
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elevers proportionella strategier och uttrycksformer vid 
problemlösning i åk 2 och åk 3 

-Konkret en självklarhet? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dumitra Boarcas 

Elin Ericsson 

Examensarbete i utveckling av matematiskt tänkande 

  

 Ht 2013    Handledare: Maria Larsson 

    Examinator: Andreas Ryve 

 

 



  
 

 
 

Sammanfattning 

I olika undersökningar får svenska elever sämre resultat i matematik. 
Proportionalitet är ett område som enligt Skolverkets rapportering över TIMSS 2007 
och PISA 2012 hamnar särskilt lågt resultatmässigt. Syftet med detta examensarbete 
var att undersöka vilka strategier och uttrycksformer elever i åk 2 och åk 3 kan 
använda sig av för att lösa proportionalitetsproblem. Vår undersökning gjordes med 
23 elever i åk 2 och åk 3 på två olika skolor i Mellansverige. Datainsamlingen grundar 
sig på elevernas lösningar samt på en kvalitativ intervju kring två 
proportionalitetsproblem av typen associerade mängder. Elevernas strategier och 
uttrycksformer analyseras med hjälp av Langrall och Swaffords respektive Hagland, 
Hedrén & Taflins ramverk och kategoriseras i tre proportionella resonemang: Icke 
proportionellt, Informellt och Kvantitativt resonemang. Det resultat vi ser är att 
elever i åk 2 och åk 3 överlag har svårt att förstå proportionalitet men att de med 
hjälp av konkret material i kombination med aritmetisk eller grafisk uttrycksform i 
högre utsträckning klarar problemen.  
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1 Introduktion  

Svenska elevers resultat i matematik från 1995 och fram till 2012 har försämrats. I 
Skolverkets huvudrapport på TIMSS 2007 nämns att både eleverna i åk 4 och åk 8 
visade på en lägre kunskapsnivå i matematik än genomsnittet för EU och OECD-
länderna. TIMSS 2007 visade tydligt att en av orsakerna till det mindre bra resultatet 
i matematik är bristande förståelse av begrepp som exempelvis 
proportionalitet.”Svenska elever tycks ha öar av isolerad kunskap exempelvis ses 
procent, likformighet, skala, hastighetsproblem, recept, andel och förhållande inte 
som yttringar av det gemensamma begreppet proportionalitet utan som isolerade 
kontexter” (sid. 118) Aktuellt i dagarna är PISA 2012 som visar resultatet i 
matematik, naturvetenskap och läsförståelse för de svenska 15-åringarna. Under hela 
2000-talet har de svenska 15-åringarnas resultat försämrats mest i jämförelse med 
andra OECD-länder. Vi vill med detta arbete bidra till den del, som många forskare, 
t.ex. Lamon (2007), Langrall och Swafford (2000) och Kilpatrick, Swafford och 
Findell (2001), anser vara mycket viktigt att förstå grunden till för att sedan kunna gå 
vidare till en mer avancerad matematikförståelse – proportionalitet.  

Vi anser att lärare i allmänhet och lärare i de yngre skolåren i synnerhet skulle ha stor 
nytta av att ta del av vår studie om hur elever i de yngre åldrarna kan tänka vid 
lösning av problem med proportionalitet. Vi har inspirerats av ett examensarbete om 
proportionalitet med inriktning mot de högre åldrarna. Vi ville undersöka hur det ser 
ut i de lägre åldrarna, där grunden bör läggas för att senare lyckas med 
problemlösning av proportionalitetskaraktär. Malmer (1999) anser att begreppet 
proportionalitet behöver påtalas och lyftas upp av lärarna i möten med eleverna i 
skolan då det finns en kunskap och erfarenhet som inte syns hos människor i 
allmänhet. Vi vet till exempel hur prisberäkning, ändring av mängder i ett recept, 
jämförelser av valutor, dosering av exempelvis läkemedel ska beräknas men att det är 
proportionalitet det handlar om är inte lika klart för många. Det är istället så att 
proportionalitet verkar vara svårt och begreppet anses som skrämmande. Doverborg 
m.fl. (2012) menar att eleverna behöver lära sig många nya ord redan i förskolan och 
i de tidigare åren i grundskolan. Pedagogerna bör därför använda ett korrekt 
matematiskt språk jämsides med barnens egna språk för de matematiska begreppen. 

I den litteratur som vi läste märkte vi att det hade forskats relativt lite om 
proportionalitet i Sverige, särskilt i de lägre åldrarna i grundskolan. Vi hittade ett 
examensarbete som handlade om proportionalitet i åk 7 och åk 9 och detta gav oss 
inspirationen till att undersöka proportionalitet i de lägre åldrarna. Kilpatrick m.fl. , 
(2001) betonar att det är viktigt att tidigt införa begreppet proportionalitet då det är 
ett begrepp som tar lång tid att förstå eftersom det är komplext och behöver lång 
mognad. Det är viktigt att arbeta med konkret material och bilder innan 
korsmultiplikationsalgoritmer införs. Risken är annars att vi får elever som eventuellt 
vet hur de ska räkna men inte varför. Kilpatrick m.fl. (2001) menar också att det 
behöver forskas mycket kring proportionalitet för att vi ska kunna hjälpa eleverna att 
utveckla sin matematiska förmåga. Enligt Bentley och Bentley (2012) råder det brist 
på begreppsmodeller som rör proportionalitet. Eftersom proportionalitet finns med 
som begrepp i Lgr 11 från årskurs 1-3 borde intresset för forskning kring elevers 
proportionalitetsresonemang vara stort. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka strategier och uttrycksformer elever i de 
lägre skolåren använder sig av för att lösa proportionalitetsproblem. 

1. Vilka olika strategier använder eleverna i åk 2 och åk 3 för att lösa 
proportionalitetsproblem? 

2. Vilka proportionella strategier leder mer frekvent till korrekt svar? 

     3.   Hur kan elevernas olika strategier kopplas till de uttrycksformer som de 
använder? 

2.1 Disposition 

Detta arbete om proportionalitet börjar med en teoridel innehållande en kort 
beskrivning av konstruktivismen. Därefter följer ett avsnitt om problemlösning och 
uttrycksformer i allmänhet för att sedan rikta blicken mot proportionalitet i 
synnerhet där vi belyser olika proportionalitetsresonemang och strategier. I 
metodologin har vi redogjort för vår undersökning som har utförts i åk 2 och åk 3. I 
analysen och resultatet har vi ett analysverktyg som vi har använt för att kategorisera 
våra elevers lösningar. Det analysverktyget har vi modifierat utifrån Langrall och 
Swaffords (2000) ramverk. I slutsatsen som följer har vi svarat på våra 
frågeställningar för att sedan övergå till diskussionen. Som bilagor till detta arbete 
finns de problem som vi haft som underlag vid undersökningen, Langrall och 
Swaffords ursprungliga ramverk och vårt utarbetade ramverk. 

3 Teoretisk bakgrund 

Vi har valt att i litteraturen generellt titta på grundskolan och problemlösning för att 
mer specifikt gå in på de lägre åldrarna och proportionalitet. I teoridelen har vi valt 
att börja med att förankra vår undersökning i en generell teori om 
kunskapsutveckling, konstruktivismen. Sedan skriver vi om problemlösning och 
uttrycksformer. Därefter definierar vi begreppet proportionalitet som matematisk idé 
i problemlösning. Vi fortsätter sedan med att beskriva olika typer av 
proportionalitetsproblem och proportionalitetsresonemang.  

3.1 Konstruktivismen 

Den forskare som under 1900-talet gav upphov till konstruktivismen var 
barnpsykologen Piagét genom sin teori om kunskap om lärande. Enligt hans teori 
bestäms människans kognitiva utveckling av ålder.  

Eleverna i vår undersökning befinner sig i den ålder som i Piagets stadieteori kallas 
för de konkreta operationernas period och som sträcker sig från 6/7 år till 11/12 års 
ålder. Elever kan i den åldern se och förstå logiska och matematiska relationer, men 
endast med konkret material framför sig, Beard (1973). Det styrker vår undersökning 
där eleverna har lyckats bättre vid lösandet av problemen när de har använt konkret 
material.  

Piagéts teori om barns kognitiva utveckling har genom åren legat till grund för 
utformandet av tidigare läroplaner där proportionalitet har tillhört mellanstadiets 
läroplan och inte ingått i de tidigare åren. Senare forskning kritiserar Piagéts 
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uppdelning av stadieteorierna. Boyd och Bee (2012) hänvisar till Siegler som i sin 
teori beskriver hur kunskapsnivåerna överlappar varandra i en våglik modell. Siegler 
säger att när barn tillägnar sig ny kunskap använder de oftast den gamla kunskapen 
tillsammans med den nya kunskapen under en period. Allt eftersom den nya 
kunskapen blir förankrad hos barnen övergår de till att i större utsträckning använda 
det nya. Den kognitiva utvecklingen bestäms inte enbart av individens ålder utan 
också av hur omvärlden runt individen påverkar och stimulerar individen.  

En annan forskare som kritiserar Piagéts teori är Lamon (2007). Hon hävdar att 
proportionalitet bör finnas med i läroplanerna från förskolan ända upp till gymnasiet. 
Ett steg i rätt riktning är att proportionalitet finns med i det centrala innehållet i Lgr 
11 för åk 1-3. Proportionalitet hör, enligt henne, till det begrepp som är svårast att 
lära ut, det mest komplexa inom matematiken och det mest kognitivt utmanande. 
Enligt Lamon är proportionalitet det begrepp, tillsammans med bråk och andra 
multiplikativa begrepp, som mest avgör framgång eller inte i mer avancerad 
matematik. Vi anser att lärarens tydliga syfte med undervisningen och användningen 
av pedagogiska hjälpmedel i form av konkret material är viktiga faktorer som kan få 
eleverna att förstå proportionalitet i de lägre åren. 

Ahlberg (1995), skriver om vikten av att ägna sig åt problemlösande aktiviteter, så att 
den förståelse av matematik som barnen redan har tillägnat sig tas tillvara och 
utvecklas. Vidare hävdar Lester (1996) att det inte är enkelt att undervisa elever i de 
yngre åldrarna i problemlösning men att vi som lärare ska påminna oss om att barn 
är problemlösare av naturen. Det som läraren bör göra är att utveckla elevernas 
medfödda förmåga och hjälpa eleverna att ytterligare utveckla sina 
problemlösingsstrategier. Läraren bör hela tiden styra och lyfta upp det som eleverna 
ska utveckla och lära sig. 

3.1.1 Definition av ett matematiskt problem 
Hagland, Hedrén och Taflin (2005) menar att en textuppgift ska uppfylla tre villkor 
för att kallas problem. De tre villkoren är som följer: 

• eleven ska vilja eller behöva lösa uppgiften 
• det ska inte finnas någon på förhand given procedur för att lösa uppgiften 
• eleven måste anstränga sig för att lösa problemet 

Som synes kan alltså en uppgift vara en ren rutinuppgift för vissa men ett problem för 
andra. Det är pedagogens uppgift att avgöra om uppgiften är ett problem eller inte för 
varje elev. Polya (1958) påpekar också vikten av att det matematiska problemet ska 
vara lagom svårt och att det ska locka eleven till att vilja lösa det. Vi har valt att följa 
Hagland m.fl. (2005) definition i vårt arbete. 

3.1.2 Uttrycksformer 
Vid problemlösning finns det många olika sätt att komma fram till en lösning. 
Hagland m.fl. (2005) använder fyra olika sätt att dela in uttrycksformerna vid 
problemlösning. De använder begynnelsebokstäverna, KLAG, i uttrycksformerna: 
konkret, logisk/språklig, aritmetisk/algebraisk och grafisk/geometrisk. Hagland, 
Hedrén och Taflins uttrycksformer vid problemlösning – KLAG: 

Konkret uttrycksform: eleven använder material för att kunna lösa en uppgift 
som eventuellt sedan kan avbildas i en figur. 
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Logisk/språklig uttrycksform: eleven använder språkligt resonemang.  

Algebraisk/aritmetisk uttrycksform: eleven använder algebraiska symboler 
såsom bokstäver, förkortade ord och/eller aritmetiska symboler som siffror eller 
andra talsymboler. 

Grafisk/geometrisk uttrycksform: eleven ritar en bild, en graf, ett träddiagram 
och/eller en tabell. 

Hagland m.fl. (2005) säger att det är både vanligt och bra att elever och pedagoger 
växlar mellan uttrycksformerna. Det anses mycket viktigt att uttrycksformerna blir 
verktyg och stimulerar till tänkande och kommunikation.  

3.2 Proportionalitet 

Att resonera proportionellt är en viktig faktor i utvecklingen av en individs förmåga 
att förstå och utföra matematik. Lamon (2005) uppskattar att över 90% av eleverna 
som börjar på gymnasiet inte kan resonera proportionellt tillräckligt bra för att lära 
sig att förstå matematik på ett mer avancerat plan och har inte förmågan att använda 
det i verkligheten. Oftast kan eleverna utföra en memorerad procedur utan att helt 
förstå vad de gör men de kan inte tänka proportionellt. Lamon (2005) uppskattar 
vidare att mer än hälften av den vuxna befolkningen inte kan ses som proportionella 
tänkare vilket betyder att vi inte blir bättre på att förstå proportionellt resonemang 
genom att bli äldre. 

3.2.1 Definition av begreppet proportionalitet 
Proportionalitet inom matematiken är, enligt Wikipedia, ”en matematisk relation 
mellan två kvantiteter” där ”den ena kvantiteten är en konstant multipel av den 
andra”, det vill säga att deras förhållande är konstant.  

Van De Walle (2007) hävdar att proportionellt resonemang är svårt att definiera, 
”Det är inte något som du antingen kan eller inte kan göra, det är något som tar lång 
tid att utveckla genom tankegång. Det är förmågan att tänka om och jämföra 
multiplikativa samband mellan kvantiteter.” (sid. 154) 

Billstein, Liebeskind och Lott (2010) och Kilpatrik m.fl. (2001) skriver att 
proportionellt resonemang baseras på förståelse av begrepp som ratio och 
proportion. Ratio är ett matematiskt förhållande som involverar multiplikation som i 
problemet 2 dollar för 3 ballonger eller 2/3 dollar för en ballong. En proportion är ett 
lika förhållande mellan förhållanden. Till exempel, förhållandet 2 dollar för 3 
ballonger är lika som förhållandet 6 dollar för 9 ballonger, alltså 2/3=6/9. 

3.2.2 Olika typer av proportionalitetsproblem 
Enligt Lamon (2005) finns det två huvudtyper av problem som involverar 
proportionalitetsresonemang. Den första typen är problem med numerisk jämförelse. 
I ett numeriskt jämförelseproblem är fyra värden givna (a, b, c och d) och man måste 
hitta en relation mellan a/b och c/d. Exempel: Förra lördagen åkte familjen 
Andersson till Stjärnteatern och alla sex gick in för 100 kr. Familjen Karlsson gick för 
att se en föreställning på Oxen och alla fyra kom in för 70 kr. Vilken teater hade mest 
fördelaktigt pris? Lamon (2005)  

Den andra typen är problem som saknar värden. Problem med saknade värden ger 
tre av fyra värden i proportionen a/b=c/d, från vilken man ska hitta det saknade 
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värdet. Exempel: 20 äpplen kostar 10 kr. Hur många äpplen får du för 25 kr? (vårt 
egenkonstruerade problem). Problem med numerisk jämförelse och problem med 
saknade värden uttrycker olika situationer.  

Beroende på vilken situation problemen beskriver, har Lamon (1993) identifierat fyra 
typer av proportionalitetsproblem: 

1. Del-del-helhet 

I del-del-helhet problem jämförs en delmängd med dess komplement eller med 
helheten, exempelvis flickor med pojkar eller flickor med antal elever i en klass. 
Eleverna kan använda informella metoder för resonemang av denna typ av problem 
(t.ex., räkna, matcha, bygga upp). Exempel: Magister Jones satte sina elever i 
grupper om 5. Varje grupp hade 3 flickor. Hur många flickor och hur många pojkar 
har han i sin klass om han totalt har 25 elever? (Lamon, 1993) 

2. Associerade mängder 

Problem av typen associerade mängder avser två storheter, som normalt inte 
förknippas med varandra i ett problemsammanhang. Exempel: Jim, Ellen, och 
Steve köpte 3 heliumfyllda ballonger och betalade 2 dollar för alla tre ballonger. De 
bestämde sig för att gå tillbaka till affären och köpa tillräckligt många ballonger till 
alla i klassen. Hur mycket fick de betala för 24 ballonger? (Lamon, 1993) 

3. Välkända måttenheter 

Problem inom kategorin välkända måttenheter beskriver relationer mellan välkända 
enheter eller förhållanden mellan två mätningar med olika enheter. Exempel: Dr 
Day körde 156 miles och använde 6 liter bensin. Kan han, i den här farten, köra 561 
miles på en full tank med 21 liter bensin?  

4. Ökning och minskning problemsituationer 

Ökning och minskning problemsituationer uttrycker en relation mellan två 
kontinuerliga kvantiteter (t.ex. höjd, längd, bredd) och innebär förstoring och 
förminskning. Dessa proportionella resonemang anses som de svåraste. 
Exempel: Ett 6 cm x 8 cm stort fotografi förstorades så att bredden ändrades från 8 
cm till 12 cm. Vad blir höjden på det nya fotot? (Lamon, 1993) 

3.2.3 Olika typer av proportionalitetsresonemang 
Dessa fyra typer av proportionalitetsproblem har använts i en studie som Cynthia 
Langrall och Jane Swafford har gjort. Syftet med studien har varit att studera elevers 
proportionalitetsstrategier vid lösning av proportionalitetsproblem. Studien handlar 
om elever från åk 5 till åk 8 som har fått lösa fyra problem med proportionalitet. För 
att ta reda hur eleverna har tänkt vid val av strategier har lärarna också intervjuat 
fyra elever från varje klass. Eleverna har valts ut av sina lärare på grundval av deras 
nivå i matematikförståelse. En elev från var och en av klasserna hade en låg nivå, två 
hade en genomsnittlig nivå och en elev hade en hög nivå av matematisk förståelse. 

Langrall och Swafford (2000) har tolkat resultaten av sin studie samt 
forskningslitteratur och identifierat fyra nivåer av strategier för proportionellt 
resonemang: 
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Nivå 0: Icke proportionellt resonemang  

• Gissar eller använder visuella ledtrådar (”Jag såg det!”…) 
• Är oförmögen att känna till multiplikativa samband 
• Använder siffror eller strategier slumpmässigt 
• Är oförmögen att se samband mellan två enheter 

Nivå 1: Informellt proportionellt resonemang  

• Använder bilder, modeller eller olika material för att förstå 
problemsituationen 

• Gör kvalitativa jämförelser 

Nivå 2: Kvantitativt resonemang 

• Sätter samman eller använder sammansatta enheter 
• Hittar och använder enhetsvärdet 
• Identifierar och använder skalfaktor eller tabell 
• Använder ekvivalenta bråk 
• Bygger upp båda storheterna successivt 

Nivå 3: Formellt proportionellt resonemang 

• Ställer upp proportioner med variabler och löser dem med 
korsmultiplikationsregeln eller bråk 

• Förstår invarianta och kovarianta samband helt 
 

På nivå 0 har eleverna enligt Langrall och Swafford (2000) inget proportionellt 
resonemang. Med det menas att elevernas lösningsstrategier kännetecknas mer av 
additivt resonemang än multiplikativ jämförelse. Eleverna gissar eller använder tal, 
räknesätt eller strategier slumpmässigt eller ser inte något samband mellan två olika 
mängder t.ex.” ballonger” och ”dollar”. 

På nivå 1 som Langrall och Swafford (2000) benämner informellt proportionellt 
resonemang kan eleverna tänka multiplikativt om problemen genom att använda 
olika material, bilder eller modeller för att förstå problemen. På den här nivån kan 
eleverna också visa resonemang där de gör kvalitativa jämförelser såsom exemplet i 
Kilpatrick m.fl. (2001): ”Vad händer med priset av en ballong om du får fler ballonger 
för samma summa?” 

På nivå 2, kan eleverna använda kvantitativt resonemang utan konkret material eller 
kan överföra det konkreta resonemanget till en numerisk beräkning. Kvantitativt 
resonemang, innebär enligt forskarna Langrall och Swafford (2000) att eleverna 
använder strategier där de sätter samman eller använder sammansatta enheter, hittar 
och använder enhetsvärdet, förstår begreppet skala, kan göra tabeller, förenklar bråk 
eller bygger upp båda kvantiteterna i proportion till varandra. 

Bentley och Bentley (2012) kallar strategierna på nivå 2 för begreppsmodeller. Vi 
väljer att förklara dessa strategier med hjälp av modeller från Stein, Engle, Smith och 
Hughes (2008), Langrall och Swafford (2000), Cramer och Post (1993), Karplus, 
Pulos och Stage (1983) och Lybeck (1978). Vi exemplifierar strategierna genom att 
använda oss av problemet Ballonger & Dollar.  
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Strategin sätter samman enheterna är vår översättning på det som Lamon (2005) 
och Langrall och Swafford (2000) kallar för ”unitizing”. I problemet Ballonger & 
Dollar problemet gjorde Diamond åtta grupper med tre ballonger och förstod att hon 
behöver två dollar åtta gånger för att ta reda på hur mycket 24 ballonger kostar. 

Hittar och använder ”unit rate” har vi översatt med hittar och använder 
enhetsvärdet. Bentley och Bentley (2012) samt Stein m.fl. (2008) skriver att strategin 
passar bra vid proportionalitetsproblem där det går att räkna ut enhetsvärdet utifrån 
en given situation. I problemet om ballonger och dollar tar vi reda på hur mycket 1 
ballong kostar. Sedan multiplicerar vi kostnaden för en ballong med antal ballonger 
problemet frågar om, alltså 24 och vi får svaret 16 dollar. Denna modell visas som 
följande: 

3 ballonger kostar 2 dollar                                                                                                            
1 ballong kostar 2/3 dollar                                                                                                           
24 ballonger kostar 2/3 x 24= 16 dollar 

Det här tankesättet bygger på förhållandet mellan två variabler och stämmer överens 
med Lybecks (1978) och Karplus m.fl. (1983) A-tänkande eller between-tänkande. 

Problemet Ballonger & Dollar beskriver ett förhållande mellan två variabler, 
ballonger/dollar respektive ett förhållande inom en variabel, ballonger/ballonger 
eller dollar/dollar. För att förtydliga förhållanden sätter vi upp variablerna på det 
sättet:  

Ballonger  Dollar 

3  2 

24  ? 

För att räkna ut kostnaden för 24 ballonger tänker vi inom förhållandet 
ballonger/dollar. Vi räknar ut kostnaden för en ballong, 2/3=0,66667 och sedan 
multiplicerar vi den med 24. 0,66667 x 24=16 dollar. 

Between-tänkande: 3 ballonger/2 dollar=24 ballonger/? dollar eller 2 dollar/3 
ballonger =? dollar/24 ballonger 

Vi kan också tänka inom förhållandet ballonger/ballonger eller dollar/dollar, alltså 
inom en variabel. Lybeck (1978) och Karplus m.fl. (1983) kallar den här strategin för 
B-tänkande eller within-tänkande.  

Within-tänkande: 3 ballonger/24 ballonger=2 dollar/? dollar 

Vi tolkar within-tänkandet som att det liknar den strategi som Langrell och Swafford 
(2000) och Stein m.fl. (2008) kallar för skalfaktor. Skalfaktor innebär att vi räknar ut 
förändringsfaktorn mellan det nya antal ballonger (24) och antal ballonger vi har från 
början (tre), 24/3=8 dollar. Sedan multiplicerar vi antalet dollar från början (två) 
med åtta och får 16 dollar, 2x8=16.    

Cramer och Post (1993) skriver att ekvivalenta bråk används vid strategin hittar och 
använder enhetsvärdet. Den innebär att man betraktar förhållandet mellan 
variablerna som ett bråk och hittar likvärdiga bråk till det genom multiplikation av 
både täljare och nämnare med samma värde. Förhållandet 2 dollar/3 ballonger 
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behöver multipliceras med 8 för att få en 16 dollar/24 ballonger. Alltså 16/24 är ett 
likvärdigt bråk till 2/3.  

Vid användning av strategin bygger upp båda storheterna successivt, ökar man 
kontinuerligt antalet ballonger med 3 ballonger och antalet dollar med 2 dollar 
genom addition eller multiplikation. När man har nått 24 ballonger kan man se att 
det behövs 16 dollar för att köpa 24 ballonger. Denna strategi kan, enligt Langrall och 
Swafford (2000) och Stein m.fl. (2008) illustreras med hjälp av kolumn eller 
tabellmodellen: 

  3 ballonger för 2 dollar 
  6 ballonger för 4 dollar 
  9 ballonger för 6 dollar 
12 ballonger för 8 dollar 
15 ballonger för 10 dollar 
18 ballonger för 12 dollar 
21 ballonger för 14 dollar 
24 ballonger för 16 dollar 
 

Ballonger 3 6 9 12 15 18 21 24 

Dollar 2 4 6 8 10 12 14 16 

 

På nivå 3, formellt proportionellt resonemang, kan eleverna ställa upp 
proportioner med variabler och lösa ut en variabel med hjälp av korsmultiplikation 
eller ekvivalenta bråk. Eleverna förstår också att två variabler i en proportion varierar 
tillsammans, eller är kovarianta, medan förhållandet mellan dem inte ändras eller är 
invariant. Lamon (2005) skriver att när två mängder ökar eller minskar tillsammans 
kan vi göra ändringar i båda mängderna så länge som vi inte ändrar förhållandet 
mellan dem. I problemet Ballonger & Dollar är förhållandet 3 ballonger för 2 dollar. 
För att ta reda på hur mycket 24 ballonger kostar ökar vi båda mängderna successivt. 
Mängden ballonger ökar med 3 ballonger och mängden dollar ökar med 2 dollar: 3/2, 
6/4, 9/6, 12/8, 15/10, 18/12, 21/14, 24/16. 

Korsmultiplikationsstrategin, innebär enligt Cramer (1993), att ställa upp 
proportioner med hjälp av multiplikationsregeln och lösa ekvationen som resulterar 
med division. Proportionerna för Ballong & Dollar problemet kan visas som 3 
ballonger/2 dollar=24 ballonger/x, alltså x=2 dollar x 24 ballonger/3 ballonger=16 
dollar. Bentley och Bentley (2012) kallar den här strategin för formelmodellen. Som 
namnet säger bygger strategin på en formel a/b=c/d där tre variabler är kända och 
den fjärde ska beräknas. En gammal variant av denna formel kallas ”regula de tri”. 

4 Metodologi 

Vår undersökning grundar sig på en kvalitativ forskningsmetod i två klasser på två 
olika skolor i Mellansverige. En klass är en renodlad åk 2 och en klass är en 
åldersintegrerad åk 2 och åk 3. Urvalet gjordes med hänsyn till de elever som kom 
med godkänt samtycke från vårdnadshavare. Då inte alla ville vara med i 
undersökningen och inte kom med samtycket blev det totalt 23 elever som deltog i 
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undersökningen. Fördelningen är 18 elever i åk 2 och 5 elever i åk 3. Vi ville veta hur 
mycket eleverna hade arbetat med proportionalitet tidigare och vände oss till 
klasslärarna. Svaret vi fick var att eleverna hade arbetat med det i liten utsträckning, 
men de hade inte nämnt ordet proportionalitet 

4.1 Val av problem 

Vi valde att arbeta med en typ av problem som enligt Lamon (1993) tillhör kategorin 
Associerade mängder. Problem inom den här kategorin lämpar sig, enligt Langrall 
och Swafford (2000) för modellering med bilder, diagram och konkret material. 
Sådana strategier hjälper eleverna att bygga på deras informella resonemang och 
utveckla en bättre förståelse för hur storheterna i varje förhållande i en proportion 
varierar tillsammans. Därför bör eleverna få möjligheten att utveckla mer informella 
strategier genom att rita bilder och diagram eller arbeta med konkret material innan 
de lär sig mer formella proportionella strategier som att ställa upp proportioner med 
variabler och lösa dem med korsmultiplikation eller ekvivalenta bråk. Författarna 
säger också att forskning har visat att det är mer naturligt att eleverna ställer upp en 
proportion när de tvingas att tänka på två storheter och relatera dem till varandra.  

De matematiska problem vi använder i undersökningen har vi konstruerat själva efter 
problemet i Grevholm, (2012, sid. 222) och Stein m.fl.,(2008, sid. 316) (se bilaga 1). 
Problemet ur Stein m.fl. har eleverna som går i den renodlade åk 2 arbetat med i åk 1 
på vårterminen. Vi ville se hur mycket eleverna hade förstått av den typen av 
problem.  

Innan vi bestämde oss för vilka problem vi skulle ha med i undersökningen testade vi 
problemen på tre pilotelever i andra skolor, en i åk 2 och två i åk 3. Eleverna löste 
problemen efter en stunds funderande och vi antog då att problemen låg på rätt 
svårighetsnivå.  

Eftersom ett matematiskt problem, enligt Hagland m.fl. (2005), ska utmana eleven 
på elevens nivå, förberedde vi en anpassad variant av problemen innan vi 
genomförde undersökningen med våra elever. Det anpassade problemet kallar vi för 
(A) och det svårare problemet för (S).  

4.2 Datainsamling 

Efter det att vi hade fått in vårdnadshavares samtycke och vi hade bestämt vilka 
problem eleverna skulle lösa lade vi tillsammans upp riktlinjerna för hur vi skulle gå 
tillväga vid undersökningen: förbereda rummet och ta fram konkret material och 
pennor, hämta en elev åt gången, dela ut ett problem i taget, läsa problemen 
tillsammans, fotografera lösningarna, intervjua och ställa frågorna i samma ordning 
hela tiden, spela in intervjuerna, tacka eleven för medverkan. 

Sedan började vi undersökningen på varsin skola. Detta gjordes under två veckors 
tid. Båda känner eleverna sedan tidigare. Eleverna fick sitta enskilt i ett separat rum 
på skolan med oss och de hade tillgång till konkret material i form av plastföremål 
och pengar. Sedan läste vi högt tillsammans en uppgift i taget. Därefter fick eleverna 
tänka i lugn och ro. Några elever använde konkret material och började snabbt 
använda det medan andra började skriva siffror. När eleverna blev klara med 
problemen fotograferade vi laborationerna med klossar, plastföremål och pengar.  

Eftersom vi hade konkret material framställt kan det ha gjort att eleverna i högre 
utsträckning använde det för att lösa problemen. Om inte det konkreta materialet 
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hade stått framme hade eventuellt eleverna i högre utsträckning valt andra strategier 
och uttrycksformer. Det hade möjligtvis varit vanligare att eleverna hade ritat en bild 
till problemet eller hade översatt sitt tänkande till en numerisk beräkning. Direkt 
efter problemlösningen intervjuade vi eleverna. Egenskapen som intervjuare spelar 
stor roll för studiens tillförlitlighet menar Patel och Davidson (2003). Om 
intervjuaren har stor vana och är tränad att intervjua anses reliabiliteten bli högre. 
Trots att vi inte är tränade i att utföra intervjuer anser vi att studiens reliabilitet är 
god då vi har utfört en strukturerad intervju som Patel och Davidson menar ger högre 
reliabilitet. För att kontrollera reliabiliteten i undersökningen har vi spelat in 
intervjuerna och lyssnat om flera gånger. Detta sätt att kontrollera reliabiliteten 
kallas enligt Patel och Davidson för interbedömarreliabilitet. En annan faktor som 
också ökar vår undersöknings reliabilitet är att vi har fotograferat våra elevers 
lösningar. För att ytterligare öka undersökningens reliabilitet har vi i efterhand tänkt 
att det hade varit bättre om vi hade gjort undersökningen tillsammans. 

När undersökningarna var färdiga var det dags att analysera data och det gjorde vi 
hela tiden tillsammans med hjälp av vårt ramverk. Det var en lång process och vissa 
elevlösningar var enkla att placera i ramverket medan andra var svårare att tolka. Det 
som tog längst tid i detta arbete är just analysen av elevlösningarna utifrån 
engelskspråkig litteratur och den tog lång tid att förstå och tillägna sig. Efter att vi 
hade förstått Langrall och Swaffords (2000)studie ytterligare gick det lättare att 
kategorisera våra elevers lösningsstrategier.  

De elever som endast hade skrivit ett svar på lösningen och sedan inte hade så 
uttömmande svar på intervjuerna var extra svåra att placera inom rätt strategi i 
ramverket. Här finns en fundering över tillförlitligheten i undersökningen. Eftersom 
vi placerade eleverna utefter våra tolkningar hade det varit bra att gå tillbaka till 
skolan och försöka förtydliga svaren från det fåtal elever som det gällde.  

Vår undersökning består av två problemuppgifter och en intervju där frågorna syftar 
till att ta reda på hur eleverna tänker i den specifika problemlösningssituationen. 
Detta anser vi är en bra metod att använda sig av om man vill undersöka elevernas 
tankar kring matematik. Vi förstår att situationen kan uppfattas som onaturlig av 
eleven men eftersom det var frivilligt att delta, vi kände eleverna och vi var noga med 
att tala om att det var själva lösningarna och inte svaren vi var intresserade av så 
anser vi att eleverna var trygga i situationen. Undersökningen har sina begränsningar 
eftersom den handlar om att tolka elevernas tankar och vi kan aldrig vara helt säkra 
på att verkligheten stämmer med tolkningen.  

Det fanns också elever som tyckte att de inte kunde lösa problemen. Då frågade vi de 
eleverna om de kunde använda sig av det framställda konkreta materialet och då 
kunde vissa av eleverna lösa problemen. För de som inte kunde lösa problemen på 
något sätt behövde vi anpassa problemen till viss del (se Bilaga 1). Detta gjorde vi för 
att uppmuntra alla elever att försöka utan att känna sig misslyckade. Det är en nyttig 
erfarenhet som blivande lärare eftersom det är svårt att göra undervisningen 
individanpassad. Vi tog också hänsyn till riktlinjerna i Läroplanen, Lgr11 där det står 
att läraren ska:  

• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande 

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan 
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När eleverna kände sig nöjda med uppgiften avbröt vi även om inte svaret var det 
korrekta. Direkt efter intervjuade vi eleven. Vi ställde frågorna i en ordning där vi 
använde oss av tratt-tekniken: stor öppen fråga och mot mer specifik fråga. 
Intervjutekniken har vi hämtat i Patel och Davidson (2003). 

1. Berätta för mig hur du har tänkt. 
2. Varför har du tänkt så? 

Intervjuerna ljudinspelades, vilket enligt Doverborg och Pramling-Samuelsson (2012) 
är en fördel eftersom det är omöjligt att göra anteckningar medan samtalet äger rum. 
Även vid senare analys var inspelningen en förutsättning för att klargöra de 
situationer då eleverna endast hade skrivit ett svar. Intervjuerna varierade mellan två 
och tio minuter. Efter intervjun tackade vi eleverna för deras medverkan och vi 
samlade in deras lösningar. Intervjuerna som vi transkriberade och elevernas 
lösningar med uträkningar och ritningar samt foton på elevernas arbete med konkret 
material ligger till grund för analysen.  

4.3 Etiska utgångspunkter  

Vid datainsamlingen följde vi noggrant de fyra krav på etik som Stukát (2011) 
beskriver enligt Vetenskapsrådets kriterier. Vad gäller informationskravet 
kontaktade vi klassläraren via mail och telefon. Sedan gjorde vi ett besök i klasserna 
där vi informerade om vad vi skulle göra. Vi var tydliga med att berätta för eleverna 
att vi ville se hur de tänker när de löser ett problem, inte om det blev korrekt eller 
felaktigt svar. Vidare talade vi om att det var helt frivilligt att delta. Vi informerade 
också om att varken namn på elever eller plats kommer att gå att identifiera i 
rapporten, enligt konfidentialitetskravet. Beträffande nyttjandekravet berättade vi 
att all data endast kommer att användas till forskning och att de elever som ville delta 
skulle vara till stor hjälp för oss i vårt arbete. Flera elever blev nyfikna och ville gärna 
vara med i undersökningen. I samband med besöket delade vi ut ett brev till eleverna 
med information om undersökningen som skulle godkännas eller inte godkännas av 
både elev och vårdnadshavare, enligt samtyckeskravet.  

5 Analys 

Data i vår undersökning bygger på våra elevers lösningar på problemen och svar på 
intervjufrågorna. För att analysera data i vår undersökning har vi utarbetat ett 
ramverk. Det består av Langrall och Swaffords (2000) strategier för 
proportionalitetsresonemang i åk 5 till åk 8 samt Haglands m.fl. (2005) 
uttrycksformer som kan användas vid problemlösning (se bilaga 2). Vårt ramverk har 
vi delvis omarbetat för att passa våra elever i åk 2 och åk 3 (se bilaga 3). Med hjälp av 
detta ramverk har vi klassificerat våra elevers lösningsstrategier och uttrycksformer. 
Vi kommer att exemplifiera några av dem med hjälp av de fotograferade 
elevlösningarna och citat från elevintervjuerna.  

Genom att gå igenom våra elevers lösningar på problemen och svar på 
intervjufrågorna har vi placerat in elevernas strategier i följande tre kategorier: Icke 
proportionellt resonemang, Informellt proportionellt resonemang och 
Kvantitativt proportionellt resonemang vilka enligt Langrall och Swafford 
(2000) motsvarar nivå 0, 1 och 2.  
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Langrall och Swafford (2000) beskriver strategierna på nivå 0, Icke proportionellt 
resonemang, som snarare additiva än multiplikativa och som oftast leder till 
felaktiga svar. Endast slumpen eller turen gör att eleverna här kommer fram till 
korrekt svar. Våra elevers lösningar visade många exempel på additiva strategier och 
vi tänkte att det skulle vara intressant att lyfta upp dem i vår undersökning.  

Därför har vi ändrat namnet på strategin är oförmögen att känna igen 
multiplikativa samband på nivå 0 i Langrall och Swaffords ramverk till använder 
additiva strategier. De andra icke proportionella strategierna på nivå 0 har vi 
grupperat under namnet använder övriga icke proportionella strategier. Med 
additiv strategi menar vi ett resonemang där eleverna har tänkt exempelvis en mus 
mer än antalet katter. 

Nivå 1, Informellt resonemang, är en nivå där eleverna är på väg mot ett mer 
avancerat matematiskt tänkande, men de har inte helt nått dit.  

På nivå 2, Kvantitativt proportionellt resonemang, har en del av våra elever 
också visat ett resonemang som vi har tolkat som att det inte passar i Langrall och 
Swaffords (2000) ramverk. De här eleverna har överfört den konkreta 
uttrycksformen till den numeriska uttrycksformen muntligt. För nivå 2 krävs, enligt 
Langrall och Swafford (2000), att eleverna går vidare från den konkreta till 
numeriska uttrycksformen, skriftligt. Vi har valt att på nivå 2 placera de lösningar där 
eleverna har satt ihop eller byggt upp storheterna successivt med hjälp av konkret 
material eller grafiskt och sedan har gått vidare med resonemanget i huvudet eller ”i 
luften” som en elev berättar. 

Nivå 3, Formellt proportionellt resonemang, återfinns inte bland våra elevers 
svar. Vi har valt att ta bort nivå 3 från vårt analysramverk eftersom våra elever är 
yngre än de elever som ingår i Langrall och Swaffords undersökning och således inte 
har förvärvat det matematiska tänkande som krävs för att hamna på nivå 3. 

Eftersom vår undersökning handlar om elevers strategier vid 
proportionalitetsproblem har vi valt att inte särskilja eleverna som fått det anpassade 
eller det svårare problemet. 

5.1 Problem 1 - Äpplen 

(S): 20 äpplen kostar 10 kr. Hur många äpplen får du för 25 kr?  

(A): 20 äpplen kostar 10 kr. Hur många äpplen får du för 20 kr?  

Det korrekta svaret på problem 1 ska vara 50 äpplen på det svårare problemet och 40 
äpplen på det anpassade problemet.  

Vi har valt att benämna eleverna med beteckningen 2:4 eller 3:1, där 2 och 3 betyder 
årskurs och 4 och 1 betyder elevnummer. Detta för att säkerställa anonymiteten i 
undersökningen. 

Nivå 0, Icke proportionellt resonemang 

• Använder additiva strategier 
• Använder övriga icke proportionella strategier 
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Använder additiva strategier - Exempel 

Elev 2:6, (S): ”Om jag har 20 och det är 10 då tänker jag att om jag får en till är 21, 
sen 22, sen 23, sen 24, sen 25. Sen räknar jag 10, 11, 12, 13, 14, 15. Så räknar jag.” 

Elev 2:6 har kategoriserats till nivå 0 eftersom eleven adderar med en i varje steg och 
stannar vid 25. Eleven håller inte reda på enheterna och får svaret 15. 

Använder övriga icke proportionella strategier - Exempel 

Elev 2:7, (S) ”10,10,10 och sen 5. Jag vet att 10+10 är 20, sen blir 30 och sen blir 5.” 

Elev 2:7 använder slumpmässigt talen i problemet och ser inte det multiplikativa 
sambandet. Därför har vi kategoriserat lösningen under använder övriga icke 
proportionella strategier.  

Elev 2:16, (S), ” 20 plus 10 blir 30. Då plussar jag.” 

Elev 2:16, slumpmässigt, använder talen som finns i problemet och adderar dem.  

Nivå 1, Informellt proportionellt resonemang 

Använder material, modeller eller material för att förstå 
problemsituationen - Exempel 

Elev 2:1, (A), ”Jag ritar först 10 kr och 20 äpplen sen 10 kr och 20 äpplen. Det blir 40 
äpplen”. 

 

Elev 2:1 har förstått problemet och tänkt proportionellt men inte gjort en numerisk 
beräkning.  

Nivå 2, Kvantitativt proportionellt resonemang 

Sätter samman eller använder sammansatta enheter - Exempel 
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Elev 2:5, (S), ”För man tänkte att 10 är hälften av 20 och 5 är hälften av 10. Räknade 
hur många det var i varje hög och lade det ihop.”

 

10+10+5=25 kr 

20+20+10=50 äpplen 

Elev 2:5 har gått från konkret material och översatt det till en numerisk beräkning.  

Bygger upp båda storheterna successivt - Exempel 

 

Elev 2:9, (S) har resonerat 20 äpplen kostar 10 kr, 40 äpplen kostar 20 kr, 10 äpplen 
kostar 5 kr.  

Elev 2:15, (A), ”10 kostar ju 20 äpplen och en 10 till då får vi 20 till äpplen och då blir 
det 40.” 

Elev 2:15 har sett att båda storheterna ökar i förhållande med varandra och byggt upp 
dem successivt. 

5.2 Problem 2 - Katter och möss 

(S): 2 katter äter tillsammans 3 möss per dag. Hur många möss äter 12 katter 
tillsammans per dag?  

(A): 2 katter äter tillsammans 3 möss per dag. Hur många möss äter 4 katter 
tillsammans per dag?  
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Nivå 0, Icke proportionellt resonemang  

Använder additiva strategier – Exempel 

Elev 3:2 

 

Elev 2:15, (A), ”Jag tänkte 2 katter äter 3 möss, 4 katter äter 5 möss.” 

I exemplen ovan tänker eleverna en mus mer än antalet katter. Den här strategin är 
vanligt förekommande bland våra elevers svar. Då det inte är ett proportionellt 
resonemang kategoriserar vi de elevlösningarna till nivå 0.  

Elev 2:10, (S), ”2 katter äter 3 så satte jag dit ett tiotal och det blev 13. För 12, då satte 
man ett tiotal och sen då blir 13”. 

Elev 2:10 adderar 10 katter till 2 katter. På samma sätt tänker eleven att 3 möss också 
ska öka med 10. Då får eleven svaret 13 möss.  

Nivå 1, Informellt proportionellt resonemang  

Använder material eller ritar bilder för att förstå problemsituationen- 
Exempel 

Elev 2:6, (S), ”Om två äter tre då tänker jag att två får äta tre. Då tänker jag i rad.” 

   

Elev 2:6 har använt konkret material för att förstå situationen. Elevens lösning har 
kategoriserats till nivå 1 och inte nivå 2 eftersom eleven inte har gått vidare med 
numerisk beräkning 
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Elev 2:1, (S)- Jag sätter dem 2 och 2 och lägger 3 möss vid varje. Jag räknar 1,2,3,4 
..... 18. Så blir det 18 möss tillsammans. 

 

Elev 2:1 har använt konkret material för att förstå situationen och grafisk 
uttrycksform. Även denna elevs lösning har kategoriserats till nivå 1 eftersom eleven 
inte har översatt den konkreta uttrycksformen till numerisk beräkning. 

Nivå 2, Kvantitativt proportionellt resonemang,  

Sätter samman eller använder sammansatta enheter - Exempel 

Elev 2:13, (S) -”Jag tänkte så här, när man har tre möss och det är 12 katter, var sin 
grupp äter 3 möss och den andra äter 3 och 3 och 3 tills alla katter får 3 stycken och 
sen blev alla möss 18, alla katter 12. För 3+3+3+3+3+3=18.” 

Elev 2:13 har använt sig av konkret material och vi har kategoriserat lösningen på 
nivå 2 då eleven har överfört den konkreta lösningen med klossar till en muntligt 
numerisk beräkning. 

Hittar och använder enhetsvärdet - Exempel 

Elev 2:2, (S), ”Jag tar 12 katter och lägger 1 mus vid varje. Jag lägger 12 katter i par 
och byter ut till 2 små som visar halva möss och lägger sen ihop de 12 halva och det 
blir 6 hela. 12+6=18”.  

Elev 2:2 - lösningen kategoriseras till nivå 2, hittar och använder enhetsvärdet då 
eleven ger en numerisk beräkning efter att ha laborerat med konkret material. Eleven 
har med hjälp av det konkreta materialet fått fram att varje katt äter 1,5 möss, som är 
enhetsvärdet. Sedan har eleven gjort en numerisk beräkning för att översätta den 
konkreta uträkningen på ”mattesätt” som eleven uttrycker sig. Helt önskvärt vore att 
se en uträkning som visar 12 +(12x0,5)=18 men då eleven går i åk 2 kan vi inte ha de 
kraven eftersom det är ett mer avancerat matematiskt språk som eleven inte har lärt 
sig. 

Bygger upp båda storheterna successivt - Exempel 

Elev 2:8, (S), ”Jag tänkte först 2 katter och 3 möss, sen 4 katter och 6 möss, 6 katter 
och 9 möss, 8 katter och 12 möss, 10 katter och 15 möss, 12 katter och 18 möss.” 

Elev 2:8 visar hur storheterna ökar successivt och uttrycker det både med konkret 
material och muntligt. Anledningen att elevens lösning kategoriserat till nivå 2 är att 
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eleven, enligt oss, har gjort en muntligt numerisk beräkning med en ökning av 2 
katter och 3 möss i varje steg. 

Elev 2:9, (S)– ”Jag räknade 3+3 hela tiden så först var jag på 12 typ och sen räknade 
jag tre och då blev det 15 och sen räknade jag tre till och då blev det 18”. 

 

Elev 2:9 har resonerat på samma sätt som elev 2:8 men med upprepad addition och 
eleven har visat med skriftlig numerisk beräkning, vilket har gjort att vi har 
kategoriserat elevens lösning till nivå 2. 
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6 Resultat 

Resultatet av vår kategorisering av elevernas svar i vår undersökning presenterar vi 
nedan för respektive problem. Resultaten bygger på vår sammantagna analys av både 
lösningar på problemen och svaren från intervjun. 

6.1 Problem 1-Äpplen 

                                       Uttrycksformer 
 
 
Proportionellt  
Resonemang 

Konkret 
 

K 

Logisk 
 

      L 

Aritmetisk 
 

         A 

Grafisk 
 

     G 

Nivå 0 
Icke 
proportionellt 
resonemang 

Använder additiva 
strategier 

 2:6             
2:11        

  

 Använder övriga 
icke proportionella 
strategier 

2:3             
2:4            
2:7              
2:17 

2:16  2:3         
3:1 

Nivå 1 
Informellt 
proportionellt 
resonemang 

Använder bilder, 
modeller eller 
material för att 
förstå 
problemsituatione
n 

2:10             2:1 

Nivå 2 
Kvantitativt 
proportionellt 
resonemang 

Sätter samman 
eller använder 
sammansatta 
enheter 

2:5         
2:8          
2:14       

 2:5               
2:8                 
2:14 

 

 Hittar och 
använder 
enhetsvärdet 

    

 Bygger upp båda 
storheterna 
successivt 

2:2        
2:12            
2:13        
2:18     

2:9          
2:15         

2:2               
2:9               
2:12           
2:13              
2:15              
2:18               
3:2                    
3:3                  
3:4                
3:5 

 

Tabell 1.  

De korrekta svaren har vi skrivit med fet stil och understruket och de felaktiga svaren 
med normal stil. Vissa elevlösningar förekommer ibland på två olika ställen eftersom 
de har använt sig av två olika uttrycksformer. Det är åtta elevlösningar som vi har 
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kategoriserat på nivå 0 och alla dessa svar är felaktiga. Två elevlösningar har vi 
kategoriserat på nivå 1 eftersom eleverna har använt konkret material och grafisk 
uttrycksform och båda lösningarna leder till korrekt svar. 

Elevlösningarna på nivå 2 visar att tre elever har använt strategin sätter samman 
eller använder sammansatta enheter och alla tre har använt en kombinerad 
uttrycksform bestående av konkret och aritmetisk uttrycksform. Elevlösningarna på 
nivå 2 visar också att tio elever har använt strategin bygger upp båda storheterna 
successivt. Av dessa elever har fyra elever använt kombinationen konkret och 
aritmetisk uttrycksform, två elever har använt kombinationen logisk och aritmetisk 
uttrycksform samt fyra elever har använt enbart aritmetisk uttrycksform. Samtliga 
elever på nivå 2 har fått korrekt svar. 

Nivå Totalt antal Korrekta Felaktiga 

Nivå 0 8 0 8 

Nivå 1 2 2 0 

Nivå 2 13 13 0 

Tabell 2. Strategier problem 1 - Äpplen 

De vanligaste proportionella strategierna i vår undersökning, som tabell 2 visar, 
ligger på nivå 2, kvantitativt proportionellt resonemang. Samtliga strategier på nivå 2 
leder till korrekta svar. Näst vanligast är icke proportionellt resonemang och det 
resonemanget leder endast till felaktiga svar. Endast tur eller slump kan på nivå 0 ge 
ett korrekt svar. Informellt proportionellt resonemang förekommer i två elevers 
lösningar och båda har lett till korrekt svar. 

Uttrycksformer Totalt antal Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 

K 4 3 (0) 1 (1) 0 

L 3 3 (0) 0 0 

A 4 0 0 4 (4) 

G 2 1 (0) 1 (1) 0 

K & G 1 1 (0) 0 0 

K & A 7 0 0 7 (7) 

L & A 2 0 0 2 (2) 

Tabell 3. Uttrycksformer problem 1 – Äpplen 

Tabell 3 visar de uttrycksformer som eleverna har valt i relation till de använda 
strategierna. K står för konkret, L står för logisk, A står för aritmetisk och G står för 
grafisk uttrycksform. Siffrorna inom parenteserna visar antal korrekta svar. Tio 
elever har använt en kombinerad uttrycksform bestående av K & A, L & A eller K & G. 
Vi kan utläsa att totalt har fyra elever använt endast konkret material, tre på nivå 0 
och 1 på nivå 1. Tre elever har använt endast logisk uttrycksform, samtliga på nivå 0. 
Fyra elever har använt endast aritmetisk uttrycksform, samtliga på nivå 2. Två elever 
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har använt endast grafisk uttrycksform, en på nivå 0 och en på nivå 1. Kombinationen 
konkret och grafisk uttrycksform har använts av en elev på nivå 0. Kombinationen 
konkret och aritmetisk uttrycksform har använts av sju elever, samtliga på nivå 2. 
Kombinationen logisk och aritmetisk uttrycksform har använts av två elever på nivå 
2.  

6.2 Problem 2-Katter och möss 

                                              Uttrycksformer                        

 

Proportionellt resonemang 

Konkret 

K 

Logisk 

L 

Aritmetisk 

A 

Grafisk 

G 

Nivå 0 

Icke proportionellt 
resonemang 

Använder additiva 
strategier 

 

2:10        
2:17 

2:15     
3:2        
3:3       
3:5        

2:14 2:3   

Använder övriga icke 
proportionella 
strategier 

2:4            2:16             

Nivå 1 

Informellt 
proportionellt 
resonemang 

Använder bilder, 
modeller eller 
material för att förstå 
problemsituationen 

2:1           
2:5                                
2:6           
2:7         
2:12       
2:18              

  2:1                
2:5                
2:12             
2:18                                  

Nivå 2 

Kvantitativt 
proportionellt 
resonemang 

Sätter samman eller 
använder 
sammansatta enheter 

2:13                                       
3:1          
3:4 

 2:13              
3:1               
3:4                                    

               

Hittar och använder 
enhetsvärdet 

 

2:2                           2:2                           

Bygger upp båda 
storheterna 
successivt 

2:8          
2:11          

 2:8             
2:9               
2:11          

 

Tabell 4.  

Tabell 4 visar att vi har kategoriserat tio elevlösningar på nivå 0. På nivå 1 är det fyra 
elever som har använt strategin använder bilder, modeller eller material för att 
förstå problemsituationen med kombinerad konkret och aritmetisk uttrycksform och 
samtliga har korrekt svar. Två elevlösningar har konkret uttrycksform och av dem är 
det en lösning som ger ett korrekt svar. På nivå 2, sätter samman eller använder 
sammansatta enheter har vi kategoriserat tre elevlösningar. Alla tre har använt en 
kombinerad uttrycksform, konkret och aritmetisk, men endast en av dem har ett 
korrekt svar. Till strategin hittar och använder enhetsvärdet har endast en 
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elevlösning kategoriserats. Hen har använt en kombinerad uttrycksform, som är 
konkret och aritmetisk, och har korrekt svar. Inom strategin bygger upp båda 
storheterna successivt återfinns tre elevlösningar, två med kombinerad konkret och 
aritmetisk uttrycksform samt en med enbart aritmetisk uttrycksform, och samtliga 
har korrekt svar. 

Nivå Totalt antal Korrekta Felaktiga 

Nivå 0 10 0 10 

Nivå 1 6 5 1 

Nivå 2 7 5 2 

Tabell 5. Strategier problem 2 - Katter och möss 

De vanligaste strategierna i vår undersökning, som tabell 5 visar, ligger på nivå 0, 
icke proportionellt resonemang. Samtliga strategier leder till felaktigt svar. De näst 
vanligaste använda strategierna hamnar på nivå 2 och nivå 1. De flesta strategierna 
leder till korrekta svar.  

Uttrycksformer Totalt antal Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 

K 5 3(0) 2(1) 0 

L 5 5(0) 0 0 

A 2 1(0) 0 1(1) 

G 1 1(0) 0 0 

K & G 4 0 4(4) 0 

K & A 6 0 0 6(4) 

Tabell 6. Uttrycksformer problem 2 – Katter och möss 

Tabell 6 visar de uttrycksformer som eleverna har valt i vår undersökning och på 
vilka nivåer uttrycksformerna använts. K står för konkret, L står för logiskt, A står för 
algebraiskt och G står för grafiskt. Siffrorna inom parentes visar antal korrekta svar. 
Tio elever har använt två olika kombinerade uttrycksformer, K & G respektive K & A. 
Vi kan utläsa att enbart konkret uttrycksform har använts av totalt fem elever, tre på 
nivå 0 och två på nivå 1. Enbart logisk uttrycksform har använts av fem elever, 
samtliga på nivå 0. Enbart aritmetisk uttrycksform har använts av två elever, en på 
nivå 0 och en på nivå 2. Enbart grafisk uttrycksform har använts av en elev på nivå 0. 
Kombinationen konkret och grafisk uttrycksform har använts av fyra elever, samtliga 
på nivå 1 och kombinationen konkret och aritmetisk uttrycksform har använts av sex 
elever, samtliga på nivå 2. 

Som vi har nämnt tidigare i vår uppsats har vi behövt hjälpa några elever att komma 
igång med problemen för att de inte skulle känna att de hade misslyckats med 
uppgiften. Vi är medvetna om att vårt agerande kan ha påverkat resultatet i 
undersökningen och lett till att fler elever har visat ett proportionellt resonemang. 
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7 Slutsats 

Syftet med vår studie har varit att undersöka vilka strategier och uttrycksformer 
elever i de lägre skolåren använder sig av för att lösa proportionalitetsproblem. 
Utifrån syftet har vi formulerat tre forskningsfrågor. Svaren på forskningsfrågorna 
har vi fått från våra elevers lösningar på två problem och svaren på intervjufrågorna. 

Vi har valt att arbeta med problemtypen Associerade mängder. Problem inom den 
här kategorin lämpar sig, enligt Langrall och Swafford (2000), för modellering med 
bilder, diagram och konkret material. Sådana informella strategier har hjälpt våra 
elever att lösa problemen och på det sättet få en början till förståelse av begreppet 
proportionalitet.  

Eleverna bör få möjligheten att utveckla mer informella strategier, enligt Lamon 
(1993) och Langrall och Swafford (2000), genom att rita bilder och diagram eller 
arbeta med konkret material innan de lär sig mer formella proportionella strategier. 

Svaren på forskningsfrågorna presenterar vi nedan:  

Fråga 1: Vilka olika strategier använder eleverna i åk 2 och åk 3 för att 
lösa proportionalitetsproblem? 

Våra elevers lösningar på två problem av typen associerade mängder och svar på 
intervjufrågorna har lett till följande resonemang: Icke proportionellt 
resonemang, Informellt proportionellt resonemang och Kvantitativt 
proportionellt resonemang vilka enligt Langrall och Swafford (2000) motsvarar 
nivå 0, 1 och 2.  

På nivå 0, Icke proportionellt resonemang, har eleverna i vår undersökning 
använt sig mest av en additiv strategi. Detta har gjort att vi har ändrat strategin är 
oförmögen att känna igen multiplikativa samband, i Langrall och Swaffords (2000) 
ramverk, till använder additiva strategier. 

På nivå 1, Informellt proportionellt resonemang, har våra elever, i båda 
problemsituationerna, använt sig av endast strategin använder bilder, modeller eller 
material för att förstå problemsituationen.  

På nivå 2, Kvantitativt proportionellt resonemang, har våra elever använt sig 
av strategierna sätter samman eller använder sammansatta enheter och bygger upp 
båda storheterna successivt på båda problemen. På problemet Katter och möss har 
dessutom en elev använt strategin hittar och använder enhetsvärdet.  

Fråga 2: Vilka proportionella strategier leder mer frekvent till korrekt 
svar? 

Problem 1 - Äpplen 

Av totalt 23 elever har 15 elever använt sig av proportionella strategier på nivå 1 och 
nivå 2 och alla strategier har lett till korrekt svar. Störst andel korrekta svar på detta 
problem finner vi på nivå 2. Vi har tre elever som har använt strategin sätter 
samman eller använder sammansatta enheter och alla tre har svarat korrekt. Totalt 
har tio elever använt strategin bygger upp båda storheterna successivt och alla tio 
elever har angett ett korrekt svar. Åtta elever har använt sig av använder additiva 
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och övriga icke proportionella strategier och i enlighet med Langrall och Swafford 
(2000) har alla fått ett felaktigt svar. Som vi ser är det alla använda strategier på nivå 
1 och nivå 2 som leder till korrekt svar. 

Problem 2 - Katter och möss 

Som i förra problemet, har eleverna till största delen använt sig av proportionella 
strategier på nivå 1 och nivå 2, sex av 23 elever har använt strategin använder bilder, 
modeller eller material för att förstå problemsituationen och där har fem elever fått 
korrekt svar, vilket motsvarar ca 83 %. Tre elever har använt strategin sätter 
samman eller använder sammansatta enheter, nivå 2, och där har en elev svarat 
korrekt, alltså ca 33 %. Hittar och använder enhetsvärdet har använts av en elev som 
också har kommit fram till korrekt svar. Strategin bygger upp båda storheterna 
successivt har använts av tre elever och alla tre har svarat korrekt. Alltså ger dessa två 
strategier 100 % korrekta svar. 

På nivå 2 har vi en elev som har lyckats få fram ett resonemang som motsvarar 
strategin hittar och använder enhetsvärdet. Trots att den här strategin, av Langrall 
och Swafford anses vara svårare än strategierna på nivå 1, har eleven ett korrekt svar. 
Cramer och Post (1993) säger att den mest frekvent använda proportionella strategin 
som leder till flest korrekta svar bland eleverna i åk 7 och åk 8 är hittar och använder 
enhetsvärdet. Denna slutsats kan vi inte koppla till vår undersökning eftersom våra 
elever går i åk 2 och åk 3 och endast en av eleverna i åk 2 har använt sig av denna 
strategi. 

På nivå 0, som är den strategi som leder till flest felaktiga svar, vilket stämmer enligt 
Langrall och Swafford (2000), har den additiva strategin, en mus mer än antalet 
katter, använts av åtta elever av totalt 23 elever, vilket motsvarar ca 35 %. Endast 
genom att gissa skulle eleverna få rätt svar med denna strategi. Att så många som ca 
35 % har använt denna strategi ser vi som värt att belysa och fundera över. Att 
eleverna tänker additivt handlar inte så mycket om missuppfattningar säger 
McIntosh (2012) utan det handlar mer om att eleverna ännu inte har utvecklat en 
förståelse för proportionalitet.  

Fråga 3: Hur kan elevernas olika strategier kopplas till de uttrycksformer 
som de använder? 

Problem 1 - Äpplen 

På nivå 0 har eleverna använt sig av konkret, logisk eller grafisk uttrycksform. På nivå 
1 har en elev använt sig av konkret uttrycksform och en elev har använt sig av grafisk 
uttrycksform och båda eleverna har fått ett korrekt svar. På nivå 2 har eleverna 
använt enbart logisk eller aritmetisk uttrycksform samt kombinationen, konkret och 
aritmetisk uttrycksform samt logisk och aritmetiskt uttrycksform. På nivå 2 har 
samtliga elever fått ett korrekt svar. 

Problem 2 - Katter och möss 

På nivå 0 har eleverna använt konkret, logisk, aritmetisk och grafisk uttrycksform. På 
nivå 1 har två av sex elever använt enbart konkret uttrycksform. En av dem har ett 
korrekt svar. Fyra elever har använt kombinationen konkret och grafisk uttrycksform 
och det leder till korrekt svar i samtliga fall. På nivå 2 har sex elever använt sig av 
kombinationen konkret och aritmetisk uttrycksform varav fyra elever har fått ett 
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korrekt svar. En elev har använt enbart aritmetisk uttrycksform och det har lett till 
korrekt svar.  

Resultatet för båda problemen sammantaget visar att enbart användandet av konkret 
uttrycksform inte är kopplat till korrekt svar i mer än två fall av nio. Det är 
kombinationen konkret uttrycksform med grafisk eller aritmetisk uttrycksform som i 
högre utsträckning ger korrekta svar, nämligen i 15 fall av 18.  

En slutsats vi kan dra när det gäller konkret material i undervisningen är att det är av 
yttersta vikt att läraren hjälper eleverna att gå vidare från enbart konkret material till 
att översätta det konkreta till en aritmetisk uttrycksform. Endast det konkreta 
materialet i sig leder inte till korrekt svar enligt vår undersökning. Enligt Hagland 
m.fl. (2005) bör eleverna växla mellan uttrycksformerna eftersom det stimulerar 
eleverna till tänkande och kommunikation. Vi ser att de elever som har använt en 
kombinerad uttrycksform i högre grad ligger på nivå 2, som också är en mer 
avancerad matematisk nivå. Det skulle vara intressant att se om de eleverna som vi 
har kategoriserat på nivå 2 även ligger på en högre matematisk nivå utanför denna 
undersökning än sina klasskamrater vars lösningar i högre grad kategoriseras till nivå 
1 och nivå 0. 

En anledning till att stor del av eleverna i vår undersökning har löst uppgiften korrekt 
kan bero på att eleverna har förstått problemet med hjälp av det konkreta material 
som de har haft tillgång till. Detta stämmer överens med Malmer (1999) som 
understryker vikten av att arbeta laborativt för att förstå matematiska problem. 
McIntosch (2012) säger också att ”Eleverna kan resonera sig fram till en 
lösningsmetod genom att tänka in sig i den specifika situationen” (sid.80) och 
uppmanar oss lärare att använda konkret material för att illustrera situationen. 
Lärarens uppgift är också att få eleverna att därefter gå vidare till ett aritmetiskt 
uttryckssätt när tiden är mogen för det.  

Ytterligare en anledning till att våra elever har en hög korrekt lösningsfrekvens på 
problemet kan vara utformandet av problemet, vilket Hagland m.fl. (2005) menar, 
har stor betydelse. Problemet Äpplen lyder: 20 äpplen kostar 10 kronor. Hur många 
äpplen får du för 25 kr (S) eller Hur många äpplen får du för 20 kr (A)? Eleverna 
kunde lätt se att 10 kr dubbleras till 20 kr och då måste 20 äpplen dubbleras till 40 
äpplen. För att få 5 kr behöver 10 kr halveras och då måste även 20 äpplen halveras. 
På det sättet får eleverna svaret 50 äpplen. Vid det anpassade problemet är det endast 
dubbleringen som eleverna har använt sig av.  
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8 Diskussion 

Lamon (2007) och Langrall och Swafford (2000) belyser vikten av att tidigt införa 
konkret material i undervisningen för att förstå begreppet proportionalitet. Vi har i 
vårt arbete kommit fram till att elevers användning av konkret material i 
kombination med aritmetiskt eller logisk uttrycksform leder till korrekt svar. Då vi 
har arbetat med yngre elever har vi sett att de ofta brister i matematikspråket, men 
att de kan lösa proportionella uppgifter utan att ha kommit så långt i sin 
matematikutveckling, bara de får möjlighet att använda det konkreta materialet. Att 
våra upptäckter gällande konkret material har en praktisk nytta för skolan är vi 
övertygade om. Lamon säger att det är viktigt att använda konkret material för att 
underlätta förståelsen av begreppet proportionalitet och att det är nödvändigt att 
börja tidigt för att hinna få en djupare förståelse som leder till en mer avancerad 
matematikkunskap. Att lära sig räkneoperationer utan att först ha en ordentlig 
förståelse är, enligt Lamon, något som inte leder till mer avancerad matematik. För 
att verkligen förstå proportionalitet anser Lamon att det är viktigt att begreppet 
introduceras i god tid i skolan på en nivå där det konkreta materialet är grunden för 
att med tiden överföra den konkreta uttrycksformen till en aritmetisk uttrycksform 
för att till sist helt övergå till aritmetisk uttrycksform. Det kommer att ge våra elever 
ett djup i sin förståelse som de såväl behöver. De elever som i vår undersökning har 
tänkt: en mus mer än antalet katter har inte sett det multiplikativa sambandet, utan 
de tänker additivt. De eleverna är så pass många att det visar att läraren behöver vara 
uppmärksam på det additiva sättet att tänka vid arbete med proportionalitet. Det är 
mycket intressant att en elev i åk 2 har använt sig av enhetsvärdet, en svårare 
proportionell strategi och vi frågar oss följande: 

1. Hur kommer det sig att endast en elev har använt sig av 
enhetsvärdet och endast på problemet Katter och möss? 

Vi tänker att kanske fler elever hade använt sig av strategin hittar och använder 
enhetsvärdet om vi hade valt ett problem där enhetsvärdet blir ett heltal. Att eleven 
har lyckats med denna svårare strategi på problemet beror kanske på att talen i 
problemet inbjöd till att arbeta med konkret material då det var små tal, 2 och 3, i 
problemet. 

För att räkna ut enhetsvärdet i de valda problemen krävdes kunskaper om division 
där kvoten av två tal är ett decimaltal, men våra elever hade inte hunnit lära sig det. 
Om vi istället hade haft ett problem där 2 katter äter 4 möss per dag hade kanske fler 
elever räknat ut hur många möss en katt äter per dag. Hur detta antagande stämmer 
kan vi i detta skede inte säkert veta, men det skulle vara intressant att ta reda på och 
det är en tanke som vi tar med oss i arbetslivet. 

2. Har eleven förstått resonemanget eller är det bara en slump att 
eleven har lyckats med det och kommit till korrekt svar?  

Eftersom vi vet att eleverna inte hade arbetat med proportionalitet i så stor 
utsträckning tidigare tror vi att eleven inte hade förstått att problemet handlar om 
proportionalitet. Vi tycker att det är mycket viktigt att diskutera begreppet med 
eleverna och lyfta fram det multiplikativa sambandet mellan de två storheterna. Att 
tänka så, enligt Doverborg m.fl. (2012) och Malmer (1999), hjälper eleverna att 
reflektera över ord och begrepp och leder vidare till ökad förståelse för 
proportionalitet specifikt och en djupare förståelse för matematiken i allmänhet. 
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Även om eleven inte har förstått proportionalitetsbegreppet i sig har eleven kunnat 
lösa problemet med hjälp av konkret material. 

I vår undersökning fanns det elever som hade svårt att börja arbeta. I de fallen fick vi 
påminna om det konkreta materialet som fanns uppställt på bordet framför dem och 
på så vis få igång eleverna. Det här kan ha lett till att fler elever har visat ett 
proportionellt resonemang än vad det skulle ha varit om vi inte hade gjort på det 
viset. Något vi tänkte på under arbetets gång är att det hade varit bra att träffa 
eleverna efteråt för att gå igenom lösningarna och på så sätt få vår undersökning till 
ett inlärningstillfälle också.  

Att göra en undersökning av den här sorten under en längre tid, från förskolan till 
grundskolans senare år skulle vara spännande. Vår undersökning visar att eleverna i 
åk 2 och åk 3 kan lösa proportionalitetsproblem men de behöver konkret material för 
att lyckas med det. I efterhand känner vi att det finns saker som vi hade kunnat göra 
annorlunda. Vi tror att vi hade fått andra resultat om vi hade valt att utforma två 
olika typer av proportionalitetsproblem. Exempelvis ett av typen jämförelse (t.ex. 
olika styrka på saft beroende på mängden vatten/koncentrerad saft) och ett av typen 
associerade mängder. Vid jämförelseproblemet hade det varit roligt att observera 
eleverna vid en laboration då de arbetar 2 och 2. Detta är tankar som det går att 
spinna vidare på vid fortsatt forskning. 

Vi har lärt oss massor av detta arbete och kommer som framtida lärare att arbeta 
mycket utifrån det. Något annat som vi också kommer att göra, men som vi inte har 
skrivit så mycket om, är att arbeta med problemlösning i grupp. Hagland m.fl.(2005) 
menar att det är bra att låta varje elev få fundera enskilt en stund innan de arbetar i 
grupp. Det är för att undvika att elever blir passiva som de bör sitta enskilt först. De 
menar också att det är av stor vikt att läraren ser värden i varje enskild elevs tankar 
och lösningar för att elevens självförtroende ska växa. Det är att föredra att eleverna 
är vana att arbeta i grupp och att gruppen under en längre tid är densamma för att 
eleverna ska känna sig trygga. Ahlberg (1995) säger att problemlösning i grupp är att 
föredra då eleverna får en naturlig möjlighet att höra andras tankar och har större 
möjlighet att hitta olika sätt att lösa problemen. Beroende på elevernas ålder är det 
viktigt att välja problem som passar just den gruppen.  

Vi har i vårt arbete förstått att det är viktigt att ha lagom svåra problem. Vid 
proportionalitetsbegreppet är det av största vikt att verkligen se till att eleverna 
förstår grunderna för att kunna komma vidare och förstå den mer avancerade 
matematiken. Med rätt stöd från lärarna anser vi att fler elever skulle nå högre än de 
gör idag. Det krävs att lärarna får möjlighet och tid att ta reda på hur eleverna tänker 
och till att planera sina lektioner på ett sätt som gör att de kan hjälpa eleverna på 
bästa sätt. 

När nu resultaten i PISA och TIMSS de senaste åren har sjunkit är det av största vikt 
att vi gemensamt arbetar för att höja svenska elevers resultat i matematik. Vi anser 
att ett steg i rätt riktning är att följa de resultat forskarna kommer fram till. Med detta 
arbete hoppas vi att vi har bidragit till en liten pusselbit. 
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Bilaga 1 - Problemen 

Problem 1 

”Carola och Ola ska handla godisbitar. För 10 kronor får de 32 bitar. Hur många bitar 
får de för 25 kronor?” (Ur Grevholm, 2012)                                                                          
20 äpplen kostar 10 kr. Hur många äpplen får du för 25 kr? (det svårare problemet) 

20 äpplen kostar 10 kr. Hur många äpplen får du för 20 kr? (det anpassade 
problemet) 

Problem 2 

2 larver äter tillsammans 5 blad per dag. Hur många blad äter 12 larver tillsammans 
per dag? (Ur Stein et. al, 2008) 

2 katter äter tillsammans 3 möss per dag. Hur många möss äter 12 katter tillsammans 
per dag? (det svårare problemet) 

2 katter äter tillsammans 3 möss per dag. Hur många möss äter 4 katter tillsammans 
per dag? (det anpassade problemet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 
 

 
 

Bilaga 2 - Analysramverk 

Vårt utarbetade ramverk utifrån Langrall och Swaffords (2000) proportionella 
strategier samt Hagland, Hedrén och Taflins (2005) uttrycksformer vid 
problemlösning. 

                                                     Uttrycksformer         

 

Proportionellt  

resonemang 

KONKRET 

     K 

LOGISKT 

     L 

ARITMETISKT 

          A 

GRAFISKT 

      G 

NIVÅ 0:  

Icke  

Proportionellt 

Resonemang 

Gissar eller använder visuella 
ledtrådar (”Det ser ut som…”) 

    

Är oförmögen att känna igen 
multiplikativa samband 

    

Använder tal, operationer och 
strategier slumpmässigt 

    

Är oförmögen att se samband mellan 
två enheter 

    

NIVÅ 1:  

Informellt 

Proportionellt 

Resonemang 

Använder bilder, modeller eller 
material för att förstå 
problemsituationen 

    

Gör kvalitativa jämförelser     

NIVÅ 2:  

Kvantitativt 

Proportionellt  

Resonemang 

Sätter samman eller använder 
sammansatta enheter  

    

Hittar och använder enhetsvärdet      

Identifierar eller använder skalfaktor 
eller tabell 

    

Använder ekvivalenta bråk     

Bygger upp båda storheterna 
successivt 

    

NIVÅ 3:  

Formellt 

Proportionellt 

Resonemang 

Ställer upp proportioner med 
variabler och löser dem med 
korsmultiplikation eller ekvivalenta 
bråk 

    

Förstår helt invarianta och 
kovarianta relationer 
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Bilaga 3 – Analysramverk anpassat till åk 2-3 

Vårt utarbetade ramverk anpassat till våra elever i årskurs 2-3. 

                                    Uttrycksformer                                   

Proportionellt  

resonemang 

Konkret 

      K 

Logisk 

     L 

Aritmetisk 

         A 

Grafisk 

     G 

Nivå 0  

Icke proportionellt 
resonemang 

Använder additiva 
strategier 

    

Använder övriga icke 
proportionella strategier 

    

Nivå 1  

Informellt 
proportionellt 
resonemang 

Använder bilder, 
modeller eller material 
för att förstå 
problemsituationen 

    

Nivå 2 

Kvantitativt 
proportionellt 
resonemang 

Sätter samman eller 
använder sammansatta 
enheter 

    

Hittar och använder 
enhetsvärdet 

    

Bygger upp båda 
storheterna successivt 

    

 


