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Abstrakt 
Syftet för detta examensarbete är att beskriva hur matematikkunskap i termer av 
praxeologier utvecklas och får liv hos eleverna in en undervisningssituation. Studien är 
inspirerad av aktionsforskning och beskriver ett försök att introducera en lösningsteknik, 
kallad proportionsmetoden, i samband med undervisning inom området procent i kurs 1a 
på gymnasiet. Proportionsmetoden grundar sig på proportionalitetsbegreppet och 
proportionella ekvationer. Huvudfrågan i denna fallstudie är vilka typer av 
lösningstekniker grundade på proportionalitet bland de som var tillgängliga för elever är 
representerade i elevlösningar av uppgifter som handlar om procent. Resultaten 
analyseras med utgångspunkt i teorin om den didaktiska transpositionen av kunskap där 
den kunskap som undervisas sammanställs mot den kunskap som faktisk lärs av eleverna. 
Under denna studie har det visat sig att proportionsmetod är inte oftast förekommande i 
elevlösningar och att undervisningen av metoden kräver längre tid för att kunna integreras 
i olika områden i matematik. 
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1 Inledning 
Under min skoltid i Ryssland har jag lärt mig att använda en teknik som bygger på 
proportionsräkning för att lösa olika typer av problem, speciellt dem som handlar om 
procent. Metoden, som i arbetet kommer att benämnas proportionsmetoden, hjälper att 
strukturera och lösa olika typer av problem och innebär att ställa upp en ekvation som 
uttrycker likheten mellan två proportioner och som man kan lösa med hjälp av korsvis 
multiplikation (Olteanu, 2011). Den har ett stort tillämpningsområde och används i 
många länder, speciellt inom procent, dock undervisas den inte allmänt i Sverige längre 
sedan 60-talet. 
 
Proportionsmetoden grundar sig på proportionalitetsbegreppet som i sin tur kan benämnas 
på flera olika sätt. Vanliga namn är till exempel regula de tri eller regel om tre, vägen 
över ett, sambandsmultiplikation, korsvis multiplikation (Lundberg A. L., 2011, s. 60), 
köpmansregeln, gyllene regeln, proportionsregeln, förhållande räkning, analogi, ration 
(Hatami, 2007). 
 
Hatami (2007) påpekar, och som jag själv också har märkt, att “elever har oerhört svårt 
att översätta en uppgift med text till ett symboliskt språk” (s. 6). Det var en av 
anledningarna till att jag, till en början, har varit försiktig med att introducera metoden 
till mina egna elever eftersom metoden leder till en ekvation som ska lösas och kan 
upplevas som komplicerad för eleverna. När jag introducerade metoden för eleverna 
visade det sig emellertid att även elever med stora svårigheter med matematik kunde 
behärska metoden ganska snabbt och även tillämpa den i andra områden.  
 
Anna L.V. Lundberg har i sin studie (2011) undersökt hur proportionalitetsbegreppet är 
representerat i den svenska gymnasiematematiken. Hon har kommit fram till att bland 
närsläktade lösningstekniker baserade på proportionalitet är det just korsvis 
multiplikation som inte finns representerat i svenska läromedel och nationella prov.   
 

 “En faktor som kan ha bidragit till att denna teknik inte finns med i läromedlen 
är att forskning visat att korsvis multiplikation ofta leder till att eleverna endast 
lär sig själva proceduren… Tekniken är en effektiv metod att lösa 
proportionalitetsuppgifter när eleven har kunskap om begreppet men innebär 
också att det finns en risk att det endast blir en inlärning av en regel utan 
förståelse. Det finns dock en möjlighet att läraren under lektionstid tar upp 
lösningstekniken utanför läromedlet så att eleven får ta del av denna teknik. Det 
är då nödvändigt att eleven har mött proportionalitet i olika situationer för att det 
inte endast ska bli en procedurinlärning” (ibid. s. 113). 

 
Lundberg betonar att tekniken med korsvis multiplikation är en effektiv metod för att lösa 
proportionalitetsuppgifter om elever har kunskap om begrepp och har träffat på begreppet 
proportionalitet i olika situationer. Samtidigt påpekar hon att proportionalitet är ganska 
ensidigt hanterat i läromedel och nationella prov även om “så mycket som var fjärde 
övningsuppgift i de studerade läromedelskapitlen för Matematik A direkt berör 
proportionalitet...”(ibid. s.108-109). 
 
Proportionsräkning och korsvis multiplikation kan vara en matematisk struktur som 
knyter samman olika områden inom matematik, t.ex. geometri, algebra och aritmetik. 
Karlsson och Kilborn (2016) betraktar proportionalitet som en matematisk modell som 
kan hjälpa elever med problemlösning: 
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“För att lösa matematikrelaterade problem krävs det matematiska modeller. 
Samtidigt kan vi konstatera att antalet matematiska modeller som krävs för att 
eleverna ska kunna lösa de problem som förekommer i skolan är begränsat. Det 
lönar sig därför att satsa på de vanligast förekommande modellerna, såsom 
proportionalitet. En sådan satsning består av två steg: att uppfatta innebörden i 
begreppet och att utföra nödvändiga beräkningar” (s.26).  

 
Enligt Karlsson och Kilborn (2016) räcker det inte att bara inse proportionella samband 
för att lösa olika matematiska problem, det gäller också att kunna lösa ekvationer av typen 
x/a = b/c (ibid. s.27). Den typen av ekvationer, samt deras lösning med hjälp av 
annullering och korsvis multiplikation, möter elever först i årskurs 9 på grundskolan när 
de arbetar med likformighet. Författarna föreslår vidare att “När eleverna har förstått hur 
användbart begreppet proportionalitet är, för att lösa varierande typer av problem, är det 
dags att variera parametrarna och öka säkerheten i att utföra beräkningarna.” De påpekar 
också att det handlar inte bara om proportionalitetens roll, utan synen på problemlösning. 
Proportionalitetsuppgifter förekommer i olika kapitel i läromedel, men elever är oftast 
inte medvetna att det är samma lösningsteknik som kan användas i olika område (ibid. 
s.28).  
 
Forskning kring hur proportionella samband uppfattas av eleverna tar ofta inte hänsyn till 
tekniken korsvis multiplikation på grund av att det anses vara en “formell algebraisk 
beräkning” (Magnusson, 2014, s. 21). Det är inte bara tekniken korsvis multiplikation, 
som i sig kan ses som en minnesregel för att lösa proportionella ekvationer, som är 
intressant i den här studien utan även de proportionella resonemang som ligger bakom. 
 
I denna studie presenterar jag en skildring om ett undervisningsförsök där jag introducerar 
proportionsmetoden för gymnasieelever inom kursen Matematik 1 a. Speciella hänsyn 
har tagits till Lundbergs (2011) rekommendationer att elever behöver träffa begreppet 
proportionalitet i olika områden i matematik.  
 
I nästa kapitel, kapitel 2, presenteras olika begrepp som används i föreliggande arbete 
samt det teoretiska ramverk som har använts i studien. Efter det, i Kapitel 3, formuleras 
syftet och frågeställningar. I Kapitel 4 redogör jag för metoden och presenterar 
elevlösningar, samt beskriver undervisningsprocessen. I resultatdelen presenterar jag och 
analyserar några elevlösningar och deras synpunkter på metoden. Arbetet avslutas med 
diskussion.      
  

2 Teoretiskt ramverk och bakgrund till studien 
2.1 Praxeologi 
Praxeologi är ett av grundbegreppen inom den forskningsansats som på engelska 
benämns som The Anthropological theory of the didactic (ATD). Den antropologiska 
teorin om didaktiken (ATD) används som ett teoretiskt ramverk i arbetet. Enligt Garcia, 
Gascón, Higueras och Bosch (2006, s. 226), föreslår den ett nytt sätt att modellera den 
matematiska aktiviteten, dess undervisning och lärande genom begreppen av matematiska 
och didaktiska praxeologier.  
 
Perez (2018, s. 27) beskriver begreppet praxeologi på följande sätt: en praxeologi 
kännetecknas av dess typer av uppgifter, tekniker, teknologi och teori (types of tasks, 
techniques, technology and theory). Typ av uppgift och teknik, definierar den praktiska 
dimensionen av kunskap, "know-how", som också kallas praxisblocket i praxeologin (se 
Figur 1). Den andra aspekten av kunskap är praxeologins logosblock som är en diskurs 
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strukturerad på två nivåer i syfte att motivera praxis. Den första nivån av logos är 
teknologi, som relaterar direkt till teknik och berättigar eller bevisar den.  Den andra nivån 
är teori som ger en mer allmän diskurs till tekniker och ger en förklaring och 
rättfärdigande till den med hjälp av tex. begrepp, egenskaper och relationer som 
organiserar och generar nya teknologier, tekniker och typer av uppgifter. Perez (2018) 
ger följande exempel på praxeologi: för matematikern ger logosblocket av en praxeologi 
svar på frågor som hur? och varför? en viss teknik fungerar med avseende på en specifik 
typ av uppgift. Det ger också element för att beskriva eller avgränsa typen av uppgifter 
och teknikens omfattning (ibid.). 

  

 
Figur 1. Konceptualisering av kunskap som praxeologi (Perez, 2018). 
 
Vidare skriver Perez att begreppen typ av uppgifter, teknik, teknologi och teori är 
sammanhängande och det är inte alltid dem kan skiljas tydligt. Detta är särskilt fallet 
mellan teknik och teori, eftersom de hänvisar till funktioner snarare än objekt (ibid., s.29).  
 
I denna studie kommer jag att använda termen "teori" och ”teknik” i praxeologisk mening 
för att hänvisa till något av elementen i logos- respektive praxisblocket utan att 
nödvändigtvis göra en tydlig åtskillnad mellan teknik och teori.  
 
2.2 Didaktisk transposition av kunskap 
 
Praxeologi används för modellering av didaktisk transposition av kunskap inom ATD. 
Den didaktiska transpositionen av kunskap framhåller behovet av förändringar av 
kunskap när det passerar genom utbildningssystemet (Chevallard, 2006). Skolkunskap 
produceras i sociala institutioner och dess innehåll är en konsekvens av den didaktiska 
transpositionen. Med detta menas en förändring eller anpassning av utvald befintlig 
kunskap till ”undervisningsbar” kunskap. Att vara undervisningsbar, innebär att den 
kunskap som är i fokus måste uppfattas som meningsfull och användbar inom den 
institution där undervisningen sker. Kunskapen måste transponeras att vara 
undervisningsbar och den förändringen kan beskrivas genom fyra steg: 
1) institutionell kunskap (scholarly knowledge) 
2) kunskap som skall undervisas (knowledge to be taught)  
3) kunskap som verkligen undervisas (taught knowledge) och  
4) kunskap som elever faktiskt lär sig i skolan (learnt knowledge) (Lundberg & Kilhamn, 
2018). 
 
I denna studie fokuserar jag på den didaktiska transpositionen från kunskap som 
undervisas (steg 3) till kunskap som elever lär sig (steg 4). Det finns mycket forskning 
kring proportionalitet utifrån matematiskt samt didaktiskt perspektiv som ligger i 
bakgrund till denna studie och som, tillsammans med läroplanen, kan anses att presentera 
steg 1 och steg 2 i analysverktyget ovanför. Mitt bidrag är att undersöka olika steg och 
analysera transpositionen av kunskap om proportionalitet som jag undervisar i klassen 
(steg 3) till kunskap som eleverna lär sig (steg 4). 
 
Enligt Barbé et al. (2005, s. 236) kan praxeologier användas att modellera den didaktiska 
transpositionen av kunskap. För att studera den didaktiska transpositionen är det 
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nödvändigt att forskare distanserar sig från de befintliga eller etablerade praxis som finns 
i skolsystemet. För detta syfte kan forskaren utveckla en epistemologisk referensmodell 
(REM) att ta en ”extern” position fristående från matematiska och didaktiska praxeologier 
som ges från ”insidan” av det didaktiska systemet. REM fungerar som en bredare referens 
för den kunskap som ska undervisas om.  

 
Figur 2. Forskarens externa ställning (adapterad från Perez, 2018)  
  
Forskarens externa ställning kan illustreras med Figur 2 där pilarna som går från höger 
till vänster indikerar att transposition av kunskap är en tvåvägsprocess där utförandet av 
varje steg också kan påverka föregående steg. Till exempel kan skillnaden mellan den 
avsedda och faktiska lärande av elever motivera läraren att reflektera över hur kunskap 
lärs ut i sitt eget klassrum och att konsultera läroplanen för att undersöka alternativa 
tolkningar (Perez, 2018, s. 27). 
 
Examensarbetet innehåller ett försök att skapa en REM som används både i denna 
undersökning och i undervisning som ett verktyg för planering, beskrivning och analys.   
       
2.3 Proportion och proportionalitet som begrepp 
Proportionsläran går tillbaka till antiken och har en lång historia. Lundberg (2011) anger 
en historisk genomgång och skriver att ordet proportionalitet kommer från latinets ”pro 
portione” och betyder andel. Euklides Elementa, som under lång tid var lärobok i 
västvärldens matematik, ger följande definition:  

 ”Proportion är en sort förhållande mellan två storheter av samma sort med 
avseende på deras storlek (Hatami 2007, s.66).”  

Magnusson (2014, s.27) översätter en definition av Lobato et al. på följande sätt: 
 ”I en proportion är förhållandet mellan två storhetsvärden konstant då 
mätetalen hos korresponderande storhetsvärden förändras.” 

Vidare ger han följande algebraisk beskrivning av proportion: 
𝑎  

𝑏  
=  

𝑎  

𝑏  
= ⋯ =  

𝑎

𝑏  
 

 
Proportionalitet kan skrivas som en proportion, dvs en likhet mellan två förhållande. Se 
följande bild som beskriver kopplingen mellan proportionalitet och proportion (ibid., s. 
29). 
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Figur 3. Samband mellan proportion och proportionalitet (Magnusson 2014) 
 
”Ofta skiljer man mellan direkt och omvänd proportionalitet, där två storheter (eller 
variabler) är direkt proportionella om deras kvot är konstant och omvänt proportionella 
om deras produkt är konstant (Lundberg, 2011, s.5).” I denna studie är det direkt 
proportionalitet som behandlas. 
 
Lucian Olteanu inför tre följande definitioner i sin artikel om proportioner och reguladetri 
(2011, s.53): 

 “Reguladetri (från lat. ”regeln om tre”) innebär metoden att beräkna den 
okända fjärde storheten utifrån tre kända storheter i en proportion. 

 Om två storheter har konstant kvot sägs de vara direkt proportionella, dvs 
storheterna växer eller avtar linjärt, samtidigt. Reguladetri handlar om sådan 
proportionalitet. 

 Proportion (från lat proportio). En likhet mellan två kvoter (förhållanden), av 
formen: = , där a, b, c, d är storheter, som kan identifieras med tal. … 

Storheterna a, b, c, d i en proportion kallas för termer. … Man kallar a, d för 
yttersta termer och b, c för mellersta termer.”  

Han nämner vidare en fundamental egenskap för proportioner: 
   

“I en proportion är produkten av yttersta termerna a och d lika med produkten 
av de mellersta b och c. Alltså: produkterna diagonalt (”korsvis”) är alltid lika: 
a · d = b · c. Detta beror på att båda leden kan multipliceras med nämnarna b 
respektive d (ibid.).” 

 
Sammanfattningsvis, i denna studie använder jag ordet proportionalitet att referera till 
samband mellan storheter och ordet proportion som ett utryck för proportionalitet i form 
av en likhet mellan två förhållande.  Om en av storheterna i en proportion är okänd då har 
vi en proportionell ekvation, som kan lösas med, till exempel, korsvismultiplikation.  
 

2.4 Didaktisk forskning om proportionalitet 
 

Proportionalitet är ett komplex begrepp och det finns mycket forskning som beskriver det 
utifrån ämnesdidaktiskt perspektiv.  
 
Freudenthal (1983) ifrågasätter i sin analys av proportionalitetsbegreppet det klassiska 
sättet att uttrycka proportionalitet som en kvot mellan två tal. Utifrån hans synpunkt är 
det bättre att skriva ett proportionellt förhållande som 𝑎: 𝑏 = 𝑐: 𝑑 istället för  =   
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eftersom den notationen synliggör den funktionella egenskapen av en proportion bättre, 
jämfört med en begränsad syn på det som ett bråk. Han illustrerar det med ett exempel av 
en funktion 𝑠 = 𝑓(𝑡) som beskriver en likformig rörelse, där 𝑠 är sträckan och 𝑡 är tiden. 
Det som är intressant för denna undersökning är hans uppdelning av proportionalitet till 
intern och extern.  

“There are two magnitudes concerned here: time and length; and a function f that 
assigns a length to a time, namely the length of the path covered in the time 
interval. The ratios considered here are those of pairs in one and the same system 
(time or length); the ratios in one system are required to equal the corresponding 
ones in the other – this is the postulate of the uniformity of motion. We designate 
ratios formed within a system as internal… 

𝑠 : 𝑠 =  𝑡  : 𝑡  
We designate ratios between two systems as external. 

𝑠 : 𝑡 =  𝑠 : 𝑡  
 
(ibid., s.183).” 

Begreppen intern och extern proportionalitet är aktuellt vid val av storheter som ska 
jämföras i en proportionell ekvation. Det är möjligt att betrakta proportionella relationer 
både inom samma system  

𝑠

𝑠
=  

𝑡

𝑡
 

 
 eller olika system 
  

𝑠

𝑡
=  

𝑠

𝑡
. 

 
I avsnitt 4.2.1 vidare finns exempel på både intern och extern proportionalitet. Vi kan ta 
Uppgift 1449 (se Figur 2 i  4.2.1) som exempel: Johan köper 3 kg äpplen för 54 kr. Vad 
kostar 1,2 kg äpple?  
Man kan lösa uppgiften med hjälp av proportionella ekvationer som representerar både  
proportionella relationer mellan olika system (extern proportionalitet)  

𝑥 𝑘𝑟

1,2 𝑘𝑔
=  

54 𝑘𝑟

3 𝑘𝑔
, 

och inom samma system (intern proportionalitet) 
 

𝑥 𝑘𝑟

54 𝑘𝑟
=  

1,2 𝑘𝑔

3 𝑘𝑔
. 

 
Två andra begrepp som förekommer ofta i didaktiska forskningen är statisk och dynamisk 
proportionalitet. Miyakawa och Winsløw ger följande definition:  

 “A common way to present proportionality in mathematics is as a special kind 
of dependence between two variables 𝑥 and 𝑦, namely, the situation where we 
have 𝑦 = 𝑘𝑥 for a fixed constant 𝑘. … Whether we talk of functions or variables, 
we often think about a fixed relationship between an “input” and an "output"; so 
we will call this a dynamic definition of proportionality.  
We may also think of proportionality in terms of subsets of ℝ  of form 𝑎 =
 {(𝑠𝑎 , … , 𝑠𝑎 ) ∶ 𝑠 ∈  ℝ } where 𝑎 = (𝑎 , … , 𝑎 ) is fixed. If 𝑎, 𝑏 ∈  ℝ  {0}, we 
say that 𝑎 is proportional to 𝑏 (or we simply write 𝑎~𝑏) if 𝑏 ∈  𝑎. We call this a 
static definition of proportionality since it defines what it means for two fixed 
𝑛-tuples of real numbers to be proportional. In the case 𝑛 = 2, it relates to the 
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dynamic definition as follows: the "slope” 𝑘 =  𝑎 ∕ 𝑎  and the “direction” 
(𝑎 ,𝑎 ) correspond in the two settings (Miyakawa & Winsløw, 2009, s. 201).” 
  

Enligt Lundberg (2011, s. ix) är båda teoretiska modeller representerade i läromedel och 
nationella prov. Dock kan det vara svårt ibland att urskilja två definitioner av 
proportionalitet från varandra, t.ex. en statisk proportionalitet kan vara ett speciellt fall 
av en dynamisk proportionalitet om n=2 i definitionen ovanför. Samtidigt skriver 
Miyakawa och Winsløw att statisk definition är mer generell än dynamisk eftersom ” it 
allows us to define proportionality of n-tuples of real numbers, rather than just 
proportionality of pairs (Miyakawa & Winsløw, 2009, s. 201).” 
 
Magnusson tolkar Miyakawa och Winsløws definition på följande sätt:  

 ”Vid statiskt proportionell beräkning görs jämförelser av 4 storhetsvärden vilket 
inte är fallet med dynamisk proportionalitet där enbart jämförelser av två 
storhetsvärden görs… Dynamisk proportionalitet definieras via det generella 
matematiska sambandet 𝑦 = 𝑘𝑥 där 𝑘 är konstant, en konstant som ofta benämns 
som en förändringsfaktor (Magnusson, 2014, s. 43).” 

 
I denna studie är statisk proportionalitet mer intressant för att den handlar om jämförelsen 
av ett par storheter med ett annat par storheter som kan skrivas i form av en proportion. 
Dynamisk definition av proportionalitet är aktuellt för denna studie t.ex. i procent 
beräkningar med förändringfaktor som kan tolkas som konstanten i den klassiska 
definitionen av dynamisk proportionalitet. Utifrån ett didaktiskt perspektiv är det viktigt 
att ta hänsyn till båda definitioner och sätt att utrycka proportionalitet som en proportion 
(statisk) eller som en funktion (dynamisk).  
 
Proportionalitet har en lång tradition i både svenska och internationella 
matematikundervisningen. Enligt Lundberg ” den vanligaste lösningsmetoden för att lösa 
proportionalitetsuppgifter är reguladetri (Lundberg 2011, s.23).” 
 
Proportionsmetoden kan hjälpa elever att förstå begreppet proportionalitet samt se 
matematiskt samband mellan olika objekt.  Metoden kritiseras för att den kan användas 
av eleverna rent mekaniskt och inte bidrar till bättre förståelse av matematiken (Hatami 
2007, Lundberg 2011).  
 
Lundberg (2011, s.113) skriver att det är ”nödvändigt att eleven har mött proportionalitet 
i olika situationer för att det inte endast ska bli en procedurinlärning.” För att undvika 
bara en mekaniskt tillämplig av metoden bland elever kommer jag att utforska om 
undervisning med mer fokus på proportionalitet och proportionella resonemang kan vara 
nyttigt. Enligt Lundberg (ibid, s.120) skulle det vara intressant att studera vad som sker i 
klassrummet och utföra en ”mer omfattande kvalitativ klassrumsstudie av lärare och 
elever i olika undervisningssituationer kring proportionalitet.”  
 
Begreppet proportionalitet står alldeles för isolerat i läromedel och traditionellt 
undervisas i samband med grafer och funktioner, lite i bråk. Enligt Lundberg (2011, 
s.108) är proportionalitet ganska ensidigt hanterat i läromedlen. Samtidigt påpekar hon 
att ”studie visar att så mycket som var fjärde övningsuppgift i de studerade 
läromedelskapitlen för Matematik A direkt berör proportionalitet (ibid., s.111). 
  
Lundberg hänvisar till Vergnaud, som skriver om ”de dolda strukturer som 
proportionalitetsuppgifter innehåller.” Vergnaud hävdar att skolan överskattar de 
explicita kunskaperna och underskattar de implicita. Utifrån en sådan syn är det viktigt 
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att eleverna får arbeta med centrala begrepp som proportionalitet i olika situationer 
(Lundberg, 2011, s.119). 
 
I sin studie utvecklar Lundberg (2011) ett analysverktyg utifrån ATD perspektiv som är 
sammanfattad med hjälp av schemat nedan i hennes studie (Se Figur 4). Man kan se i 
schemat att i sin analys av proportionalitet i läromedel samt nationella prov klassificerar 
hon proportionsuppgifter i fyra kategorier: saknad värde, bestäm k, numerisk jämförelse, 
kvalitativ förutsägelse och jämförelse. För att lösa olika proportionalitetsproblem finns 
det följande lösningstekniker tillgängliga för elever i läromedel och nationella prov: 
vägen over ett, sambandsmultiplikation, proportion, korsvis multiplikation, koefficient 
och övriga tekniker.  I logos del av analysverktyget använder hon två teoretiska modeller 
av proportionalitet – statisk och dynamisk (ibid., s.60).   

 
Figur 4. Översikt av analysverktyget (Lundberg 2011, s. 60) 
 
Nedan följer Lundbergs beskrivning av teknikerna. 
Vägen över ett beräknar först hur mycket som motsvaras av en enhet och sedan bestäms den 
sökta kvantiteten. Till exempel ”om 18 m tyg kostar 189 franc så kostar 1 m 18 ggr mindre eller 

 , och 13 m kostar då 13 gånger mer än 1 m eller 
 
 ∙ 13 (ibid., s.66).” 


Sambandsmultiplikation nämner inte förhållande eller proportionalitet i lösningen. 

”Om 18 m kostar 189 franc, så kostar 13 m ∙ 189. Här används inom proportionalitet 

det vill säga att förhållandet är uppställt inom samma mätområde (meter), dvs. vad 
Freudenthal kallar interna förhållanden (ibid., s.67).”   
 
Proportion skiljer sig från de andra teknikerna eftersom ”proportionen innehåller två 
olika storheter, längd och pris. Det kallas proportionalitet mellan mätområden, eller vad 
Freudenthal kallar externa förhållanden.  Om vi låter priset för 13 m tyg vara x franc så 

är priset i proportion till längden av tyget =   så 𝑥 =
∙

   (ibid. , s. 68).” 

 
Korsvis multiplikation är en effektiv metod att lösa proportionalitetsproblem med hjälp 
av schematisk uppställning 
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 =    så  189 ∙ 13 = 18 ∙ 𝑥   och  𝑥 =
∙

. 

Först ställer man upp de ingående värden under varandra som i en tabell och sedan 
multiplicera korsvis (ibid., s 69).  
 
Koefficient är tekniken som skiljer sig från ovannämnda med att det inte är nödvändigt 

att beräkna enheten innan ursprungliga frågan besvaras. ”Om tyget kostar   franc/m, så 

kommer 13 m tyg kosta 13∙  (ibid., s. 70).” 

 
Det är inte alltid lätt att urskilja sambandsmultiplikation och koefficientteknik, skillnaden 
är bara att i koefficient tekniken är det inte nödvändigt att beräkna enheten innan 

ursprungliga frågan besvaras (ibid., s.70), d.v.s. man multiplicerar med   istället av 0,33. 

 
Bland övriga tekniker namnar Lundberg t.ex. grafiska lösningar som ligger utanför 
intressen av denna studie.  
 
Lundberg relaterar lösningstekniker sambandsmultiplikation och koefficient till intern 
proportionalitet medan vägen över ett, proportion och korsvis multiplikation till extern. 
Det är också intressant att Lundberg betraktar proportion och korsvis multiplikation som 
två olika tekniker i hennes analys även om båda teknikerna representerar lösning av 
samma proportion ekvation.  
 
Lundbergs klassificering är intressant för denna studie för att uppgiftstyper och 
teknikerna i hennes analys ovan har varit tillgängliga för elever som deltog i min 
undersökning för att de arbetade med samma läromedel (Alfredsson, Erixon, & Heikne, 
Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok, 2011) och uppgifter från gamla nationella prov 
som Lundberg analyserade.   
 
Till skillnad från Lundbergs analys av lösningstekniker tolkar jag proportion som både 
intern och extern för att det beror på vilka storheter jämför man och hur proportionella 
ekvationen ställs upp, men det leder till samma resultat. Uppställning i form av en 
proportion implicerar inte någon lösningsteknik direkt. Korsvis multiplikation betraktas 
inte som en separat teknik i denna studie utan snarare som en minnesregel att lösa 
proportion ekvationer. Därför sammansätter jag vissa tekniker i Lundbergs analysverktyg 
och reducerar hennes klassifikation till följande tre tekniker grundat på proportionalitet 
som förekommer i elevlösningar i denna studie:  

1) vägen över ett 
2) sambandsmultiplikation (inkluderar koefficientteknik) 
3) proportion (som kan till exempel lösas med korsvis multiplikation, men inte 

nödvändigtvis) 
 
Lundberg skriver att ”kopplingarna mellan uppgiftstyp, lösningsteknik och teoretisk 
modell är en huvudfokus i studier inom ATD (den antropologiska didaktikteorin), där 
otydligheter och motsägelser i dessa relationer ses som orsaker till svårigheter både i 
elevers och lärares arbete” (ibid, s.114). Som sagt är proportionalitet ett komplex begrepp 
och det är inte alltid lätt att urskilja två teoretiska modeller av statisk och dynamisk 
proportionalitet och även lösningsteknikerna från varandra. Dock är det viktigt att vara 
medveten om olika perspektiv som proportionalitetsbegreppet kan betraktas ifrån så att 
det ska skildras för eleven på ett så mångfacetterat sätt som möjligt.  
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En annan svårighet är att själva begreppet proportionalitet kan vara svårt att förstå för 
elever och det kan ta lång tid att tillägna sig. Samtidigt, även om de flesta inte känner den 
matematiska definitionen, använder de proportioner i bekanta situationer. Proportioner 
används också i vetenskapliga sammanhang enligt Capon and Kuhn.   

“Despite its importance in everyday situations, in the sciences, and in the 
educational system, the concept of proportions is difficult. It is acquired late ....  
Moreover, many adults do not exhibit mastery of the concept  (Tourniaire & 
Pulos, 1985, s. 181).” 

 
Även om proportionalitet är en multiplikativt begrepp, använder elever ofta additiva 
metoder att lösa proportionalitetuppgifter. Den vanligaste lösningstekniken som bygger 
på additiva strategier är så kallad uppbyggnadsstrategi (build-up method). Det kan 
”beskrivas i termer av att etablera ett par av storhetsvärden och additivt utöka detta par 
av storhetsvärden till en proportion (Magnusson, 2014, s.38).” Tillämpning av 
uppbyggnadsstrategi kan signalera om bristen av proportionella resonemang. Enligt 
Lamon, är den ”en primitiv men användbar strategi i vissa situationer. Eleven kan urskilja 
mönster och upprepa detta för att hitta specifika värden men hon påpekar samtidigt att det 
inte kan betraktas som proportionellt resonemang eftersom proportionalitetskonstanten 
mellan två storheter inte beaktas (se Magnusson, 2014, s.39).”   
Enligt Lamon (1949) (2007) innebär förståelse av proportionalitet följande: 

 Förmåga att använda proportionalitet som en matematisk modell för att 
organisera verklighetsnära kontexter 

 Förmåga att skilja situationer där proportionalitet är korrekt modell och inte  
 Använda funktioner för att uttrycka samvariationen mellan två storheter  
 Förmåga att kunna skilja funktioner på formen y =kx + m från y = kx; i det första 

fallet är ∀ 𝑦 ⧣  ∀ 𝑥 men funktionen är inte proportionell. 
 Kunskapen om att proportionalitet grafiskt kan representeras av en rät linje 

genom origo  
 Särskilja olika typer av proportionalitet såsom direkt proportionalitet (y =kx ) 

och omvänd proportionalitet (𝑦 =  )  

 Kunskapen att k är det konstanta förhållandet mellan två storheter i en direkt 
proportionalitet 

 Kunskapen att grafen till en omvänd proportionalitet är en hyperbel. 

Proportionalitet ingår i ämnesplanen Matematik 1a, Gy 2011, under rubriken samband 
och förändringar och skall förekomma i beräkningar, mätningar och konstruktioner.  

”Men det är fortfarande inte någon beskrivning av begreppet proportionalitet. 
Det som framkommit i den här studien är att det två olika teoretiska modeller av 
proportionalitet används och det vore önskvärt att dessa synliggörs för att 
uppmärksamma lärare, läromedelsförfattare och lärarutbildare om skillnader och 
likheter. Det finns inte någon läromedelsgranskning idag och därför är det viktigt 
att ge lärarna ett verktyg som kan användas vid bedömningen av vilken typ av 
proportionalitet som förordas i uppgifter och lösningstekniker så att läraren kan 
komplettera med lämpliga typer av tekniker. (Lundberg 2011, s.121)” 

 
Lucian Olteanu (2011, s.53) betonar vikten av lärarens presentation av generella metoder 
till elever istället för att lära ut specifika metoder att lösa problem av liknande karaktär.  

“... uppställning i proportioner som är typisk för reguladetri ligger nära hur vi 
uppfattar mönster och strukturer hos verkliga objekt, vilket gör det lättare att i 
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nästa steg generalisera dem, en process som är grundläggande för matematiskt 
tänkande också vid problemlösning”. 

 
Han hävdar att proportioner ”kan vara utgångspunkten för problemlösning inom många 
olika områden som procent (beräkna procentsatsen, delen, det hela), promille, ppm, ränta, 
moms, index, skala, ekvationer i proportionsform, statistik, likformighet, 
topptriangelsatsen, transversalsatsen (Thalessatsen) och olika slags jämförelser” (ibid.). 
 
Han påpekar att även om tillämpningsområdena varierar, metoden att ställa upp 
proportionen är densamma och ger några exempel med läsning till följande problem: 
 
Man vet att 8 liter blyfri bensin kostar 74 kronor. Hur mycket kostar 23 liter? 
 
Här följer en av lösningarna med hjälp av proportionsmetoden: 

”Man bildar proportionen =    och löser ut 𝑥 =  
 ∙ 

= 212,75 kr. 

Obs. Man kan skriva beloppet (kronor) i första kolumnen och kvantiteten (liter) 
i den andra. Resultaten blir detsamma. 

74 kr 8 liter 
𝑥 kr 23 liter 

Man får proportionen =   som ger 𝑥 =  
  ∙

= 212,75 kr. (ibid., s.54)” 

 
Lösningen Olteanu beskriver är ett typiskt exempel av proportionsmetoden.  Det är 
vanligt att använda följande minnesregel att lösa proportionalitetsuppgifter. Först skriver 
man motsvarande storheter under varandra, sedan får man en proportion ekvation som 
man kan lösa och få fram den okända termen genom att multiplicera diagonalt enligt 
pilarna. Det kan sammanfattas med följande fyra steg man utför för Olteanus exempel 
ovanför.  
 
Tabell 1. Exempel av proportionsmetod med korsvismultiplikation. 
 
I. II. III. IV. 

74 kr 8 liter 
𝑥 kr 23 liter 

 

74

𝑥
=  

8

23
 

74

𝑥
     =     

8

23
 𝑥 =  

74  ∙ 23

8
= 212,75 

 
Korsvis multiplikation har en viktig roll vid lösning av problem som bygger på 
proportioner, speciellt när det handlar om relationer mellan decimaltal. Först efter att 
förståelsen för proportionalitet är utvecklad hos eleverna, då bör man introducera korsvis 
multiplikation som en effektiv algoritm för att lösa problem av karaktären saknat värde 
(Ercole, Frantz, & Ashline, 2011, s. 488). 
 
Det finns mycket didaktisk forskning kring proportionalitet som är intressant att använda 
i undervisning och göra sina didaktiska val utifrån, till exempel, som i denna studie, att 
integrera proportionalitetmetod i undervisning av procent. Dock kan det vara svårt för 
läraren att bestämma vilken kunskap som skall undervisas och läras av elever. Bland 
många faktorer som påverkar undervisningen, presenterar existerande 
undervisningstraditioner begränsningar som ligger utanför lärarens kontroll. Till exempel 
skriver Garcia et al. (2006) att matematiska praxeologier delas av grupper av människor 
organiserade i institutioner. Kognition är således institutionellt uttänkt. Traditionellt har 
lärarens arbete varit begränsat till nivåerna "Theme  Subject", vilket lämnar de högre 
nivåerna som ska bestämmas av officiell läroplan och utbildningsmyndigheter. Detta 
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fenomen, identifierat av Chevallard som ”phenomenon of the teacher’s confinement,” 
hjälper inte att se orsakerna till matematiska teman och frågor att bli studerade i skolan 
och motivera deras närvaro i läroplanen, eftersom dessa skäl vanligtvis finns på högre 
nivåer av bestämning i anslutningen mellan olika innehåll eller praxeologier. I spanska 
gymnasieskolan t.ex. finns det två olika modeller relaterade till studien av det 
proportionella förhållandet mellan storlekar. Den första placerar proportionalitet och 
inom området "tal och mått" och detta innebär att proportionaliteten är tänkt som en 
statisk relation modellerad i form av proportioner. Den andra modellen placerar 
proportionalitet i områden "funktioner och deras grafiska representation" och innebär att 
proportionaliteten är tänkt som en dynamisk relation modellerad i form av linjära 
funktioner. Förekomsten av de två modellerna i olika område i nuvarande 
gymnasieutbildning bygger upp två olika praxeologier och nästan helt kopplar bort två 
modellerna av proportionalitet från varandra (Garcia et al. 2006, s. 229). I svenska 
gymnasieskolan är situationen exakt likadan (Lundberg 2011, s.114).   
 
Bristen av matematisk modellering i skolan relateras till ”disconnection of school 
mathematics” och hävdar att ATD ger ett värdefullt didaktiskt verktyg för att gå djupare 
och utarbeta möjliga lösningar för att minska effekterna av detta fenomen (Garcia, 
Gascón, Higueras, & Bosch, 2006, s. 243).  
 
 
2.5 Procent som specialfall av proportion 
 
Uppfattningen om procent kan spåras till 300 f.Kr. i Indien och den har sina rötter på 
marknaden med tillämpningen av procentliknande koncept för ränta och 
skatteberäkningar.  Enligt Parker and Leinhardts historiska översikt “percent was 
recognised as a statement of simple proportion with a comparative base of 100 in 200 
B.C. China, and The Rule of Three (a computational procedure for percent 
calculations…), was utilized (Dole, 1999, ss. 1-2).” 
 
Procent är ett speciellt fall av proportion där nämnaren är hundra och Parker and 
Leinhardt menar att det är viktigt att fokusera på elevernas förståelse av proportion vid 
undervisning i procent (se Dole, 1999, s.51).  Procent är ett svårfångat, kortfattat koncept 
med flera betydelser, som kan vara följande:  
 

” (a) a number, in that a percent can be written in an equivalent fraction or 
decimal form; (b) a comparison in the part-whole fraction sense (e.g., if a 
candidate receives 35% of the votes, this percent is the subset of people who 
voted for this candidate compared to the total number of votes cast); (c) a ratio 
comparison, where the comparison is between two distinct sets (e.g., there are 
400% more boys than girls); (d) a statistic when data is reduced to manageable 
form for interpretation (e.g., a state's employment rate of 8.5% is compared to 
the national average of 10%); and (e) a function when amounts are calculated 
according to a stated percent (e.g., interest rates, discounts, etc.) (ibid.).” 

 
Parker and Leinhardt menar att den vanliga tråden som vävts genom alla dessa 
beskrivningar är att procent är ett unikt, kortfattat, alternativt språk som används för att 
beskriva proportionella relationer med ett privilegierat notationssystem. Regeln om tre är 
den typiska proportionella ekvationen bekant för matematiker idag och den sammanfattar 
innebörden av procent som en proportion (ibid, s.1-2).” 
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Procentuppgifter i allmänhet ger två av de okända elementen och kräver att eleverna ska 
hitta den tredje. 

 “The most common textbook strategy for solving a proportion problem is to 
write an equation in the 𝑎: 𝑏 = 𝑐: 𝑑 form with an unknown as one of the four 
terms, cross-multiply and solve for the unknown (Fisher 1988 se Dole, 1999, 
s.37)”. 

 
Post, Behr and Lesh kopplade också procent till proportion:”in percent situations, one rate 
pair will always be 100…and … all percent-related situations can be solved with the use 
of proportions and an essentially identical conceptual framework (ibid., s. 42)."  
 
Vidare diskuterar Dole fördelar och nackdelar av krossmultiplikation som en teknik att 
lösa proportionella ekvationer. Tekniken är effektivt men han varnar att introducera den 
i början av undervisningen för att det är en formel procedur som har lite mening.  
 

“The simplicity and complexity of solving percent problems proportionally 
using the cross-multiply equation is evident. All cases of percent problems can 
be 
represented proportionally, and all proportion equations can be solved efficiently 
using one procedure. The implication for teachers is to consider carefully the 
instructional sequence for initial learners (ibid., s.47).” 

 
Allingers forskning, där en korsvis multiplikation teknik var introducerad till elever att 
lösa procentekvationer, belyser situationen med ett försök att upprätthålla en balans 
mellan förståelse och prestation (ibid., s.47). Undervisning av den tekniken hittar också 
stöd i Noddings forskning som skriver: 

"if it is clear that performance errors are getting in the way of concentrating on 
more significant problems, straightforward practice may actually facilitate 
genuine problem solving (se Dole, 1999,  s.47).” 

 

3 Syfte och frågeställningar 
 
Vissa forskare menar att det finns ett behov att elever introduceras till fler metoder som 
grundar sig på proportionalitet och att öka deras förståelse av begreppet (Olteanu, 2011; 
Lundberg, 2011). Enligt Hatami (2007) bör proportionsläran återinföras i grundskolan 
med syfte att integrera de tre viktiga områdena aritmetik, geometri och algebra (Hatami, 
2007). Samtidigt skriver Lundberg (2011, s.58) att proportionalitet enligt forskning tar en 
lång tid att tillägna sig. Hon hänvisar till Piaget och Inhelder som hävdar att ”det är först 
på gymnasiet som den fulla insikten om begreppet nås.” Därför är det intressant enligt 
Lundberg att undersöka begreppet på gymnasiet.  
 
I denna undersökning försöker jag att introducera en ny praxeologi genom intervention 
av kunskap och tekniker som är tillgängliga för elever i klassen och i matematikboken 
inom procent.    
   
Syftet av mitt examensarbete är att beskriva hur en ny praxeologin utvecklas och får liv 
hos eleverna samt berätta vad som händer i förhållande till transposition av kunskap.  
 
Följande frågor har varit aktuella för denna studie.  
Vilka aspekter av proportionalitet som jag undervisar kan man spåra i elevlösningar? 
Hur kunskap som undervisas speglas i kunskap som eleverna faktiskt har lärt sig.  
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Hur kunskap som skall undervisas, nämligen proportionalitet inom procent, transponeras 
från kunskap som verkligen undervisas till kunskap lärs av eleverna.  
Får eleverna nytta av ny proportionsmetod? Väljer de att använda den och varför? 
 
Huvudfrågan jag har valt att fokusera på i denna studie är 
Vilka typer av lösningstekniker grundade på proportionalitet bland de som finns 
tillgängliga för elever är representerade i elevlösningar av uppgifter som handlar om 
procent? 
Med lösningstekniker som är tillgängliga för elever anser jag dem som finns i läromedlen 
och de som jag har infört i undervisningen.  
 
Utifrån antropologiska teorin om didaktiken är det intressant att analysera vilka 
kunskaper som faktiskt lärs av eleverna, nämligen deras förståelse av proportionalitet och 
lösning av procentuppgifter genom proportion ekvationer med korsvis multiplikation.  
 

4 Metod 
 
I denna studie har jag tagit inspiration av aktionsforskning för att undersöka mitt eget 
undervisningsförsök där syftet är att introducera ett nytt praxeologiskt element i min 
undervisning. Bland andra forskningsmetoderna passar aktionsforskning bäst eftersom 
det är en ”forskning som bedrivs av utövare så att de kan förbättra sin praxis” och att ett 
av psykologiska värdena i aktionsforskning är att det ligger i lärarnas natur att undersöka 
och förbättra sin yrkesverksamhet. Fokus för aktionsforskning är att kombinera kunskap 
och praktik, det vill säga att två områden som inte alltid är möjligt kombinera till en 
harmonisk helhet (Corey, 1954). Samtidigt genomförs aktionsforskning utan att forskaren 
försöker att distansera sig från verksamheten och kan påverka både forskningsområdet 
och handlingen direkt. Aktionsforskning har fokus på handlingar och ger forskaren en 
möjlighet att prova idéer i praxisfältet (Christoffersen & Johannessen, 2018).   
 
Data för denna studie skulle kunna också samlas med hjälp av observationer som 
genomförs vanligtvis på ett begränsat område. Dock är metoden tids- och resurskrävande 
och är svårt att använda i denna studie för att den kräver deltagande av en annan lärare 
som också ska ges en instruktion om undervisning med proportionsmetoden som i sin tur 
innebär en till stadie i kunskapstransposition.  
 
I mitt undervisningsförsök fokuserade jag på proportionalitet och proportionella 
resonemang under arbetet med aritmetik och procent i kursen matematik 1a på gymnasiet. 
Den nya praxeologin var kopplad till introduktionen av proportionsmetoden samt 
korsvismultiplikation som användes som minnesregeln för att lösa proportioner till mina 
elever.  
 
Eleverna fick en genomgång om proportionalitet och sedan under vårt arbete med procent 
under fem veckor har jag försökt att poängtera proportionella samband so ofta som 
möjligt både vid genomgångarna och arbete i läroboken (Alfredsson, Erixon, & Heikne, 
2011). Enligt Lundberg (2011) är nästan var fjärde uppgift i matematikboken grundat på 
proportionalitet.  
 
Jag har samlat in elevlösningar som är intressanta utifrån denna studie, speciellt dem som 
innehåller proportions teknik och intervjuad dem om vad de tycker om metoden och 
varför de väjer eller väljer bort den, samt hur den fungerar. Samlat underlag var analyserat 
utifrån didaktisk transposition av kunskap. I denna studie har jag inte fokuserad på 
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intervju som metod, utan det var snarare ett komplement till undersökningen. Eleverna 
fick svara på frågan om varför de har valt eller inte valt att använda metoden skriftligt.  

 
En studie av den didaktiska transpositionen måste enligt Bosch och Gascón (2006) 
inkludera mer än transpositionen mellan ”knowledge to be taught” och ”taught 
knowledge” för att ”scholarly knowledge” är tagen för given i utbildningssammanhang. 
Det är enligt Bosch och Gascón viktigt att ”bryta ner och undersöka de spontana modeller 
av matematisk kunskap som finns i ”scholarly knowledge” för att se vilken kunskap 
förordas och i vilket syfte. På grund av detta kan inte ”scholarly knowledge” användas 
som referensmodell i forskningsprocessen utan forskaren måste frigöra sig från denna 
”scholarly knowledge” och skapa en fristående definition av det som ska studeras en så 
kallad epistemologisk referensmodell (REM) (Lundberg, 2011, s. 55).” 
 
I denna studie går jag genom alla fyra steg av kunskapstransposition. Efter 
litteraturgenomgång kring proportionalitet och dess undervisning har jag försökt att 
skaffa en egen REM för undervisning av proportionalitet inom procent området. Jag 
använder REM att planera min undervisning samt analysera transpositionen från steg 3  
”taught knowledge” till steg 4 ”available knowledge.” 
 
Resultat av denna examensarbetet kan inte generaliseras vidare och presenterar bara en 
fallstudie av kunskapstransposition, men kommer att användas av mig att förbättra min 
egen undervisning. Enligt Christoffersen och Johannessen (2018, s. 126) består fallstudier 
i att ”samla in mängder av data om ett avgränsat fenomen (fallet) och kännetecknas av att 
mycket information hämtas ”från ett fåtal enheter eller fall under kortare eller längre tid… 
källorna är tids- och platsberoende.”  
 
Jag har försökt att använda samma uppgifter som Olteanu (2011), men det går inte att 
jämföra våra resultat för att det är många faktorer eller variabler som kan påverka den. 
Till exempel, identifierar Tourniaire & Pulos (1985) tre kategorier av variabler inom 
proportionalitetsundervisning: strukturvariabler som hänvisar till strukturen för siffrorna 
och förhållandena i problemet, kontextvariabler gäller hur problemet presenteras och 
studentvariabler som tar hänsyn på studenter snarare än strukturen eller sammanhanget 
för de problem de arbetar med. 
 
4.1 Urval 
 
Anledningen till varför just procentområdet är valt är att för den första det passade 
tidsmässigt till undervisningsplanering för elever i min klass. Den andra anledningen är 
att procent är ett speciellt fal av en proportion. Procent uppgifter oftast presenterar saknad 
värde uppgifter som kan lösas effektivt med hjälp av proportioner och 
korsvismultiplikation eller reguladetri.  
 
Eftersom urvalets storlek och tidsresurser är begränsade kommer studien att fokusera på 
att få data från 5-10 informanter med hjälp av kvalitativa metoder. Elevlösningar där 
proportionsmetod förekommer samlas in och analyseras och eleverna intervjuas. 
 
Elever studerar kursen matematik 1a inom lärlingsinriktningen på gymnasiet jag 
undervisar i. Klassen består av 10 elever (2 pojkar, 8 tjejer) med många som har haft 
svårigheter med matematik. Elever arbetar med boken Matematik 5000 (Alfredsson, 
Erixon, & Heikne, 2011).   
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Elever som studerar kursen matematik 1b också ingår i undersökningen för att jag har 
stödlektioner där några elever har arbetat med procent under perioden studien genomförs.   
 
4.2 Underlag 
 
4.2.1 Beskrivning av undervisningsprocessen 
 
Vid undervisning av procent har jag i stort sätt följt samma traditionella lektionsstruktur 
som många lärare i Sverige med matematikboken som styr planering och undervisning 
och antas att täcka innehållet av matematikkursen som ska läras ut (Lundberg & Kilhamn, 
2018, s. 560).  
 
Med hänsyn till detta examensarbete och mitt intresse till proportionsmetod har jag 
försökt att ha mer fokus på proportionalitet och proportionella samband i min 
undervisning både vid genomgångar och arbete med uppgifter i matematikboken som ofta 
innehåller proportionalitet implicit (Lundberg, 2011).   
 
I avsikt att undvika just mekanisk tillämpning av korsvis multiplikation bland eleverna 
var undervisningen fokuserad på proportionalitet som begrepp och proportionella 
resonemang så mycket som möjligt och enligt Lundberg (2011) är det nästan var fjärde 
uppgift i matematikboken (Alfredsson, Erixon, & Heikne, 2011) som är grundad på 
proportionalitet.  
 
Vid några tillfällen har jag visat eleverna hur man kan lösa uppgifter med hjälp av 
proportionsmetoden och minnesregeln med korsvismultiplikation. I min undervisning har 
jag försökt att ta hänsyn till vad Lundberg (2011) skriver om korsvismultiplikation, 
nämligen att tekniken kan vara effektivt när eleverna har kunskap om proportionalitet och 
att ”det är då nödvändigt att eleven har mött proportionalitet i olika situationer för att det 
inte endast ska bli en procedurinlärning (ibid., s.113).” 
 
Vid genomgångar och under arbete med uppgifter på lektioner fick eleverna möta 
proportionella samband i olika sammanhang och följa olika lösningstekniker som är 
nämnda i avsnitt 2.3. Fokus av denna studie ligger på proportionalitet inom 
procentområdet och totalt har eleverna arbetat med procent i fem veckor (ca 16 timmar). 
 
Elever har träffat korsvis multiplikation som lösningsteknik av proportion ekvationer 
tidigare i årskurs 9 vid arbete med likformighet inom geometri (Undvall, Johnson, & 
Welén, 2013). Korsvis multiplikation och proportioner var en av teknikerna tillgängliga 
för elever och eleverna fick välja metod fritt.  
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Enligt Lundberg (2011), representerar lösta typexempel som inleder olika kapitel i 
läromedel kunskap som ska läras ut. På mina lektioner har jag tagit lösningsexempel från 
boken och kompletterat dem med proportionsmetoden eller andra lösningstekniker 
grundat på proportionalitet. För att ge en bättre bild av undervisningsprocessen 
presenterar jag exempel som vi har tagit på tavlan med elever som repetition, samt 
lösningstekniker som har varit tillgängliga för elever.  

Figur 1 Exempel 1448 (Alfredsson, Erixon, & Heikne, 2011) 
 
Tekniken presenterad i Exempel 1448 kan klassificeras som sambandsmultiplikation 
enligt Lundberg (2011). Elever fick också följande lösning med proportionsmetoden 
och korsvis multiplikation. Alla lösningsförslag för denna uppgift representerar intern 
proportionalitet för att här jämför man enheter i samma system.  
 
a)    

40 st 150 gr   
120 st 𝑥 gr,  

 

40

120
=  

150

𝑥
,  

40

120
     =     

150

𝑥
, 𝑥 =  

120  ∙ 150

40
= 450. 

b)    
40 st 150 gr   
20 st 𝑥 gr,  

 

40

20
=  

150

𝑥
,  

40

20
     =     

150

𝑥
, 𝑥 =  

20  ∙ 150

40
= 75. 
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Figur 2 Exempel 1449 (Alfredsson, Erixon, & Heikne, 2011) 
Uppgift a i Exempel 1449 i boken innehåller lösningen med tekniken vägen över ett. 
Samma uppgift var också löst med proportionsmetoden.  
a)    
x kr 54 kr   
1,2 kg 3 kg,  

 

𝑥

1,2
=  

54

3
,  

𝑥

1,2
     =     

54

3
, 𝑥 =  

1,2  ∙ 54

3
= 21,60. 

 
Både exempel i boken och lösning med proportionsmetoden representerar extern 
proportionalitet för att här jämför man enheter från olika system. 
 

 
Figur 3 Exempel 2137 (Alfredsson, Erixon, & Heikne, 2011) 
 
Uppgift 2137 innehåller tekniken ”vägen over ett” i a) delen samt en lösningsstrategi 
som kallas uppbyggnadsmetoden och refereras som preproportionell i b) delen 
(Magnusson, 2014). Lösning med proportionsmetoden var presenterad på följande sätt. 
a)    
20000 100 %   
𝑥  7 %,  

 

 20000

𝑥
     =     

100

7
, 𝑥 =  

1,2  ∙ 54

3
= 21,60. 

b)    
𝑥  kg 15 %   
600 kg 100 %,  

 

 𝑥

600
     =     

15

100
, 𝑥 =  

15  ∙ 600

100
= 90. 
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Figur 4 Exempel 2202 (Alfredsson, Erixon, & Heikne, 2011) 
Jag tolkar lösningstekniken i detta exempel som proportion. Eleverna fick också 
följande lösningsteknik. 
 
a) 

   

𝑥 %  18    
100 %        12 ,  

 

 𝑥

100
     =     

18

12
, 𝑥 =  

18  ∙ 100

12
= 150 %. 

 
Killarna utgör 150 % av tjejerna, alltså är de 50 % fler än tjejerna. 
b) 

18  100 %   
12        𝑥 % ,  

 

 18

12
     =     

100

𝑥
, 𝑥 =  

12  ∙ 100

18
≈ 67 %. 

 
Tjejerna utgör 67 % av killarna, alltså är de 33 % färre än killarna. 
 
4.2.2 Epistemologisk referensmodell  
 
Som nämns tidigare i Kapitel 2 är det möjligt att skapa en REM genom att kombinera 
praxis och logos enligt antropologisk teori av didaktik (Chevallard, 2006), (Florensa, 
Bosch, & Gascón, 2015).  Praxeologier kan vara ett verktyg att beskriva och analysera 
matematiskt innehåll som förekommer i undervisning. Nedan följer ett försök att skaffa 
en REM för min undervisning av procent med fokus på proportionalitet. Logos del 
legitimerar eller motiverar didaktiska val av praxis. Centrala innehållet och kunskapskrav 
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tillsammans med läroboken (Alfredsson, Erixon, & Heikne, 2011) representerar kunskap 
som ska läras ut. Med hänsyn till behovet att utveckla elevernas kunskap om 
proportionalitet involverar jag i teorin samband mellan procent och proportionalitet samt 
olika typer av proportionalitet som beskrivs tidigare i Kapitel 2.2.  
 
Detta speglas i praxis delen och styr val av uppgifter där olika typer av proportionalitet 
samt olika lösningstekniker förekommer. Teorin om intern och extern proportionalitet 
speglas i praxis genom valet att jämföra enheter från samma eller olika system när man 
ställer upp en proportion ekvation. Till exempel om man vill räkna ut vad blir 25% av 
200 kr då kan man skriva proportionen på proportionen på olika sätt 
 

=    eller  =  . I båda fall 𝑥 =  
 ∙

 = 50. 

 
Tabell 2. Kunskap som ska läras ut 
Logos 
Teoretiska modeller 
 

Centrala innehållet för kursen matematik 1 
A: Procent, samband och förändring.  
Begreppen förhållande och 
proportionalitet i resonemang, 
beräkningar, mätningar och 
konstruktioner. 
 
Samband mellan procent och 
proportionalitet. 
 
Statisk och dynamisk proportionalitet. 
Intern och extern. 
Linjära ekvationer för en variabel. 

Praxis 
Typ av uppgifter och 
Tekniker 

Område procent och proportionalitet 
(Kapitel 1 och 2 i matematikbokenboken 
(Alfredsson, Erixon, & Heikne, 2011)). 
 
Proportion och förhållande. 
Reducera till enheten. 
Proportionella mängder. 
 
Minnesregel med korsvismultiplikation 
(statisk proportionalitet). 

𝑎

𝑏
=  

𝑐

𝑑
 ⇔ 𝑎 ∙ 𝑑 = 𝑏 ∙ 𝑑 

y=kx (dynamisk proportionalitet) 
 
Intern proportionalitet är ett förhållande 
mellan storheter av samma slag. 

𝑠

𝑠
=  

𝑡

𝑡
 

Lösningstekniker: vägen över ett, 
sambandsmultiplikation, proportion med 
korsvis multiplikation. 
Lösning av proportion ekvationer.  
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Enligt Lundberg, olika lösningstekniker förekommer i exempel på uppgifter som inleder 
olika kapitel i matematikboken för att belysa den kunskap som skall redovisas (Lundberg, 
2011, s. 90). I min REM har jag också hämtat tekniker som ska undervisas från exempel 
i boken för det mesta förutom korsvis multiplikation. Den sist nämnda tekniken har jag 
visat både separat samt som ett alternativ teknik för lösning av en uppgift.   
 

5 Resultat 
I denna kapitlet presenterar jag relevanta elevlösningar och deras svar på frågor om 
proportionsmetoden.  
 
5.1.1 Uppgift med proportionsmetod 
 
I denna studie har jag valt att presentera elevlösningar till uppgifterna som jag har 
relevans till syftet av arbete.  
 
Med tanke på att eleverna kan välja bort proportionsmetoden i deras lösningar har jag 
delat ut Uppgift I (se nere) där jag begränsar deras val av tekniken till just 
proportionsmetoden och korsvismultiplikation.  Syftet med uppgiften var att påminna 
eleverna om själva proportionsmetoden när de utför proceduren imitativt och att få deras 
åsikter om den.  
 

Uppgift I. Nedan ser du Alexanders lösning på följande uppgift. 
 
 Anna har en månadslön på 17250 kr. Hon får en löneförhöjning på 4%. 
Vilken blir Annas nya månadslön? 
 
Alexanders lösning: 

 
a) Vad kan du säga om hans lösning? Förklara hur han tänkt? 
b) Använd samma metod som Alexander för att lösa följande problem: 

Månadshyran för en lägenhet var 8200 kr. Den höjdes med 3%. Beräkna 
den nya månadshyran. 

 
Av 8 elever som gjorde provet var det 5 elever som har lyckats med att lösa b delen av 
uppgiften med hjälp av korsvis multiplikation tekniken på egen hand. En av dem skrev 
tydligt att metoden var komplicerad (Se Elevlösning 1 nedan). En elev har uttryckt tydligt 
att det var en bra metod men han har missuppfattat uppgiften och räknat samma uppgift 
som var Alexanders lösning men själv (Se Elevlösning 2). En elev har inte gjort b delen 
i uppgiften 9, han tänkte att det var många onödiga steg och kunde inte förstå metoden 
(Se Elevlösning 3). En elev har inte gjort någon del uppgift 9 als.   
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I numrering av elevlösningar nedan kan man spåra uppgift nummer och elev nummer, 
t.ex. Elevlösning I.3 representerar lösning av uppgift I utförd av Elev 3. 
 
Elevlösning I.1  

 
 
Elevlösning I.2 

 

 
 
Elevlösning I.3 
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Elevlösning I.4  

 

 
 
Elevlösning I.5 

 
 
Elevlösning I.6  
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Elevlösning I.7  

 
 
Även om de flesta elever har lyckats med att använda proportionsmetod imitativt i 
Uppgift I b, ingen av dem har använt metoden efteråt på egen hand.  
 
 
5.1.2 Övningar från stödlektioner 
Jag har också introducerat proportionsmetoden till elever som jag har stödlektioner med. 
Till skillnad från den vanliga klassen har vi arbetat med elever mer individuellt. Vi har 
också följt läroboken (Alfredsson, Erixon, & Heikne, 2011) i stort sätt som bestämt 
undervisningsinnehåll och struktur, men vi hade också extra uppgifter från andra 
läromedel och stenciler.  Nedan följer exempel på några uppgifter från repetitionsstenciler 
inom procent och elevlösningar. På stödlektioner har jag visat proportionsmetoden när 
andra tekniker var svåra att förstå för elever.   
 
I detta avsnitt presenteras några elevlösningar till uppgifter eleverna har arbetat med vid 
repetition av procent.  
  

Uppgift II. En dag tränade Anna-Carin skytte. Hon träffade målet med 80% av 
alla skotten vilket innebär 48 träff. Hur många skott sköt Anna-Carin? 
 
Uppgift III. Kevin köpte en bok för 40% av sina pengar. Boken kostade 120 kr. 
Hur mycket pengar hade Kevin innan han köpte boken? 



  
 

  27 

 
Några elevlösningar förekom för två följande uppgifter som var en del av övningstest. 
 

Uppgift IV. När Peter sökte ett arbete fick han göra ett test med 40 frågor. Peter 
svarade rätt på 80% av frågorna. Hur många fel hade Peter på frågorna 
  
Uppgift V. Owe och hans vänner hade vunnit en summa pengar på stryktipset. 
Owe fick 50 000 kr vilket motsvarade 20% av vinsten. Hur mycket vann vännerna 
tillsammans?  

  
Elev 10. har använt metoden på lektioner vid några tillfälle efter genomgången om den.   
Elevlösning II.10 

 
 
Elevlösning III.10 

 
 
Om några lektioner när Elev 10 repeterade inför provet, löste han uppgift III på följande 
sätt: 
 
Elevlösning III.10.a 

 
 
En annan elev har använt proportionsmetoden till Uppgift IV och V.  
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Elevlösning IV.11 
 
 
 
 
 
 
 

Elevlösning V.11. 

 
 
 
5.1.3 Varför har elever valt/inte valt att använda proportionsmetoden?  
 
I detta avsnitt presenteras elevernas svar på frågan  
”Varför har du valt/inte valt att använda proportionsmetoden? ” 
 

- ”Jag har inte valt att använda denna metod. Tycker inte den hjälper mig då den 
förvirrar det mer.” (Elev 1) 

 
- “För jag förstår den inte.” (Elev 3) 

 
- ”Jag har valt att inte använda den för att jag tidigare har lärt mig andra sätt att 

räkna på som jag är van vid och tycker är enklare.” (Elev 5) 
 

- ”För min del blir jag bara förvirrad och förstår inte längre när jag har använt 
proportionsmetoden. För vissa funkar den och för andra inte.” (Elev 6) 
 

- ”Jag blir förvirrad av den metoden så jag kommer inte använda den metoden just 
nu.” (Elev 8) 
 

- ”För att den är enkel och smidig att använda. Använde den i årskurs 8 och 9.” 
(Elev 9) 
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- ”Man hittar lösningen som är enklare. Det är svårare att lösa ekvationer.” (Elev 
10) 
 

- ”Den var passande. Jag kände att jag visste hur jag skulle använda den. Du 
placerar alla värde på rätt ställe… Det är lättare med den metoden… Metoden är 
svårt men bra att kunna.” (Elev 11) 

 
 
5.1.4 Uppgifter från gamla nationella prov 
 
Olteanu (2011) beskriver undervisningserfarenhet där elever har lyckats att lösa uppgifter 
från gamla nationella provet i matematikkurs A, VT 2010 (se www.prim.su.se) med hjälp 
av reguladetri. Elever i min klass fick också göra några uppgifter från samma nationella 
prov, t.ex. följande uppgift.  

 
Uppgift VI.  
Linus har sett reklam för ett sms-lån och vill jämföra det med ett lån på en bank.  

  
  
a) Beräkna årsräntan i kronor då man lånar 3000 kronor på banken.   
  
b)För sms-lånet är kostnaden 375 kronor för 30 dagar. Vilken årsränta i procent 
motsvarar detta om kostnaden är lika stor varje månad?     

 
Olteanu beskriver en elevlösning till uppgiften i sin artikel (ibid.) dock var det ingen elev 
i min klass som har löst den uppgiften med hjälp av proportionsmetoden. Det betyder inte 
att det kan jämföras eller relateras till undervisningserfarenheter beskrivna av Olteanu för 
att det finns många variabler som påverkar lärarens undervisning och didaktisk 
transposition av kunskap (Lundberg, 2018, s.53).  
  
Nedan följer några elevlösningar med hjälp av sambandsmultiplikation för uppgift VI i 
min klass. 
 
Elevlösning VI.5 
 

  



  
 

  30 

 
Elevlösning VI.6 

 
 
Elevlösning VI.3 

 
 
 

6 Analys av resultat 
Det var nästan inga elever som har valt att använda proportionsmetoden på egen hand 
även bland dem som var positiva till den från början. Många tyckte den var förvirrande, 
komplicerad och svårt att komma ihåg.  
 
Det stämmer överens med Lundbergs analys (2011, s.96) av elevlösningar av nationella 
proven. Hon skriver att lösningsteknik korsvis multiplikation förekom inte alls på 
undersökta elevlösningar. Den vanligast förekommande lösningstekniker är koefficient 
och den minst vanliga är sambandsmultiplikation. I denna studie ingår tekniken 
koefficient i sambandsmultiplikation.   

 
Samtidigt kan eleverna oftast inse proportionella samband i uppgifterna och utföra enkel 
proportionell multiplikativt resonemang.  
 
6.1 Lösningar från elever i matematik 1a klassen 
Elevlösningar till uppgift I är inte av intressanta i sig för att dem är imitativa. Det som 
kan vara intressant är deras kommentar om metoden. Som sagt tidigare de flesta upplever 
metoden som komplicerad. Det var bara en positiv respons i Elevlösning I.2, men tyvärr 
var eleven frånvarande på lektioner efteråt.  
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Elevlösningar till Uppgift VI innehåller inte proportionsmetoden med korsvis 
multiplikation. Det stämmer också överens med Nychlany (2019) som skriver att även 
om metoden undervisas igen och igen i vissa länder används den nästan aldrig av elever.      
 
Utifrån den didaktiska transpositionen av kunskap, kan man använda elevlösningar att 
analysera vad eleverna har lärt sig i förhållande till vetenskaplig kunskap, till kunskap 
som ska undervisas och kunskap som faktiskt undervisats.  
 
Lundberg och Kilhamn (2018) skriver att  

”people make sense of concepts by using them in different contexts… 
decontextualization in mathematics assumes abstracting properties from specific 
examples and then combining them to constitute general mathematical objects and 
relations. When an underlying structure or mathematical idea is moved from one 
context to another, we speak of a recontextualization…”(s. 563). 

 
Det som verkar vara svårt för eleverna är dekontekstualisation av procent uppgifter inom 
algebra och ekvationer. Det tillbringar nya svårigheter till lösning av problemet.  
 
Att eleverna väljer bort proportioner och korsvis multiplikation har också sin betydelse. 
Det kan synas att belysa deras bättre kunskap av andra tekniker bekanta från tidigare 
snarare än an betyda okunnighet just i proportioner.  

“Choosing to do nothing is also considered an action, as it also determines the 
course of events. In other words, not knowing how to act when faced with an 
unfamiliar task does not suggest the absence of a technique but rather indicates 
how well developed and adequate the available techniques are for the specific 
type of task. These two elements, the type of task and the technique, define the 
practical dimension of knowledge, the ‘know-how’, which is also referred to as 
the praxis block of the praxeology (Perez 2018, s.27).” 

 
Att eleverna undviker lösningar med proportionella ekvationer och korsvis 
multiplikation, deras missuppfattningar och felaktiga (t.ex. additiva) strategier kan synas 
utifrån konstruktivistisk och mer positiv perspektiv. Det visar inte okunnighet utan 
snarare brist på kunskaper som en lärare kan hantera lättare jämfört med synen på 
situationen utifrån ”frånvaro av kunskap” perspektiv där läraren börjar ”lära om” (Dole 
1999, s.7).  
 
6.2 Analys av elevlösningar från stödlektioner 
Till skillnad från vanliga klassen jag undersökte, har elever som hade stödlektioner och 
mer individuell undervisning använt proportionsmetoden med korsvis multiplikation 
några gånger på egen hand.  
 
Elev 11 lyckas med lösning av Uppgift V med proportionsmetoden, men använder 
lösningsstrategi på ett felaktigt sätt i Uppgift IV. Hon ställer upp en proportion men 
placerar termerna på fel ställe och får fel svar. Det är 100% som motsvarar 40 frågor och 
inte 80% (se Elevlösning IV.11).  
 
Den additiva strategin Elev 10 använder kallas för uppbyggnadsstrategi (se Kapitel 2.3) 
och är en av dem typiska strategier i hantering av proportionalitets problem. I en 
uppbyggnadsstrategi finns inte någon multiplikation. Piaget, en utvecklingspsykolog som 
var en av de första forskarna som intresserar sig för barns förståelse av proportionella 
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resonemang, hävdade att denna strategi borde inte betraktas som "preproportionell" 
eftersom lösningen saknar multiplikation (Nichlany, 2019, s. 5). 
 
Även om presenterade lösningar är utförda av gymnasieelever de kan lika bra representera 
lösningar som elever i högstadiet eller mellanstadiet skulle kunna ge. Enligt Lamon 
(2007) även 90% av vuxna utför inte proportionella resonemang. Hon definierar 
proportionella resonemang på följande sätt: 

“supplying reason in support of claims made about the structural relationships 
among four quantities in a context simultaneously involving covariance of 
quantities and invariance of 4 ratios or products; this would consist of the ability 
to discern a multiplicative relationship  between two quantities as well as the 
ability to extend the same relationship to other pairs of quantities” (ibid., s. 638). 

 
Enligt vissa forskare representerar Elevlösning III.10.a.  en primitivt additiv struktur som 
implicerar saknad förståelse av proportionalitet (Tourniaire & Pulos, 1985,. s.187). Även 
om eleven kunde använda proportionsmetoden med korsvis multiplikation innan och kom 
till rätt svar i båda fall, visar hans senare lösning inget spår av proportionella resonemang.   
 

” The essence of proportional reasoning is on understanding the multiplicative 
structures inherent in proportion situations … Children's intuitive strategies for 
solving proportion problems typically are additive …. The teacher's role, 
therefore, is to build on students' intuitive additive strategies and guide them 
towards building multiplicative structures (Dole 1999, s. 43).” 

 
Hart (1984, se Nychlany 2019, s. 9) anser att en av anledningarna till att elever vägrar 
lämna additiva metoder är att de lyckas med dem på lättare problem och tror att samma 
strategi också kommer fungera med proportionalitet. Wollman och Karplus (1977) anger 
tre skäl varför additiva strategierna är stabila: 

”First, addition is the arithmetic operation most understood and familiar to 
students. Second, when multiplication and division are originally taught, they 
are learned as repeated addition and division. Last, remainders from division are 
treated as additive items (ibid.).” 

 
6.3 Sammanfattning av transposition av praxeologier 
I tabellen nedan sammanställer jag vilka kunskapen som elever har lärt sig och visat i 
samlat underlag mot kunskaper som undervisats. Jag tar inte hänsyn till logos del av min 
REM för att samlat underlag och möjligheten att bedöma elevernas teoretiska kunskap är 
begränsad.  
 
Tabell 3. Transposition av praxeologier 
 Knowledge to be taught Knowledge actually taught 
Praxis Proportion och förhållande. 

 
 
 
Reducera till enheten. 
 
Proportionella mängder. 
 
 
 

Proportion och förhållande. 
Uppbyggnadsstrategi  
(se Elevlösning III.10.a) 
 
- 
 
Proportionella sambandet 
mellan delen, andelen och det 
hela 
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Minnesregel med korsvismultiplikation 
(statisk proportionalitet). 

𝑎

𝑏
=  

𝑐

𝑑
 ⇔ 𝑎 ∙ 𝑑 = 𝑏 ∙ 𝑑 

 
Intern proportionalitet är ett förhållande 
mellan storheter av samma slag 

𝑠

𝑠
=  

𝑡

𝑡
 

 
Vägen över ett,  
 
Sambandsmultiplikation,  
 
 
 
Proportion,  
 
 
Korsvis multiplikation,  
 
 

Minnesregel med 
korsvismultiplikation (statisk 
proportionalitet). 
 
 
Intern proportionalitet. 
 
 
 
 
- 
 
Sambandsmultiplikation med 
procent i decimalform  
 
 
Proportion skrivs inte tydligt i 
form av ekvation 
 
Endast som minnesregel (inte 
som en lösning till en 
proportion ekvation) 

 
Det står ett streck för vissa tekniker i tabellen för att eleverna inte har visat kunskaper av 
dem i deras lösningar.  
 
Resultat jag fick stämmer överens med Lundberg (2011) på det vis jag har mest gått 
genom proportioner som lösningsteknik, medan elever har löst de flesta uppgifter genom 
multiplikation med en koefficient.  
 

7 Diskussion 
 
Det är svårt att göra en slutsats i denna studie om vilka variabler som påverkade elevernas 
prestationer (Tourniaire & Pulos, 1985).  
 
I början av denna studien hade jag en förhoppning att introduktion av proportionsmetoden 
till elever kan bidra till förståelse av begreppet proportionalitet samt ge eleverna ett 
effektivt problemlösningsverktyg. Dock var den här studien tidsbegränsat och gav ingen 
möjlighet att arbeta med proportionalitet i flera sammanhang i olika område. 
Proportionella resonemang är grundläggande för utveckling av algebraiska resonemang 
och måste utvecklas under längre tid och inte isoleras som ett separat område enligt 
Lundberg (2011). Det som kan vara av intresse är att integrera proportionalitets begrepp 
och proportionella resonemang i undervisning av olika område i matematiken med hjälp 
av REM. Förhoppningsvis kommer proportionalitet att ge elever flera modeller för 
problemlösning, ge dem en ny syn på matematiken i dess helhet där olika områden hänger 
ihop samt utveckla deras förståelse för proportionalitet som är ganska komplex att både 
undervisa och lära sig.  
 
Det kan vara intressant att ändra synvinkeln på introduktion av proportionsmetod och 
reguladetri till eleverna och studera den som en del av matematikhistoria som ingår i 
kursplanen. Då kommer eleverna att inse att proportion teknik eller reguladetri är en 
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gammal metod som går tillbaka till antiken men samtidigt är den en effektiv strategi även 
idag och kan användas i olika områden i matematiken.  
 
För att planera undervisning med mer fokus på proportionalitet kan man utgå från Lamons 
kriterier av proportionalitetförståelse (Lamon, 2007) som jag har tidigare presenterat i 
avsnittet om didaktisk forskning kring proportionalitet. 
 
Som jag har skrivit tidigare väljer elever inte att använda proportionsmetoden på egen 
hand även om de har lyckats att lösa uppgifter med den tidigare. En av anledningarna till 
det kan vara att tekniken inte var obligatorisk för dem att kunna, de var vana vid andra 
metoder som de har lärt sig tidigare. Tekniken ingår inte i kursplanen och vanligtvis 
används den inte i undervisningen på svenska skolor, den är inte ”legitimerad” eller 
monumentaliserad av matematiska institutioner.  Det kan vara svårt att veta vilka 
begränsningar som finns och på vilken nivå, för en viss praxeologi. Det verkar som ett 
väsentligt transpositivt fenomen som går utöver matematisk utbildning och påverkar 
nästan alla slags praxeologier som undervisas i skolan (Bosch & Gascόn, 2006, s.61). 
 
Samtidigt är det upp till lärare att tolka och planera olika aspekter av undervisning och 
använda läromedel i klassrummet 
 
Efter analysen av elevlösningar och intervyn kom jag på att det skulle vara bättre att skriva 
proportionella ekvationen på ett enklare sätt och börja med 𝑥 så att den hamnar i täljaren.  
Till exempel i Uppgift V ovanför är det bättre att skriva proportionen på följande sätt.  

𝑥 𝑘𝑟

50000  𝑘𝑟
=

100 %

20%
 

Då kan man lösa ekvationen och bestämma 𝑥 omedelbart genom multiplikation med 
50 000 i båda led.  Det kan hjälpa elever att lösa linjära ekvationer i en variabel framöver. 
 
Resultat av denna studien, som var inspirerad av aktionsforskning, kommer användas för 
utveckling av min egen praxis och en långsiktig planering av undervisning i olika 
matematikområde med fokus på proportionalitet.    
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Bilagor 
Bilaga A Följebrev 
 
Hej!  
Jag studerar Linnéuniversitetet i Växjö till matematiklärare på gymnasienivå och skriver mitt 
examensarbete på grundnivå kring ämnet matematik. Syftet av mitt examensarbete  är att 
utföra en aktionsforskning och undersöka vad som händer vid introduktion av 
proportionsmetoden i undervisning av procent. Vad finns det för fördelar samt nackdelar 
för dig som elev i användning av den metoden?  
 
Metoden sägas att vara effektivt vid lösning inom olika område (procent, algebra geometri 
mfl.,) och, enligt PRIM-gruppen, förbätra elevernas resultat vid nationella provet blant 
annat.   
 
Dina tänke, åsikter och medverkan i denna studie är av stor betydelse för min studie och jag 
hoppas att  du skulle vilja delta i en intervju där vi pratar om dina upplevelser kring 
undervisningen inom procent. Intervy kommer att ske under lektionstid när vi går genom dina 
provreultat eller lösningar av vanliga uppgifter. 
 
Det är frivilligt att delta i undersökningen och du har rätt till att avbryta intervjun när du vill 
och du kommer vara anonym under hela studien.  
 
Studien kommer även att utgå från vetenskapsrådets forskningsetiska principer:  
• Informationskravet  

• Konfidentialitetskravet  

• Nyttjandekravet  

• Samtyckeskravet  
 
Mer information om forskningsetiska principer kan du hitta här: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
 
Efter genomförande av denna studie kommer jag att dela resultatet med dig. 
  
Med vänliga hälsningar,  
Elena Avdonina 
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