiljer 

delarna åt och hur dessa skillnader förhåller sig till varandra och bildar en helhet. I kategorin 

Kombination av delar läggs större fokus på delarna eller talen i sig och hur de med en räkneoperation 

kan skapa nästkommande del. Skillnader återfinns även i hur helheten urskiljs och förhållande till 

delarna. I kategori Konstant eller icke-konstant skillnad urskiljs delarna och helheten samtidigt, 

medan det i Kombination av delar mer fokuseras på två eller tre delar samtidigt och hur delarna 

succesivt bildar en helhet. 

Skillnader mellan beskrivningskategorierna Olika del- och 

helhetsrelationer och Relation mellan vissa delar 

En väsentlig skillnad mellan de båda kategorierna är hur relationen mellan delarna och helheten erfars. 

I kategorin Relation mellan vissa delar urskiljs utvalda delar i sekvensen och delarna och helheten 

urskiljs inte samtidigt. Eleverna tar fasta på välbekanta samband mellan vissa delar och söker 

regelbundenhet i förhållande till angiven helhet. I jämförelse med kategorin Olika del- och 

helhetsrelationer där del- och helhetsrelationen framträder samtidigt. Vidare urskiljs att delarna 

inbördes relation kan se olika ut, som jämn förflyttning, skillnad mellan delar eller som kombinationer 

av delar men med det faktum att fler delar än två behöver fokuseras på samtidigt och samtidigt med 

den angivna helheten. I denna kategori finns en medvetenhet om vilka komponenter som är viktiga i 

talmönstrets del- och helhetsrelation. Så är inte fallet i kategori Relationer mellan vissa delar. 

Skillnader mellan beskrivningskategorierna Olika del- och 

helhetsrelationer och Utöver angiven helhet  

Sättet att erfara talmönster skiljer sig mellan kategorierna så till vida att i kategorin Utöver angiven 

helhet fokuseras på hur talmönstret fortsätter utöver den angivna helheten. Eleven ser förbi den 

angivna sekvensen och ser mönstrets del- och helhetsrelation. Delarnas inbördes relation kan se olika 

ut, vissa komponenter är viktigare än andra. Del- och helhetsstruktur i angiven helhet och utöver 

angiven helhet urskiljs samtidigt. Det som skiljer denna kategori från Olika del- och helhetsrelationer 

är just denna medvetenhet om att talmönster fortsätter med samma regelbundenhet bortom den 

angivna helheten.  
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Strukturen mellan kategorierna 

De tre kategorierna Utöver angiven helhet, Olika del- och helhetsrelationer och Relation mellan 

vissa delar kan ordnas hierarkiskt.  Sättet på vilket kategorierna förhåller sig till varandra kan ses som 

att beskrivningskategorin Utöver angiven helhet är den mest innehållsrika så till vida att fler aspekter 

urskiljs samtidigt, nya aspekter urskiljs i egenskap av att se förbi den angivna helheten. Denna 

kategori får då betraktas  ha ett mer differentierat sätt på vilket talmönster erfars än vad kategorin 

Olika del- och helhetsrelationer har. Kategorin Relation mellan vissa delar är den minst innehållsrika 

av de tre eftersom del- och helhetsrelationen inte urskiljs samtidigt och endast vissa delar i sekvensen 

fokuseras.  

De tre kategorierna Jämn förflyttning, Konstant eller icke-konstant skillnad och Kombination av 

delars relation till de övriga tre kan beskrivas som att de är inkluderade i så väl i Utöver angiven 

helhet, Olika del- och helhetsrelationer och även i Relation mellan vissa delar. Eftersom i dessa 

kategorier  urskiljs aspekter som att talmönsters del- och helhetrelation kan se olika ut, som en jämn 

förflyttning, som en konstant eller icke konstant skillnad eller som en kombination av delar som bildar 

nästkommande del. Det framkommer även i kategorin Relation mellan vissa delar att eleven tar fasta 

på välbekant del- och helhetsstrukturer även om de inte ses i förhållande till helheten. 

Hur kan då de tre kategorierna; Jämn förflyttning, Konstant eller icke-konstant skillnad och 

Kombination av delar förhålla sig till varandra? Till att börja med är sättet att erfara talmönster 

begränsat i kategorin: Jämn förflyttning så till vida att det fokuseras på en jämn förflyttning, alltså 

inte en ojämn eller ökande skillnad mellan delarna. Det framkommer inte i någon utsaga att hoppen 

urskiljs med en ökad längd. Sålunda är sättet att erfara kopplat till aritmetiska talföljder med en 

konstant ökning eller minskning och talmönster med illustration erfars som en jämn förflyttning 

mellan figurerna. Eleverna urskiljer fler delar samtidigt och ser samband med helheten. I vissa utsagor 

framkommer en osäkerhet i urskiljandet av relationen mellan talen, då den jämna förflyttningen det 

vill säga hoppen ses som uppåträkning och nedåträkning med ett eller flera steg på talraden. 

I kategorin Konstant eller icke-konstant skillnad däremot urskiljer eleverna  fler aspekter samtidigt. 

Vilket innebär att de ingående talen i sekvensen urskiljs, men hålls mer i bakgrunden och istället läggs 

fokus på skillnaden och dess egenskaper och hur urskiljda skillnader förhåller sig till helheten. Fler 

skillnader erfars samtidigt och även helheten urskiljs samtidigt. En medvetenhet finns om att 

skillnader mellan delarna kan vara konstanta eller icke konstanta. Sålunda har detta sätt att erfara 

talmönster en mer differentierad och innehållsrik innebörd än i kategorin Jämn förflyttning. 

Att erfara talmönster som en Kombination av delar för att skapa nya delar innebär att ett par eller fler 

delar i sekvensen framträder och tas som utgångspunkt i struktureringen av mönstret. Delarna skapar 

nästkommande tal och med systematik i delarnas inbördes relation skapas även helheten. Dubblering 

och tals egenskaper används för att söka struktur och regelbundenhet. Även om färre aspekter urskiljs i 

jämförelse med kategorin Konstant eller icke- konstant skillnad kan kategorin Kombination av delar 

inte anses vara mindre innehållsrik än denna kategori eftersom aspekter urskiljs som inte enbart är 

kopplat till skillnad och hopp. Därför ser jag dessa två kategorier som jämbördiga. De är sålunda 

ordnade enligt en horisontell struktur.  

På nästa sida visas en schematisk bild över beskrivningskategoriernas inbördes relation.
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De sex beskrivningskategorierna och deras inbördes relation, det så kallade utfallsrummet 

sammanfattas i följande schematiska bild : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Utfallsrummet över elevers skilda sätt att erfara talmönster. 

 

De tre kategorierna Utöver angiven helhet, Olika del- och helhetsrelationer och Relation mellan 

vissa delar har en hierarkisk struktur där det mest innehållsliga och differentierade sättet att erfara 

talmönster är placerat längs upp i figuren. Kategorierna Konstant eller icke- konstant skillnad och 

Kombination av delar, är placerade enligt en horisontell struktur och ses som jämbördiga. Slutligen 

kategorin Jämn förflyttning som är mindre innehållsrik än de senast nämnda kategorierna och 

placeras längst ned i figuren.  

De linjer som är dragna mellan beskrivningskategorierna vill förtydliga bilden av hur sätten att erfara 

förhåller sig till varandra. De grövre strecken mellan tre av kategorierna vill visa relationen dem 

emellan. De heldragna linjerna (lite tunnare) åskådliggör hur de skilda sätten att erfara talmönster kan 

inkluderas i en annan kategori. I exempelvis kategorin: Olika del-och helhetsrelationer urskiljs 

aspekter som även urskiljs i kategorin Konstant eller icke-konstant skillnad. De streckade linjerna vill 

illustrera hur ett visst sätt att erfara kan inkluderas i kategorin Utöver angiven helhet. Exempelvis kan 

en Jämn förflyttning i vissa situationer ses Utöver angiven helhet utan att urskilja alla de aspekter 

som urskiljs inom den kategorin. 
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Utöver angiven helhet 



53 

 

Kritiska aspekter 
Efter att ha beskrivit vad som utmärker respektive kategori  hur kategorierna skiljer sig åt och är 

ordnade i en struktur är det nu dags att redogöra för de kritiska aspekterna som framkommit av min 

analys.  

 

I denna studie är variationsteorins kritiska aspekter det som eleverna behöver urskilja för att erfara 

talmönster på ett mer differentierat och  innehållsrikt sätt. För att få fram de kritiska aspekterna har jag 

utgått från de beskrivna kategorierna, vilka aspekter som urskiljdes inom respektive kategori och vad 

eleverna specifikt tagit fasta på inom respektive kategori. Mitt fokus låg på erfarandets strukturella 

aspekt. Till största del kan de kritiska aspekterna härröras till de redovisade skillnaderna mellan 

beskrivningskategorierna som presenterats tidigare i resultatdelen. Därutöver har den struktur mellan 

kategorierna som framträtt utifrån analysen och som presenterats ovan varit betydelsefulla. 

Sammanfattningsvis har jag kommit fram till följande sex kritiska aspekter som kortfattat beskrivs 

nedan.  

 

1. Se att talmönster inte alltid är uppbyggda som en jämn förflyttning eller konstant 

skillnad mellan delarna, utan att även se och  öppna upp för en icke-konstant skillnad 

mellan delarna. Urskiljs i kategorin Konstant eller icke-konstant skillnad men inte i 

kategorin Jämn förflyttning. 

2. Se att talen i en sekvens kan förhålla sig till varandra som en kombination av angivna 

tal, inte endast som en skillnad mellan tal eller som en jämn förflyttning Urskiljs i 

kategorin Kombination av tal ,men inte i kategorin Jämn förflyttning eller Konstant eller 

icke-konstant skillnad. 

 

3. Urskilja att förhållandet mellan delarna kan se olika ut. Aspekter som urskiljs i de tre 

kategorierna: Relation mellan vissa delar, Olika del- och helhetsrelationer  och kategorin: 

Utöver angiven helhet , men inte i de tre övriga.  

 

4. Urskilja delarnas inbördes relation och hur de förhåller sig till den angivna helheten. 

Delarna måste urskiljas samtidigt som helheten. Inte nödvändigtvis samtliga delar, men 

tillräckligt många för att se en regelbundenhet.  Urskiljs i samtliga kategorier förutom 

kategorin Relation mellan vissa delar. 

 

5. Urskilja vilka delar eller komponenter som är viktigare än andra för att urskilja olika 

talmönsters regelbundenhet. Aspekter som urskiljs i kategorierna Olika del- och 

helhetsrelationer och Utöver angiven helhet, men inte i övriga kategorier.  

 

6. Urskilja delarnas inbördes relation, relationernas förhållande till den angivna helheten 

och den icke angivna helheten. Se förbi den angivna helheten. Det som utmärker kategorin 

Utöver angiven helhet och skiljer den från kategorin Olika del- och helhetsrelationer. 

Tilläggas ska att det förekommer utsagor i kategorin Utöver angiven helhet där elever 

urskiljer de aspekter som är framträdande i kategori Jämn förflyttning och Konstant eller 

icke-konstant skillnad där elever ser att talföljden fortsätter utöver den angivna helheten.  
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Utifrån den tidigare presenterade schematiska figur över studiens utfallsrum kan de sex kritiska 

aspekterna placeras in i figuren på följande sätt, där de numrerade kritiska aspekterna (förkortade med 

KA) förhåller sig till beskrivningskategorierna enligt följande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 5: Schematisk bild över utfallsrummet och de kritiska aspekterna. 

 

Den fjärde kritiska aspektens placering (KA 4) är inte möjlig att helt korrekt placera in i figuren då den 

skulle befinna sig mellan kategorin Relation mellan vissa delar och de övriga fem kategorierna. I 

arbetets avslutande diskussions kommer jag att diskutera vilka didaktiska implikationer ovanstående 

kritiska aspekter kan ge för matematikundervisningen om talmönster. 
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Diskussion  

Inledningsvis kommer jag i diskussionskapitlet att resonera kring de metodologiska överväganden jag 

gjort och vad som är de metodologiska möjligheterna och bristerna i studien. Därefter diskuteras 

resultatet utifrån tidigare forskning om talmönster, den fenomenografiska ansatsen och 

variationsteorin. Kapitlet avslutas med en argumentation kring de didaktiska implikationer resultatet 

gett och förslag på framtida forskning.  

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att bilda kunskap om elevers olika sätt att erfara talmönster och var i 

skillnaderna mellan sätten att erfara detta fenomen bestod i. För att söka svar på forskningsfrågorna 

valda jag som tidigare nämnts att utgå från den fenomenografiska ansatsen. Jag tog utgångspunkten i 

nio elevers sätt att erfara fenomenet talmönster.   

Den kvalitativa intervjun visade sig vara en väl vald metod då jag med hjälp av förberedda följdfrågor 

gavs möjlighet att ta del av elevernas uppfattningar om fenomenet. Hade jag istället nöjd mig med att 

djupanalysera de skriftliga test som eleverna gjort hade jag inte haft möjlighet att se hur de gjorde, vad 

de tog fasta på och höra deras resonemang om de olika talmönstren. Jag hade inte heller givits 

möjlighet att utvidga, förändra uppgifterna eller ställt frågor som gjorde att de fortsatte sina 

resonemang. I studier gjorda av Orton och Orton (1999) och Warren och Cooper (2007) framkom 

tydligt att eleverna hade lättare att fortsätta mönster än att klara av att beskriva ett mönster, vilket är 

ytterligare ett argument för att intervjua eleverna. Det framkom också i Warren och Cooper (2007) att 

eleverna hade svårare att skriva ned en förklaring till ett talmönsters uppbyggnad, men lättare att 

muntligt beskriva detsamma, vilket gör intervjun till en passande datainsamlingsmetod. 

Hur kan jag hävda att den kvalitativa intervjun verkligen utvecklades till det öppna samtal som avsågs, 

där intervjupersonerna kände sig trygga, där min förförståelse inte tog överhand? Kan en intervju 

mellan en forskare och en 9-10åring bli jämbördiga då det är jag som intervjuare bestämde 

intervjuämnet, valde ut och ställde frågor och avgjorde vilka frågor som följdes upp? För att i största 

möjliga mån minska det övertag jag som intervjuade hade utgick jag från uppgifter om talmönster som 

eleverna skulle lösa och resonera kring. Detta menar Säljö (1996) kan vara ett sätt att komma ifrån det 

maktövertag som intervjuaren har. Några av uppgifterna kände eleverna igen från det tidigare 

genomförda förtestet, vilka låg till grund för fortsatt resonemang. Under tiden eleverna arbetade med 

uppgifterna ställde jag frågorna och i samband med varje ny uppgift inledde jag med en öppen fråga 

där jag förvissade mig om att eleven var positiv till att fortsätta intervjun. För att tillmötesgå Kvale och 

Brinkmanns (2008) kritik om den maktrelation som en intervjusituation innebär och skapa en 

interaktion som ger de bästa möjliga förutsättningar att i mötet med eleverna få del av deras sätt att se 

talmönster, placerade jag mig bredvid eleven. På det sättet skulle de inte se det som en förhör och inte 

försöka läsa av i mina ögon om svaret var rätt eller fel. Jag försökte också göra avvägningar av hur 

länge jag skulle låta eleverna arbeta med uppgifter som upplevdes som svåra och när det var läge att 

avbryta och gå till nästa. Vid ett par av intervjuerna då eleverna i möte med en uppgift uttryckte att de 

inte vill ha filmkameran på, stängde jag av kameran några minuter för att sedan med elevernas 

tillåtelse återuppta filmningen. I det stora hela upplever jag att eleverna var positiva till att låta sig 

intervjuas. 
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Hasselgren (1996) argumenterar för att resultatet i fenomenografiska studier skulle säga mer om på 

vilka skilda sätt fenomenet erfars om det även studerades i en för eleverna välkänd kontext .  

Den insamlade empirin jag hade till förfogande förutom de nio elevintervjuer utgjordes av för- och 

eftertest, fyra videoinspelade lektioner om talmönster och elevarbeten från dessa lektioner. Det hade 

säkerligen varit möjligt att ge undersökningen en högre kvalitet om jag använt mig utav all denna 

empiri. Utifrån det faktum att föreliggande studie är begränsad till en Masteruppsats ansåg jag mig 

behöva begränsa den empiri som låg till grund för analysen och fann det tillräckligt att använda de nio 

elevintervjuerna.  

Mitt val att använda filmkamera vid intervjuerna visade sig vara gynnsamt eftersom det gav möjlighet 

att se hur eleverna tog sig an talmönstren. På det viset kunde jag i vissa situationer se vilken del av 

sekvensen de började urskilja, vilka komponenter de tog fasta på i en sekvens och hur de använde 

pennan eller fingrarna som stöd för sitt sätt att se mönstret. Sådan värdefull data hade jag inte kunnat 

få del av om jag hade valt att endast göra ljudinspelningar av intervjuerna. Intervjuguiden med 

tänkbara följdfrågor som jag upprättade utifrån Doverborg, Pramling & Samuelsson (2003) var till stor 

hjälp vid intervjuerna och gav tillgång till elevernas uppfattningar om den undersökta fenomenet. 

Likaså visade det sig fungera bra att i vissa skeden under intervjun gå tillbaka till elevens tidigare lösta 

uppgifter (avmarkerade rätt eller fel svar) och växelvis presentera nya uppgifter.  

Urval av uppgifter till intervjuerna gjordes med syfte att få med olika typer av talmönster. Det innehöll 

artimetiska talföljder med konstant ökning eller minskning, kvadratiska talföljder där skillnaden ökade 

med 1 eller 2 och en geometrisk talföljd där kvoten var desamma. Därutöver fanns en rekursiv talföljd 

och en öppen talföljd med fler möjliga strukturer. De visuella talmönstren hade även de olika karaktär 

där antalet rutor eller prickar hade en additiv struktur, men där ökning av antalet såg olika ut. Figurer 

på tom plats i sekvensen alternativ längre fram i sekvensen skulle förutses. Efter pilotintervjuerna togs 

någon uppgift bort och en annan lades till. I övrigt ansåg jag att uppgifterna skulle ge tillräcklig data 

för analys. I efterhand kan jag se att det finns vissa brister i urval av uppgifter. Det hade varit relevant 

att ha med någon uppgifter där skillnaden minskade eller talföljden från Kantonas talserie presenterad 

i Marton och Booth (2000) med en skillnad som växelvis ökade. Jag borde bytt ut några uppgifter och 

haft med ytterligare någon uppgifter med tom position eller tomma positioner i så väl talföljder som de 

visuella talmönstren. En annan tänkbar förändring kunde varit att enbart fokusera på talföljder och ta 

bort uppgifter med visuella talmönster. Alternativt kunde jag enbart valt uppgifter där eleverna hade 

stöd i en illustration 

Analysen av empirin visade sig vara mycket tidskrävande och mycket komplex. En anledning kan 

tänkas vara just att talmönstren var så olika. En kritiker skulle rent utav kunna hävda att jag undersökt 

elevers uppfattningar av olika fenomen och argumenterar för att aritmetiska talföljder är ett fenomen 

och ett visuellt talmönster där de båda ingående komponenterna ökar på olika sätt är ett annat. För att 

bemöta denna kritik gjordes under analysprocessen analyser på så väl uppgiftsnivå som på av 

”karaktärsnivå” på talmönster, även om det inte var syftet ( Se bilaga 6) . Det framkom i materialet att 

flertalet av de aspekter som framträdde i urskiljandet av delarnas inbördes relation och relationen till 

helheten stämde in på olika slags talmönster. Däremot är en viss slags talmönster med tillhörande citat 

i större utsträckning representerade inom vissa kategorier än inom andra kategorier. För att ge 

kategorierna dess validitet angavs i inledningen av respektive beskrivningskategori vilka olika typer av 

talmönster som inryms i respektive kategori. Det är värt att poängtera att jag i analysarbetet i huvudsak 

inte valt att arbeta på uppgiftsnivå. Jag är helt övertygad om att det inte varit lika  intressant att endast 

studera hur elever i årskurs 3 och 4 uppfattar ett slags talmönster. Följaktligen anser jag att urvalet av 
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varierade uppbyggda talmönster gett studiens resultat en kvalitet som jag inte fått fram om jag valt 

enbart en slags talmönster.  

Inledningsvis utgick jag enbart från Alexanderssons (1994) analysmetod och hade då svårigheter med 

att finna kvalitativa skillnader mellan de olika sätten att erfara talmönster och vari skillnaderna dem 

emellan bestod i. I ett annat skede i analysprocessen bortsåg jag i för stor utsträckning från 

uppfattningens vad- aspekt, vilket ledde till att kategorierna inriktade för mycket på hur- aspekten  och 

lärandeakten. Att helt bortse från lärandeakten, det vill säga hur eleverna i den här studien tog sig an 

uppgiftena, är omöjligt eftersom det var då jag bland annat såg vad elever tog fasta på. Efter att 

åtskilliga gånger ha gått tillbaka till empirin, letat skillnader och likheter insåg jag behovet av att 

tillföra en ny dimension i analysen och fann i stället att datan kunde analyseras utifrån erfarandets 

referentiella och strukturella aspekt. Därav föll valet av Marton och Pongs (2005) tvåstegsanalys. Mitt 

fokus i analysprocessen kom då att hamna på de aspekter som urskiljdes inom respektive sätt att erfara 

talmönstret, vilket stärkte mina kategorier och olikheterna dem emellan. Därutöver gavs möjligheter 

att få fram strukturen mellan kategorierna, det vill säga hur de skilda sätten att erfara talmönster 

förhöll sig till varandra. Avslutningsvis bidrog tvåstegsanalysen till att de kritiska aspekterna kunde 

identifieras. Den strukturella aspekten framträdde tydligaste i hela denna process. 

Resultatdiskussion 

Att helt skilja på ett resultat och en resultatdiskussion ser jag som svårt, eftersom mycket av det som 

skrivits i resultatkapitlet kan anses har karaktär av en diskussion. I resultatdiskussionen kommer jag 

inledningsvis ställa resultatet i relation till den tidigare forskningen om talmönster och även dess 

koppling till de nedslag kring aritmetik och algebra som gjorts i bakgrunden. Resultatet utifrån den 

fenomenografiska ansatsen och variationsteorin kommer även den att diskuteras.  

Likheter och skillnader mellan studiens resultat och den tidigare 

presenterade forskningen 

I Hargreaves et al (1998) och Hagreaves et al. (1999) framkom ett antal strategier som eleverna 

tillämpade då de löste aritmetiska och kvadratiska talföljder. Dessa strategier var att söka skillnaden 

mellan talen, differensen mellan skillnaderna, använda multiplikationstabeller, tals egenskaper, 

egenskaper i skillnaden eller att kombinerar talen för att skapa andra tal. Även om syftet med 

föreliggande studie inte varit att söka svar på vilka strategier eleverna använder utan istället undersöka 

på vilka olika sätt eleverna erfar talmönster kan jag i efterhand se likheter med Hargreaves resultat. De 

likheter som framkommit med denna studies resultat var att eleverna tog fasta på konstant eller icke-

konstant skillnad och sålunda även skillnadens egenskap och såg talen som kombination av andra tal. 

Däremot framträdde det inte i mitt resultat att eleverna tog fasta eller löste uppgifter utifrån kännedom 

om multiplikationstabeller. Det som även skiljer sig är att i denna studies resultat ser eleverna 

aritmetiska talföljder som en jämn förflyttning och de hoppar med jämna hopp framåt på talraden, 

vilket inte var en strategi som framkom i Hargreaves et al (1998) och Hagreaves et al. (1999). 

Denna studiens resultat visar att vissa av elever tog fasta på och uttryckte de visuella mönstrens 

regelbundenhet med att det skedde någon form av förändring mellan figurerna. Däremot urskiljdes inte 

alltid vilken karaktär förändringen hade eller vad som var väsentligt att ta fasta på för att uttrycka 

förändringen. Dessa elevers utsagor stämmer med exempel från elever i Warren och Coopers (2007) 

studie där eleverna såg den additiva ökningen, men inte beskrev hur mönstret förändrades. Jag kan 

däremot inte utifrån endast ett visuellt talmönster med en tom position se att det skulle vara svårare för 
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eleverna att finna figuren på den tomma positionen än att fortsätta mönstret, vilket var fallet i Warren 

och Coopers studie. Dock vill jag inte dra några förhastade slutsatser utifrån endast en uppgift. 

Däremot kan jag i elevernas resonemang se att de har lättare att urskilja ett visuellt talmönsters del- 

och helhetsrelation inom och utöver angiven helhet där antalet rutor är tydligt kopplat till figurnumret 

än där antalet rutor inte har det tydliga sambandet. Detta visar sig stämma väl överens med Warren 

och Cooper (2007). 

Tidigare forskning visar (se Zazkis & Liljedahl, 2002; Hagreaves et al.1998) att yngre såväl som äldre 

elever och lärarstudenter företrädesvis skapar aritmetiska talföljder som har koppling till 

multiplikationstabellen då de ombedes skapa egna talföljder. I min studie valde de flesta en konstant 

ökning då de ombeddes fortsätta en öppen talföljd som startade med 1, 4, _, _ eller när de skulle 

förändra något i angiven talföljd för att finna regelbundenheten. Något specifikt fokus på 

multiplikation framkom däremot inte bland elevernas utsagor.  

En svårighet som framkom i Hargreaves et al. (1998) och Hargreaves et al. (1999) studie var att vissa 

elever förlitade sig på enbart en strategi eller tog första bästa strategi när de skulle lösa och beskriva 

olika typer av aritmetiska eller kvadratiska talföljder. Det stämmer på sätt och vis överens med mina 

resultat då utsagor i beskrivningskategorin Relation mellan vissa delar vittnar om att eleverna 

urskiljde välbekanta samband mellan utvalda delar och även kunde omforma helheten för att finna en 

regelbundenhet som stämde. Ett annat exempel i resultatet som skulle kunna tolkas som att eleverna på 

liknande sätt förlitade sig på enbart en strategi kan härledas till kategorin Jämn förflyttning. Den står 

för ett förgivettagnade att ökningar är konstant mellan talen och att figurernas förändring i de visuella 

talmönstren förvänts öka med ett.  

Att erfara talmönster handlar om att se talmönstrets del- och helhetsrelation, men att även se hur 

mönstret fortsätter utöver angiven helhet, vilket kan visa elevernas förmåga att på något sätt uttrycka 

relationen med någon slags generalisering. Bergsten et al. (1997) poängterar samtalets betydelse för att 

gå från det specifika till det generella. Hagreaves et al. (1998) argumenterar för att sättet på vilket 

elever uttrycker generalisering varierar. De framhäver även att det är viktigt att elever sätter ord på 

talmönstrets struktur för att utveckla ett mer algebraisk sätt att resonera även om generaliseringen inte 

uttrycks med algebraiska symboler. Warren och Cooper (2007) skriver även de att ett sätt för eleverna 

att utveckla förmågan att generalisera är att få beskriva hur olika figurer förhåller sig till varandra i ett 

visuellt talmönster. I mina intervjuer använde jag ett par av uppgifterna från deras studie och såg 

skillnader i vad eleverna tog fasta på i de olika mönstren. Det framkom skillnader i vad som 

framträdde  när eleven resonerade kring mönstrets del-och helhetsrelation. Som ett exempel markerade 

en elev den del av antalet rutor som förändrades mellan de olika figurerna i det växande mönstret. 

Eleven kunde med stöd av dessa markeringar beskriva mönstrets regelbundenhet inom och utöver 

angiven helhet. Andra elever såg den additiva strukturen, men kunde inte beskriva hur mönstret 

förändrades inom eller utöver angiven helhet. I föreliggande studies resultat framkommer vidare att 

eleverna i kategorin; Utöver angiven helhet ser att talmönstren som en sekvens av tal eller ett visuellt 

mönster fortsätter utöver den angivna sekvensen. Sättet på vilket de resonerar skiljer sig åt och 

variationer liknande de som framkommit i Hagreaves et al. (1998) studie återfinns bland mina utsagor. 

Resultatet visar att vissa elever urskiljde de aspekter som krävs för att uttrycka en generalisering i 

möte med en aritmetisk talföljd men inte kunde uttrycka en generalisering då talmönstret hade en 

uppbyggnad där ökningen inte var konstant.  

Orton och Ortons (1999) resultat visade att elever i 11-15årsåldern inte har några direkta problem att 

fortsätta en talföljd, men har svårare att förutse ett tal längre fram i sekvensen. Utifrån mina resultat 
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kan jag på liknande sätt se att liknande talmönster ställde till problem för många elever och löstes 

exempelvis genom att skriva ned alla påföljande tal i sekvensen fram till 48 eller genom att räkna på 

talraden ett steg i taget och betona vart fjärde tal. En utsaga i beskrivningskategori Utöver angiven 

helhet däremot vittnar om hur de nödvändiga aspekterna urskiljs för att förutse ett tal längre fram i 

sekvensen.  

Fler av forskarna (Hargreaves et al. 1999, Orton & Orton, 1999) lyfter fram den aritmetiska 

osäkerheten hos eleverna som framkommit i resultatet från deras studier och hur dessa svårigheter 

utgör ett tydligt hinder för att utveckla förståelsen för talmönster. Den aritmetiska osäkerhet som 

visade sig i denna studie kan härledas till elevernas osäkerhet i att utföra räkneoperationer och 

förståelse av tals  del- och helhetsrelationer. Utifrån Neuman (1987) och Marton och Booth (2000) 

resonemang krävs för att utveckla grundläggande talfakta att eleverna urskiljer talets kardinala och 

ordinala aspekt samtidigt , liksom talens del- och helhetsrelation samtidigt.  Jag kan utifrån insamlad 

data se att den aritmetiska osäkerhet som framträder i datan utgör ett tydligt hinder för att utveckla  

förmågan att urskilja viktiga aspekter i erfarandet av talföljder såväl i urskiljandet av delarnas inbördes 

relation som delarnas relation till angiven eller utöver angiven helhet. Denna aritmetiska osäkerhet kan 

illustreras med elever som erfar talmönster som jämn förflyttning och räknar stegvis, med  ett steg i 

taget uppåt på talraden med hjälp av sina fingrar. Ett annat exempel som belyser osäkerhet i tals del- 

och helhetsrelation visar en elev på när eleven jämför två tal i den kvadratiska talföljden 1, 4, 8, 13, 19 

och menar att det är 5 mer mellan 8 och 13 och mellan 13 och 19.  

I samband med diskussionen av de aritmetiska aspekterna av talmönster tycker jag att det är värt att 

lyfta fram de likheter som kan skönjas i elevernas skilda sätt att se talmönster och Lakoff och Nú ez 

(2000) fyra grundläggande metaforer som behövs för att utveckla aritmetisk säkerhet i de fyra 

räknesätten. De metaforer som beskrevs i mitt bakgrundsavsnitt och som kan kopplas till de olika 

beskrivningskategorierna är vägmetaforen,  mätmetaforen  och konstruktionsmetaforen. I 

vägmetaforen sker en rörelse eller någon slags förflyttning från ett tal till ett annat tal, vilket stämmer 

väl överens med Beskrivningskategorin Jämn förflyttning där eleverna tar fasta på en rörelse framåt 

från en del till nästa, till nästa och som bildar en helhet. Mätmetaforen kan kopplas till 

beskrivningskategorin Konstant eller icke konstant skillnad eftersom metaforen knyter an till att se en 

relation eller ett aritmetiskt uttryck som ett avstånd eller en distans mellan två tal. Viss likhet kan 

märkas med beskrivningskategorin Kombination av delar och konstruktionsmetaforen som handlar 

om att se hur tal kan delas upp och sättas samman för att bilda helheter. Värt att beakta är dock att 

Lakoff och    ez (2000) grundläggande metaforerna är tänkta som förklaringar till aritmetiska 

färdigheter vilket inte är tillräckligt för att förstå ett talmönsters  regelbundenhet, del- och 

helhetsrelation och  övergripande mening.  

 

I bakgrunden lyftes fram hur fler forskare (Carraher, 2007; Stephen 2007; Häggström, 2011) ser 

algebran och aritmetiken som icke skilda åt. Elever som kan förstå aritmetiken på ett fördjupat sätt 

genom att förklara och motivera hur de använder räkneoperationer och tals egenskaper har lärt sig 

mycket av det som kännetecknar algebran. Efter att ha genomfört denna studie ser jag hur nära 

sammanvävd aritmetiken är med algebran. Som en följd av dessa erfarenheter och studiens resultat ser 

jag möjligheter att i undervisningen ge eleverna rika och återkommande tillfällen att upptäcka, 

beskriva, resonera och diskutera strukturer och generella drag i olika slags talmönster. Genom en 

sådan undervisning ges eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor att se mönster och samband 

såväl inom algebra som inom taluppfattning.  
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Resultatdiskussion utifrån ett fenomenografiskt och variationsteoretiskt 

perspektiv 

Syftet med studien har varit att undersöka de skilda sätt på vilka elever i årskurs 3 och 4 erfar 

talmönster. Detta har jag gjort genom att intervjua nio elever. Resultatet, det så kallade utfallsrummet, 

har resulterat i sex beskrivningskategorier som är ordnade i en delvis hierarkisk struktur. Där ett sätt 

att erfar talmönster är mer innehållsrikt än ett annat sätt att erfara mönster. Jag är medveten om att 

indelningen i mer eller mindre kvalitativa sätt att erfara kan vara vansklig och leda till att 

kategoriseringen kan ses  som en uppdelning av ”bra och dåliga elever”. Det har inte varit syftet, 

istället handlar kategoriseringen om att beskriva kvalitativa skillnader mellan de olika sätten att erfara 

fenomenet. Vad skiljer ett sätt att erfara talmönster från ett annat sätt att erfara? Vad är det exempelvis 

den elev urskiljer som kan se utöver angiven helhet som en annan elev inte urskiljer? Hur kan  lärare 

undervisa för att eleverna ska få syn på det som gör att de får ett mer differentierat sätt att se på 

talmönster. Svaret på de här frågorna har jag fått genom att använda den fenomenografiska ansatsen.  

Fenomenografins grundfråga; Vad är det som gör att en del elever lär sig en viss sak bättre än andra? 

Den frågan och flera liknande frågor ställer Marton och Booth (2000). De poängterar att utifrån ett 

fenomenografiskt perspektiv ligger fokus på variationen mellan elevers sätt att erfara, inte på individen 

själv. Forskningsintresset handlar om vad som skiljer sätten att erfara åt och hur vi kan använda denna 

kunskap, som är empirisk grundad, till att förbättra undervisningen. 

Det är också värt att påminna om att utifrån ett fenomenografiskt perspektiv är det innehållet i 

elevernas utsagorna som analyseras och kategoriseras. Jag jämförde inte de individuella eleverna 

sinsemellan eller analyserade hur många elever som hade en viss uppfattning. Samma elev finns 

representerad inom mer än en beskrivningskategori. Det framkom i analysen att elever växlade mellan 

olika sätt att erfara talmönster, beroende på sammanhang, svårighetsgrad och karaktär på talmönstret. 

Exempelvis hade en elev ett kvalitativt mer innehållsrikt sätt att erfara  ett visuellt talmönster i 

jämförelse med erfarandet av en kvadratisk talföljd där skillnaden ökar med 2. Marton och Pong 

(2005) benämner dessa skillnader i sättet att se som kontextuella skiften. 

Enligt Marton och Booth (2000) och Marton et al. (2004) finns i människans medvetande de 

erfarenheter han eller hon har av ett specifikt fenomen. Strukturen i medvetandet förändras hela tiden 

vilket kan leda till att aspekter som framträtt i en situation inte längre fokuseras  lika tydligt eftersom 

andra aspekter framträder i det fokala medvetandet (Marton & Booth, 2000). Omsatt i den här studien 

betyder det att när en elev resonerat kring en aritmetisk talföljd med en konstant ökning framträder 

vissa aspekter som eleven fokuserar på. När eleven därefter resonerar kring en rekursiv talföljd 

kommer andra aspekter att fokuseras. I det skedet fokuserar eleven på två eller fler delar som kan 

kombineras för att skapa en ny del. Tidigare urskiljda aspekter, som att fokusera på vad som finns 

mellan talen i sekvensen, framträder inte lika tydligt.  

Erfarandet har en referentiell och en strukturell aspekt där den referentiella aspekten härrör till den 

mening som ges till det sätt på vilket fenomenet erfars (Marton & Booth, 2000; Marton & Pong, 

2004). Den referentiella aspekten är sammanflätad med den strukturella aspekten, men i den här 

studien har jag i analysen och resultatet delvis skild dem åt. Den strukturella aspekten som kan delas in 

i en extern och intern horisont har i min studie haft ett stort fokus på den interna horisonten. För att 

nämna något kring den externa horisonten, vilken åsyftar det sammanhang fenomenet erfars (Marton 

& Booth, 2000) kan nämnas att en elevutsaga knyter an till ett studiebesök på en teknikverkstad där en 

elev mött Fibonaccis talföljd.  
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En möjlig tolkning av talmönstrets externa horisont är att de elever som urskiljer talmönster som en 

jämn förflyttning endast har erfarenheter av skoluppgifter eller aktiviter av karaktären av jämna hopp 

framåt. Det kan också vara värt att fundera över om en elev som ser talmönster som en jämn 

förflyttning framåt och tar fasta på de angivna talen i sekvensen är mindre belägen att utvidga sin 

externa horisont till se talmönster som en kombination av tal. 

Desto viktigare för studiens resultat är just den strukturella aspektens interna horisont och hur den 

identifierats. Genom att identifiera den interna horisonten, det vill säga delarnas inbördes relation och 

del- och helhetsrelation, har aspekter som urskilts inom respektive kategori växt fram och beskrivits 

mer omfattande. Den strukturella aspektens interna horisont har även beskrivits utifrån vad som 

specifikt har fokuserats på inom varje kategori. Skillnader kategorierna emellan har också blivit 

synliga och möjliga att beskriva. På så vis har jag även tillmötesgått Harris (2011) kritik mot att 

fenomenografiska studier inte alltid definierar och beskriver hur erfarandets referentiella och 

strukturella aspekter använts i undersökningen. 

Centralt i studien har varit att ta fasta på vad eleverna urskilt, det vill säga vilka aspekter som urskiljs, 

hur de ställs i relation till varandra och vilka urskiljs samtidigt (Runesson, 2006). Ett konkret exempel 

på samtidigt urskiljda aspekter utgör kategorin  Relation mellan vissa delar där  inte tillräckligt många 

delar urskiljdes på samma gång och samtidigt med helheten för att en regelbundenhet inom angiven 

helhet skulle kunna urskiljas.  

Runesson (2006) argumenterar för att urskiljning även handlar om att differentiera något från en 

odifferentierad helhet. Det är genom att urskilja på ett mer differentierat sätt som sättet att erfara ger 

en mer innehållsrik innebörd i jämförelse med ett annat sätt. Man skulle kunna säga att en expert på 

talmönster skiljer sig från novisen genom att experten urskiljer delarnas inbördes relation i angiven 

helhet samtidigt, ser vilka delar som är viktiga att ta fasta beroende på den struktur med vilket 

talmönstret är uppbyggt och ser förbi den angivna helheten och hur mönstrets regelbundenhet i mer 

generella termer. Novisen inom talmönster däremot tar fasta på delarna och ser att något ändras, men 

inte alltid vad. Vidare söker novisen kända strukturer i form av en jämn förflyttning eller skillnad och 

urskiljer ibland helheten, ibland inte.  

Sammanfattningsvis har jag försökt att ge en mer fördjupad beskrivning av vad som kännetecknar 

elevernas skilda sätt att se talmönster, vad som skiljer de olika sättet åt och vilka skillnader som jag 

anser vara mer avgörande för att utveckla förmågan att erfara talmönster på ett mer differentierat och 

innehållsrikt sätt. Dessa kritiska skillnader kommer jag att diskutera under nästkommande avsnitt. 

Didaktiska implikationer  

 

Flertalet av de i bakgrunden presenterade studierna om talmönster har gett didaktiska implikationer 

över hur lärarens undervisning kan ge elevernas möjlighet att utveckla sin förståelse för talmönster och 

även mönstrens  generella karaktär. I Papic och Mulligan (2007) framkom att barn med en medveten 

undervisning kan se komplexa mönster och fördjupa sin förståelse för talmönster betydligt tidigare än 

vad som förväntats. I Warren och Cooper (2006) såg man att eleverna efter att ha undervisats om 

upprepande mönster gjorde generaliseringar utöver vad som förväntades i denna åldersgrupp. 

Hagreaves et al. (1998) menar att för att eleverna ska använda strategier på ett mer flexibelt sätt 

behöver lärarna välja en variation i val av uppgifter och karaktär av talföljder för att eleverna ska lära 

sig fler strategier och utveckla sin förmåga att generalisera. Warren och Cooper (2007) såg att en 

medveten undervisning med genomtänkta frågor från läraren stöttade eleverna att utveckla sin förmåga 
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att resonera i mer generaliserande termer. Vad skulle då min studies resultat tillföra och ge för 

didaktiska implikationer?  

Min studie ger kunskap om med vilken variation elever i årskurs 3 och 4 uppfattar talmönster. Genom 

att analysera de aspekter som urskiljs inom respektive kategori har jag därutöver erhållit kunskap om 

vad som skiljer de olika sätten att se mönstren och vad skillnaderna består i. Sist men inte minst har 

strukturen mellan de olika kategorierna gett värdefulla implikationer vad eleverna behöver urskilja för 

att se talmönster på ett mer differentierat och innehållsrikt sätt. Dessa didaktiska implikationer sträcker 

sig förbi det faktum att elever behöver få möta talmönster av olika karaktärer och uppgifter av olika 

slag och utformning. Valet av den fenomenografiska ansatsen och variationsteorin har enligt mitt sätt 

att se det varit avgörande för att få fram denna kunskap. Variationsteorin har fokus på att ge andra 

möjligheter att lära sig och hur man som lärare  kan få den lärande att urskilja andra, fler och/ eller nya 

aspekter av ett fenomen som den lärande inte kunnat urskilja tidigare och sålunda erfara fenomen på 

ett mer innehållsrikt sätt. Dessa aspekter kallas som tidigare nämnt kritiska aspekter och är nödvändiga 

att urskilja för att utveckla en specifik förmåga eller förstå  ett fenomen på ett specifikt sätt (Marton et 

al. 2004). I resultatet definierades sex olika kritiska aspekter i termer av vad eleven behöver urskilja 

för att förändra sitt sätt att se fenomenet talmönster på ett mer differentierat eller mer innehållsrikt sätt. 

I sammanhanget är det värt att poängtera att det inte handlar om att lärare talar om för eleverna vilka 

aspekterna är, utan aspekterna behöver planeras och iscensättas i en undervisningssituation för att 

kunna erfaras av eleven. Det vill säga en undervisning som ger eleven möjlighet att urskilja dessa 

aspekterna.  

Som tidigare nämnts är enligt variationsteorin variation det som möjliggör för individen att urskilja de 

kritiska aspekterna (Marton et al. 2004). Jag ämnar ge några exempel på hur de två av de fyra 

variationsmönstren kontrast, generalisering, separation och fusion skulle kunna användas utifrån mitt 

resultat, utan att för den skull gå in på att i detalj redogöra för hur respektive kritisk aspekt skulle 

kunna lyftas fram med variation. Variationsmönstret kontrast är grundläggande och knyter an till det 

faktum att för förstå vad ett fenomen är måste man också förstå vad det inte är. För att exempelvis 

urskilja vad ett talmönster med ett angivet antal tal i sekvens som har någon form av samband mellan 

alla angivna tal kan man jämföra med en mängd tal som är ordnade i ett ”kaos”.  

För att erfara fenomenet talmönster behöver eleverna erfara olika typer av talmönster, exempelvis 

talmönster som har en konstant skillnad och sådana som har en icke konstant skillnad eller talmönster 

med en skillnad som ökar eller en talföljd som minskar. Eleverna behöver urskilja de av talmönstrens 

egenskaper som är viktiga från sådana egenskaper som inte är lika viktiga. Den kritiska aspekten som i 

resultatdelen benämns som nummer 1 (Se att talmönster inte alltid är uppbyggda som en jämn 

förflyttning eller konstant skillnad mellan delarna) skulle kunna iscensättas med variationsmönstret 

separation genom att följande två talmönster presenterades samtidigt: 3, 6, 9, 12, 15, __ (aritmetisk 

talföljd, konstant skillnad) och 3, 6, 10, 15, __ , _ (kvadratisk talföljd, skillnaden ökar med 1). Här 

hålls de två ingående talen i sekvensen invarianta  medan det som ska urskiljas , skillnadens egenskap,  

varieras. I det första exemplet är skillnaden konstant (ökning med 3) medan skillnaden ökar med 1 i 

det andra exemplet.  

Efter dessa didaktiska implikationer utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv vill jag avsluta med att 

lyfta fram ytterligare några didaktiska implikationer.  

Matematiska mönster är en viktig aspekt inom algebran tillika aritmetiken, vilket tidigare forskning 

visar. Om elever fortsättningsvis enbart möter talmönster som enstaka, isolerade aktiviter där de 

enskilt ska fortsätta en talföljd eller ett talmönster med illustration får läraren ingen vetskap om vad de 
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ser, vad de tar fasta på, hur de går till väga om de räknar på fingrarna eller hur de gör. På så vis ges 

eleverna heller ingen möjlighet att i undervisningen uttrycka hur talmönstren är konstruerade, de olika 

delarnas inbördes relation och delarnas relation till helheten kan förhålla sig. De utvecklar förmodligen 

inte sin förmåga att uttrycka sig  på ett mer generellt sätt. Med utgångspunkt i de skillnader som 

framkommit mellan elevers sätt att erfara talmönster ger resultatet i föreliggande studie läraren verktyg 

att utforma en undervisning där eleverna ges möjlighet att urskilja de aspekter som är nödvändiga för 

att utveckla ett mer differentierat sätt att erfara talmönster.  

Framtida forskning 

Syftet med denna studie har varit att bilda kunskap om elevers sätt att erfara talmönster. Lärare 

behöver vara medvetna om de skilda sätten att erfara, vilka aspekter som eleverna urskiljer och vad 

som behöver urskiljas för att utveckla sin förmåga att konstruera, beskriva, uttrycka och generalisera 

talmönster. En tänkbar fortsättning på denna studie skulle kunna vara att tillsammans med 

yrkesverksamma lärare iscensätta en learning study i flera klasser utifrån de kritiska aspekter som 

framkommit i denna intervjustudie.  

En annan väg att gå är att utveckla designen på talmönstren med uppgifterna där fler positioner saknas 

eller frågor som har ett större fokus på att gå från det specifika till det generella. En sådan studie skulle 

ge fördjupad kunskap om elevernas skilda sätt att se förbi den angivna helheten. Ytterligare en väg att 

gå vidare med resultatet är att undersöka antingen med intervjuer, som en interventionsstudie eller 

genom klassrumsobservationer hur eleverna ser talmönster som kan uttrycks med algebraiska 

representationer. Lite nyfiken är jag även på vilken kännedom lärare som undervisar på låg- och 

mellanstadiet har om olika slags talmönster. 

Enligt min mening är det viktigt att framtida forskning söker svar på fler frågor rörande elevers sätt att 

se mönster i matematiken. Med sådana kunskaper har lärare möjlighet att erbjuda en undervisning där 

elever utvecklar sin förmåga att se mönster och samband i matematiken.  
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Bilaga 1 
 

 

Vad och hur- aspekter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

Lärande 

Hur 

Akt 
Indirekt 
objekt 

Vad 

Direkt 
objekt 

Vad är det de ser? 

Vad tar de fasta på`? 

Vad urskiljs? 

Vad är det för strukturer som 

framträder? 

Hur tar de sig an 

uppgifterna? 

På vilka olika sätt? 

Hur ser de det? 

Hur urskiljs det? 

Hur ser de mönstret? 

Hur framträder det? 

Förmågan eleven 

försöker bemästra. 

Fortsätter, förklarar, 

beskriver… 

TALMÖNSTER 

Talföljder 

 Talmönster med 

illustration 
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Bilaga 2a 

 

Förtest 

 

NAMN:______________________________ 

 

     Talen är ordnade efter ett visst mönster. Skriv de tal som saknas. 

 

 

1.  

         

2.  

 

3.  

              

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vilket tal följer? 

 

 

 

 

Förklara hur du tänker: 

 

 

 

43  52 49 46 

35 29 23  11 

1 2 3 5 8  1  

987 

876 

765 

 

 

 

 

10 20 40 80  
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Bilaga 2b 

6. Vilket tal följer?     

 

 

 

7. Gör nu en egen talföljd och förklara hur den är uppbyggd. Den ska 

vara lagom svår för dina klasskamrater…. 

 

 

8. Hitta mönstret 

 

Hur ser det ut bakom rektangeln? Ringa in ditt svar. 

 

 

9. a) Hur ser nästa steg ut? Fortsätt mönstret. 

 

 
           

 

Figur 1                                             figur 2                                  figur 3  figur 4 

 

                     b) Hur skulle den 10:e figuren se ut? Rita. 

 

 

 

 

10. Utnyttja sambanden. Se mönstren: 

6+6=___   13-7= ___ 

16+6=____   23-7=___ 

36+6=____   33-7=___ 

46+6=____   53-7=___ 

86+6=____   93-7=___ 

                     Förklara vilka mönster du sett:_______________________ 

                   ________________________________________________ 

                   ________________________________________________ 

 

6 12     
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Sammanställning av förtestet 

 

50 elever genomförde det skriftliga testet Sammanställningen av resultatet på  testet presenteras nedan: 

I kolumnen till vänster presenteras respektive uppgiftsnummer, därefter en kort förklaring av 

uppgiftens utformning,  för att sedan följas av antal elever som svarat rätt respektive fel. I kolumnen 

längst till höger elever som valt att avstå från att svara.  

Uppgiftens 

nummer 

 Antal rätta 

svar 

Antal fel 

svar 

Antal 

obesvarade 

1 43,46,49,52,_ 49 1 0 

2 35,29,23,_,11 39 8 3 

3 1,1,2,3,5,8,_,_ 13 24 13 

4 987,876,765 

vertikalt 

30 10 10 

5 10,20,40,80,_ 22 24 4 

6 6,12, _,_,_,_ 43 6 1 

7 Konstruera 

egen 

40 10 0 

8 Illustration  9 37 4 

9a Nästa steg 47 2 1 

9b 10:e figuren 33 11 6 

     

Tabell 1. Sammanställning av förtest . 
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Bilaga 4a 

Sammanställning av använda uppgifter  talmönster 

Förutom uppgifterna på förtestet användes följande uppgifter. 

 Följdfrågor(uppgift 1och 2) Om det fanns fler tomma rutor, vad skulle du skriva då? 

Hur kan hon ha tänkt? 

 Uppgifter i anslutning till Fibonaccis talföljd (Uppgift 3) 

1,3,7,13,21 

1,2,4,7,_,_ 

 1,4,_,_,_ 

1,4,8,13,19,_ 

1,4,9,16,_;_,_ 

 

 2,4,6,7,10 Vilket passar inte in? Hur vet du det? 

20, 18, 16, 13,12 Vilket passar inte in? Hur vet du det? 

 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan talföljderna: 2,6,10,14 och talföljden 

90,88,86,84? 

 1,5,9, .vilka två tal kommer sen. 

Kan du lista ut om 48 kommer att finnas med  utan att skriva.  

 Talmönster med illustration 

 
 

 

 
 

 
 

Frågor (utöver intervjuguiden) till talmönster med illustration: 

Hur ser nästa steg ut? 

Beskriv en regel för mönstret! 

Hur tror du att?... 
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Bilaga 4b 

Intervjuguide   (utifrån Doverborg & Pramling Samuelsson (2000).) 

Veta målet, vara aktiv 

Uppföljningsfrågor tar sin utgångspunkt i barnens sätt att hantera frågan 

 

Om du ska förklara för en kompis …. 

 

Berätta för mig! 

 

Hur gör du? 

 

Beskriv vad som händer! 

 

Nu förstod jag inte! 

 

Berätta igen! 

 

Varför då? 

 

Hur kommer det sig? 

 

Jaha!.... 

 

Upprepa svaret 

 

Indirekt fråga: Hur tror du att den som har svarat så här har tänkt? 

 

Påståendefråga: Bara så jag fattar …  

 

 Menar du att….? 

 

Stämmer det att…? 

 

Jämför: Vilka likheter ser du mellan  de här mönstren? 

 

Vilka skillnader ser du? 

 

Vad händer om …? 

 

Stanna vid en fråga tills jag vet att eleven inte har något mer att säga. 
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Bilaga 5 

 

 

 

Analys karaktär av talmönster 

 

I nedanstående tabell redovisas de beskrivningskategorier som framkommit utifrån en analys gjord på 

uppgiftsnivå. Med uppgiftsnivå, menas i detta sammanhang att jag tittat på en typ av talmönster i 

taget. De skuggade fälten visar att beskrivningskategorin tillhör just den typ av mönster.  

 

Tabell  Översikt över beskrivningskategorierna kopplat till olika karaktär av talmönster.  

 Aritmetiska Kvadratiska Rekursiva 
Geometriska 

Talmönster  
Illustration 

Jämn förflyttning     

Konstant eller  icke konstant 
skillnad 

    

Kombination     

Delvis relation till helhet     

Skillnad i del-
helhetsrelationen 

    

Utöver angiven helhet 
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 REFERENTIELL 
ASPEKT 

STRUKTURELL ASPEKT  

  ASPEKTER SOM URSKILJS FOKUS PÅ 
JÄMN 
FÖRFLYTT-
NING 

Talmönster erfars 
som en jämn 
förflyttning 

 de ingående delarna i sekvensen (angivna 
tal eller figurer) 

 fler delar urskiljs samtidigt 

 jämn förflyttning mellan delarna 

 en del- och helhetsstruktur som hopp 
framåt 

 del- och helhetsstruktur urskiljs samtidigt? 

 osäkra relationer mellan tal 
 

Fokuserar på en jämn 
förflyttning från en del 
till nästa, till nästa och  
som bildar helheten 

KONSTANT 
ELLER ICKE 
KONSTANT 
SKILLNAD 

Talmönster erfars 
som en konstant 
eller icke-konstant 
skillnad 

 de ingående delarna i sekvensen (angivna 
tal eller figurer) 

 det som finns emellan 

 skillnaden mellan två eller fler delar 

 skillnaden mellan fler delar urskiljs 
samtidigt 

 skillnadens egenskap (vad ändras?) 

 skillnaden inte alltid är konstant 

 del- och helhetsstruktur urskiljs samtidigt 

 

Fokuserar på det som 
skiljer delarna åt.  Tar 
fasta på det som händer 
mellan delarna och hur 
det förhåller sig till 
helheten. 

KOMBINATI
ON AV 
DELAR 

Talmönster erfars 
som en 
kombination av 
delar 

 de ingående delarna (inte nödvändigtvis 
alla) 

 hur angivna delar kan kombineras för att 
finna nya delar 

 del – och helhet urskiljs som att delarna i 
kombination bildar helheten 

 

Fokuserar på två eller 
flera delar  och hur de 
kan kombineras för att 
ge nya delar 

RELATION 
MELLAN 
VISSA DELAR 

Talmönster erfars 
som relationer 
mellan vissa delar 

 vissa delar i sekvensen 

 välbekanta samband mellan utvalda delar 

 del- och helhetsstrukturen urskiljs inte 
samtidigt 

 

Fokuserar på vissa 
delars inbördes  
relation, men inte hur 
samtliga delar förhåller 
sig till helheten  

OLIKA DEL- 
OCH 
HELHETSREL
ATIONER 

Olika del- och 
helhetsrelationer 
erfars  

 De ingående delarna i sekvensen 

 fler delar urskiljs samtidigt 

 förhållandet mellan delarna kan se olika 
ut, som jämn förflyttning, skillnad mellan 
delar eller som kombinationer av delar 

 del- och helhetsstruktur urskiljs samtidigt 

 vilka komponenter som är viktiga i  
talmönstrets del- och helhetsrelation 

 

Fokuserar på att del- 
och helhetsrelationen 
kan se olika ut beroende 
på karaktären på 
talmönstret. Tar även 
fasta på vilka 
komponenter som är 
viktiga i talmönstret 

UTÖVER 
ANGIVEN 
HELHET 

Talmönster erfars 
som en del – och 
helhetsrelation 
utöver angiven 
helhet. 

 de ingående delarna  i sekvensen 

 fler delar urskiljs samtidigt 

 förhållandet mellan delarna kan se olika 
ut, som jämn förflyttning, skillnad mellan 
delar eller som kombinationer av delar 

 ser förbi angiven helhet 

 del- och helhetsstruktur i angiven helhet 
och utöver angiven helhet urskiljs 
samtidigt 

Fokuserar på  de  
komponenter/aspekter  
hur mönstret fortsätter 
utöver angiven 
helheten. 
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