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Sammanfattning

Detta examensarbete handlar om hur elever tänker vid lösandet av proportionalitetsuppgifter.
Arbetet består dels av en orientering om forskning inom området och en egen undersökning.

I tidigare forskning har två huvudkategorier av proportionalitetstänkande utkristalliserats;
A- respektive B-tänkande eller between respektive within. På senare år har forskning belyst
även andra aspekter, bland annat enhetsskapande, vid lösande av proportionalitetsuppgifter.

Min egen undersökning är en intervjustudie kring fyra uppgifter av typen jämförelse
(comparison). Syftet var att ta reda på hur eleverna tänker när de löser uppgifter av
proportionalitetskaraktär. Elevernas resonemang kategoriserades med stöd av Lybecks modell
för A- respektive B-tänkande. Lybeck definierar innebörden av de två tankeformerna på
följande sätt:

A-form: tänker i en relation mellan två relevanta variabler
B-form: tänker i en relation mellan enskilda värden inom en variabel i taget

Analysen av intervjuerna gav också upphov till en tredje kategori. Denna har jag döpt till
”tänkande som leder till ett felaktigt svar”.

Efter kategorisering i skilda tankeformer har jag grupperat liknande resonemang inom
respektive kategori och namngett dessa grupper.

Arbetet avslutas med en diskussion av resultatet och hur detta kan vara till stöd i lärararbetet.
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1. Bakgrund

Matematik är ett mångfacetterat ämne. Det är upp till oss lärare att ge ämnet ett levande
innehåll som engagerar elever. Dessutom är en förutsättning att vi som lärare möter eleverna
på deras sätt, med deras tankestrukturer, för att kunna engagera och hjälpa dem att förstå. Som
lärare behöver vi lägga ner mycket energi på att förstå hur elever tänker och jag tror att det är
här vi har nyckeln till ett framgångsfullt lärande. Kommunikation grundar sig i ömsesidig
förståelse.

Med dessa tankar som utgångspunkt fann jag det självklart att skriva mitt examensarbete inom
matematik och med en inriktning på hur elever tänker. Anledningen till att det blev
proportionalitet och barns tankar om detta beror på att proportionalitet är ett centralt begrepp
inom såväl matematik som naturvetenskapliga ämnen, där densitet, medelhastighet och
koncentration är exempel på sådana.

2. Syfte

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur elever tänker vid lösandet av
proportionalitetsuppgifter. Jag använder mig av intervjuer som datainsamlingsmetod.
Intervjuerna analyseras för att kunna identifiera tankar och begreppsbilder kring
proportionalitet. Mina frågor kan sammanfattas i två punkter

• Hur resonerar elever när de löser proportionalitetsfrågor?
• Är det möjligt att urskilja olika tankestrukturer?



2

3. Litteraturstudie

Under litteratursökningen inför detta examensarbete uppmärksammade jag att det finns
mycket skrivet om funktioner i allmänhet men ej proportionalitet i synnerhet. Jag har hittat
och läst en del forskning kring ämnet och här har jag försökt sammanfattat denna.

3.1 Internationell forskning

3.1.1 Inhelder & Piaget
Den forskning som Inhelder och Piaget genomförde (Inhelder & Piaget, 1958) var primärt inte
en proportionalitetsundersökning utan en generell undersökning där utveckling av logiskt
tänkande stod i centrum. Bland de frågor som behandlades fanns ett par som bygger på ett
proportionalitetstänkande. Den teoretiska grunden för forskningen är Piagets utvecklings-
stadier1 (Imsen 1992). Inhelder & Piaget (1958) koncentrerar sig i denna studie på de två
senare stadierna.

Urvalsgrupp
Underlaget för undersökningen var barn i varierande ålder. Sammanlagt intervjuades över
1500 personer.

Genomförande / Resultat
Forskarna lät ett antal personer i olika åldrar berätta om hur de förklarar olika fysikaliska
företeelser exempelvis jämvikt och skuggprojektion. Deras svar analyserades och utifrån
intervjupersonernas svar föll de in i olika utvecklingsgrupper som forskarna benämnde nivå 1,
nivå 2 samt nivå 3. Nivåerna delades också i vissa fall upp i undergrupper, A och B. I och
med detta nivågrupperade man även inom nivåerna. Detta gjordes i vissa fall och i andra inte.
Forskarna fann att de yngre personerna i studien (upp till 7-8-år) föll inom nivå 1 som
representerar den grupp med minst utvecklat logiskt tänkande. I nivå 2 fanns 7-8 till 11-12
åringar och i den grupp med mest utvecklat logiskt tänkande (nivå 3) finns de som var 11-15
år. Detta menar forskarna visar att teorin om utvecklingsstadier bevisas även inom logiken.
Skillnaden mellan barn och vuxna menar de är att barn inte kan tänka längre än deras
utveckling tillåter dem medan vuxna däremot kan utnyttja en stor variation av scheman för att
lösa logiska uppgifter.

3.1.2 Karplusgruppen
Karplus, Pulos och Stage är en amerikansk forskargrupp som studerat proportionalitets-
tänkande hos ungdomar (Karplus m fl, 1983).

                                                                
1 Piagets fyra huvudperioder eller stadier; Sensori- motoriska perioden (0-2 år), den pre- operationella perioden
(ca 2-7 år), konkret- operationella perioden (7-11 år) samt formellt- operationella perioden (från ca 9 år och
uppåt).
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Syfte
Syftet med studien var att studera de strukturer eleverna använde sig av vid lösandet av
uppgifter samt att kategorisera dessa. Studien genomfördes med ett könsperspektiv och
forskargruppen var även intresserade av i vilken utsträckning eleverna använder sig av ett
proportionalitetstänkande.

Hur var uppgifterna konstruerade
Karplusgruppen använde sig av en uppgift som bestod av ett ”saftproblem” där
proportionalitetstänkande var en förutsättning för att kunna lösa uppgiften. De
ställningstagande som stod bakom forskningsgruppens val av fråga var många. Den främsta
anledningen var att de ville ha en uppgift som liknande den som Noelting (1980) (i Karplus m
fl 1983) använde sig av i sin rapport. Detta för att jämförelser skulle kunde göras mellan
forskargruppernas båda undersökningar.
Uppgiften i sig handlade om två personer som blandar saft med en given mängd av socker och
en given mängd citronjuice. Intervjupersonerna (elever i 6th och 8th grade2) fick sedan besvara
frågan om vilken av blandningarna som smakade sötast eller om blandningarna skulle smaka
likadant? Till exempel skulle uppgifterna kunna se ut så här:

”John blandar 4 skedar med socker med 6 skedar citronjuice medan Mary blandar 10 skedar
socker med 15 skedar citronjuice. Kommer blandningarna smaka likadant?”

Det väsentliga i frågan är inte mängden av ingredienserna i juicen utan koncentrationen av
den och detta kräver ett proportionalitetstänkande.

Genomförande
De frågor som ställdes innehöll två testexempel och åtta analysgrundande exempel som alla
varierade i de olika antal skedar av varje slag som skulle blandas. Medvetet valde
forskargruppen att låta proportionerna vara lika i de första fyra exempel medan de resterande
fyra exemplen representerades av icke proportionella lösningar. Uppgifterna behandlades i ca
15 minuter i slutet av en 30 minuters intervju och spelades in på kassettband. De intervjuade
fick använda papper och penna att anteckna på. De frågor som ställdes vid varje intervju var
dessa:
1. Vems juice är sötast, eller kommer de smaka likadant?
2. Hur kom du fram till det svaret?
3. (Om svaret var att blandningarna smakar olika) Hur mycket skall X tillsätta för att

blandningarna ska smaka likadant?
4. Förklara hur du har tänkt?

Urvalsgrupp
Undersökningen utfördes på 120 personer där hälften var flickor och hälften var pojkar. Dessa
120 var dessutom från olika åldersgrupper. Hälften gick i 6th grade och hälften i 8th  grade.

Resultat
Svaren på punkt 2 och 4 (se ovan) kategoriserades utifrån hur eleverna tänkt och
forskargruppen delade in svaren i fyra skilda svarskategorier;

                                                                
2 Motsvarar i svenska utbildningsväsendet år 5 och 7.
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I (incomplete, illogical) – gissningar, ”vet inte”, ofullständiga försök till lösningar
Q (qualitative) – en kvalitativ jämförelse de fyra givna data emellan. Använder sig av
begrepp som mindre än, mer än.
A (additiv) – här används de givna data för att beräkna och jämföra skillnader och / eller
rester
P (proportional) – använder sig av data för att proportionellt räkna ut och jämföra
proportioner, ev med räknefel.

Kategori A och P fick de flesta utfallen av svaren. Vid den senare analysen fann forskarna att
de fyra första exemplen i deras studie (som gav en proportion som var lika) gynnade ett
tänkande inom kategori P, d v s att eleverna använde ett proportionalitetstänkande.
Vid de senare fyra exemplen använde sig de flesta eleverna istället av ett tänkande inom
kategori A alltså en additiv lösningsmetod. De övriga två kategorierna, I och Q, användes i
ungefär samma utsträckning oberoende om proportionen var lika eller inte. Karplusgruppen
förvånades över varför inte kategori I och Q ökade i användning med ökad svårighet på
uppgifterna. Istället kunde forskarna klart se att användningen av kategori A ökade vid en
lägre användning av kategori P. Av de olika svarsalternativen användes kategori A och P i 60-
70 % av totala antalet svar.

Kategori A och P delades upp ytterligare genom att kategorisera hur eleverna jämförde de
givna data med varandra. Karplusgruppen talar om:
w (within recipe comparison) som motsvaras av ett betweentänkande
b (between recipe comparison) som motsvaras av withintänkande
u (comparison unclassifiable)

Within kan schematiskt förklaras så här

Fråga: Om jag kan sy fem tröjor av sju meter tyg, hur mycket tyg behöver jag då för att sy 15
tröjor?

Antal tröjor Meter tyg
5 7

x 3 x 3
15 x

Jämförelser görs inom tröjantalet och inom antalet meter tyg. Fem multiplicerat med tre blir
femton, därefter använder man sig av trean och multiplicerar den med sju för att få fram
antalet meter tyg som behövs.

Between kan illustreras så här

Fråga: Sju flickor delar på tre pizzor och tre pojkar delar på 1 pizza. Vilka får mest pizza var,
flickorna eller pojkarna?

Antal barn Antal pizzor

7 3

3 1
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Jämförelsen sker mellan antalet barn och antalet pizzor. En relation per person räknas fram för
både pojkar och flickor, sedan görs en jämförelse. Resultatet blir i det övre fallet 3/7 var och i
det undre fallet 1/3 var.

Karplusgruppen drog slutsatsen att withintänkande generellt användes oftare än between-
tänkande. Utifrån deras undersökning såg forskarna en tendens till att eleverna vill använda
ett w-tänkande om de hade ”möjlighet”. Karplusgruppen fastslår att bara för att deras
uppgifter (saftuppgifterna) lockar fram ett w-tänkande betyder inte det att det kan appliceras
på alla uppgifter kring proportionalitet.

Sammanfattning / huvudresultat
Karplusgruppen införde tre huvudstrategier för att lösa uppgifter av proportionalitetskaraktär.
De talar om w (within), b (between) samt u (unclassifiable).
Dessutom identifierar de en tendens att använda sig av ett additivt tankesätt (kategori A) samt
ett proportionellt (P). Dessa två kategorier innefattar 60-70 % av intervjusvaren.
Vidare ser forskargruppen, vid en jämförelse med Noelting, en skillnad i att hans
intervjupersoner ofta lägger samman den totala mängden socker och juice medan
Karplusgruppen endast har ett fåtal elever som gör så. Karplusgruppen fann att within
användes mer frekvent än between oavsett att deras uppgifter representerades både av heltals-
och icke heltalsrelationer. Vid jämförelser med andra forskares (Vergnaud, Lybeck) resultat
drog Karplusgruppen slutsatsen att kontexten, såväl som den numeriska relationen, i
proportionen var avgörande för valet av lösningsstrategi hos studenterna.

3.1.3 Lamons studie
En forskare som också intresserat sig för förhållanden och proportionalitet är Susan J Lamon.
Hon har inte within- och between som utgångspunkt utan enheter och normalisering, vilket
gör att hennes forskning  belyser proportionalitetsproblematiken ur en annan vinkel än
Karplusgruppen (Lamon 1994). Utgångspunkt i enheter förklaras genom att elever skapar en
enhetsfaktor eller en enhetssiffra, att normalisera innebär att man applicerar en tidigare
bestämt enhetsfaktor för att erhålla en begreppsmässig förståelse för ett problem.

Urval
Studien genomfördes i 6th grade och 24 elever deltog i studien. Eleverna hade inte genomgått
någon särskild undervisning i ämnet innan studien gjordes vilket gjorde att forskaren även
kunde undersöka elevernas förförståelse kring proportionalitet och förhållande.

Intervjufrågor
Fem frågor togs fram för att utkristallisera elevernas förmåga att bilda enheter och göra
normaliseringar. Detta är en av de frågor som ingick i hennes studie.
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PIZZAPROBLEMET
Titta på bilderna nedan av barn och pizzor.

Vilka får mest pizza var, flickorna eller pojkarna?
(Lamon, 1994 sid 102)

Frågorna var särskilt inriktade på vissa intressanta angreppspunkter bla elevernas förmåga att
behandla enkla och sammansatta enheter. I Lamons studie ingick även en fråga som skulle
pröva elevernas preferenser för within och between.

Resultat
Lamon kunde se att eleverna hade någon slags förförståelse för proportionalitet, innan detta
behandlats i undervisningen. Hon kunde dessutom se att de elever som hade en tydlig förmåga
att skapa enheter eller göra normaliseringar var mer framgångsrika än de elever som inte har
utvecklat någon sådan förmåga.

Diskussion
Tre fjärdedelar av urvalsgruppen skapade förhållande vid lösandet av uppgifterna och skapade
normaliseringar. Många av Lamons frågor var illustrerade i bild vilket förmodligen, enligt
henne själv, hjälpte eleverna att lösa uppgifterna. Eleverna svarade dock inte med symbolik
utan kvantifierade förhållanden med hjälp av aritmetiska operationer. Vissa av frågorna
visade också att eleverna inte bara var kapabla att skapa enheter utan att de också gjorde
avvägningar vilken enhet som var lämpligast att använda sig av.  Lamon drar slutsatsen att
denna upptäckt motsäger användningen av ”vägen över ett” vid lösandet av proportionalitets-
uppgifter eftersom det kanske inte alltid är det mest naturliga för eleverna. Hon varnar för att
en ”metodisk lotsning” kan leda eleverna in i en återvändsgränd. Lamon uttrycker i sin studie
vikten av att upptäcka begreppet proportionalitet genom att arbeta med konkreta exempel
såsom att para ihop två sorters objekt och skapa förhållande.

Sammanfattning
Lamon konstaterar att det krävs en förmåga att skapa enheter eller göra normaliseringar för att
nå framgång vid lösandet av proportionalitetsuppgifter. Vid hennes studie klarade tre
fjärdedelar av intervjupersonerna att lösa proportionalitetsuppgifter trots att de ej haft någon
genomgång av detta i undervisningen. Eleverna kunde inte bara utföra aritmetiska operationer
utan de kunde också i viss mån avgöra vilken enhet som var den lämpligaste att använda sig
av i de olika uppgifterna. Vad det gäller preferenser för  between och within fann inte Lamon
några tecken på sådana. Eleverna använde sig av enhetsskapande vid lösandet av uppgifterna.
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3.2 Svensk forskning

3.2.1 Lybecks studie
En annan forskare som gjort studier kring proportionalitetstänkande heter Leif Lybeck (1978,
1981, 1986).

Bakgrund / syfte
Bakgrunden till hans undersökning var intresset av att identifiera elevers tänkande när de
bildar storheter såsom densitet, hastighet, resistans, substansmängd och koncentration. Dessa
storheter representerar alla proportionaliteter.

Urvalsgrupp
Lybeck inriktade sin studie kring 16-17 åringar vilka läste N- och T-linjen. Alla elever gick i
årskurs 1.

Uppgifternas konstruktion
De uppgifter han använde sig av var Suarez mätglas- och fjädervågsuppgifter.
Mätglasuppgiften bestod av två delfrågor, båda berörde frågor där en direkt proportionalitet är
nödvändig. Två mätglas (av olika diameter, samma höjd) var uppställda där vattnets höjd i de
olika mätglasen var grunden för uppgiften. Fjädervågsuppgiften bestod i en tabell där fjäderns
utvidgning vid belastning redovisades, uppgiften bestod i 6 delfrågor där de tre sista utökats
av Lybeck från Suarez ursprungsuppgift. I denna uppgift är proportionalitetstänkande en
nödvändighet. I både mätglas- och fjädervågsupppgiften följdes svaren upp med frågor om
hur eleverna tänkte.

Genomförande
Alla uppgifter ställdes individuellt till eleverna. Intervjuerna bandades och analyserades
kvalitativt.

Resultat
Lybeck fann en allmän tankeinriktning i alla elevsvar och han benämner den funktions-
aspekten. Denna ansåg han innehålla kategorierna A och B. Hur eleverna tillämpar det
matematiska instrumentet benämnde han kvantifieringsaspekten, denna innehåller fyra
kategorier, 1-4.

Funktionsaspekten
Längs funktionsaspekten finns utfallen A eller B, där A kännetecknas av att eleverna skapar
en relation emellan de första dataparet (a1,b1) för att sedan utnyttja denna relation i det andra
dataparet (a2,b2). B kännetecknas istället av att en relation skapas mellan det första datavärdet
i de båda dataparen (a1,a2) och denna relation utnyttjas för att erhålla andra dataparet (b1,b2).

För att förtydliga ovanstående används tankeformer för likformig rörelse:

2

2

1

1

t

s

t

s = A-form

2

1

2

1

t

t

s

s = B-form

(ur Lybeck 1986, sid 155)
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Kvantifieringsaspekten
Lybeck fann vidare att samma matematiska instrument, kvantifieringsaspekter, kunde
identifieras hos båda dessa funktionsaspekter (A och B).
Han delade in kvantifieringsaspekterna i fyra kategorier, 1-4:

1. Direkt proportion
Relationen uttrycks som en multiplikation eller en division eller som ett förhållande
(kvot).

2. Proportionell ökning eller minskning
Relationen uttrycks som en (eller flera) addition(er)eller en (eller flera) differens(er)
med hjälp av en (eller flera) (tillväxt-) faktor(er) eller kvot.

3. Relativisering av absolut ökning, minskning eller differens
Eleven inser att ökning, minskning eller differens inte kan vara absolut (se kategori 4),
men lyckas inte kvantifiera i mening 1 eller 2.

4. Kvantifiering genom absolut ökning, minskning eller differens
Relationen ses som en addition, subtraktion eller differens.

Lybeck formulerade alltså ett tvådimensionellt kategorischema (funktion samt kvantifiering)
där alla elevsvar kunde hittas, dock ej i så utförlig form eftersom variationerna inom varje
kategori inte syns.

De olika uppgifternas resultat
• Mätglasuppgiften
Lybeck fann att den dominerande tankeinriktningen var A-form. Vissa kategorier av
kvantifieringsaspekterna utnyttjades inte, eftersom de i stort sett var omöjliga att använda för
den typ av uppgift som representerades.

• Fjädervågsuppgiften
Elevsvaren för denna uppgift har varierat i större utsträckning än vad de gjorde i
mätglasuppgiften. Tankeinriktningen i fjädervågsuppgiften var blandad, med inslag både av
kategori A och B. Dock var det en viss övervikt för B. Denna uppgift skiljer sig ytterligare
ifrån den tidigare med anledning av att två storheter representerades. I mätglasuppgiften var
bara en storhet representerad (vattnets höjd i mätglaset). I fjädervågsuppgiften fanns både
utvidgning och tyngd representerad. Alltså finns här ingen anledning till kvantifiering med
absolut ändring. Detta, menar Lybeck, är anledningen till att denna uppgift ytterligare
minimerade kvantifieringsaspekternas utfall. Fjädervågsuppgiften har bara tre möjliga
kvantifieringsaspekter (1-3). Dessutom faller två andra utfallsrum bort av logiska skäl.

Sammanfattning
Lybecks bidrag till forskningen kring proportionalitet är det tvådimensionella kategorischemat
(funktionsaspekt samt kvantifieringsaspekt) där han formulerar funktionsaspektens
tankeinriktningar som (1) A-tänkande = eleven tänker i en relation mellan två relevanta
variabler och (2) B-tänkande = eleven tänker i en relation mellan enskilda värden inom en
variabel i taget. Kvantifieringsaspekten formuleras i fyra kategorier; Direkt proportion,
Proportionell ökning eller minskning, Relativisering av absolut ökning, minskning eller
differens, Kvantifiering genom absolut ökning, minskning eller differens.
A-tänkandet är, enligt Lybeck (1978), det mest gynnsamma då det är den formen som ligger
till grund för införandet av fysikaliska begrepp som är kopplade till varandra genom
proportionalitetssamband (y = k • x).
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3.3 Jämförelser Karplusgruppen - Lybeck

Karplusgruppen använder sig av uttrycken within och between för att strukturera elevsvaren.
De är långt ifrån ensamma om att använda sig av detta. Tidigare har Noelting, Freudenthal
samt Kurtz använt sig av den förklaringsmodellen. Ett between tänkande syftar på att eleven
jämför mängden vatten och saft inom varje persons blandning först för att sedan jämföra
personerna emellan. Medan ett within tänkande kännetecknas av att eleven jämför
saftmängderna med varandra och sedan vattenmängderna och gör en jämförelse där emellan.
De har även benämnt vissa som unclassified där man helt enkelt inte kunde sorteras in under
någon av grupperna (Karplus m fl 1983).

Lybeck har liknande struktur för sin kategorisering i A- respektive B tänkande. Han har
schematiskt beskrivit den såhär.

A-tänkande B-tänkande

Lybeck benämner detta funktionsaspekten. Ett konkret exempel i Lybecks studier är den så
kallade fjädervågsuppgiften.

Fall 1 Fall 1

Fall 2 Fall 2

Ett A-tänkande representeras då av att inom fall 1 jämföra storheterna längd och massa för att
sedan jämföra det med fall 2. Ett B-tänkande däremot innebär att man först jämför inom de
båda enheterna för att sedan jämföra dessa två tal med varandra.

Lybeck och Karplusgruppen har dessutom ytterligare kategorier i en andra dimension för hur
elever förstår proportionalitet.
Lybeck kallar det kvantifieringsaspekten. Denna har han uppdelat i fyra olika kategorier.
Dessa är (1) direkt proportion (2) proportionell ökning eller minskning (3) relativisering av
absolut ökning, minskning eller differens och (4) kvantifiering genom absolut ökning,
minskning eller differens. Han skriver också att rikedomen av varianter av svar är stor.

Karplusgruppen har också en kategorisering som är liknande Lybecks kvantifieringsaspekt.
De har uppdelat denna i fyra kategorier. Dessa är (I) incomplete, illogical; (Q) qualitative; (A)
additive och (P) proportional.

Karplusgruppen nämner i sin forskning att enligt Noelting (i Karplus m fl 1983) kan man
klassa proportionalitetsuppgifter enligt två sätt, (1) missing-value (saknat värde) och

Längd       Massa

4 mm        20 g

10 mm      50 g

Längd       Massa

  4 mm        20 g

  10 mm      50 g
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(2)comparison (jämförelse). Med detta menas att en uppgift av 1:a fallet kräver en uträkning
för att få ut värdet på den sista variabeln för att kunna lösa uppgiften medan en uppgift från
2:a fallet är alla värden på variablerna redan givna och en jämförelse mellan dessa skall göras.
Ett exempel på missing-value kan se ut så här (hämtat från Lybeck 1981, sid 35):

6      9 4       ?

I den vänstra figuren har man höjden 6 enheter i det vidare glaset. Om vätskan hälls över i ett
smalare glas är höjden 9 enheter. Frågan är då, om man har 4 enheter i det vidare glaset, hur
högt blir det i det smalare glaset om man häller över vätskan?

Ytterligare exempel på missing-value är hämtat ifrån Kaput och West (1994),
dressingproblemet.

För att göra italiensk dressing behöver du 4 delar vinäger till 9 delar olja. Hur mycket olja
behöver du till 828 ml vinäger?

En comparison uppgift kan se ut så här (Karplus m fl 1983)

John gör en blandning med hjälp av 3 skedar socker och 12 skedar citronjuice.
Mary gör en blandning med hjälp av 5 skedar socker och 20 skedar citronjuice.

Kommer de två blandningarna att smaka likadant?

I Noeltings forskning framkommer att dessa två sätt att skriva uppgifter (missing-value och
comparison) har liknande svårighetsgrad vilket innebär att resultaten är jämförbara (Karplus
m fl 1983).
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4. Metod

Hur man tolkar begreppet metod är olika från olika personer. Det kan avse insamling,
bearbetning, analys och en mängd andra saker (Hartman 1993).

Mitt syfte med det här examensarbetet är att undersöka hur elever tänker. Därför är det
naturligt att metoden blir av kvalitativ karaktär och att jag använder mig av intervjuer vid
insamling av data.

4.1 Intervjun som metod

Enligt Alexandersson är intervju den vanligaste metoden att samla in data inom
fenomenografi (Starrin & Svensson 1994). Kvale (1997) skriver att syftet med en kvalitativ
forskningsintervju är att förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades perspektiv eller
som han också skriver att erhålla beskrivningar om den intervjuades livsrum i avsikt att tolka
de beskrivna fenomenets mening.
Intervjun är en speciell form av samtal där den ena personen styr utvecklingen av densamma.
Båda parter påverkar innehåll och riktning av själva intervjun samt varandra (Lantz 1993).
Kvale (1997) menar att intervjuundersökningen kan indelas i sju olika stadier; tematisering,
planering, intervju, utskrift analys, verifiering och rapportering.
Huruvida en kvalitativ analys är trovärdig eller inte tvista de lärde. Kvale (1997) anser att
istället för att försöka eliminera samspelet mellan intervjuare och intervjuad kan man se det
speciella förhållandet de emellan som en källa till relevanta data men även förstås som en
begränsande, hämmande faktor.
Objektivitet är ett annat av de ständiga problemen. Det har ofta diskuterats huruvida den
kvalitativa forskningen är objektiv eller inte. Särskilt beroende på det mänskliga samspel som
sker vid en intervjusituation. Kvale (1997) talar istället om intervjun som en intersubjektiv
interaktion, alltså varken objektiv eller subjektiv, som en rådande åsikt inom
samhällsvetenskapen. Den intersubjektiva idéen grundar sig på att upprepade observationer av
samma fenomen gjorda av olika observatörer bör ge samma data.

Praktiska detaljer
Innan man påbörjar sin intervju är det viktigt att ha en förförståelse för ämnet. Detta uppnås
inte bara av litteraturstudier utan en kontakt med den miljö man tänker sig intervjua i är en
god och väsentlig förberedelse. Under den första fasen skall också forskningsområdets vad
och varför fastställas (Kvale 1997).
Själva planeringen av intervju tar ofta längre tid än själva intervju och Lantz (1993) skriver att
för att uppnå en strukturerad intervju kan en intervjuplan vara ett gott stöd.
Vid själva intervjun är en god förberedelse en förutsättning för ett gott resultat och kvaliteten
på intervjun är avgörande för den senare analysen (Kvale 1997).
Hur man går från tal till text är olika. Man kan använda sig av bandspelare, videobandspelare
eller faktum att man som forskare kommer ihåg vad som sagts. Vid överföringen från
inspelning till text anser Kvale (1997) att man bör skriva litterärt så att meningen i samtalet
blir tydligt såvida det inte är en språklig analys man förväntas göra.
Vid en senare analys av utskrifterna är det viktigt att ha i minnet att utskrifterna i sig inte är
ämnet för en intervjuundersökning utan tolkningen av det som sades. Det kanske låter lite
konstigt men intervjun analyseras egentligen redan under själva intervju. Båda av den
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intervjuade och den som intervjuar. Detta är naturliga steg i hur en intervju analyseras. Sedan
följer analysen vid utskriften och vidare strukturering och klarläggning. Att man måste göra
en datareduktion vid analysen faller sig kanske naturligt, främst om utskrifterna sammanlagt
blir ett hundratal som det i vissa fall kan bli (Kvale 1997).
Enligt Lantz (1993) är också datareduktion ett led i analysen. Vidare skall man vid analysen
försöka att hitta mönster som förklarar det som man är ute efter i forskningen. Detta kan vara
svårt och det gäller att bilda dimensioner som speglar innehållet.

4.2 Undersökningens genomförande

Urvalsförfarande

Min slutpraktik genomförde jag på en skola i Linköping. Denna är en 7-9 skola så det fann sig
naturligt att genomföra intervjuerna där. Eftersom jag ville skapa en god förutsättning för att
erhålla en stor variation av uppfattningar valde jag att intervjua några i år 7 och några i år 9.
Dessutom valde jag att intervjua både pojkar och flickor. Jag har genomfört 10 intervjuer som
jag vidare analyserat. Ytterligare en intervju gjordes – provintervju – som av just den
anledningen inte är med i undersökningen. Av de 10 elever jag intervjuade var hälften från år
9 och hälften från år 7. Av de 10 intervjuade var tre pojkar och sju flickor.

Datainsamling

Jag genomförde intervjuerna under matematiklektioner i ett närliggande klassrum och med
varje elev var och en för sig med en intervjuplan som stöd. I inledningen till varje intervju
talade jag om vad mitt examensarbete handlade om. Jag nämnde dock aldrig ordet
proportionalitet eftersom jag antog att detta skulle ge dem förutfattade meningar och kanske
en viss mån av låsning. Innan intervjun började tryckte jag på att det var viktigt att eleverna
förklarade så noga som möjligt hur de tänkte. Intervjuerna bandades och samtidigt skrevs
vissa anteckningar. Intervjuerna tog ca 10 minuter styck och resulterade i 15 sidor utskrivet
material. Under en av intervjuerna bestämmer sig bandspelaren för att lägga av. Detta
noterades inte förrän intervjun var över. Jag hade sådan tur så att intervjupersonen hade gjort
noggranna skriftliga redovisningar för sina lösningar. Utifrån dessa har jag sedan bedömt
svaren.
De intervjufrågor som användes (se bilaga 1) var omarbetade från Karplusgruppens
undersökning. Vissa justeringar fick göras med anledning av översättningsproblematik. Det
fanns för mig ingen anledning att försöka konstruera nya proportionalitetsuppgifter när det
finns väl beprövade sådana. Att jag föll för saftproblemet till slut berodde på att detta var en
uppgift som eleverna konfronterats med i verkliga livet – alla har de någon gång blandat saft.
Detta skulle göra att de kände sig någorlunda bekanta med uppgiften. Dessutom var denna
uppgift av typen comparison3 vilket föll mig i smaken.

                                                                
3 se litteraturstudie ”Jämförelser Lybeck – Karplus”
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Databearbetning

Intervjuerna skrevs ut var för sig, de är inte utskrivna med pauseringar och likande. Jag har
dessutom försökt att korrigera språket så att det går lätt att läsa intervjuerna. Varje intervju
blev ungefär två sidor lång. Därefter analyserades elevernas resonemang och jag försökte se
om det var möjligt att använda mig av Lybecks indelning i A- respektive B-tänkande. Jag
fann att det fanns en möjlighet att göra så. Efter denna kategorisering i tankeformer (A- och
B-) försökte jag att finna gemensamma lösningsstrategier inom de båda tankeformerna. Under
denna process tittade jag främst på vilka räknesätt som använts vid lösandet av uppgifterna.



14

5. Resultat

5.1 Del 1
Jag kommer här att redovisa de olika elevsvaren i min studie utifrån Lybecks kategorisering
med A- och B- tänkande. Jag har valt att använda en egen kategori för de som leder till ett
felaktigt svar, eftersom jag vill belysa dessa utifrån en egen aspekt. Jag har kallat
intervjupersonerna i texten för ”eleven” respektive ”han / hon” så att det inte går att utröna om
personen är en pojke eller en flicka då det inte är rapportens syfte att tydliggöra eventuella
skillnader däremellan. I intervju utskrifterna har jag benämnt mig själv som I (Intervjuare)
och den intervjuade som E(Elev).
Mitt val av uppgifter är noga övervägt. Ur Karplusgruppens 10-tal frågor valde jag ut fyra
frågor. Två är valda för att ge en saftblandning som smakar lika och två ger en blandning som
smakar olika. Dessutom är frågorna av olika svårighetsgrad, vissa ger en heltalsproportion
och andra ger decimaltalsproportion där den senare torde upplevas som svårare. De är också
valda så att vissa borde leda till ett A-tänkande och andra leda till B-tänkande. Jag valde att
placera frågorna så att vartannat svar blev ”lika saftblandning” och vartannat svar ”olika
saftblandning”. Jag valde också att lägga den lättaste frågan först och den svåraste frågan som
tredjeuppgift. Anledningen till detta var att jag inte ville att de skulle känna att de aldrig
brukar kunna sista uppgifterna och av den anledningen ge upp. Dock fanns ju risken att de
skulle ge upp redan vid uppgift 3 men den risken såg jag som mindre.

5.1.1 Uppgift 1

Saftproblem 1

Sara och Anders skall blanda jordgubbssaft. Vems saft smakar mest jordgubb,
eller smakar saften lika mycket jordgubb?

Sara blandar 4 delar saft med 6 delar vatten.
Anders blandar 4 delar saft med 8 delar vatten.

Du kan använda resten av pappret att skriva dina uträkningar.

Svaret på uppgift 1 skall vara att safterna smakar olika och att Saras saft smakar mest
jordgubb.

Uppgift 1 klarade alla elever i min intervjustudie. Vissa behövde dock längre tid än andra men
resultatet var 100 %-igt. Av de 10 elever som ingår i studien gav sju ett svarsalternativ som
jag tolkat som B-tänkande medan tre uppvisar ett A-tänkande. De personer som använder sig
av ett A-tänkande i denna första uppgift kommer under resterande uppgifter också
företrädelsevis att ha ett A-tänkande.



15

A-tänkande representeras av att man tänker inom objektet. Så tillämpat i uppgift 1 illustreras
här A resp B tänkande såhär

4 6 4 6

4 8 4 8

A-tänkande B-tänkande

För att illustrera det ännu tydligare skall jag här ge exempel på de olika utfallen.

A-tänkande

I: Du har skrivit att Saras saft smakar mest jordgubb.
E: ja.
I: Och hur har du kommit fram till det?
E: Men om man här delar han ju 4 i 8 det blir ju en halv i varje. Eller hälften späds ju ut …
I: Nej, fortsätt du och förklara.
E: Amen, här är liksom hälften om man delar 8 i 2 så blir ju det 4.
I: ja.
E: och här om man delar 6 med 2 då blir ju det 3. (E10)

Här tittar eleven på hur många delar vatten det går för varje saft, hon använder sig av enheten
två, och räknar på det sättet ut att Saras saft smakar mest jordgubb. I en annan intervju såg det
ut så här:

E: Jag tycker att eftersom det är mindre vatten här borde det smaka mer jordgubb i Saras saft. Alltså 4
sjättedelar är mer än 4 åttondelar.
I: Gör du alltså såhär? 4/6 och jämför det med 4/8 och ser att det är mer än det och säger att Saras saft smakar
mer.
E: precis, mm. (E3)

Här jämför eleven proportionerna i de båda fallen med varandra.

B-tänkande

Följande är ett exempel på en elev som använt B-tänkande som tankeform.

E: Okej. De har lika mycket saft, då måste ju………..Det här var ganska lätt egentligen. Ska jag säga?
I: Ja, mm fortsätt att berätta du
E: Sara hon får ju starkare saft.
I: Mm, hur tänker du då?
E: För hon har ju mindre vatten, för de har lika mycket delar vatten.
I: Delar saft menar du?
E: Delar saft menar jag. (E1)

Här har jag tolkat det så, och gjort så konstant vid analyserna av svaren, att eftersom eleven
uttalar sig såsom mer vatten eller mindre vatten måste han / hon ha gjort jämförelser mellan
de båda vattenmängderna respektive saftmängderna och därav ett B-tänkande.
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Ett annat exempel på B-tänkande är

E: Men då. För där är det såhär 4 delar med saft och 6 delar med vatten. Och det är ju också 4 delar saft med 8
delar vatten. Då måste den ( pekar på Sara) smaka mest saft. Eftersom den är mindre vatten man blandar upp
det i.
I: ja.
E: Det blir ju mer saft där….
I: Totala mängden menar du.
E: Ja, men den måste smaka mer eftersom man inte blandar upp den med lika mycket vatten..
I: Ja, just det. Stämmer det då om jag säger att du tittar hur mycket saft Sara har.. Och vad jämför du det med?
E: Nej, jag kollar först hur mycket saft båda har och det är lika mycket. Då behöver jag inte bry mig så mycket
om saften. Då kollar jag över på vattnet istället och då ser jag att det där är mer vatten där än där och då borde
det smaka mer. (E6)

Att större delen av undersökningsgruppen använder sig av ett B-tänkande på den här
uppgiften är utifrån uppgiftens karaktär inte så konstigt. Att båda har 4 delar saft gör ju saften
är konstant vilket gör att man bara behöver titta på vatten mängden. Eller som en av
intervjupersonerna uttryckte det:
”Då behöver jag inte bry mig så mycket om saften.”
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5.1.2 Uppgift 2

Saftproblem 2

Sara och Anders skall blanda jordgubbssaft. Vems saft smakar mest jordgubb,
eller smakar saften lika mycket jordgubb?

Sara blandar 3 delar saft med 7 delar vatten.
Anders blandar 6 delar saft med 14 delar vatten.

Du kan använda resten av pappret att skriva dina uträkningar.

Även uppgift 2, anser jag, leder till ett B-tänkande. Jag valde denna uppgift för att den lockar
till ett B-tänkande i större grad än uppgift 1. Dessutom är svårighetsgraden på denna uppgift
ej så hög om man har kännedom om proportionalitet. Svaret på uppgiften skall vara att
safterna smakar lika mycket jordgubb.

Uppgift 2 hade inte riktigt lika hög lösningsfrekvens som uppgift 1. Nio personer svarade rätt
medan en person hade fel svar. Av dessa nio personer med rätt svar använde sig åtta av ett B-
tänkande och endast en använde sig av ett A-tänkande. Detta stöder tanken om att uppgiften
leder till ett B-tänkande framförallt då två personer bytt från A- till B-tänkande.
Anledningarna till bytet kan vara många men jag tror att uppgiftens utseende gör att det i detta
fallet är ett B-tänkande som är mest troligt. Den person som svarade för A-tänkandet gjorde så
även i uppgift 1. Några av de personer som ingick i studien utgick till en början från ett A-
tänkande men under tiden de löser uppgiften övergår de till ett tydligt B-tänkande, och av den
anledningen har jag klassat dessa som B-tänkare. Exemplet nedan får representera dessa fall:

E: Nej. Är inte det här bråk? om man ska sätta upp det så här. 6  14
I: mm. Gör precis som du tänker liksom.
E: Nej, jag vet inte. Jag kan inte räkna.
I:  Jo, men använd papper om du behöver skriva. Tänk högt.
E: Då gör jag så här; 6 man gör om det till Nej man gör om det där till 14 så blir det lika dant. Då blir det lika
mycket. Det blir lika starkt.
I: Kan du utveckla hur du tänker.
E: Okej, Sara hon har 3 delar saft och 7 delar vatten. Han har dubbelt så mycket. Så att han har 6 delar saft och
14 delar vatten. Det är samma, det är bara att de har dubblat, det blir samma styrka. (E1)

Eleven uppvisar tydliga intentioner att jämföra Anders saftmängd med Anders vattenmängd –
6 14, alltså ett A-tänkande. Dock stöter han / hon på problem och använder sig av uttryck som
”jag kan inte räkna”. Det är fler personer under intervjuerna som uttrycker sig på detta viset.
Sedan byter eleven tankestil och använder sig av uttrycket ”dubbelt så mycket” vilket jag
tidigare motiverat varför jag anser ett sådant uttrycka vara B-tänkande. Att eleven säger
”,Sara hon har 3 delar saft och 7 delar vatten” som i och för sig lutar åt A-tänkande, tolkar
jag som att han / hon läser uppgiften som det står.
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Ett annat sätt att illustrera ett B-tänkande är

E: Jag skrev att saften smakar likadant.
I: mm
E: För om man dubblar det här då blir det 6 och dubblar man det blir det 14. För så smakar saften likadant.
I: Ja, just det. Så du tittar på hur mycket saft Sara har och jämför det med Anders.
F: ja.
I: Och ser att det är dubbelt så mycket.
F: då är det liksom dubbelt så mycket vatten (E10)

Många av intervjupersonerna använder sig av uttryck liknande ”dubbelt så mycket” just i
denna uppgift.

Som jag tidigare sagt fanns det en person som använde sig av ett A-tänkande. Den personen
löste uppgiften såhär

E: Jo, jag tänkte så här. 3 + 3 är 6 och sen är det en tredjedel till. Och 6 + 6 är 12 och sen en tredjedel till
liksom. Eller jag vet inte. Så tänkte jag.
I: Och vad kommer du fram till då?
E: Att det är lika många delar.
I: Så safterna smakar lika mycket?
E: Ja, precis
I: Så då tänkte du alltså att 3 + 3 och så upp till 7 är det ytterligare en tredjedel.
E: och så är det en tredjedel kvar när man tar 6 + 6. (E3)

Detta är ett helt annat tankesätt som synes men personen arbetar med siffror inom varje
variabel. Alltså jämför Saras vatten- och saftmängd med Anders vatten- och saftmängd vilket
ett A-tänkande.

En elev kunde inte lösa denna uppgift. Eleven använde sig frekvent under resten av intervjun
av en lösningsstrategi som ledde till fel svar. Istället för att lösa uppgiften som proportion
försökte eleven att titta på skillnaden mellan de olika ingående talen.

E: Jag tror att …. Anders saft smakar mest jordgubb.
I: Och hur tänker du då?
E: Men jag tänker så här. 3 delar saft med 7 delar vatten. Det blir ju.. om vi skall….  om vi skall jämföra med
Anders så har han 3 delar mer saft. Så om man lägger till 3 till 7 så blir det 10. Så då blir det ju 6 6 och 10 14
och då är det ju i alla fall Anders som har… nej Sara smakar mest jordgubb. För hon har mindre vatten.
I: Så du jämför hur mycket saft de har och ser att Anders har 3 delar saft mer. Och då tänker du om du skulle
göra om Saras saft till 6 delar saft skulle det bli 10 delar vatten.
E: ja
I: och då ser du att hon har mindre vatten och då smakar hennes mest.(E7)

Eleven räknar ut differensen mellan saftmängderna och denna skillnad adderas till
vattenmängden hos den person som hade minst saft. Detta är en subtraktions /
additionsuppgift för den här eleven och samma tankestruktur fortgår under var och en av de
resterande uppgifterna. Denna typ av lösning har jag sorterat in under tankesätt som leder till
ett felaktigt svar men det är viktigt att poängtera att detta också är ett sätt att tänka om
proportionalitet och därav en del av examensarbetet. Mer om detta under Del 2 i resultatet.
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5.1.3 Uppgift 3

Saftproblem 3

Sara och Anders skall blanda jordgubbssaft. Vems saft smakar mest jordgubb,
eller smakar saften lika mycket jordgubb?

Sara blandar 4 delar saft med 12 delar vatten.
Anders blandar 6 delar saft med 16 delar vatten.

Du kan använda resten av pappret att skriva dina uträkningar.

Uppgift 3 skiljer sig tydligt från de tidigare två uppgifterna. Många av intervjupersonerna
tyckte den här uppgiften var svårast och en uttryckte att anledningen var att inget samband
mellan siffrorna hittades. En annan uttryckte det så att det inte fanns några jämna tal och en
tredje nämnde att det inte gick att tänka logisk. Att vissa av eleverna söker något system
mellan de fyra talen blev här tydligt. Möjligen härrör det ifrån att i läroböckerna tittar man
inte på vad som står i uppgiften utan endast på talen och försöker lösa uppgiften så. Det rätta
svaret på denna uppgift skall vara att Anders saft smakar mest jordgubb.

Att denna uppgift var en av de svårare visar även resultatet på. Av de 10 intervjuade svarade
sju elever rätt. Av dessa sju använde sig alla av ett A-tänkande för att lösa uppgiften. Här
finns alltså en tydlig brytpunkt för A-tänkande. De elever som löst tidigare uppgifter med B-
tänkande övergår här till ett A-tänkande. De elever som inte kunde lösa uppgiften har alla
uppvisat ett B-tänkande i de båda tidigare uppgifterna.

Det finns en uppsjö av varianter att lösa uppgiften och här redovisas en del

E: Nu tittar jag på de här först. Hon har 4 delar saft och han har 6 delar saft. Alltså har han två delar mer än
henne. Han har 3 gånger så mycket delar vatten. Eller 3 gånger. ………….. Det blir väl den där som smakar
mest.
I: Anders smakar mest?
E: ja
I: mm. Hur tänker du då?
E: Åh, det där är 3 gånger så mycket som saften.
I: Hon har 3 gånger så mycket vatten som saft?
E: Ja, och här är det ju lite mer än dubbelt så mycket. Kan man säga så?
I: Jo, det är mer än dubbelt så mycket och ändå mindre än 3 gånger så mycket?
E: Precis. (E4)

En annan variant är

E: Anders.
I: Du tror att Anders saft smakar mest? Kan du förklara hur du kommer fram till det?
E: för att 4 i 12 det är en tredjedel. Men 6 och 16 det är lite mer än en tredjedel. Det blir det ju
I:mm
E: För att om man tar 6 gånger 3 så blir det 18 det är lite mer än 16 (E9).



20

I båda dessa exempel visas tydligt hur beräkning sker inom varje persons saft för sig. De två
exemplen illustrerar en slags jämförelse. Att 18 är mer än 16, att man inte riktigt kan ta gånger
3 etc.

Ett annat förslag att lösa uppgiften är som denna

I: Du får ta all tid du behöver och du får ändra dig också.
E: Ja, i alla fall det är ju, det där är ju i alla fall mindre än det där.
I: Mindre hur menar du då?
E: 6 delar saft. Nu skall vi se. Du kan ha 6 i 2,5 ggr i den. Eller 2 och 4/6 (Anders) och den kan du ha i tre
gånger (Saras). Då blir det Anders saft som är starkast, med andra ord. (E2)

En annan valde att ställa upp det som en uträkning och skrev då

3
4

12
= 75.2

6

16
=

Som man ser blev inte uträkningen rätt men tillsammans med uppställningen kommenterades
att den andra uträkningen inte är rätt men att eleven ändå ser att det blir mindre än 3 (är säker
på 2:an) och därav svarar att Anders smakar mest.

Intressant är att ingen av eleverna använder sig av ett B-tänkande för att besvara denna fråga.
Anledningarna därtill kan man spekulera om men det som är tydligt är att vissa B-tänkare helt
enkelt har förmåga att byta till ett A-tänkande och andra B-tänkare inte har den förmågan och
inte kan svara på denna uppgift. Alla som tidigare under intervjun uppvisat ett A-tänkande
kunde lösa denna uppgift.

Tre elever löste denna uppgift på ett felaktigt sätt. Den lösningsstrategi som tidigare
redovisats (se under uppgift 2) fanns också representerad här. Sättet eleverna försöker lösa
uppgiften på är olika men det gemensamma är att alla försöker att addera eller subtrahera de
ingående talen. De söker alltså skillnader.

E: Jag tror att den översta skulle smaka mest.
I: Jaha. Och hur tänker du då?
E: Jag vet inte. Ingen aning faktiskt. Jag bara tänkte att det ser mindre ut.
I: Och vad jämförde du med då?
E. Jag jämförde 4 och 12. Hur mycket det skiljde mellan dom.
I: jaa
E: Och sen hur mycket det skiljer mellan 6 och 16.
I: Ja just det. Hur mycket skiljde det mellan 4 och 12? Vad fick du ut då?
E: 8
I: mm
E: Och sen är det 10. Jag vet inte riktigt vad svaret skall bli. (E5)

När de får ut skillnaden har de inget riktigt verktyg att lösa uppgiften, utan tittar på talen som
sådana och anger ett lösningsförslag. Där det skiljer mest, störst tal, smakar saften minst. I
exemplet ovan smakar Saras mest eftersom det bara skiljde 8 mellan hennes saft- och
vattenmängd medan det skiljde 10 mellan Anders.
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5.1.4 Uppgift 4

Saftproblem 4

Sara och Anders skall blanda jordgubbssaft. Vems saft smakar mest jordgubb,
eller smakar saften lika mycket jordgubb?

Sara blandar 4 delar saft med 10 delar vatten.
Anders blandar 6 delar saft med 15 delar vatten.

Du kan använda resten av pappret att skriva dina uträkningar.

Denna uppgift är den fjärde och sista uppgiften i min undersökning. Denna uppgift ger ett
likande intryck som uppgift 3, skillnaden är att denna uppgift resulterar i att bådas saft smakar
lika mycket. Därför kan det vara så att de system som många letar efter är lättare identifierbart
här i jämförelse med den föregående uppgiften. Men även här är ett A-tänkande mest
naturligt, enligt min åsikt, men kanske i mindre grad än förra. Svaret på uppgiften är som sagt
att båda safterna smakar lika mycket.

Denna uppgift löstes av sex av de 10 intervjuade. Alltså var det denna uppgift som hade lägst
lösningsfrekvens. Detta trots att den föregående uppgiften upplevdes som den svårare.
Fem elever löste denna med ett A-tänkande medan en använde sig av ett B-tänkande. Denna
elev löste denna uppgift på ett väldigt speciellt sätt där han / hon faktiskt skapar en ny persons
saftblandning,  lägger helt enkelt till en person till.

E: Jag tror att de smakar lika mycket.
I: Och nu kommer den svåra frågan.
E: mm. Jag vet inte men om man skulle blanda….. Om man skulle dubbla 4 delar blir det 8 delar om du skulle
dubbla 10 delar blir det 20 delar. Jag kanske tänker lite långsökt men i alla fall. Då skulle det smaka lika mycket
bara att det blir mer. Och det här är mittemellan. Om man tar mellan 4 och 8 är 6 och mellan 10 och 20 är 15.
Så då borde det också smaka lika mycket i så fall eftersom det är samma mängd, eller motsvarande.
I: Jämför du Saras delar saft men Anders delar saft????      Nej, egentligen hittar du på en tredje person.
E: Ja (E6)

Varför jag klassat detta som ett B-tänkande kanske kräver sin förklaring. Men enligt vad jag
kan utläsa görs aldrig någon relation / förhållande mellan Saras vatten och saft respektive de
andra två personernas saft- och vattenmängd. Det anser jag var ett kriterium för ett A-
tänkande. Dessutom anser jag att när eleven ser att 6 är mittemellan 4 och 8 jämför han / hon
saftmängderna, för att sedan övergå att på samma sätt jämföra vattenmängderna. Detta är
dock en av de mest sinnrika lösningarna som jag samlade in under min studie.

Det fanns fem elever som löste denna uppgift med ett A-tänkande. Alla dessa fem hade
tidigare uppvisat ett A-tänkande. Lösningarna kunde se ut så här. Observera att eleven svarade
fel först men ändrar sig under tiden han / hon berättar hur han / hon tänkt.

I: Du tror att Saras smakar mest. Förklara hur du kommer fram till det.
E: 4 + eller om man dubblar 4 blir det 8. Såhälften av 4 är 2. Och till det andra bli det 10. Då blir det 2,5 del –
10. 6 om man dubblar 6 blir det 12 så måste man lägga till öh… 3. Men det är lika mycket.
I: smakar de lika mycket? För du kom fram till att…
E: aa, det blir så för att 6 + 6 det är 12 sen är det 3 kvar till 15. Det är halva så det smakar lika mycket. 2,5.
I: 2,5
E: det är båda. (E9)
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Som synes kan lösningsförslagen variera oerhört och det skall jag senare titta närmare på. Det
som är gemensamt är just att de genomför beräkningarna inom varje persons mängder (A-
tänkande).

Av de fyra som inte kom fram till rätt svar på denna uppgift lämnade alla ändå ett svar. Två
av dem använde sig av en och samma felaktiga lösningsstrategi som de tidigare använt. En av
de andra kunde helt enkelt inte förklara hur den hade tänkt. Den sista personen löste uppgiften
rätt men drog fel slutsatser vilket gjorde att han/hon gav fel svar.

5.1.5 Sammanfattning

Sammanställning över hur A- och B-tänkande fördelade sig över de olika intervjuade finns
redovisat nedan som en schematisk bild. Genomgående kan man se att ett B-tänkande är
vanligast vid lösandet av de första två uppgifterna medan A-tänkandet är vanligast vid
lösandet av de två senare uppgifterna.

Intervju
/Uppgift

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 B B A B B B B B A* A
2 B B A B B B O B B* B
3 A A A A O O O A A A
4 A A A - O B O O A A

Tabell 1. Sammanställning av kategoriseringen av de olika intervjuerna.

Där det är O i tabellen betyder att rätt svar inte lämnades. Dessa har dock avlämnat ett svar
som behandlas under Del 2 i resultatet, tankesätt som leder till ett felaktigt svar.
Strecket i tabellen betyder att ingen svar lämnades i detta fall.

Vissa svar är markerade med en * i tabellen och anledningen till detta är att de använt en
lösningsmetod som skiljer sig från de övriga men att denna är fullt duglig att analysera som
A- eller B-tänkande. Skillnaden är att dessa har räknat ut totala mängden saft (saft + vatten)
och jämfört saften i förhållande till totala mängden.
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5.2 Del 2
I de utdrag från intervjuer jag presenterat kan man se att lösningsstrategierna inom A- och B-
tänkande varierar stort. Meningen är att jag här skall gruppera de lösningsstrategier som är
representerade i min studie. Jag försöker också att se till de tankesätt som leder till ett felaktigt
svar för att gruppera lösningsstrategier också inom dessa.

5.2.1 A-tänkande
A-tänkande är mest representerat vid lösandet av uppgift 3 och 4. Det förekommer även under
uppgift 1 och 2, men inte i samma utsträckning. Det totala antalet svar jag analyserat som A-
tänkande är 16 stycken. Antalet svar är inte tillräckligt många för att kunna dra några
generella slutsatser men jag har sorterat in svaren i tre olika grupper. Jag har valt att kalla
grupperna

1. Hur många gånger saften går i vattnet.
2. Direkt proportion
3. Additiv

Jag skall här ge några exempel på de olika grupperna för att sedan diskutera hur jag analyserat
svaren i de respektive grupperna. Jag kallar A-tänkandets grupper för A1, A2, och A3 enligt
ovanstående lista

A1. Hur många gånger saften går i vattnet.

Alla svar i denna grupp försöker se vilket tal gånger saftmängden som blir vattenmängden.
Jag visar nedan med några exempel.

E: Nej, usch. Ska man kunna sådant här i XX?
E: Jag tror ändå att. Nu kom jag på nå´t förresten.
I: Jaha.
E: Amen kolla här. Tar man 4 gånger 3. Då blir det 12. Tar man 6 gånger 3 blir det 18. Så den (pekar på
Anders) där måste vara starkare. (E1)

Här är ytterligare ett exempel

E: Jag gör samma sak här. Jag jämför med tolv delar vatten. Att fyra delar i tio går 2,5 gånger och den går det 2
och 3/6 dels gånger.
I: Och två och 3/6delar blir…….
E: 2,5
I: då ser du att saften smakar lika?
E: ja.
I: Du fick fram 2,5. Hur tänkte du då?
E: Hur många gånger 4 går i 10.
I: Då tittar du först hur mycket fyra går i tio och sen hur mycket 6 går i 15.
E: Ja. (E2)
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Och det sista exemplet som får illustrera grupp A1

E: eller annars smakar tror jag Anders mest förresten.
I: Jaha
E: för här går 3 gånger i 12.
I: 4 går 3 gånger i 12?
E: Ja för här går bara 2 gånger. Anders (E8)

Om man skulle illustrera det tankesätt som eleverna använder sig av kan man visa det så här
med avseende på uppgift 3:s siffror:

4 • _ = 12

6 • _ = ??

Eleverna söker efter det tal som passar in i den övre ekvationen. Sedan använder de sig av det
talet i ekvation 2. Utifrån vilket svar de erhåller kan de avgöra vilken saft som smakar mest.

A2. Direkt proportion

Denna gruppering är precis som det låter; en lösningsstrategi med direkt proportion. Några
exempel som visar hur eleverna kan ha löst uppgiften.

I: Du har skrivit att Saras saft smakar mest jordgubb.
E: ja.
I: Och hur har du kommit fram till det?
E: Men om man här delar han ju 4 i 8 det blir ju en halv i varje. Eller hälften späds ju ut …
I: Nej, fortsätt du och förklara.
E: Amen, här är liksom hälften om man delar 8 i 2 så blir ju det 4.
I: ja.
E: och här om man delar 6 med 2 då blir ju det 3.
(ohörbart)
I: Du tittar alltså på hur många gånger vattnet går i saften?
E: ja. Så det smakar ju mer jordgubb i hennes saft för det är mindre vatten i den.
I: Så du tittar alltså på hur mycket vatten det går för varje saft och ser att det går mindre vatten hos Sara för
varje saft.
E: ja.
I: och då förstår du att hennes smakar mest.
E: ja (E10)

Denna elev konstaterar att 
2

6

2

8
> , vilket är en direkt proportion som vattnet i förhållande till

saften.

Ett annat exempel är att eleven ställer upp en uträkning såsom

5,2
4

10
= 5,2

6

15
=

Här eleven har eleven räknat ut proportionen och sett att safternas proportioner är lika och
därmed smakar de lika.
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A3. Additiv

Eleverna här använder sig av saftmängden för att addera denna upp till vattenmängden. Jag
visar genom ett exempel

E: Ja. ……….. Men vänta här, de borde ju smaka lika mycket jordgubb i den här.
I: Och varför det?
E: Jo, jag tänkte så här. 3 + 3 är 6 och sen är det en tredjedel till. Och 6 + 6 är 12 och sen en tredjedel till
liksom. Eller jag vet inte. Så tänkte jag.
I: Och vad kommer du fram till då?
E: Att det är lika många delar.
I: Så safterna smakar lika mycket?
E: Ja, precis
I: Så då tänkte du alltså att 3 + 3 och så upp till 7 är det ytterligare en tredjedel.
E: och så är det en tredjedel kvar när man tar 6 + 6. (E3)

Eleverna inom denna grupp adderar alltså saftmängden efter hur många hela saftdelar samt
delar av saftdelar som motsvarar vattenmängden.

Jag identifierade alltså tre grupperingar inom A-tänkandet. Det fanns ytterligare en
lösningsstrategi som inte var representerat mer än en gång och därav har jag inte benämnt den
som en grupp.

Denna lösningsstrategi grundar sig i tanken kring en gemensam faktor. Eleven letar efter en
gemensam faktor inom varje receptblandning och utifrån denna tar eleven reda på hur safterna
smakar i förhållande till varandra. Så här

E: Här är lika starka.
I: Och hur ser du det?
E: För om man tar 6 dividerat på 3. Då blir det 2. Och så om man tar…… Varje två delar saft tar man fem delar
vatten.
I: Så du tar…..
E: Tar jag fyra delar….. Om man delar fyra på två så blir det två…….Näe….. Om man tar två plus två delar
så blir det fem delar vatten plus fem delar vatten. Och här är det sex delar och då tar man 2 plus 2 plus 2 och det
blir 15 delar vatten eftersom man tar 5 plus 5 plus 5. Om du förstår hur jag menar…..
I: Jag förstår precis. (E2)

Eleven skapar sig en gemensam faktor som är ”för varje två delar saft tar man fem delar
vatten”. Utifrån detta avgör hon om safterna smakar lika eller inte. Man skulle möjligtvis
kunna sortera in detta lösningsförslag under A3, men jag tycker att den skiljer sig så markant
ifrån de övriga svaren i gruppen A3. Detta svar är alltså inte likt någon av grupperingarna
inom A-tänkandet.



26

5.2.2 B-tänkande
B-tänkandet är mest representerat vid lösandet av uppgift 1 och uppgift 2. Det totala antalet
svar som jag analyserat som B-tänkande är 16. Det går ej att göra några generella
grupperingar men utifrån det material jag har samlat in har jag hittat två grupper. Generellt
var det svårare att identifiera dessa grupperingar i jämförelse med A-tänkandets.

1. Kvalitativ jämförelse (>, <)
2. Hur många gånger saften går i saften.

Precis som i föregående redovisning ger jag exempel inom varje grupp. Jag kallar grupperna
för B1 och B2 enligt listan ovan.

B1. Kvalitativ jämförelse

Inom denna kategori har jag samlat de elevsvar som uppvisar en kvalitativ karaktär, d v s de
jämför de ingående siffrorna och uttrycker sig med ord som ”större än” och ”mindre än”.
Elevsvaren kunde se ut så här

E: mm, Saras saft smakar mest jordgubb. Bara för att det…. Hon eller Anders späder ut saften med mer vatten
än vad hon gör. Det är som jag räknat ut det.
I: Så om jag uppfattat dig rätt: Du tittar på hur stora delar vatten det är och jämför hur mycket vatten Sara och
Anders har?
E: ja, emot hur många delar……..
I: saft?
E: ja och eftersom de har lika mycket så blir det mindre utspätt hos Sara.
I: mm (E2)

Eller så här

E: Ja, hennes saft smakar mest jordgubb.
I: mm, Saras saft. Och hur tänkte du då?:
E: Eftersom Anders, han delar ju lika många delar saft med mer vatten. Med 8 delar vatten istället för 6 delar
vatten. Då måste hans smaka mindre jordgubb. (E4)

Och ytterligare ett exempel

E: Okej.
E: Men då. För där är det såhär 4 delar med saft och 6 delar med vatten. Och det är ju också 4 delar saft med 8
delar vatten. Då måste den ( pekar på Sara) smaka mest saft. Eftersom den är mindre vatten man blandar upp
det i.
I: ja.
E: Det blir ju mer saft där….
I: Totala mängden menar du.
E: Ja, men den måste smaka mer eftersom man inte blandar upp den med lika mycket vatten.. (E6)

Här jämför eleverna kvalitativt siffrorna med varandra. Många uttrycker sig så att ”Anders har
mer vatten” eller ”Sara har mindre vatten”. Eleverna gör alltså en kvalitativ jämförelse där en
av personerna i uppgiften har mer, eller mindre, vatten / saft.
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B2. Hur många gånger går saften i saften

Denna grupp innehåller de lösningsstrategier där eleverna har jämfört saftmängderna med
varandra – hur många gånger går saften i ena personens recept i den andra personens
saftmängd. Nedan finns ett par exempel som representerar gruppen B2.

I: Det är samma typ av uppgift. Jag har bara bytt ut värdena.
E: Okej. Smakar lika mycket. Det som att….. det blir dubbelt så mycket, Anders blandar ut sin dubbelt så mycket
saft som Sara gör. Och därför… Sara har ju 3 delar, eller 3 delar saft och Anders har 6 delar saft. Och Sara
späder ut med 7 delar vatten och Anders med 14 delar vatten. Så det blir dubbelt fast lika mycket.
I: ja, just det. Du tittar på hur mycket saft de har och jämför det. Och så tittar du på hur mycket vatten de har
och jämför det. Stämmer det?
E: Ja.
I: Och då ser du att saften smakar lika mycket. (E2)

Nästa exempel

E: Smakar lika mycket.
I: Smakar lika mycket?
E: därför det är dubbelt av båda.
I: mm. Då tar jag det igen… Du tittar alltså på hur sara, hur mycket saft sara har…
E: mm sen kollade jag mot Anders han hade dubbelt så mycket. Sen kollade på vattnet och det var också dubbelt
så mycket.
I: mm och då kommer du fram till att de måste smaka lika mycket. (E5)

Det sista exemplet

E: Jag skrev att saften smakar likadant.
I: mm
E: För om man dubblar det här då blir det 6 och dubblar man det blir det 14. För så smakar saften likadant.
I: Ja, just det. Så du tittar på hur mycket saft Sara har och jämför det med Anders.
E: ja.
I: Och ser att det är dubbelt så mycket.
E: då är det liksom dubbelt så mycket vatten (E10)

Eleverna har i ovanstående exempel har jämfört de båda personernas saftmängder och uttalar
hur många gånger de båda saftmängderna går i varandra. Om man tillämpar detta på uppgift 2
kan man schematiskt förklara det så här

3 • _ = 6

7 • _ = 14

Jag har alltså tolkat uttalanden såsom ”dubbelt så mycket”, ”jag dubblar” som att eleverna
tänker såsom i den schematiska förklaringen ovan. Jag har inte uppfattat det som att eleverna

utför en division 
3

6  utan jag finner det mer troligt att de sökt 2:an från att de sett att 3 • 2 blir

6 (multiplikationstabellkunskap). Jag har vidare inte heller tolkat uttrycket dubbelt så mycket
som att eleverna räknar 3 + 3 för att då se att det blir 6.



28

De ovanstående var de två grupper jag kunde identifiera inom B-tänkande. Men precis som
inom A-tänkandet finns det också andra intressanta strategier som jag inte kunnat placera in i
någon av grupperna B1 eller B2.

I ett av fallen har eleven ifråga adderat den ena saftmängden så många gånger att den uppnår
den andra personens saftmängd. Jag låter exemplet tala för sig.

E: De smakar väl lika mycket.
I: mm, hur kommer du fram till det? Hur tänker du då?
E: Jag tänker lite komplicerat, men jag tänker såhär…. Att liksom 3 + 3 är 6 +1 på något sätt. Eller…
I: Fortsätt berätta..
E: Ja, och 6 här. Näe jag vet inte. Det är svårt. Jag vet inte jag bara tänkte att de borde vara lika. 7…. det är
liksom dubbelt så mycket hela tiden. 3+3 är 6 och 7+7 är 14. Det är ju såhär liksom det plus det en gång till
såhär. Då borde det smaka lika mycket. Bara att det där blir dubbelt så mycket.
I: Det blir dubbelt så mycket saft i den.
E: Fast de smakar lika mycket. (E6)

Även i detta exempel uttrycker eleven sig med ”dubbelt så mycket” men skillnaden här är att
eleven uttryckligen uttrycker sig additiv. Detta var faktiskt den enda som använde sig av en
additiv metod inom B-tänkande.

Ytterligare en strategi uppvisar en metod som jag inte identifierat hos någon annan. Jag
redovisade detta svar även under de olika uppgiftsredovisningarna och jag kan inte finna
något liknande mönster i något svar.

E: Jag tror att de smakar lika mycket.
I: Och nu kommer den svåra frågan.
E: mm. Jag vet inte men om man skulle blanda….. Om man skulle dubbla 4 delar blir det 8 delar om du skulle
dubbla 10 delar blir det 20 delar. Jag kanske tänker lite långsökt men i alla fall. Då skulle det smaka lika mycket
bara att det blir mer. Och det här är mittemellan. Om man tar mellan 4 och 8 är 6 och mellan 10 och 20 är 15.
Så då borde det också smaka lika mycket i så fall eftersom det är samma mängd, eller motsvarande.
I: Jämför du Saras delar saft men Anders delar saft????      Nej, egentligen hittar du på en tredje person.
E: Ja
I: Så du hittar på en tredje mängd saft.
E: Ja.
I: Med utgångspunkt i Saras och får det till 8 delar saft och då blir det 20 delar vatten.
E: mm
I. Och då ser du att Anders är mittemellan dom och då tänker du att det också måste smaka lika mycket.
E: ja. (E9)

5.2.3 Tankesätt som leder till ett felaktigt svar.

Under intervjuernas genomförande är det ett antal elever som gett ett felaktigt svar. Först
tänkte jag ignorera dessa i min studie eftersom de inte bidrar till att analysera hur man löser
proportionalitetstal men efter noga övervägande insåg jag att detta är också exempel på hur
man löser proportionalitetsuppgifter och alltså en del av mitt syfte. I tabell 1 (sid 23), som
visar en översikt av intervjusvaren, motsvaras O-markeringarna av de svar jag här kommer att
behandla. Det visade sig att det var ofta en och samma elev som uppvisade genomgående
samma lösningsstrategi. De olika tankesätten är inte grupperingar utan uppfattningar som min
studie innehöll. Jag har benämnt de som; felaktig slutsats, skillnad, kompensation.
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En elev resonerar sig fram på rätt sätt men gör sedan en felaktig tolkning av sin uträkning.

E: jo, Saras smakar mer för att…..
(läraren knackar på dörren och vill ha tillbaka nyckeln)
E: här är liksom typ den här går 2 gånger och då blir det 2 kvar och här går det också 2 gånger men här blir det
3 kvar.
 I: Tittar du på hur många gånger saften går i vattnet? Eller? Var får du fram 2 gånger?
E: det är så svårt att förklara.
I: Jag förstår det, jag försöker förstå hur du har gjort….. Du har alltså tänkt hur många gånger saften går i
vattnet och då ser du att det går 2 gånger i den. Och så blir det två över?
E: ja..
I: för 2 gånger 4 blir 8 och så blir det två över.
E: mm
I: och i den har du tagit 6 gånger 2 och får det till 12 och sen är det 3 över till 15. Är det så du tänker?

(E8)
Som synes har eleven ett resonemang som borde leda henne till rätt svar men hon ser resterna
i förhållande till helheten utan bara som siffror. Om hon hade kommit fram till rätt lösning
hade detta varit ett exempel på ett A-tänkande.

En annan elev har genomgående behandlat uppgiften som en additions eller subtraktions
uppgift,  d v s de tar ut skillnader mellan de olika ingående talen, istället för att räkna ut en
proportion. Detta kan ske både (1) inom varje person (eleverna räknar ut skillnaden mellan
varje persons vatten- respektive saftmängd) eller (2) mellan varje person (eleverna räknar ut
skillnaden mellan de bådas saftmängder och jämför det med skillnaden mellan de båda
personernas vattenmängder). Nedan finns exempel på de båda sätten

(1)
E: Jag tror att den översta skulle smaka mest.
I: Jaha. Och hur tänker du då?
E: Jag vet inte. Ingen aning faktiskt. Jag bara tänkte att det ser mindre ut.
I: Och vad jämförde du med då?
E. Jag jämförde 4 och 12. Hur mycket det skiljde mellan dom.
I: jaa
E: Och sen hur mycket det skiljer mellan 6 och 16.
I: Ja just det. Hur mycket skiljde det mellan 4 och 12? Vad fick du ut då?
E: 8
I: mm
E: Och sen är det 10. Jag vet inte riktigt vad svaret skall bli.
I: Näe, jag kan tyvärr inte säga det heller.
E: Men jag håller nog på den översta.
I: Att Saras saft smakar mest jordgubb. För att det skiljer 8 däremellan och 10 där.
E: Ja (E5)

Den andra typen av resonemang

(2)
E: Den vara svårare.
I: Varför var den svårare.
E: Jag vet inte. Eller så här; man kan inte jämföra på samma sätt, man kan inte komma fram till nåt. Man måste
tänka mer det kommer inte lika logiskt på en gång. Man kan ju tänka så här det här är ju två delar mer än där
och det här är också två delar mer än där. Så egentligen kanske de borde smaka lika mycket.
I: Då jämför du hur mycket saft Anders har med Sara och ser att det är 2 delar mer och 2 delar mer vatten har
Anders också eller?
E: Näe, han har ju 4 delar mer. Då borde ju det smaka mest(Saras). Eftersom han har mer vatten.. Eller jag vet
inte.
I: mm, så du jämför hur mycket vatten Anders har och jämför det med Saras vatten och ser att det är fyra…
E: mm att han har mer vatten
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I: Och då säger du att Saras smakar minst.
E: Näe, att hennes smakar mest. (E5)

En annan elev har konsekvent försökt att göra en kompensation. Han / hon försökte helt
enkelt att göra om den ena personens saftmängd så att den blev lika som den andres. När
eleven räknat ut skillnaden saften emellan lades samma mängd på vattenmängden och sedan
gjordes en jämförelse där eleven i fråga tittade på siffrorna och utifrån dessa avgjorde vilken
saft som smakade mest. Nedan finns intervjusituationen

E: Jag prövar bara lite..
I: Ja, du får gärna skriva. Det gör inget.
E: Jag tror att …. Anders saft smakar mest jordgubb.
I: Och hur tänker du då?
E: Men jag tänker så här. 3 delar saft med 7 delar vatten. Det blir ju.. om vi skall….  om vi skall jämföra med
Anders så har han 3 delar mer saft. Så om man lägger till 3 till 7 så blir det 10. Så då blir det ju 6 6 och 10 14
och då är det ju i alla fall Anders som har… nej Sara smakar mest jordgubb. För hon har mindre vatten.
I: Så du jämför hur mycket saft de har och ser att Anders har 3 delar saft mer. Och då tänker du om du skulle
göra om Saras saft till 6 delar saft skulle det bli 10 delar vatten.
E: ja
I: och då ser du att hon har mindre vatten och då smakar hennes mest. (E7)

Ytterligare ett exempel från samma elev, men en annan uppgift

E: Jag tror Saras saft smakar mer jordgubb.
I: Och hur tänker du då?
E: Då tar jag, jämfört med Anders saft så har hon…. han 6 delar saft och hon har 4 delar saft. Då är det ju
alltså 2 delar saft..
I: emellan
E: Emellan ja. Då tänkte jag om jag lägger till 2 delar så det blir lika då. Så lägger jag till 2 till Saras 12 delar
vatten så blir det 14. Men då är det i alla fall Sara som har mindre vatten så det smakar mer jordgubb.

(E7)

5.2.4 Sammanfattning

I del 2 har jag ytterligare grupperat de tankeformer jag tidigare redovisat (A resp B). Jag har
dessutom identifierat olika uppfattningar inom det tänkande som leder till felaktiga svar. Att
jag numrerat av de olika grupperna inom tankeformerna har inget med någon rangordning att
göra.
Man kan se jämförbara grupper främst inom A- och B-tänkandet. Grupp A1 och B2 innehåller
samma resonemang bara inom olika huvudkategorier. Som jag tidigare belyst är det svårt att
dra några generella slutsatser. Det enda man kan säga är att dessa lösningsstrategier förekom i
den studie jag genomfört.
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6. Diskussion

6.1 Resultatet
Den forskningslitteratur som använts som grund för mitt examensarbete visar att det finns en
struktur vid lösandet av proportionalitetsuppgifter. Beroende på vem som står bakom
forskningen benämns den som A- och B-tänkande eller between- within.
I min undersökning har jag kunnat identifiera liknande tankeformer som tidigare forskning
kommit fram till. Jag har valt att följa Lybecks benämning; A- respektive B-tänkande.
Anledningen till detta är att jag kommit i kontakt med dessa benämningar tidigare under min
lärarutbildning. Jag har inte kunnat identifiera lika många kategorier som tidigare forskning
och det har ju sin naturliga förklaring i underlaget för undersökningen där jag i min
undersökning har 40 svar att analysera.
Jag anser att indelningen i A resp B i vissa fall är bristfällig och något snävt definierat. Det
har lett till att jag ifrågasätter om A- och  B-tänkande är allenarådande. Denna tanke dök
bland annat upp när jag fick elevsvar som byggde på att saft resp vattendelen summerades.
Karplus gruppen har inte haft några sådana lösningsförslag , eller endast ett fåtal, i sin studie.
Personligen tycker jag att de svarsalternativen inte är helt lätta att, men dock inte omöjliga,
indela i Karplusgruppens och Lybecks forskning och kanske borde ytterligare en dimension
finnas med. Lamon (1994) studie visar att de elever som tidigare inte stött på begreppet
proportionalitet använder sig av ett resonemang kring enheter och normaliseringar. Kanske är
detta den dimension jag saknar?
Man kan se likheter vid de indelningar av grupper som jag gjort vid A- resp B-tänkande. De
grupper jag identifierat överensstämmer till viss mån i de Lybeck och Karplusgruppen gjort.

Jag har valt att lyfta ut de tankesätt som leder till ett felaktigt svar i en egen kategori. Detta
har jag gjort för att rikta särskild uppmärksamhet på den grupp som, med vissa undantag, inte
uppvisar någon förmåga att tänka i proportioner. Felaktiga tankesätt är tidigare dokumenterat
(Karplus m fl 1983) och Kaput & West (1994) anser detta felaktiga sätt vara någon slags
fraktion av uppräkningsmetod (build-up process). Uppräkning är i sig en ofta använd metod
för lösandet av proportionalitetsuppgifter (Lamon 1994). Metoden innebär att man gör en
koordinerad uppräkning av de ingående enheterna. Jag visar med ett exempel.

För sju uppsättningar bestick finns det fyra tallrikar.
Hur många bestick har du när det är 20 tallrikar?

För sju bestick har jag fyra tallrikar.
För 14 bestick har jag åtta tallrikar.
För 21 bestick har jag 12 tallrikar.

O s v.

Om man istället använder sig av den felaktiga användningen av uppräkningsteorin antar
eleven att eftersom det skiljer tre enheter i den första relationen måste det även skilja tre
enheter när det är 20 tallrikar alltså 23 bestick (Kaput & West 1994).

Under intervjuerna upplevde jag att räkneförmågan satte stopp för vissa elever. De var på väg
att räkna ut uppgiften på ett visst sätt men de bromsades upp och valde istället en annan väg.
Anledningen till detta tror jag är att de känner sig osäkra på räknesättet, främst gäller detta
division. Istället för att genomföra en division använder man sig av multiplikation eller
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addition. Jag hade inte velat ha några lättare räkneuppgifter men det är intressant att se att
division sätter käppar i hjulet för många. Är det bristande räkneförmåga eller brist i förståelse
när elever svarar att de inte kan?

Min studie bygger på intervjuer av 10 elever vilket gör att jag inte kan generalisera resultatet
över kön, ålder eller inneboende kunskaper och det är heller inte min avsikt med studien.

Vad kan ha påverkat resultatet?

Utformningen av de uppgiftspapper jag lät eleverna läsa ifrån och frågorna i sig har
naturligtvis inverkan för studien eftersom de är underlag för intervjuerna som ligger till grund
för min analys. Om man börjar med uppgiftspappret så har jag undrat i efterhand över hur stor
betydelse uppställningen av talen har för elevernas tankestrukturer. Nu hade jag ställt de båda
ingående personernas saft- resp vattenmängd direkt under varandra. Skapar detta då en större
chans att eleverna svarar i B-form? Om jag hade skrivit Saras och Anders ingredienser i en
mening direkt efter varandra, hade det då gjort uppgiften svårare? Ett annat alternativ hade
varit att skriva Saras och Anders respektive saftmängd i en mening samt Saras och Anders
vattenmängd i en mening. Hade detta då lett eleverna till ett A-tänkande? Att svara på
huruvida uppgifternas uppställning hade lett in eleverna på ett eller annat tänkande är ett
examensarbete i sig, dock får man inte bortse från dess betydelse i sig. I mitt fall kan
uppgifternas uppställning mycket väl lett till att eleverna i större utsträckning letts till ett B-
tänkande eftersom saftmängderna står under varandra. Huruvida detta antagande är sant eller
inte kan jag inte uttala mig om.

Ytterligare en påverkan på intervjusituationen kan det faktum att jag var bekant med fem av
intervjupersonerna redan innan haft. Jag hade nämligen träffat dessa tidigare under min
slutpraktik. De övriga fem i studien var för mig helt okända. Detta kan ha inverkat på
resultatet med anledning av att hälften av eleverna känner mig och kanske lättare förstår mig
precis som jag möjligtvis lättare förstår dom.

Vid intervjuer blir det ofta så att som man frågar får man svar. Och med det menar jag att hur
jag har ställt frågorna kan ha haft inverkan på hur eleverna svarar, vilket kan resultera i att
svaren är väldigt snarlika. Om jag som intervjuare ställt frågorna på ett annorlunda sätt hade
kanske en större variation av svar uppkommit.

6.2 Arbetets uppläggning

Jag tycker att jag har fått en bra träning av att intervjua som metod och funnit en bra mall för
genomförande av liknande studier också i min framtida lärarroll. Det jag har blivit medveten
om är att intervjuer som data är tidskrävande. Att planera och genomföra och att senare
analysera resultatet har säkert tagit 50 % av tiden för examensarbetet. Det har varit
tidskrävande men enormt roligt.
Om jag hade gjort en sådan här undersökning igen skulle jag försöka att använda mig av fler
intervjupersoner så att jag hade ett större underlag för kategoriseringar. Jag är dock medveten
om att denna studie då inte skulle hålla ramen för ett examensarbete längre. Det hade också
varit spännande att i större utsträckning se hur uppgifternas konstruktion påverkar elevers sätt
att tänka.
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6.3 Ur lärarsynpunkt

Det är viktigt att vara medveten om hur elever tänker. Detta arbete jag genomfört visar lite på
bredden av tänkande bara inom ämnet matematik och proportionalitet. Hur skall man då som
lärare gå tillväga i sin undervisning.
Ja, begreppet individualisering passar in alldeles utmärkt här. Som lärare behöver jag ta reda
på hur var och en av eleverna tänker i olika situationer.
Inom matematikämnet tänker jag mig att när eleverna behöver hjälp på någon fråga ställer jag
en  fråga tillbaka; Ja, hur har du tänkt? Utifrån elevens egna tankesätt kan jag sedan försöka
hjälpa dem. Det hjälper knappast att förklara med mina tankestrukturer om eleven har en helt
annan tankestruktur. Här är också ett utmärkt tillfälle att kunna rätta till eventuella
missuppfattningar som i övriga undervisningssituationen inte är så tydliga. För att undvika
missuppfattningar är det dessutom viktigt att lyfta fram elevernas egna uppfattningar i själva
undervisningen. Eleverna kan då förädla och utveckla sina uppfattningar allteftersom de blir
medvetna om motsägelser i det egna tänkandet.
Hur skall man då angripa proportionalitet som begrepp? Det finns många bra idéer och tankar
kring detta. Att använda sig av ”vägen över ett” är en av de lösningar som provats. Jag tycker
dock att det är ett alternativ lösningsförfarande och inte en grundläggande strategi för
proportionalitetsproblem. Vid svårare proportionalitetsuppgifter kan det vara lika svårt för
eleven att hitta enheten ett som att lösa uppgiften via en direkt proportion. Då är det viktigare
att eleverna utvecklar en förmåga att själva kunna identifiera enheter.
Jag tror att vägen till en förståelse för proportionalitet är laborativ och träning med variation.
Del och helhet är givetvis av stor vikt för att förstå proportioner. Att lära eleverna att en helhet
är uppbyggt av delar. Antalet delar är beroende av storleken på delen. Ju mindre delar desto
fler för att fylla helheten. Här kan man utnyttja mycket laborativt material. Man kan använda
sig av cirkeln och dela upp den i delar, lära sig känna igen delar och kunna namnge dem. Man
kan använda sig av cuisenairestavar där man bygger upp helheter utifrån delar. Att vika
papper är också konkret och bra övning att se helheter och delar ( Behr m fl 1992).
För att träna sig att lösa proportionalitet måste vara undervisningen vara varierad och
representera olika sammanhang. Eleverna måste se att proportionalitet inte bara är en viss typ
av tal eller att det bara finns i vissa situationer. Detta kanske resulterar i att den lösningsmetod
eleverna använde sig av i en uppgift inte fungerar i nästa beroende på att deras
lösningsstrategi inte är fullfjädrad. Vi lärare behöver ge eleverna möjlighet att utveckla alla
fjädrarna.
Jag tror också att det är viktigt att man jobbar med enheter och vad de innebär. Ta exemplet
med en proportion som koncentration. Vad innebär ordet koncentration egentligen? Att
lösandet av uppgifter inte bara är numerisk, att räkna med siffrorna, utan det är också en
relation mellan två variabler. Att kilopris är en variabel som är beroende av två andra
variabler; antal kilo och kostnaden. Att prata matematik får inte glömmas bort, det är av
yttersta vikt. Man kan ta exempel från det vardagliga livet och belysa det matematiska i
språket och skriften.

Givetvis är det viktigt att jag som lärare är medveten om hur jag själv löser olika problem så
jag kan hjälpa eleverna att finna sin problemlösningsstrategi. Den som själv besitter en
förmåga att analysera sina egna tankar, har större möjlighet att analysera även elevernas
tankar.

Jag har valt att lyfta ut de tankesätt som leder till ett felaktigt svar just för att dessa kanske
kräver den största uppmärksamheten. Jag som lärare har en viktig uppgift att lära eleverna hur
man behandlar proportionalitet men även att visa dessa elever varför deras tankesätt leder dem
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fel. Om man som lärare inte utgår från elevernas egna tankar är de svårt för dem att förstå vad
som är fel med deras tankesätt.

Som jag påpekat tidigare är proportionalitet grunden för många begrepp inom naturvetenskap
och då kanske framförallt fysik och kemi. Matematik är verktyget för lösandet av många
fysikaliska fenomen. Därav förstår man vikten av att vi som lärare förstår hur elever tänker
om proportionalitet för att kunna hjälpa eleverna att förstå, inte bara matematik utan även de
naturvetenskapliga teorierna som råder i deras begreppsvärld.

6.4 Slutord
Jag har genomfört en studie i hur elever tänker om proportionalitet. Jag har inhämtat
kunskaper kring detta område genom att läsa en del litteratur. Att det fanns en sådan variation
i hur barn tänker om ett matematiskt begrepp hade jag inte kunnat föreställa mig. Det har
blivit särskilt tydligt för mig genom den intervjustudie jag genomfört. Denna studie har gjort
att jag känner ett ännu större ansvar för att som lärare lyssna och ta reda på hur elever tänker
och utifrån det hjälpa eleverna till förståelse.
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Saftproblem 1
Sara och Anders skall blanda jordgubbssaft. Vems saft smakar mest jordgubb,
eller smakar saften lika mycket jordgubb?.

Sara blandar 4 delar saft med 6 delar vatten.
Anders blandar 4 delar saft med 8 delar vatten.

Du kan använda resten av papperet att skriva dina uträkningar.



Saftproblem 2
Sara och Anders skall blanda jordgubbssaft. Vems saft smakar mest jordgubb,
eller smakar saften lika mycket jordgubb?.

Sara blandar 3 delar saft med 7 delar vatten.
Anders blandar 6 delar saft med 14 delar vatten.

Du kan använda resten av papperet att skriva dina uträkningar.



Saftproblem 3
Sara och Anders skall blanda jordgubbssaft. Vems saft smakar mest jordgubb,
eller smakar saften lika mycket jordgubb?.

Sara blandar 4 delar saft med 12 delar vatten.
Anders blandar 6 delar saft med 16 delar vatten.

Du kan använda resten av papperet att skriva dina uträkningar.



Saftproblem 4
Sara och Anders skall blanda jordgubbssaft. Vems saft smakar mest jordgubb,
eller smakar saften lika mycket jordgubb?.

Sara blandar 4 delar saft med 10 delar vatten.
Anders blandar 6 delar saft med 15 delar vatten.

Du kan använda resten av papperet att skriva dina uträkningar.
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1. Bakgrund

Matematik är ett mångfacetterat ämne. Det är upp till oss lärare att ge ämnet ett levande
innehåll som engagerar elever. Dessutom är en förutsättning att vi som lärare möter eleverna
på deras sätt, med deras tankestrukturer, för att kunna engagera och hjälpa dem att förstå. Som
lärare behöver vi lägga ner mycket energi på att förstå hur elever tänker och jag tror att det är
här vi har nyckeln till ett framgångsfullt lärande. Kommunikation grundar sig i ömsesidig
förståelse.

Med dessa tankar som utgångspunkt fann jag det självklart att skriva mitt examensarbete inom
matematik och med en inriktning på hur elever tänker. Anledningen till att det blev
proportionalitet och barns tankar om detta beror på att proportionalitet är ett centralt begrepp
inom såväl matematik som naturvetenskapliga ämnen, där densitet, medelhastighet och
koncentration är exempel på sådana.

2. Syfte

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur elever tänker vid lösandet av
proportionalitetsuppgifter. Jag använder mig av intervjuer som datainsamlingsmetod.
Intervjuerna analyseras för att kunna identifiera tankar och begreppsbilder kring
proportionalitet. Mina frågor kan sammanfattas i två punkter

• Hur resonerar elever när de löser proportionalitetsfrågor?
• Är det möjligt att urskilja olika tankestrukturer?
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3. Litteraturstudie

Under litteratursökningen inför detta examensarbete uppmärksammade jag att det finns
mycket skrivet om funktioner i allmänhet men ej proportionalitet i synnerhet. Jag har hittat
och läst en del forskning kring ämnet och här har jag försökt sammanfattat denna.

3.1 Internationell forskning

3.1.1 Inhelder & Piaget
Den forskning som Inhelder och Piaget genomförde (Inhelder & Piaget, 1958) var primärt inte
en proportionalitetsundersökning utan en generell undersökning där utveckling av logiskt
tänkande stod i centrum. Bland de frågor som behandlades fanns ett par som bygger på ett
proportionalitetstänkande. Den teoretiska grunden för forskningen är Piagets utvecklings-
stadier4 (Imsen 1992). Inhelder & Piaget (1958) koncentrerar sig i denna studie på de två
senare stadierna.

Urvalsgrupp
Underlaget för undersökningen var barn i varierande ålder. Sammanlagt intervjuades över
1500 personer.

Genomförande / Resultat
Forskarna lät ett antal personer i olika åldrar berätta om hur de förklarar olika fysikaliska
företeelser exempelvis jämvikt och skuggprojektion. Deras svar analyserades och utifrån
intervjupersonernas svar föll de in i olika utvecklingsgrupper som forskarna benämnde nivå 1,
nivå 2 samt nivå 3. Nivåerna delades också i vissa fall upp i undergrupper, A och B. I och
med detta nivågrupperade man även inom nivåerna. Detta gjordes i vissa fall och i andra inte.
Forskarna fann att de yngre personerna i studien (upp till 7-8-år) föll inom nivå 1 som
representerar den grupp med minst utvecklat logiskt tänkande. I nivå 2 fanns 7-8 till 11-12
åringar och i den grupp med mest utvecklat logiskt tänkande (nivå 3) finns de som var 11-15
år. Detta menar forskarna visar att teorin om utvecklingsstadier bevisas även inom logiken.
Skillnaden mellan barn och vuxna menar de är att barn inte kan tänka längre än deras
utveckling tillåter dem medan vuxna däremot kan utnyttja en stor variation av scheman för att
lösa logiska uppgifter.

3.1.2 Karplusgruppen
Karplus, Pulos och Stage är en amerikansk forskargrupp som studerat proportionalitets-
tänkande hos ungdomar (Karplus m fl, 1983).

                                                                
4 Piagets fyra huvudperioder eller stadier; Sensori- motoriska perioden (0-2 år), den pre- operationella perioden
(ca 2-7 år), konkret- operationella perioden (7-11 år) samt formellt- operationella perioden (från ca 9 år och
uppåt).
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Syfte
Syftet med studien var att studera de strukturer eleverna använde sig av vid lösandet av
uppgifter samt att kategorisera dessa. Studien genomfördes med ett könsperspektiv och
forskargruppen var även intresserade av i vilken utsträckning eleverna använder sig av ett
proportionalitetstänkande.

Hur var uppgifterna konstruerade
Karplusgruppen använde sig av en uppgift som bestod av ett ”saftproblem” där
proportionalitetstänkande var en förutsättning för att kunna lösa uppgiften. De
ställningstagande som stod bakom forskningsgruppens val av fråga var många. Den främsta
anledningen var att de ville ha en uppgift som liknande den som Noelting (1980) (i Karplus m
fl 1983) använde sig av i sin rapport. Detta för att jämförelser skulle kunde göras mellan
forskargruppernas båda undersökningar.
Uppgiften i sig handlade om två personer som blandar saft med en given mängd av socker och
en given mängd citronjuice. Intervjupersonerna (elever i 6th och 8th grade5) fick sedan besvara
frågan om vilken av blandningarna som smakade sötast eller om blandningarna skulle smaka
likadant? Till exempel skulle uppgifterna kunna se ut så här:

”John blandar 4 skedar med socker med 6 skedar citronjuice medan Mary blandar 10 skedar
socker med 15 skedar citronjuice. Kommer blandningarna smaka likadant?”

Det väsentliga i frågan är inte mängden av ingredienserna i juicen utan koncentrationen av
den och detta kräver ett proportionalitetstänkande.

Genomförande
De frågor som ställdes innehöll två testexempel och åtta analysgrundande exempel som alla
varierade i de olika antal skedar av varje slag som skulle blandas. Medvetet valde
forskargruppen att låta proportionerna vara lika i de första fyra exempel medan de resterande
fyra exemplen representerades av icke proportionella lösningar. Uppgifterna behandlades i ca
15 minuter i slutet av en 30 minuters intervju och spelades in på kassettband. De intervjuade
fick använda papper och penna att anteckna på. De frågor som ställdes vid varje intervju var
dessa:
5. Vems juice är sötast, eller kommer de smaka likadant?
6. Hur kom du fram till det svaret?
7. (Om svaret var att blandningarna smakar olika) Hur mycket skall X tillsätta för att

blandningarna ska smaka likadant?
8. Förklara hur du har tänkt?

Urvalsgrupp
Undersökningen utfördes på 120 personer där hälften var flickor och hälften var pojkar. Dessa
120 var dessutom från olika åldersgrupper. Hälften gick i 6th grade och hälften i 8th  grade.

Resultat
Svaren på punkt 2 och 4 (se ovan) kategoriserades utifrån hur eleverna tänkt och
forskargruppen delade in svaren i fyra skilda svarskategorier;

                                                                
5 Motsvarar i svenska utbildningsväsendet år 5 och 7.
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I (incomplete, illogical) – gissningar, ”vet inte”, ofullständiga försök till lösningar
Q (qualitative) – en kvalitativ jämförelse de fyra givna data emellan. Använder sig av
begrepp som mindre än, mer än.
A (additiv) – här används de givna data för att beräkna och jämföra skillnader och / eller
rester
P (proportional) – använder sig av data för att proportionellt räkna ut och jämföra
proportioner, ev med räknefel.

Kategori A och P fick de flesta utfallen av svaren. Vid den senare analysen fann forskarna att
de fyra första exemplen i deras studie (som gav en proportion som var lika) gynnade ett
tänkande inom kategori P, d v s att eleverna använde ett proportionalitetstänkande.
Vid de senare fyra exemplen använde sig de flesta eleverna istället av ett tänkande inom
kategori A alltså en additiv lösningsmetod. De övriga två kategorierna, I och Q, användes i
ungefär samma utsträckning oberoende om proportionen var lika eller inte. Karplusgruppen
förvånades över varför inte kategori I och Q ökade i användning med ökad svårighet på
uppgifterna. Istället kunde forskarna klart se att användningen av kategori A ökade vid en
lägre användning av kategori P. Av de olika svarsalternativen användes kategori A och P i 60-
70 % av totala antalet svar.

Kategori A och P delades upp ytterligare genom att kategorisera hur eleverna jämförde de
givna data med varandra. Karplusgruppen talar om:
w (within recipe comparison) som motsvaras av ett betweentänkande
b (between recipe comparison) som motsvaras av withintänkande
u (comparison unclassifiable)

Within kan schematiskt förklaras så här

Fråga: Om jag kan sy fem tröjor av sju meter tyg, hur mycket tyg behöver jag då för att sy 15
tröjor?

Antal tröjor Meter tyg
6 7

x 3 x 3
15 x

Jämförelser görs inom tröjantalet och inom antalet meter tyg. Fem multiplicerat med tre blir
femton, därefter använder man sig av trean och multiplicerar den med sju för att få fram
antalet meter tyg som behövs.

Between kan illustreras så här

Fråga: Sju flickor delar på tre pizzor och tre pojkar delar på 1 pizza. Vilka får mest pizza var,
flickorna eller pojkarna?

Antal barn Antal pizzor

7 3

3 1
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Jämförelsen sker mellan antalet barn och antalet pizzor. En relation per person räknas fram för
både pojkar och flickor, sedan görs en jämförelse. Resultatet blir i det övre fallet 3/7 var och i
det undre fallet 1/3 var.

Karplusgruppen drog slutsatsen att withintänkande generellt användes oftare än between-
tänkande. Utifrån deras undersökning såg forskarna en tendens till att eleverna vill använda
ett w-tänkande om de hade ”möjlighet”. Karplusgruppen fastslår att bara för att deras
uppgifter (saftuppgifterna) lockar fram ett w-tänkande betyder inte det att det kan appliceras
på alla uppgifter kring proportionalitet.

Sammanfattning / huvudresultat
Karplusgruppen införde tre huvudstrategier för att lösa uppgifter av proportionalitetskaraktär.
De talar om w (within), b (between) samt u (unclassifiable).
Dessutom identifierar de en tendens att använda sig av ett additivt tankesätt (kategori A) samt
ett proportionellt (P). Dessa två kategorier innefattar 60-70 % av intervjusvaren.
Vidare ser forskargruppen, vid en jämförelse med Noelting, en skillnad i att hans
intervjupersoner ofta lägger samman den totala mängden socker och juice medan
Karplusgruppen endast har ett fåtal elever som gör så. Karplusgruppen fann att within
användes mer frekvent än between oavsett att deras uppgifter representerades både av heltals-
och icke heltalsrelationer. Vid jämförelser med andra forskares (Vergnaud, Lybeck) resultat
drog Karplusgruppen slutsatsen att kontexten, såväl som den numeriska relationen, i
proportionen var avgörande för valet av lösningsstrategi hos studenterna.

3.1.3 Lamons studie
En forskare som också intresserat sig för förhållanden och proportionalitet är Susan J Lamon.
Hon har inte within- och between som utgångspunkt utan enheter och normalisering, vilket
gör att hennes forskning  belyser proportionalitetsproblematiken ur en annan vinkel än
Karplusgruppen (Lamon 1994). Utgångspunkt i enheter förklaras genom att elever skapar en
enhetsfaktor eller en enhetssiffra, att normalisera innebär att man applicerar en tidigare
bestämt enhetsfaktor för att erhålla en begreppsmässig förståelse för ett problem.

Urval
Studien genomfördes i 6th grade och 24 elever deltog i studien. Eleverna hade inte genomgått
någon särskild undervisning i ämnet innan studien gjordes vilket gjorde att forskaren även
kunde undersöka elevernas förförståelse kring proportionalitet och förhållande.

Intervjufrågor
Fem frågor togs fram för att utkristallisera elevernas förmåga att bilda enheter och göra
normaliseringar. Detta är en av de frågor som ingick i hennes studie.
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PIZZAPROBLEMET
Titta på bilderna nedan av barn och pizzor.

Vilka får mest pizza var, flickorna eller pojkarna?
(Lamon, 1994 sid 102)

Frågorna var särskilt inriktade på vissa intressanta angreppspunkter bla elevernas förmåga att
behandla enkla och sammansatta enheter. I Lamons studie ingick även en fråga som skulle
pröva elevernas preferenser för within och between.

Resultat
Lamon kunde se att eleverna hade någon slags förförståelse för proportionalitet, innan detta
behandlats i undervisningen. Hon kunde dessutom se att de elever som hade en tydlig förmåga
att skapa enheter eller göra normaliseringar var mer framgångsrika än de elever som inte har
utvecklat någon sådan förmåga.

Diskussion
Tre fjärdedelar av urvalsgruppen skapade förhållande vid lösandet av uppgifterna och skapade
normaliseringar. Många av Lamons frågor var illustrerade i bild vilket förmodligen, enligt
henne själv, hjälpte eleverna att lösa uppgifterna. Eleverna svarade dock inte med symbolik
utan kvantifierade förhållanden med hjälp av aritmetiska operationer. Vissa av frågorna
visade också att eleverna inte bara var kapabla att skapa enheter utan att de också gjorde
avvägningar vilken enhet som var lämpligast att använda sig av.  Lamon drar slutsatsen att
denna upptäckt motsäger användningen av ”vägen över ett” vid lösandet av proportionalitets-
uppgifter eftersom det kanske inte alltid är det mest naturliga för eleverna. Hon varnar för att
en ”metodisk lotsning” kan leda eleverna in i en återvändsgränd. Lamon uttrycker i sin studie
vikten av att upptäcka begreppet proportionalitet genom att arbeta med konkreta exempel
såsom att para ihop två sorters objekt och skapa förhållande.

Sammanfattning
Lamon konstaterar att det krävs en förmåga att skapa enheter eller göra normaliseringar för att
nå framgång vid lösandet av proportionalitetsuppgifter. Vid hennes studie klarade tre
fjärdedelar av intervjupersonerna att lösa proportionalitetsuppgifter trots att de ej haft någon
genomgång av detta i undervisningen. Eleverna kunde inte bara utföra aritmetiska operationer
utan de kunde också i viss mån avgöra vilken enhet som var den lämpligaste att använda sig
av i de olika uppgifterna. Vad det gäller preferenser för  between och within fann inte Lamon
några tecken på sådana. Eleverna använde sig av enhetsskapande vid lösandet av uppgifterna.
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3.2 Svensk forskning

3.2.1 Lybecks studie
En annan forskare som gjort studier kring proportionalitetstänkande heter Leif Lybeck (1978,
1981, 1986).

Bakgrund / syfte
Bakgrunden till hans undersökning var intresset av att identifiera elevers tänkande när de
bildar storheter såsom densitet, hastighet, resistans, substansmängd och koncentration. Dessa
storheter representerar alla proportionaliteter.

Urvalsgrupp
Lybeck inriktade sin studie kring 16-17 åringar vilka läste N- och T-linjen. Alla elever gick i
årskurs 1.

Uppgifternas konstruktion
De uppgifter han använde sig av var Suarez mätglas- och fjädervågsuppgifter.
Mätglasuppgiften bestod av två delfrågor, båda berörde frågor där en direkt proportionalitet är
nödvändig. Två mätglas (av olika diameter, samma höjd) var uppställda där vattnets höjd i de
olika mätglasen var grunden för uppgiften. Fjädervågsuppgiften bestod i en tabell där fjäderns
utvidgning vid belastning redovisades, uppgiften bestod i 6 delfrågor där de tre sista utökats
av Lybeck från Suarez ursprungsuppgift. I denna uppgift är proportionalitetstänkande en
nödvändighet. I både mätglas- och fjädervågsupppgiften följdes svaren upp med frågor om
hur eleverna tänkte.

Genomförande
Alla uppgifter ställdes individuellt till eleverna. Intervjuerna bandades och analyserades
kvalitativt.

Resultat
Lybeck fann en allmän tankeinriktning i alla elevsvar och han benämner den funktions-
aspekten. Denna ansåg han innehålla kategorierna A och B. Hur eleverna tillämpar det
matematiska instrumentet benämnde han kvantifieringsaspekten, denna innehåller fyra
kategorier, 1-4.

Funktionsaspekten
Längs funktionsaspekten finns utfallen A eller B, där A kännetecknas av att eleverna skapar
en relation emellan de första dataparet (a1,b1) för att sedan utnyttja denna relation i det andra
dataparet (a2,b2). B kännetecknas istället av att en relation skapas mellan det första datavärdet
i de båda dataparen (a1,a2) och denna relation utnyttjas för att erhålla andra dataparet (b1,b2).

För att förtydliga ovanstående används tankeformer för likformig rörelse:

2

2

1

1

t

s

t

s = A-form

2

1

2

1

t

t

s

s = B-form

(ur Lybeck 1986, sid 155)
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Kvantifieringsaspekten
Lybeck fann vidare att samma matematiska instrument, kvantifieringsaspekter, kunde
identifieras hos båda dessa funktionsaspekter (A och B).
Han delade in kvantifieringsaspekterna i fyra kategorier, 1-4:

5. Direkt proportion
Relationen uttrycks som en multiplikation eller en division eller som ett förhållande
(kvot).

6. Proportionell ökning eller minskning
Relationen uttrycks som en (eller flera) addition(er)eller en (eller flera) differens(er)
med hjälp av en (eller flera) (tillväxt-) faktor(er) eller kvot.

7. Relativisering av absolut ökning, minskning eller differens
Eleven inser att ökning, minskning eller differens inte kan vara absolut (se kategori 4),
men lyckas inte kvantifiera i mening 1 eller 2.

8. Kvantifiering genom absolut ökning, minskning eller differens
Relationen ses som en addition, subtraktion eller differens.

Lybeck formulerade alltså ett tvådimensionellt kategorischema (funktion samt kvantifiering)
där alla elevsvar kunde hittas, dock ej i så utförlig form eftersom variationerna inom varje
kategori inte syns.

De olika uppgifternas resultat
• Mätglasuppgiften
Lybeck fann att den dominerande tankeinriktningen var A-form. Vissa kategorier av
kvantifieringsaspekterna utnyttjades inte, eftersom de i stort sett var omöjliga att använda för
den typ av uppgift som representerades.

• Fjädervågsuppgiften
Elevsvaren för denna uppgift har varierat i större utsträckning än vad de gjorde i
mätglasuppgiften. Tankeinriktningen i fjädervågsuppgiften var blandad, med inslag både av
kategori A och B. Dock var det en viss övervikt för B. Denna uppgift skiljer sig ytterligare
ifrån den tidigare med anledning av att två storheter representerades. I mätglasuppgiften var
bara en storhet representerad (vattnets höjd i mätglaset). I fjädervågsuppgiften fanns både
utvidgning och tyngd representerad. Alltså finns här ingen anledning till kvantifiering med
absolut ändring. Detta, menar Lybeck, är anledningen till att denna uppgift ytterligare
minimerade kvantifieringsaspekternas utfall. Fjädervågsuppgiften har bara tre möjliga
kvantifieringsaspekter (1-3). Dessutom faller två andra utfallsrum bort av logiska skäl.

Sammanfattning
Lybecks bidrag till forskningen kring proportionalitet är det tvådimensionella kategorischemat
(funktionsaspekt samt kvantifieringsaspekt) där han formulerar funktionsaspektens
tankeinriktningar som (1) A-tänkande = eleven tänker i en relation mellan två relevanta
variabler och (2) B-tänkande = eleven tänker i en relation mellan enskilda värden inom en
variabel i taget. Kvantifieringsaspekten formuleras i fyra kategorier; Direkt proportion,
Proportionell ökning eller minskning, Relativisering av absolut ökning, minskning eller
differens, Kvantifiering genom absolut ökning, minskning eller differens.
A-tänkandet är, enligt Lybeck (1978), det mest gynnsamma då det är den formen som ligger
till grund för införandet av fysikaliska begrepp som är kopplade till varandra genom
proportionalitetssamband (y = k • x).
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3.3 Jämförelser Karplusgruppen - Lybeck

Karplusgruppen använder sig av uttrycken within och between för att strukturera elevsvaren.
De är långt ifrån ensamma om att använda sig av detta. Tidigare har Noelting, Freudenthal
samt Kurtz använt sig av den förklaringsmodellen. Ett between tänkande syftar på att eleven
jämför mängden vatten och saft inom varje persons blandning först för att sedan jämföra
personerna emellan. Medan ett within tänkande kännetecknas av att eleven jämför
saftmängderna med varandra och sedan vattenmängderna och gör en jämförelse där emellan.
De har även benämnt vissa som unclassified där man helt enkelt inte kunde sorteras in under
någon av grupperna (Karplus m fl 1983).

Lybeck har liknande struktur för sin kategorisering i A- respektive B tänkande. Han har
schematiskt beskrivit den såhär.

A-tänkande B-tänkande

Lybeck benämner detta funktionsaspekten. Ett konkret exempel i Lybecks studier är den så
kallade fjädervågsuppgiften.

Fall 1 Fall 1

Fall 2 Fall 2

Ett A-tänkande representeras då av att inom fall 1 jämföra storheterna längd och massa för att
sedan jämföra det med fall 2. Ett B-tänkande däremot innebär att man först jämför inom de
båda enheterna för att sedan jämföra dessa två tal med varandra.

Lybeck och Karplusgruppen har dessutom ytterligare kategorier i en andra dimension för hur
elever förstår proportionalitet.
Lybeck kallar det kvantifieringsaspekten. Denna har han uppdelat i fyra olika kategorier.
Dessa är (1) direkt proportion (2) proportionell ökning eller minskning (3) relativisering av
absolut ökning, minskning eller differens och (4) kvantifiering genom absolut ökning,
minskning eller differens. Han skriver också att rikedomen av varianter av svar är stor.

Karplusgruppen har också en kategorisering som är liknande Lybecks kvantifieringsaspekt.
De har uppdelat denna i fyra kategorier. Dessa är (I) incomplete, illogical; (Q) qualitative; (A)
additive och (P) proportional.

Karplusgruppen nämner i sin forskning att enligt Noelting (i Karplus m fl 1983) kan man
klassa proportionalitetsuppgifter enligt två sätt, (1) missing-value (saknat värde) och

Längd       Massa

4 mm        20 g

10 mm      50 g

Längd       Massa

  4 mm        20 g

  10 mm      50 g
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(2)comparison (jämförelse). Med detta menas att en uppgift av 1:a fallet kräver en uträkning
för att få ut värdet på den sista variabeln för att kunna lösa uppgiften medan en uppgift från
2:a fallet är alla värden på variablerna redan givna och en jämförelse mellan dessa skall göras.
Ett exempel på missing-value kan se ut så här (hämtat från Lybeck 1981, sid 35):

6      9 4       ?

I den vänstra figuren har man höjden 6 enheter i det vidare glaset. Om vätskan hälls över i ett
smalare glas är höjden 9 enheter. Frågan är då, om man har 4 enheter i det vidare glaset, hur
högt blir det i det smalare glaset om man häller över vätskan?

Ytterligare exempel på missing-value är hämtat ifrån Kaput och West (1994),
dressingproblemet.

För att göra italiensk dressing behöver du 4 delar vinäger till 9 delar olja. Hur mycket olja
behöver du till 828 ml vinäger?

En comparison uppgift kan se ut så här (Karplus m fl 1983)

John gör en blandning med hjälp av 3 skedar socker och 12 skedar citronjuice.
Mary gör en blandning med hjälp av 5 skedar socker och 20 skedar citronjuice.

Kommer de två blandningarna att smaka likadant?

I Noeltings forskning framkommer att dessa två sätt att skriva uppgifter (missing-value och
comparison) har liknande svårighetsgrad vilket innebär att resultaten är jämförbara (Karplus
m fl 1983).
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4. Metod

Hur man tolkar begreppet metod är olika från olika personer. Det kan avse insamling,
bearbetning, analys och en mängd andra saker (Hartman 1993).

Mitt syfte med det här examensarbetet är att undersöka hur elever tänker. Därför är det
naturligt att metoden blir av kvalitativ karaktär och att jag använder mig av intervjuer vid
insamling av data.

4.1 Intervjun som metod

Enligt Alexandersson är intervju den vanligaste metoden att samla in data inom
fenomenografi (Starrin & Svensson 1994). Kvale (1997) skriver att syftet med en kvalitativ
forskningsintervju är att förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades perspektiv eller
som han också skriver att erhålla beskrivningar om den intervjuades livsrum i avsikt att tolka
de beskrivna fenomenets mening.
Intervjun är en speciell form av samtal där den ena personen styr utvecklingen av densamma.
Båda parter påverkar innehåll och riktning av själva intervjun samt varandra (Lantz 1993).
Kvale (1997) menar att intervjuundersökningen kan indelas i sju olika stadier; tematisering,
planering, intervju, utskrift analys, verifiering och rapportering.
Huruvida en kvalitativ analys är trovärdig eller inte tvista de lärde. Kvale (1997) anser att
istället för att försöka eliminera samspelet mellan intervjuare och intervjuad kan man se det
speciella förhållandet de emellan som en källa till relevanta data men även förstås som en
begränsande, hämmande faktor.
Objektivitet är ett annat av de ständiga problemen. Det har ofta diskuterats huruvida den
kvalitativa forskningen är objektiv eller inte. Särskilt beroende på det mänskliga samspel som
sker vid en intervjusituation. Kvale (1997) talar istället om intervjun som en intersubjektiv
interaktion, alltså varken objektiv eller subjektiv, som en rådande åsikt inom
samhällsvetenskapen. Den intersubjektiva idéen grundar sig på att upprepade observationer av
samma fenomen gjorda av olika observatörer bör ge samma data.

Praktiska detaljer
Innan man påbörjar sin intervju är det viktigt att ha en förförståelse för ämnet. Detta uppnås
inte bara av litteraturstudier utan en kontakt med den miljö man tänker sig intervjua i är en
god och väsentlig förberedelse. Under den första fasen skall också forskningsområdets vad
och varför fastställas (Kvale 1997).
Själva planeringen av intervju tar ofta längre tid än själva intervju och Lantz (1993) skriver att
för att uppnå en strukturerad intervju kan en intervjuplan vara ett gott stöd.
Vid själva intervjun är en god förberedelse en förutsättning för ett gott resultat och kvaliteten
på intervjun är avgörande för den senare analysen (Kvale 1997).
Hur man går från tal till text är olika. Man kan använda sig av bandspelare, videobandspelare
eller faktum att man som forskare kommer ihåg vad som sagts. Vid överföringen från
inspelning till text anser Kvale (1997) att man bör skriva litterärt så att meningen i samtalet
blir tydligt såvida det inte är en språklig analys man förväntas göra.
Vid en senare analys av utskrifterna är det viktigt att ha i minnet att utskrifterna i sig inte är
ämnet för en intervjuundersökning utan tolkningen av det som sades. Det kanske låter lite
konstigt men intervjun analyseras egentligen redan under själva intervju. Båda av den
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intervjuade och den som intervjuar. Detta är naturliga steg i hur en intervju analyseras. Sedan
följer analysen vid utskriften och vidare strukturering och klarläggning. Att man måste göra
en datareduktion vid analysen faller sig kanske naturligt, främst om utskrifterna sammanlagt
blir ett hundratal som det i vissa fall kan bli (Kvale 1997).
Enligt Lantz (1993) är också datareduktion ett led i analysen. Vidare skall man vid analysen
försöka att hitta mönster som förklarar det som man är ute efter i forskningen. Detta kan vara
svårt och det gäller att bilda dimensioner som speglar innehållet.

4.2 Undersökningens genomförande

Urvalsförfarande

Min slutpraktik genomförde jag på en skola i Linköping. Denna är en 7-9 skola så det fann sig
naturligt att genomföra intervjuerna där. Eftersom jag ville skapa en god förutsättning för att
erhålla en stor variation av uppfattningar valde jag att intervjua några i år 7 och några i år 9.
Dessutom valde jag att intervjua både pojkar och flickor. Jag har genomfört 10 intervjuer som
jag vidare analyserat. Ytterligare en intervju gjordes – provintervju – som av just den
anledningen inte är med i undersökningen. Av de 10 elever jag intervjuade var hälften från år
9 och hälften från år 7. Av de 10 intervjuade var tre pojkar och sju flickor.

Datainsamling

Jag genomförde intervjuerna under matematiklektioner i ett närliggande klassrum och med
varje elev var och en för sig med en intervjuplan som stöd. I inledningen till varje intervju
talade jag om vad mitt examensarbete handlade om. Jag nämnde dock aldrig ordet
proportionalitet eftersom jag antog att detta skulle ge dem förutfattade meningar och kanske
en viss mån av låsning. Innan intervjun började tryckte jag på att det var viktigt att eleverna
förklarade så noga som möjligt hur de tänkte. Intervjuerna bandades och samtidigt skrevs
vissa anteckningar. Intervjuerna tog ca 10 minuter styck och resulterade i 15 sidor utskrivet
material. Under en av intervjuerna bestämmer sig bandspelaren för att lägga av. Detta
noterades inte förrän intervjun var över. Jag hade sådan tur så att intervjupersonen hade gjort
noggranna skriftliga redovisningar för sina lösningar. Utifrån dessa har jag sedan bedömt
svaren.
De intervjufrågor som användes (se bilaga 1) var omarbetade från Karplusgruppens
undersökning. Vissa justeringar fick göras med anledning av översättningsproblematik. Det
fanns för mig ingen anledning att försöka konstruera nya proportionalitetsuppgifter när det
finns väl beprövade sådana. Att jag föll för saftproblemet till slut berodde på att detta var en
uppgift som eleverna konfronterats med i verkliga livet – alla har de någon gång blandat saft.
Detta skulle göra att de kände sig någorlunda bekanta med uppgiften. Dessutom var denna
uppgift av typen comparison6 vilket föll mig i smaken.

                                                                
6 se litteraturstudie ”Jämförelser Lybeck – Karplus”
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Databearbetning

Intervjuerna skrevs ut var för sig, de är inte utskrivna med pauseringar och likande. Jag har
dessutom försökt att korrigera språket så att det går lätt att läsa intervjuerna. Varje intervju
blev ungefär två sidor lång. Därefter analyserades elevernas resonemang och jag försökte se
om det var möjligt att använda mig av Lybecks indelning i A- respektive B-tänkande. Jag
fann att det fanns en möjlighet att göra så. Efter denna kategorisering i tankeformer (A- och
B-) försökte jag att finna gemensamma lösningsstrategier inom de båda tankeformerna. Under
denna process tittade jag främst på vilka räknesätt som använts vid lösandet av uppgifterna.
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5. Resultat

5.1 Del 1
Jag kommer här att redovisa de olika elevsvaren i min studie utifrån Lybecks kategorisering
med A- och B- tänkande. Jag har valt att använda en egen kategori för de som leder till ett
felaktigt svar, eftersom jag vill belysa dessa utifrån en egen aspekt. Jag har kallat
intervjupersonerna i texten för ”eleven” respektive ”han / hon” så att det inte går att utröna om
personen är en pojke eller en flicka då det inte är rapportens syfte att tydliggöra eventuella
skillnader däremellan. I intervju utskrifterna har jag benämnt mig själv som I (Intervjuare)
och den intervjuade som E(Elev).
Mitt val av uppgifter är noga övervägt. Ur Karplusgruppens 10-tal frågor valde jag ut fyra
frågor. Två är valda för att ge en saftblandning som smakar lika och två ger en blandning som
smakar olika. Dessutom är frågorna av olika svårighetsgrad, vissa ger en heltalsproportion
och andra ger decimaltalsproportion där den senare torde upplevas som svårare. De är också
valda så att vissa borde leda till ett A-tänkande och andra leda till B-tänkande. Jag valde att
placera frågorna så att vartannat svar blev ”lika saftblandning” och vartannat svar ”olika
saftblandning”. Jag valde också att lägga den lättaste frågan först och den svåraste frågan som
tredjeuppgift. Anledningen till detta var att jag inte ville att de skulle känna att de aldrig
brukar kunna sista uppgifterna och av den anledningen ge upp. Dock fanns ju risken att de
skulle ge upp redan vid uppgift 3 men den risken såg jag som mindre.

5.1.1 Uppgift 1

Saftproblem 1

Sara och Anders skall blanda jordgubbssaft. Vems saft smakar mest jordgubb,
eller smakar saften lika mycket jordgubb?

Sara blandar 4 delar saft med 6 delar vatten.
Anders blandar 4 delar saft med 8 delar vatten.

Du kan använda resten av pappret att skriva dina uträkningar.

Svaret på uppgift 1 skall vara att safterna smakar olika och att Saras saft smakar mest
jordgubb.

Uppgift 1 klarade alla elever i min intervjustudie. Vissa behövde dock längre tid än andra men
resultatet var 100 %-igt. Av de 10 elever som ingår i studien gav sju ett svarsalternativ som
jag tolkat som B-tänkande medan tre uppvisar ett A-tänkande. De personer som använder sig
av ett A-tänkande i denna första uppgift kommer under resterande uppgifter också
företrädelsevis att ha ett A-tänkande.
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A-tänkande representeras av att man tänker inom objektet. Så tillämpat i uppgift 1 illustreras
här A resp B tänkande såhär

4 6 4 6

4 8 4 8

A-tänkande B-tänkande

För att illustrera det ännu tydligare skall jag här ge exempel på de olika utfallen.

A-tänkande

I: Du har skrivit att Saras saft smakar mest jordgubb.
E: ja.
I: Och hur har du kommit fram till det?
E: Men om man här delar han ju 4 i 8 det blir ju en halv i varje. Eller hälften späds ju ut …
I: Nej, fortsätt du och förklara.
E: Amen, här är liksom hälften om man delar 8 i 2 så blir ju det 4.
I: ja.
E: och här om man delar 6 med 2 då blir ju det 3. (E10)

Här tittar eleven på hur många delar vatten det går för varje saft, hon använder sig av enheten
två, och räknar på det sättet ut att Saras saft smakar mest jordgubb. I en annan intervju såg det
ut så här:

E: Jag tycker att eftersom det är mindre vatten här borde det smaka mer jordgubb i Saras saft. Alltså 4
sjättedelar är mer än 4 åttondelar.
I: Gör du alltså såhär? 4/6 och jämför det med 4/8 och ser att det är mer än det och säger att Saras saft smakar
mer.
E: precis, mm. (E3)

Här jämför eleven proportionerna i de båda fallen med varandra.

B-tänkande

Följande är ett exempel på en elev som använt B-tänkande som tankeform.

E: Okej. De har lika mycket saft, då måste ju………..Det här var ganska lätt egentligen. Ska jag säga?
I: Ja, mm fortsätt att berätta du
E: Sara hon får ju starkare saft.
I: Mm, hur tänker du då?
E: För hon har ju mindre vatten, för de har lika mycket delar vatten.
I: Delar saft menar du?
E: Delar saft menar jag. (E1)

Här har jag tolkat det så, och gjort så konstant vid analyserna av svaren, att eftersom eleven
uttalar sig såsom mer vatten eller mindre vatten måste han / hon ha gjort jämförelser mellan
de båda vattenmängderna respektive saftmängderna och därav ett B-tänkande.
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Ett annat exempel på B-tänkande är

E: Men då. För där är det såhär 4 delar med saft och 6 delar med vatten. Och det är ju också 4 delar saft med 8
delar vatten. Då måste den ( pekar på Sara) smaka mest saft. Eftersom den är mindre vatten man blandar upp
det i.
I: ja.
E: Det blir ju mer saft där….
I: Totala mängden menar du.
E: Ja, men den måste smaka mer eftersom man inte blandar upp den med lika mycket vatten..
I: Ja, just det. Stämmer det då om jag säger att du tittar hur mycket saft Sara har.. Och vad jämför du det med?
E: Nej, jag kollar först hur mycket saft båda har och det är lika mycket. Då behöver jag inte bry mig så mycket
om saften. Då kollar jag över på vattnet istället och då ser jag att det där är mer vatten där än där och då borde
det smaka mer. (E6)

Att större delen av undersökningsgruppen använder sig av ett B-tänkande på den här
uppgiften är utifrån uppgiftens karaktär inte så konstigt. Att båda har 4 delar saft gör ju saften
är konstant vilket gör att man bara behöver titta på vatten mängden. Eller som en av
intervjupersonerna uttryckte det:
”Då behöver jag inte bry mig så mycket om saften.”



17

5.1.2 Uppgift 2

Saftproblem 2

Sara och Anders skall blanda jordgubbssaft. Vems saft smakar mest jordgubb,
eller smakar saften lika mycket jordgubb?

Sara blandar 3 delar saft med 7 delar vatten.
Anders blandar 6 delar saft med 14 delar vatten.

Du kan använda resten av pappret att skriva dina uträkningar.

Även uppgift 2, anser jag, leder till ett B-tänkande. Jag valde denna uppgift för att den lockar
till ett B-tänkande i större grad än uppgift 1. Dessutom är svårighetsgraden på denna uppgift
ej så hög om man har kännedom om proportionalitet. Svaret på uppgiften skall vara att
safterna smakar lika mycket jordgubb.

Uppgift 2 hade inte riktigt lika hög lösningsfrekvens som uppgift 1. Nio personer svarade rätt
medan en person hade fel svar. Av dessa nio personer med rätt svar använde sig åtta av ett B-
tänkande och endast en använde sig av ett A-tänkande. Detta stöder tanken om att uppgiften
leder till ett B-tänkande framförallt då två personer bytt från A- till B-tänkande.
Anledningarna till bytet kan vara många men jag tror att uppgiftens utseende gör att det i detta
fallet är ett B-tänkande som är mest troligt. Den person som svarade för A-tänkandet gjorde så
även i uppgift 1. Några av de personer som ingick i studien utgick till en början från ett A-
tänkande men under tiden de löser uppgiften övergår de till ett tydligt B-tänkande, och av den
anledningen har jag klassat dessa som B-tänkare. Exemplet nedan får representera dessa fall:

E: Nej. Är inte det här bråk? om man ska sätta upp det så här. 6  14
I: mm. Gör precis som du tänker liksom.
E: Nej, jag vet inte. Jag kan inte räkna.
I:  Jo, men använd papper om du behöver skriva. Tänk högt.
E: Då gör jag så här; 6 man gör om det till Nej man gör om det där till 14 så blir det lika dant. Då blir det lika
mycket. Det blir lika starkt.
I: Kan du utveckla hur du tänker.
E: Okej, Sara hon har 3 delar saft och 7 delar vatten. Han har dubbelt så mycket. Så att han har 6 delar saft och
14 delar vatten. Det är samma, det är bara att de har dubblat, det blir samma styrka. (E1)

Eleven uppvisar tydliga intentioner att jämföra Anders saftmängd med Anders vattenmängd –
6 14, alltså ett A-tänkande. Dock stöter han / hon på problem och använder sig av uttryck som
”jag kan inte räkna”. Det är fler personer under intervjuerna som uttrycker sig på detta viset.
Sedan byter eleven tankestil och använder sig av uttrycket ”dubbelt så mycket” vilket jag
tidigare motiverat varför jag anser ett sådant uttrycka vara B-tänkande. Att eleven säger
”,Sara hon har 3 delar saft och 7 delar vatten” som i och för sig lutar åt A-tänkande, tolkar
jag som att han / hon läser uppgiften som det står.
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Ett annat sätt att illustrera ett B-tänkande är

E: Jag skrev att saften smakar likadant.
I: mm
E: För om man dubblar det här då blir det 6 och dubblar man det blir det 14. För så smakar saften likadant.
I: Ja, just det. Så du tittar på hur mycket saft Sara har och jämför det med Anders.
F: ja.
I: Och ser att det är dubbelt så mycket.
F: då är det liksom dubbelt så mycket vatten (E10)

Många av intervjupersonerna använder sig av uttryck liknande ”dubbelt så mycket” just i
denna uppgift.

Som jag tidigare sagt fanns det en person som använde sig av ett A-tänkande. Den personen
löste uppgiften såhär

E: Jo, jag tänkte så här. 3 + 3 är 6 och sen är det en tredjedel till. Och 6 + 6 är 12 och sen en tredjedel till
liksom. Eller jag vet inte. Så tänkte jag.
I: Och vad kommer du fram till då?
E: Att det är lika många delar.
I: Så safterna smakar lika mycket?
E: Ja, precis
I: Så då tänkte du alltså att 3 + 3 och så upp till 7 är det ytterligare en tredjedel.
E: och så är det en tredjedel kvar när man tar 6 + 6. (E3)

Detta är ett helt annat tankesätt som synes men personen arbetar med siffror inom varje
variabel. Alltså jämför Saras vatten- och saftmängd med Anders vatten- och saftmängd vilket
ett A-tänkande.

En elev kunde inte lösa denna uppgift. Eleven använde sig frekvent under resten av intervjun
av en lösningsstrategi som ledde till fel svar. Istället för att lösa uppgiften som proportion
försökte eleven att titta på skillnaden mellan de olika ingående talen.

E: Jag tror att …. Anders saft smakar mest jordgubb.
I: Och hur tänker du då?
E: Men jag tänker så här. 3 delar saft med 7 delar vatten. Det blir ju.. om vi skall….  om vi skall jämföra med
Anders så har han 3 delar mer saft. Så om man lägger till 3 till 7 så blir det 10. Så då blir det ju 6 6 och 10 14
och då är det ju i alla fall Anders som har… nej Sara smakar mest jordgubb. För hon har mindre vatten.
I: Så du jämför hur mycket saft de har och ser att Anders har 3 delar saft mer. Och då tänker du om du skulle
göra om Saras saft till 6 delar saft skulle det bli 10 delar vatten.
E: ja
I: och då ser du att hon har mindre vatten och då smakar hennes mest.(E7)

Eleven räknar ut differensen mellan saftmängderna och denna skillnad adderas till
vattenmängden hos den person som hade minst saft. Detta är en subtraktions /
additionsuppgift för den här eleven och samma tankestruktur fortgår under var och en av de
resterande uppgifterna. Denna typ av lösning har jag sorterat in under tankesätt som leder till
ett felaktigt svar men det är viktigt att poängtera att detta också är ett sätt att tänka om
proportionalitet och därav en del av examensarbetet. Mer om detta under Del 2 i resultatet.
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5.1.3 Uppgift 3

Saftproblem 3

Sara och Anders skall blanda jordgubbssaft. Vems saft smakar mest jordgubb,
eller smakar saften lika mycket jordgubb?

Sara blandar 4 delar saft med 12 delar vatten.
Anders blandar 6 delar saft med 16 delar vatten.

Du kan använda resten av pappret att skriva dina uträkningar.

Uppgift 3 skiljer sig tydligt från de tidigare två uppgifterna. Många av intervjupersonerna
tyckte den här uppgiften var svårast och en uttryckte att anledningen var att inget samband
mellan siffrorna hittades. En annan uttryckte det så att det inte fanns några jämna tal och en
tredje nämnde att det inte gick att tänka logisk. Att vissa av eleverna söker något system
mellan de fyra talen blev här tydligt. Möjligen härrör det ifrån att i läroböckerna tittar man
inte på vad som står i uppgiften utan endast på talen och försöker lösa uppgiften så. Det rätta
svaret på denna uppgift skall vara att Anders saft smakar mest jordgubb.

Att denna uppgift var en av de svårare visar även resultatet på. Av de 10 intervjuade svarade
sju elever rätt. Av dessa sju använde sig alla av ett A-tänkande för att lösa uppgiften. Här
finns alltså en tydlig brytpunkt för A-tänkande. De elever som löst tidigare uppgifter med B-
tänkande övergår här till ett A-tänkande. De elever som inte kunde lösa uppgiften har alla
uppvisat ett B-tänkande i de båda tidigare uppgifterna.

Det finns en uppsjö av varianter att lösa uppgiften och här redovisas en del

E: Nu tittar jag på de här först. Hon har 4 delar saft och han har 6 delar saft. Alltså har han två delar mer än
henne. Han har 3 gånger så mycket delar vatten. Eller 3 gånger. ………….. Det blir väl den där som smakar
mest.
I: Anders smakar mest?
E: ja
I: mm. Hur tänker du då?
E: Åh, det där är 3 gånger så mycket som saften.
I: Hon har 3 gånger så mycket vatten som saft?
E: Ja, och här är det ju lite mer än dubbelt så mycket. Kan man säga så?
I: Jo, det är mer än dubbelt så mycket och ändå mindre än 3 gånger så mycket?
E: Precis. (E4)

En annan variant är

E: Anders.
I: Du tror att Anders saft smakar mest? Kan du förklara hur du kommer fram till det?
E: för att 4 i 12 det är en tredjedel. Men 6 och 16 det är lite mer än en tredjedel. Det blir det ju
I:mm
E: För att om man tar 6 gånger 3 så blir det 18 det är lite mer än 16 (E9).
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I båda dessa exempel visas tydligt hur beräkning sker inom varje persons saft för sig. De två
exemplen illustrerar en slags jämförelse. Att 18 är mer än 16, att man inte riktigt kan ta gånger
3 etc.

Ett annat förslag att lösa uppgiften är som denna

I: Du får ta all tid du behöver och du får ändra dig också.
E: Ja, i alla fall det är ju, det där är ju i alla fall mindre än det där.
I: Mindre hur menar du då?
E: 6 delar saft. Nu skall vi se. Du kan ha 6 i 2,5 ggr i den. Eller 2 och 4/6 (Anders) och den kan du ha i tre
gånger (Saras). Då blir det Anders saft som är starkast, med andra ord. (E2)

En annan valde att ställa upp det som en uträkning och skrev då

3
4

12
= 75.2

6

16
=

Som man ser blev inte uträkningen rätt men tillsammans med uppställningen kommenterades
att den andra uträkningen inte är rätt men att eleven ändå ser att det blir mindre än 3 (är säker
på 2:an) och därav svarar att Anders smakar mest.

Intressant är att ingen av eleverna använder sig av ett B-tänkande för att besvara denna fråga.
Anledningarna därtill kan man spekulera om men det som är tydligt är att vissa B-tänkare helt
enkelt har förmåga att byta till ett A-tänkande och andra B-tänkare inte har den förmågan och
inte kan svara på denna uppgift. Alla som tidigare under intervjun uppvisat ett A-tänkande
kunde lösa denna uppgift.

Tre elever löste denna uppgift på ett felaktigt sätt. Den lösningsstrategi som tidigare
redovisats (se under uppgift 2) fanns också representerad här. Sättet eleverna försöker lösa
uppgiften på är olika men det gemensamma är att alla försöker att addera eller subtrahera de
ingående talen. De söker alltså skillnader.

E: Jag tror att den översta skulle smaka mest.
I: Jaha. Och hur tänker du då?
E: Jag vet inte. Ingen aning faktiskt. Jag bara tänkte att det ser mindre ut.
I: Och vad jämförde du med då?
E. Jag jämförde 4 och 12. Hur mycket det skiljde mellan dom.
I: jaa
E: Och sen hur mycket det skiljer mellan 6 och 16.
I: Ja just det. Hur mycket skiljde det mellan 4 och 12? Vad fick du ut då?
E: 8
I: mm
E: Och sen är det 10. Jag vet inte riktigt vad svaret skall bli. (E5)

När de får ut skillnaden har de inget riktigt verktyg att lösa uppgiften, utan tittar på talen som
sådana och anger ett lösningsförslag. Där det skiljer mest, störst tal, smakar saften minst. I
exemplet ovan smakar Saras mest eftersom det bara skiljde 8 mellan hennes saft- och
vattenmängd medan det skiljde 10 mellan Anders.
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5.1.4 Uppgift 4

Saftproblem 4

Sara och Anders skall blanda jordgubbssaft. Vems saft smakar mest jordgubb,
eller smakar saften lika mycket jordgubb?

Sara blandar 4 delar saft med 10 delar vatten.
Anders blandar 6 delar saft med 15 delar vatten.

Du kan använda resten av pappret att skriva dina uträkningar.

Denna uppgift är den fjärde och sista uppgiften i min undersökning. Denna uppgift ger ett
likande intryck som uppgift 3, skillnaden är att denna uppgift resulterar i att bådas saft smakar
lika mycket. Därför kan det vara så att de system som många letar efter är lättare identifierbart
här i jämförelse med den föregående uppgiften. Men även här är ett A-tänkande mest
naturligt, enligt min åsikt, men kanske i mindre grad än förra. Svaret på uppgiften är som sagt
att båda safterna smakar lika mycket.

Denna uppgift löstes av sex av de 10 intervjuade. Alltså var det denna uppgift som hade lägst
lösningsfrekvens. Detta trots att den föregående uppgiften upplevdes som den svårare.
Fem elever löste denna med ett A-tänkande medan en använde sig av ett B-tänkande. Denna
elev löste denna uppgift på ett väldigt speciellt sätt där han / hon faktiskt skapar en ny persons
saftblandning,  lägger helt enkelt till en person till.

E: Jag tror att de smakar lika mycket.
I: Och nu kommer den svåra frågan.
E: mm. Jag vet inte men om man skulle blanda….. Om man skulle dubbla 4 delar blir det 8 delar om du skulle
dubbla 10 delar blir det 20 delar. Jag kanske tänker lite långsökt men i alla fall. Då skulle det smaka lika mycket
bara att det blir mer. Och det här är mittemellan. Om man tar mellan 4 och 8 är 6 och mellan 10 och 20 är 15.
Så då borde det också smaka lika mycket i så fall eftersom det är samma mängd, eller motsvarande.
I: Jämför du Saras delar saft men Anders delar saft????      Nej, egentligen hittar du på en tredje person.
E: Ja (E6)

Varför jag klassat detta som ett B-tänkande kanske kräver sin förklaring. Men enligt vad jag
kan utläsa görs aldrig någon relation / förhållande mellan Saras vatten och saft respektive de
andra två personernas saft- och vattenmängd. Det anser jag var ett kriterium för ett A-
tänkande. Dessutom anser jag att när eleven ser att 6 är mittemellan 4 och 8 jämför han / hon
saftmängderna, för att sedan övergå att på samma sätt jämföra vattenmängderna. Detta är
dock en av de mest sinnrika lösningarna som jag samlade in under min studie.

Det fanns fem elever som löste denna uppgift med ett A-tänkande. Alla dessa fem hade
tidigare uppvisat ett A-tänkande. Lösningarna kunde se ut så här. Observera att eleven svarade
fel först men ändrar sig under tiden han / hon berättar hur han / hon tänkt.

I: Du tror att Saras smakar mest. Förklara hur du kommer fram till det.
E: 4 + eller om man dubblar 4 blir det 8. Såhälften av 4 är 2. Och till det andra bli det 10. Då blir det 2,5 del –
10. 6 om man dubblar 6 blir det 12 så måste man lägga till öh… 3. Men det är lika mycket.
I: smakar de lika mycket? För du kom fram till att…
E: aa, det blir så för att 6 + 6 det är 12 sen är det 3 kvar till 15. Det är halva så det smakar lika mycket. 2,5.
I: 2,5
E: det är båda. (E9)
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Som synes kan lösningsförslagen variera oerhört och det skall jag senare titta närmare på. Det
som är gemensamt är just att de genomför beräkningarna inom varje persons mängder (A-
tänkande).

Av de fyra som inte kom fram till rätt svar på denna uppgift lämnade alla ändå ett svar. Två
av dem använde sig av en och samma felaktiga lösningsstrategi som de tidigare använt. En av
de andra kunde helt enkelt inte förklara hur den hade tänkt. Den sista personen löste uppgiften
rätt men drog fel slutsatser vilket gjorde att han/hon gav fel svar.

5.1.5 Sammanfattning

Sammanställning över hur A- och B-tänkande fördelade sig över de olika intervjuade finns
redovisat nedan som en schematisk bild. Genomgående kan man se att ett B-tänkande är
vanligast vid lösandet av de första två uppgifterna medan A-tänkandet är vanligast vid
lösandet av de två senare uppgifterna.

Intervju
/Uppgift

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 B B A B B B B B A* A
2 B B A B B B O B B* B
3 A A A A O O O A A A
4 A A A - O B O O A A

Tabell 1. Sammanställning av kategoriseringen av de olika intervjuerna.

Där det är O i tabellen betyder att rätt svar inte lämnades. Dessa har dock avlämnat ett svar
som behandlas under Del 2 i resultatet, tankesätt som leder till ett felaktigt svar.
Strecket i tabellen betyder att ingen svar lämnades i detta fall.

Vissa svar är markerade med en * i tabellen och anledningen till detta är att de använt en
lösningsmetod som skiljer sig från de övriga men att denna är fullt duglig att analysera som
A- eller B-tänkande. Skillnaden är att dessa har räknat ut totala mängden saft (saft + vatten)
och jämfört saften i förhållande till totala mängden.
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5.2 Del 2
I de utdrag från intervjuer jag presenterat kan man se att lösningsstrategierna inom A- och B-
tänkande varierar stort. Meningen är att jag här skall gruppera de lösningsstrategier som är
representerade i min studie. Jag försöker också att se till de tankesätt som leder till ett felaktigt
svar för att gruppera lösningsstrategier också inom dessa.

5.2.1 A-tänkande
A-tänkande är mest representerat vid lösandet av uppgift 3 och 4. Det förekommer även under
uppgift 1 och 2, men inte i samma utsträckning. Det totala antalet svar jag analyserat som A-
tänkande är 16 stycken. Antalet svar är inte tillräckligt många för att kunna dra några
generella slutsatser men jag har sorterat in svaren i tre olika grupper. Jag har valt att kalla
grupperna

4. Hur många gånger saften går i vattnet.
5. Direkt proportion
6. Additiv

Jag skall här ge några exempel på de olika grupperna för att sedan diskutera hur jag analyserat
svaren i de respektive grupperna. Jag kallar A-tänkandets grupper för A1, A2, och A3 enligt
ovanstående lista

A1. Hur många gånger saften går i vattnet.

Alla svar i denna grupp försöker se vilket tal gånger saftmängden som blir vattenmängden.
Jag visar nedan med några exempel.

E: Nej, usch. Ska man kunna sådant här i XX?
E: Jag tror ändå att. Nu kom jag på nå´t förresten.
I: Jaha.
E: Amen kolla här. Tar man 4 gånger 3. Då blir det 12. Tar man 6 gånger 3 blir det 18. Så den (pekar på
Anders) där måste vara starkare. (E1)

Här är ytterligare ett exempel

E: Jag gör samma sak här. Jag jämför med tolv delar vatten. Att fyra delar i tio går 2,5 gånger och den går det 2
och 3/6 dels gånger.
I: Och två och 3/6delar blir…….
E: 2,5
I: då ser du att saften smakar lika?
E: ja.
I: Du fick fram 2,5. Hur tänkte du då?
E: Hur många gånger 4 går i 10.
I: Då tittar du först hur mycket fyra går i tio och sen hur mycket 6 går i 15.
E: Ja. (E2)
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Och det sista exemplet som får illustrera grupp A1

E: eller annars smakar tror jag Anders mest förresten.
I: Jaha
E: för här går 3 gånger i 12.
I: 4 går 3 gånger i 12?
E: Ja för här går bara 2 gånger. Anders (E8)

Om man skulle illustrera det tankesätt som eleverna använder sig av kan man visa det så här
med avseende på uppgift 3:s siffror:

4 • _ = 12

6 • _ = ??

Eleverna söker efter det tal som passar in i den övre ekvationen. Sedan använder de sig av det
talet i ekvation 2. Utifrån vilket svar de erhåller kan de avgöra vilken saft som smakar mest.

A2. Direkt proportion

Denna gruppering är precis som det låter; en lösningsstrategi med direkt proportion. Några
exempel som visar hur eleverna kan ha löst uppgiften.

I: Du har skrivit att Saras saft smakar mest jordgubb.
E: ja.
I: Och hur har du kommit fram till det?
E: Men om man här delar han ju 4 i 8 det blir ju en halv i varje. Eller hälften späds ju ut …
I: Nej, fortsätt du och förklara.
E: Amen, här är liksom hälften om man delar 8 i 2 så blir ju det 4.
I: ja.
E: och här om man delar 6 med 2 då blir ju det 3.
(ohörbart)
I: Du tittar alltså på hur många gånger vattnet går i saften?
E: ja. Så det smakar ju mer jordgubb i hennes saft för det är mindre vatten i den.
I: Så du tittar alltså på hur mycket vatten det går för varje saft och ser att det går mindre vatten hos Sara för
varje saft.
E: ja.
I: och då förstår du att hennes smakar mest.
E: ja (E10)

Denna elev konstaterar att 
2

6

2

8
> , vilket är en direkt proportion som vattnet i förhållande till

saften.

Ett annat exempel är att eleven ställer upp en uträkning såsom

5,2
4

10
= 5,2

6

15
=

Här eleven har eleven räknat ut proportionen och sett att safternas proportioner är lika och
därmed smakar de lika.
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A3. Additiv

Eleverna här använder sig av saftmängden för att addera denna upp till vattenmängden. Jag
visar genom ett exempel

E: Ja. ……….. Men vänta här, de borde ju smaka lika mycket jordgubb i den här.
I: Och varför det?
E: Jo, jag tänkte så här. 3 + 3 är 6 och sen är det en tredjedel till. Och 6 + 6 är 12 och sen en tredjedel till
liksom. Eller jag vet inte. Så tänkte jag.
I: Och vad kommer du fram till då?
E: Att det är lika många delar.
I: Så safterna smakar lika mycket?
E: Ja, precis
I: Så då tänkte du alltså att 3 + 3 och så upp till 7 är det ytterligare en tredjedel.
E: och så är det en tredjedel kvar när man tar 6 + 6. (E3)

Eleverna inom denna grupp adderar alltså saftmängden efter hur många hela saftdelar samt
delar av saftdelar som motsvarar vattenmängden.

Jag identifierade alltså tre grupperingar inom A-tänkandet. Det fanns ytterligare en
lösningsstrategi som inte var representerat mer än en gång och därav har jag inte benämnt den
som en grupp.

Denna lösningsstrategi grundar sig i tanken kring en gemensam faktor. Eleven letar efter en
gemensam faktor inom varje receptblandning och utifrån denna tar eleven reda på hur safterna
smakar i förhållande till varandra. Så här

E: Här är lika starka.
I: Och hur ser du det?
E: För om man tar 6 dividerat på 3. Då blir det 2. Och så om man tar…… Varje två delar saft tar man fem delar
vatten.
I: Så du tar…..
E: Tar jag fyra delar….. Om man delar fyra på två så blir det två…….Näe….. Om man tar två plus två delar
så blir det fem delar vatten plus fem delar vatten. Och här är det sex delar och då tar man 2 plus 2 plus 2 och det
blir 15 delar vatten eftersom man tar 5 plus 5 plus 5. Om du förstår hur jag menar…..
I: Jag förstår precis. (E2)

Eleven skapar sig en gemensam faktor som är ”för varje två delar saft tar man fem delar
vatten”. Utifrån detta avgör hon om safterna smakar lika eller inte. Man skulle möjligtvis
kunna sortera in detta lösningsförslag under A3, men jag tycker att den skiljer sig så markant
ifrån de övriga svaren i gruppen A3. Detta svar är alltså inte likt någon av grupperingarna
inom A-tänkandet.
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5.2.2 B-tänkande
B-tänkandet är mest representerat vid lösandet av uppgift 1 och uppgift 2. Det totala antalet
svar som jag analyserat som B-tänkande är 16. Det går ej att göra några generella
grupperingar men utifrån det material jag har samlat in har jag hittat två grupper. Generellt
var det svårare att identifiera dessa grupperingar i jämförelse med A-tänkandets.

3. Kvalitativ jämförelse (>, <)
4. Hur många gånger saften går i saften.

Precis som i föregående redovisning ger jag exempel inom varje grupp. Jag kallar grupperna
för B1 och B2 enligt listan ovan.

B1. Kvalitativ jämförelse

Inom denna kategori har jag samlat de elevsvar som uppvisar en kvalitativ karaktär, d v s de
jämför de ingående siffrorna och uttrycker sig med ord som ”större än” och ”mindre än”.
Elevsvaren kunde se ut så här

E: mm, Saras saft smakar mest jordgubb. Bara för att det…. Hon eller Anders späder ut saften med mer vatten
än vad hon gör. Det är som jag räknat ut det.
I: Så om jag uppfattat dig rätt: Du tittar på hur stora delar vatten det är och jämför hur mycket vatten Sara och
Anders har?
E: ja, emot hur många delar……..
I: saft?
E: ja och eftersom de har lika mycket så blir det mindre utspätt hos Sara.
I: mm (E2)

Eller så här

E: Ja, hennes saft smakar mest jordgubb.
I: mm, Saras saft. Och hur tänkte du då?:
E: Eftersom Anders, han delar ju lika många delar saft med mer vatten. Med 8 delar vatten istället för 6 delar
vatten. Då måste hans smaka mindre jordgubb. (E4)

Och ytterligare ett exempel

E: Okej.
E: Men då. För där är det såhär 4 delar med saft och 6 delar med vatten. Och det är ju också 4 delar saft med 8
delar vatten. Då måste den ( pekar på Sara) smaka mest saft. Eftersom den är mindre vatten man blandar upp
det i.
I: ja.
E: Det blir ju mer saft där….
I: Totala mängden menar du.
E: Ja, men den måste smaka mer eftersom man inte blandar upp den med lika mycket vatten.. (E6)

Här jämför eleverna kvalitativt siffrorna med varandra. Många uttrycker sig så att ”Anders har
mer vatten” eller ”Sara har mindre vatten”. Eleverna gör alltså en kvalitativ jämförelse där en
av personerna i uppgiften har mer, eller mindre, vatten / saft.
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B2. Hur många gånger går saften i saften

Denna grupp innehåller de lösningsstrategier där eleverna har jämfört saftmängderna med
varandra – hur många gånger går saften i ena personens recept i den andra personens
saftmängd. Nedan finns ett par exempel som representerar gruppen B2.

I: Det är samma typ av uppgift. Jag har bara bytt ut värdena.
E: Okej. Smakar lika mycket. Det som att….. det blir dubbelt så mycket, Anders blandar ut sin dubbelt så mycket
saft som Sara gör. Och därför… Sara har ju 3 delar, eller 3 delar saft och Anders har 6 delar saft. Och Sara
späder ut med 7 delar vatten och Anders med 14 delar vatten. Så det blir dubbelt fast lika mycket.
I: ja, just det. Du tittar på hur mycket saft de har och jämför det. Och så tittar du på hur mycket vatten de har
och jämför det. Stämmer det?
E: Ja.
I: Och då ser du att saften smakar lika mycket. (E2)

Nästa exempel

E: Smakar lika mycket.
I: Smakar lika mycket?
E: därför det är dubbelt av båda.
I: mm. Då tar jag det igen… Du tittar alltså på hur sara, hur mycket saft sara har…
E: mm sen kollade jag mot Anders han hade dubbelt så mycket. Sen kollade på vattnet och det var också dubbelt
så mycket.
I: mm och då kommer du fram till att de måste smaka lika mycket. (E5)

Det sista exemplet

E: Jag skrev att saften smakar likadant.
I: mm
E: För om man dubblar det här då blir det 6 och dubblar man det blir det 14. För så smakar saften likadant.
I: Ja, just det. Så du tittar på hur mycket saft Sara har och jämför det med Anders.
E: ja.
I: Och ser att det är dubbelt så mycket.
E: då är det liksom dubbelt så mycket vatten (E10)

Eleverna har i ovanstående exempel har jämfört de båda personernas saftmängder och uttalar
hur många gånger de båda saftmängderna går i varandra. Om man tillämpar detta på uppgift 2
kan man schematiskt förklara det så här

3 • _ = 6

7 • _ = 14

Jag har alltså tolkat uttalanden såsom ”dubbelt så mycket”, ”jag dubblar” som att eleverna
tänker såsom i den schematiska förklaringen ovan. Jag har inte uppfattat det som att eleverna

utför en division 
3

6  utan jag finner det mer troligt att de sökt 2:an från att de sett att 3 • 2 blir

6 (multiplikationstabellkunskap). Jag har vidare inte heller tolkat uttrycket dubbelt så mycket
som att eleverna räknar 3 + 3 för att då se att det blir 6.
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De ovanstående var de två grupper jag kunde identifiera inom B-tänkande. Men precis som
inom A-tänkandet finns det också andra intressanta strategier som jag inte kunnat placera in i
någon av grupperna B1 eller B2.

I ett av fallen har eleven ifråga adderat den ena saftmängden så många gånger att den uppnår
den andra personens saftmängd. Jag låter exemplet tala för sig.

E: De smakar väl lika mycket.
I: mm, hur kommer du fram till det? Hur tänker du då?
E: Jag tänker lite komplicerat, men jag tänker såhär…. Att liksom 3 + 3 är 6 +1 på något sätt. Eller…
I: Fortsätt berätta..
E: Ja, och 6 här. Näe jag vet inte. Det är svårt. Jag vet inte jag bara tänkte att de borde vara lika. 7…. det är
liksom dubbelt så mycket hela tiden. 3+3 är 6 och 7+7 är 14. Det är ju såhär liksom det plus det en gång till
såhär. Då borde det smaka lika mycket. Bara att det där blir dubbelt så mycket.
I: Det blir dubbelt så mycket saft i den.
E: Fast de smakar lika mycket. (E6)

Även i detta exempel uttrycker eleven sig med ”dubbelt så mycket” men skillnaden här är att
eleven uttryckligen uttrycker sig additiv. Detta var faktiskt den enda som använde sig av en
additiv metod inom B-tänkande.

Ytterligare en strategi uppvisar en metod som jag inte identifierat hos någon annan. Jag
redovisade detta svar även under de olika uppgiftsredovisningarna och jag kan inte finna
något liknande mönster i något svar.

E: Jag tror att de smakar lika mycket.
I: Och nu kommer den svåra frågan.
E: mm. Jag vet inte men om man skulle blanda….. Om man skulle dubbla 4 delar blir det 8 delar om du skulle
dubbla 10 delar blir det 20 delar. Jag kanske tänker lite långsökt men i alla fall. Då skulle det smaka lika mycket
bara att det blir mer. Och det här är mittemellan. Om man tar mellan 4 och 8 är 6 och mellan 10 och 20 är 15.
Så då borde det också smaka lika mycket i så fall eftersom det är samma mängd, eller motsvarande.
I: Jämför du Saras delar saft men Anders delar saft????      Nej, egentligen hittar du på en tredje person.
E: Ja
I: Så du hittar på en tredje mängd saft.
E: Ja.
I: Med utgångspunkt i Saras och får det till 8 delar saft och då blir det 20 delar vatten.
E: mm
I. Och då ser du att Anders är mittemellan dom och då tänker du att det också måste smaka lika mycket.
E: ja. (E9)

5.2.3 Tankesätt som leder till ett felaktigt svar.

Under intervjuernas genomförande är det ett antal elever som gett ett felaktigt svar. Först
tänkte jag ignorera dessa i min studie eftersom de inte bidrar till att analysera hur man löser
proportionalitetstal men efter noga övervägande insåg jag att detta är också exempel på hur
man löser proportionalitetsuppgifter och alltså en del av mitt syfte. I tabell 1 (sid 23), som
visar en översikt av intervjusvaren, motsvaras O-markeringarna av de svar jag här kommer att
behandla. Det visade sig att det var ofta en och samma elev som uppvisade genomgående
samma lösningsstrategi. De olika tankesätten är inte grupperingar utan uppfattningar som min
studie innehöll. Jag har benämnt de som; felaktig slutsats, skillnad, kompensation.
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En elev resonerar sig fram på rätt sätt men gör sedan en felaktig tolkning av sin uträkning.

E: jo, Saras smakar mer för att…..
(läraren knackar på dörren och vill ha tillbaka nyckeln)
E: här är liksom typ den här går 2 gånger och då blir det 2 kvar och här går det också 2 gånger men här blir det
3 kvar.
 I: Tittar du på hur många gånger saften går i vattnet? Eller? Var får du fram 2 gånger?
E: det är så svårt att förklara.
I: Jag förstår det, jag försöker förstå hur du har gjort….. Du har alltså tänkt hur många gånger saften går i
vattnet och då ser du att det går 2 gånger i den. Och så blir det två över?
E: ja..
I: för 2 gånger 4 blir 8 och så blir det två över.
E: mm
I: och i den har du tagit 6 gånger 2 och får det till 12 och sen är det 3 över till 15. Är det så du tänker?

(E8)
Som synes har eleven ett resonemang som borde leda henne till rätt svar men hon ser resterna
i förhållande till helheten utan bara som siffror. Om hon hade kommit fram till rätt lösning
hade detta varit ett exempel på ett A-tänkande.

En annan elev har genomgående behandlat uppgiften som en additions eller subtraktions
uppgift,  d v s de tar ut skillnader mellan de olika ingående talen, istället för att räkna ut en
proportion. Detta kan ske både (1) inom varje person (eleverna räknar ut skillnaden mellan
varje persons vatten- respektive saftmängd) eller (2) mellan varje person (eleverna räknar ut
skillnaden mellan de bådas saftmängder och jämför det med skillnaden mellan de båda
personernas vattenmängder). Nedan finns exempel på de båda sätten

(1)
E: Jag tror att den översta skulle smaka mest.
I: Jaha. Och hur tänker du då?
E: Jag vet inte. Ingen aning faktiskt. Jag bara tänkte att det ser mindre ut.
I: Och vad jämförde du med då?
E. Jag jämförde 4 och 12. Hur mycket det skiljde mellan dom.
I: jaa
E: Och sen hur mycket det skiljer mellan 6 och 16.
I: Ja just det. Hur mycket skiljde det mellan 4 och 12? Vad fick du ut då?
E: 8
I: mm
E: Och sen är det 10. Jag vet inte riktigt vad svaret skall bli.
I: Näe, jag kan tyvärr inte säga det heller.
E: Men jag håller nog på den översta.
I: Att Saras saft smakar mest jordgubb. För att det skiljer 8 däremellan och 10 där.
E: Ja (E5)

Den andra typen av resonemang

(2)
E: Den vara svårare.
I: Varför var den svårare.
E: Jag vet inte. Eller så här; man kan inte jämföra på samma sätt, man kan inte komma fram till nåt. Man måste
tänka mer det kommer inte lika logiskt på en gång. Man kan ju tänka så här det här är ju två delar mer än där
och det här är också två delar mer än där. Så egentligen kanske de borde smaka lika mycket.
I: Då jämför du hur mycket saft Anders har med Sara och ser att det är 2 delar mer och 2 delar mer vatten har
Anders också eller?
E: Näe, han har ju 4 delar mer. Då borde ju det smaka mest(Saras). Eftersom han har mer vatten.. Eller jag vet
inte.
I: mm, så du jämför hur mycket vatten Anders har och jämför det med Saras vatten och ser att det är fyra…
E: mm att han har mer vatten
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I: Och då säger du att Saras smakar minst.
E: Näe, att hennes smakar mest. (E5)

En annan elev har konsekvent försökt att göra en kompensation. Han / hon försökte helt
enkelt att göra om den ena personens saftmängd så att den blev lika som den andres. När
eleven räknat ut skillnaden saften emellan lades samma mängd på vattenmängden och sedan
gjordes en jämförelse där eleven i fråga tittade på siffrorna och utifrån dessa avgjorde vilken
saft som smakade mest. Nedan finns intervjusituationen

E: Jag prövar bara lite..
I: Ja, du får gärna skriva. Det gör inget.
E: Jag tror att …. Anders saft smakar mest jordgubb.
I: Och hur tänker du då?
E: Men jag tänker så här. 3 delar saft med 7 delar vatten. Det blir ju.. om vi skall….  om vi skall jämföra med
Anders så har han 3 delar mer saft. Så om man lägger till 3 till 7 så blir det 10. Så då blir det ju 6 6 och 10 14
och då är det ju i alla fall Anders som har… nej Sara smakar mest jordgubb. För hon har mindre vatten.
I: Så du jämför hur mycket saft de har och ser att Anders har 3 delar saft mer. Och då tänker du om du skulle
göra om Saras saft till 6 delar saft skulle det bli 10 delar vatten.
E: ja
I: och då ser du att hon har mindre vatten och då smakar hennes mest. (E7)

Ytterligare ett exempel från samma elev, men en annan uppgift

E: Jag tror Saras saft smakar mer jordgubb.
I: Och hur tänker du då?
E: Då tar jag, jämfört med Anders saft så har hon…. han 6 delar saft och hon har 4 delar saft. Då är det ju
alltså 2 delar saft..
I: emellan
E: Emellan ja. Då tänkte jag om jag lägger till 2 delar så det blir lika då. Så lägger jag till 2 till Saras 12 delar
vatten så blir det 14. Men då är det i alla fall Sara som har mindre vatten så det smakar mer jordgubb.

(E7)

5.2.4 Sammanfattning

I del 2 har jag ytterligare grupperat de tankeformer jag tidigare redovisat (A resp B). Jag har
dessutom identifierat olika uppfattningar inom det tänkande som leder till felaktiga svar. Att
jag numrerat av de olika grupperna inom tankeformerna har inget med någon rangordning att
göra.
Man kan se jämförbara grupper främst inom A- och B-tänkandet. Grupp A1 och B2 innehåller
samma resonemang bara inom olika huvudkategorier. Som jag tidigare belyst är det svårt att
dra några generella slutsatser. Det enda man kan säga är att dessa lösningsstrategier förekom i
den studie jag genomfört.
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6. Diskussion

6.1 Resultatet
Den forskningslitteratur som använts som grund för mitt examensarbete visar att det finns en
struktur vid lösandet av proportionalitetsuppgifter. Beroende på vem som står bakom
forskningen benämns den som A- och B-tänkande eller between- within.
I min undersökning har jag kunnat identifiera liknande tankeformer som tidigare forskning
kommit fram till. Jag har valt att följa Lybecks benämning; A- respektive B-tänkande.
Anledningen till detta är att jag kommit i kontakt med dessa benämningar tidigare under min
lärarutbildning. Jag har inte kunnat identifiera lika många kategorier som tidigare forskning
och det har ju sin naturliga förklaring i underlaget för undersökningen där jag i min
undersökning har 40 svar att analysera.
Jag anser att indelningen i A resp B i vissa fall är bristfällig och något snävt definierat. Det
har lett till att jag ifrågasätter om A- och  B-tänkande är allenarådande. Denna tanke dök
bland annat upp när jag fick elevsvar som byggde på att saft resp vattendelen summerades.
Karplus gruppen har inte haft några sådana lösningsförslag , eller endast ett fåtal, i sin studie.
Personligen tycker jag att de svarsalternativen inte är helt lätta att, men dock inte omöjliga,
indela i Karplusgruppens och Lybecks forskning och kanske borde ytterligare en dimension
finnas med. Lamon (1994) studie visar att de elever som tidigare inte stött på begreppet
proportionalitet använder sig av ett resonemang kring enheter och normaliseringar. Kanske är
detta den dimension jag saknar?
Man kan se likheter vid de indelningar av grupper som jag gjort vid A- resp B-tänkande. De
grupper jag identifierat överensstämmer till viss mån i de Lybeck och Karplusgruppen gjort.

Jag har valt att lyfta ut de tankesätt som leder till ett felaktigt svar i en egen kategori. Detta
har jag gjort för att rikta särskild uppmärksamhet på den grupp som, med vissa undantag, inte
uppvisar någon förmåga att tänka i proportioner. Felaktiga tankesätt är tidigare dokumenterat
(Karplus m fl 1983) och Kaput & West (1994) anser detta felaktiga sätt vara någon slags
fraktion av uppräkningsmetod (build-up process). Uppräkning är i sig en ofta använd metod
för lösandet av proportionalitetsuppgifter (Lamon 1994). Metoden innebär att man gör en
koordinerad uppräkning av de ingående enheterna. Jag visar med ett exempel.

För sju uppsättningar bestick finns det fyra tallrikar.
Hur många bestick har du när det är 20 tallrikar?

För sju bestick har jag fyra tallrikar.
För 14 bestick har jag åtta tallrikar.
För 21 bestick har jag 12 tallrikar.

O s v.

Om man istället använder sig av den felaktiga användningen av uppräkningsteorin antar
eleven att eftersom det skiljer tre enheter i den första relationen måste det även skilja tre
enheter när det är 20 tallrikar alltså 23 bestick (Kaput & West 1994).

Under intervjuerna upplevde jag att räkneförmågan satte stopp för vissa elever. De var på väg
att räkna ut uppgiften på ett visst sätt men de bromsades upp och valde istället en annan väg.
Anledningen till detta tror jag är att de känner sig osäkra på räknesättet, främst gäller detta
division. Istället för att genomföra en division använder man sig av multiplikation eller
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addition. Jag hade inte velat ha några lättare räkneuppgifter men det är intressant att se att
division sätter käppar i hjulet för många. Är det bristande räkneförmåga eller brist i förståelse
när elever svarar att de inte kan?

Min studie bygger på intervjuer av 10 elever vilket gör att jag inte kan generalisera resultatet
över kön, ålder eller inneboende kunskaper och det är heller inte min avsikt med studien.

Vad kan ha påverkat resultatet?

Utformningen av de uppgiftspapper jag lät eleverna läsa ifrån och frågorna i sig har
naturligtvis inverkan för studien eftersom de är underlag för intervjuerna som ligger till grund
för min analys. Om man börjar med uppgiftspappret så har jag undrat i efterhand över hur stor
betydelse uppställningen av talen har för elevernas tankestrukturer. Nu hade jag ställt de båda
ingående personernas saft- resp vattenmängd direkt under varandra. Skapar detta då en större
chans att eleverna svarar i B-form? Om jag hade skrivit Saras och Anders ingredienser i en
mening direkt efter varandra, hade det då gjort uppgiften svårare? Ett annat alternativ hade
varit att skriva Saras och Anders respektive saftmängd i en mening samt Saras och Anders
vattenmängd i en mening. Hade detta då lett eleverna till ett A-tänkande? Att svara på
huruvida uppgifternas uppställning hade lett in eleverna på ett eller annat tänkande är ett
examensarbete i sig, dock får man inte bortse från dess betydelse i sig. I mitt fall kan
uppgifternas uppställning mycket väl lett till att eleverna i större utsträckning letts till ett B-
tänkande eftersom saftmängderna står under varandra. Huruvida detta antagande är sant eller
inte kan jag inte uttala mig om.

Ytterligare en påverkan på intervjusituationen kan det faktum att jag var bekant med fem av
intervjupersonerna redan innan haft. Jag hade nämligen träffat dessa tidigare under min
slutpraktik. De övriga fem i studien var för mig helt okända. Detta kan ha inverkat på
resultatet med anledning av att hälften av eleverna känner mig och kanske lättare förstår mig
precis som jag möjligtvis lättare förstår dom.

Vid intervjuer blir det ofta så att som man frågar får man svar. Och med det menar jag att hur
jag har ställt frågorna kan ha haft inverkan på hur eleverna svarar, vilket kan resultera i att
svaren är väldigt snarlika. Om jag som intervjuare ställt frågorna på ett annorlunda sätt hade
kanske en större variation av svar uppkommit.

6.2 Arbetets uppläggning

Jag tycker att jag har fått en bra träning av att intervjua som metod och funnit en bra mall för
genomförande av liknande studier också i min framtida lärarroll. Det jag har blivit medveten
om är att intervjuer som data är tidskrävande. Att planera och genomföra och att senare
analysera resultatet har säkert tagit 50 % av tiden för examensarbetet. Det har varit
tidskrävande men enormt roligt.
Om jag hade gjort en sådan här undersökning igen skulle jag försöka att använda mig av fler
intervjupersoner så att jag hade ett större underlag för kategoriseringar. Jag är dock medveten
om att denna studie då inte skulle hålla ramen för ett examensarbete längre. Det hade också
varit spännande att i större utsträckning se hur uppgifternas konstruktion påverkar elevers sätt
att tänka.
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6.3 Ur lärarsynpunkt

Det är viktigt att vara medveten om hur elever tänker. Detta arbete jag genomfört visar lite på
bredden av tänkande bara inom ämnet matematik och proportionalitet. Hur skall man då som
lärare gå tillväga i sin undervisning.
Ja, begreppet individualisering passar in alldeles utmärkt här. Som lärare behöver jag ta reda
på hur var och en av eleverna tänker i olika situationer.
Inom matematikämnet tänker jag mig att när eleverna behöver hjälp på någon fråga ställer jag
en  fråga tillbaka; Ja, hur har du tänkt? Utifrån elevens egna tankesätt kan jag sedan försöka
hjälpa dem. Det hjälper knappast att förklara med mina tankestrukturer om eleven har en helt
annan tankestruktur. Här är också ett utmärkt tillfälle att kunna rätta till eventuella
missuppfattningar som i övriga undervisningssituationen inte är så tydliga. För att undvika
missuppfattningar är det dessutom viktigt att lyfta fram elevernas egna uppfattningar i själva
undervisningen. Eleverna kan då förädla och utveckla sina uppfattningar allteftersom de blir
medvetna om motsägelser i det egna tänkandet.
Hur skall man då angripa proportionalitet som begrepp? Det finns många bra idéer och tankar
kring detta. Att använda sig av ”vägen över ett” är en av de lösningar som provats. Jag tycker
dock att det är ett alternativ lösningsförfarande och inte en grundläggande strategi för
proportionalitetsproblem. Vid svårare proportionalitetsuppgifter kan det vara lika svårt för
eleven att hitta enheten ett som att lösa uppgiften via en direkt proportion. Då är det viktigare
att eleverna utvecklar en förmåga att själva kunna identifiera enheter.
Jag tror att vägen till en förståelse för proportionalitet är laborativ och träning med variation.
Del och helhet är givetvis av stor vikt för att förstå proportioner. Att lära eleverna att en helhet
är uppbyggt av delar. Antalet delar är beroende av storleken på delen. Ju mindre delar desto
fler för att fylla helheten. Här kan man utnyttja mycket laborativt material. Man kan använda
sig av cirkeln och dela upp den i delar, lära sig känna igen delar och kunna namnge dem. Man
kan använda sig av cuisenairestavar där man bygger upp helheter utifrån delar. Att vika
papper är också konkret och bra övning att se helheter och delar ( Behr m fl 1992).
För att träna sig att lösa proportionalitet måste vara undervisningen vara varierad och
representera olika sammanhang. Eleverna måste se att proportionalitet inte bara är en viss typ
av tal eller att det bara finns i vissa situationer. Detta kanske resulterar i att den lösningsmetod
eleverna använde sig av i en uppgift inte fungerar i nästa beroende på att deras
lösningsstrategi inte är fullfjädrad. Vi lärare behöver ge eleverna möjlighet att utveckla alla
fjädrarna.
Jag tror också att det är viktigt att man jobbar med enheter och vad de innebär. Ta exemplet
med en proportion som koncentration. Vad innebär ordet koncentration egentligen? Att
lösandet av uppgifter inte bara är numerisk, att räkna med siffrorna, utan det är också en
relation mellan två variabler. Att kilopris är en variabel som är beroende av två andra
variabler; antal kilo och kostnaden. Att prata matematik får inte glömmas bort, det är av
yttersta vikt. Man kan ta exempel från det vardagliga livet och belysa det matematiska i
språket och skriften.

Givetvis är det viktigt att jag som lärare är medveten om hur jag själv löser olika problem så
jag kan hjälpa eleverna att finna sin problemlösningsstrategi. Den som själv besitter en
förmåga att analysera sina egna tankar, har större möjlighet att analysera även elevernas
tankar.

Jag har valt att lyfta ut de tankesätt som leder till ett felaktigt svar just för att dessa kanske
kräver den största uppmärksamheten. Jag som lärare har en viktig uppgift att lära eleverna hur
man behandlar proportionalitet men även att visa dessa elever varför deras tankesätt leder dem
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fel. Om man som lärare inte utgår från elevernas egna tankar är de svårt för dem att förstå vad
som är fel med deras tankesätt.

Som jag påpekat tidigare är proportionalitet grunden för många begrepp inom naturvetenskap
och då kanske framförallt fysik och kemi. Matematik är verktyget för lösandet av många
fysikaliska fenomen. Därav förstår man vikten av att vi som lärare förstår hur elever tänker
om proportionalitet för att kunna hjälpa eleverna att förstå, inte bara matematik utan även de
naturvetenskapliga teorierna som råder i deras begreppsvärld.

6.4 Slutord
Jag har genomfört en studie i hur elever tänker om proportionalitet. Jag har inhämtat
kunskaper kring detta område genom att läsa en del litteratur. Att det fanns en sådan variation
i hur barn tänker om ett matematiskt begrepp hade jag inte kunnat föreställa mig. Det har
blivit särskilt tydligt för mig genom den intervjustudie jag genomfört. Denna studie har gjort
att jag känner ett ännu större ansvar för att som lärare lyssna och ta reda på hur elever tänker
och utifrån det hjälpa eleverna till förståelse.
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Bilaga 1

Saftproblem 1
Sara och Anders skall blanda jordgubbssaft. Vems saft smakar mest jordgubb,
eller smakar saften lika mycket jordgubb?.

Sara blandar 4 delar saft med 6 delar vatten.
Anders blandar 4 delar saft med 8 delar vatten.

Du kan använda resten av papperet att skriva dina uträkningar.



Bilaga 1

Saftproblem 2
Sara och Anders skall blanda jordgubbssaft. Vems saft smakar mest jordgubb,
eller smakar saften lika mycket jordgubb?.

Sara blandar 3 delar saft med 7 delar vatten.
Anders blandar 6 delar saft med 14 delar vatten.

Du kan använda resten av papperet att skriva dina uträkningar.



Bilaga 1

Saftproblem 3
Sara och Anders skall blanda jordgubbssaft. Vems saft smakar mest jordgubb,
eller smakar saften lika mycket jordgubb?.

Sara blandar 4 delar saft med 12 delar vatten.
Anders blandar 6 delar saft med 16 delar vatten.

Du kan använda resten av papperet att skriva dina uträkningar.



Bilaga 1

Saftproblem 4
Sara och Anders skall blanda jordgubbssaft. Vems saft smakar mest jordgubb,
eller smakar saften lika mycket jordgubb?.

Sara blandar 4 delar saft med 10 delar vatten.
Anders blandar 6 delar saft med 15 delar vatten.

Du kan använda resten av papperet att skriva dina uträkningar.


