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Talföljder och mönster 

En talföljd är en sekvens av tal som oftast, men inte nödvändigtvis, följer någon form av mönster. 

Exempel på talföljder är: 

1,2,3,4,5,…..                            2,3,5,9,17,33,…..                                    1,4,9,16,25,….. 

Om vi låter na beteckna element nr n kan en talföljd betecknas 1( )na  . Med denna beteckning får tex 

den tredje talföljden ovan det kompakta utseendet 
2

1( )n 
. Regeln som talen följer kan vara explicit 

(sluten) eller rekursiv. Den explicita formeln för elementen i den andra talföljden ovan är 
12 1n

na   . Den rekursiva formeln för elementen i den första talföljden är 1 11 , 1n na a a    

(lägg märke till att vi här behöver ett begynnelsevillkor). 

Den första talföljden är en så kallad aritmetisk talföljd, dvs differensen mellan två på varandra 

följande element är konstant. Att beräkna summan av de k första elementen i en aritmetisk talföljd 

görs på följande sätt: 1( )
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k
k

k a a
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 . Allmänt kan sägas att summan av ett antal på varandra 

följande element i en aritmetisk talföljd beräknas som produkten av antal element och medelvärdet 

av första och sista elementet. 

En annan intressant sorts talföljder är så kallade geometriska talföljder, dvs sådana där kvoten 

mellan två på varandra följande element är konstant. Ett exempel på en sådan talföljd är: 

1 1
, ,1,3,9,27,....

9 3
 

Denna kan beskrivas explicit, 
33n

na  , eller rekursivt, 1 1

1
3  , 

9
n na a a  . Summan av de m första 

elementen i en geometrisk talföljd med kvoten k kan skrivas: 1
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De allra flesta talföljder är varken aritmetiska eller geometriska och ibland är det mycket svårt att 

hitta ett uttryck för summan av ett antal termer i följden. Några historiskt kända talföljder är 

Fibonaccis talföljd och Collatz talföljd. 

Ett historiskt känt talmönster är Pascals triangel, vars första 6 rader syns i figuren nedan. Nya rader 

bildas sedan genom att sätta ettor längst ut i kanterna, och fylla på med summan av de två talen 

närmast ovan. Nästa rad blir följaktligen: 1 6 15 20 15 6 1. Talen i Pascals triangel utgörs av de så 

kallade binomialkoefficienterna. 

 

 

 



Förberedelseuppgifter: 

Förbered dig inför passet genom att försöka lösa följande uppgifter. Man kan även vara med på 

passet utan att ha gjort uppgifterna, men vi kommer att gå djupare in i ämnet under passet, och 

därför är det bra om man hunnit bekanta sig med materialet innan. 

1. I en geometrisk talföljd är 5 9

7
 och 7.

25
a a   Bestäm värdet på 12a . 

 

2. Antag att du har en aritmetisk talföljd där alla element är heltal. Summan av elementen är 

således också ett heltal. I formeln för en aritmetisk summa ingår en tvåa i nämnaren, så om 

täljaren är udda blir resultatet inte ett heltal. Varför kan detta inte inträffa? 

 

3. Bestäm följande summa: 
1 1 1 1

...
4 16 64 256
     

(Prickarna betyder att talföljden har oändligt många termer) 

 

 

4. På en stor biograf sitter publiken i rader, där antalet platser i en rad ökar konstant med 

radnumret. Rad 1 består av 13 platser och sammanlagt finns det 629 platser i salongen. 

a. Bestäm antalet rader om antalet platser ökar med 3 för varje rad. 

b. Hur många rader kan det finnas i salongen om du inte vet den konstanta ökningen av 

antalet platser för varje rad. 

 

5. Några på varandra följande tal i en viss talföljd har följande utseende: 

 

….,-2, 2, 8, 16, 26, …. 

 

och den explicita formeln för elementen är ett andragradspolynom. 

 

a. Vilket blir nästa tal i följden, som vi kan beteckna 6a  ? 

b. Bestäm 100a  

 


