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KAFFEPRAT:

To mulige visuelle representasjoner
av proporsjonal resonnering

HVA SIER FORSKNING
OM UTVIKLING AV
PROPORSJONAL

Tante lager en krydret suppe til 11 personer. Hun
bruker 25 mL tabaskosaus.

RESONNERING I

Berit lager den samme suppen til 33 personer.

MATEMATIKK?

Hvor mye tabaskosaus skal Berit bruke?
Utforske multiplikative relasjoner innenfor
et måleområde (skalarrelasjon)

OPPSUMMERING
• Proporsjonal resonnering innebærer
forståelse av proporsjonalitet –
endring og kontinuitet i relasjoner
– og skal integreres og kobles
sammen på tvers av matematiske
områder

FORHOLDSTABELL

Utforske
multiplikative
relasjoner på tvers
av et måleområde
(funksjonsrelasjon)

• Det anbefales å gi elevene ulike
erfaringer med proporsjonal
resonnering over flere år, parallelt
med utviklingen av tallforståelsen
deres
• Proporsjonal resonnering
er mer enn bare å finne
manglende verdier, det er et
problemløsningsverktøy som legger
et viktig grunnlag for algebraisk
tenking
• For tidlig memorering av regler vil
sannsynligvis hemme utviklingen av
proporsjonal resonnering
• Elevene bør ha muligheter til å
utforske, beskrive og representere
problemer knyttet til forhold før
de beveger seg mot symboler og
algebra
• Elevene bør oppmuntres til
å utforske ulike områder av
matematikk (inkludert stigning,
skalering, sannsynlighet, vektorer
og priser) ved å bruke proporsjonal
resonnering som verktøy for å finne
sammenhenger og likheter
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Proporsjonal resonnering – kategorisering, forståelse og manipulering av
multiplikative strukturer – er kjernen i all matematikklæring.3 Proporsjonal
resonnering er å bruke og forstå proporsjonalitet, med andre ord «å kunne
sammenligne mellom enheter i multiplikative strukturer».4 Proporsjonalitet kan
være statisk (par med verdier, brøker eller forhold) eller dynamisk (lineære
funksjoner eller endringshastigheter),5 og det er viktig å utforske begge fleksibelt.
Det innebærer å erkjenne forskjellen mellom absolutt og relativ endring og
forståelse av at forholdet mellom mengdene er konstant,6 samt å vurdere om
forutsetningene er hensiktsmessige når man beskriver et slikt forhold.7 Det er en
sentral sammenheng mellom områdene tall, geometri, sannsynlighet og statistikk,
og proporsjonal resonnering bør derfor integreres i alle.8 Evnen til proporsjonal
resonnering utvikler seg over tid og krever et bredt spekter av erfaringer over flere
år, slik at elevene utvikler gode ferdigheter.7
IMPLIKASJONER: Proporsjonal resonnering har stor betydning for læring i
matematikk, med tanke på forståelse av endring og kontinuitet
Proporsjonal resonnering bør integreres og kobles sammen på tvers av matematiske
områder, som tall, geometri, sannsynlighet og statistikk
Elevene bør ha et bredt spekter av erfaringer med proporsjonal resonnering over flere
år for å utvikle ferdigheter i å bruke det
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Utvikling av proporsjonal resonnering henger tett sammen med forståelsen av rasjonale tall,9 og er forankret i tidlige (førskole-) erfaringer,10
som å sammenligne, måle, bygge opp, dele, vokse og krympe. Det er også avhengig av forståelse av å dele (dele i like deler) og gruppere
(se flere like deler som en enhet). Å utforske problemer gjennom proporsjonal resonnering gir elevene mentale strukturer å tenke ut fra, og
kan være til hjelp for å forstå sammenhenger. Det kan bidra til å forhindre at elevene tror at utregningene «bare blir sånn».7 Nøye utvalgte tall
og verdier som brukes i problemer, kan legge opp til multiplikativ tenking. Lærere har en tendens til å overtolke elevenes svar og gå ut fra at
de har forstått proporsjonalitet på grunnlag av et riktig svar.11 For tidlig bruk av «huskeregler» kan hindre utvikling av proporsjonal resonnering,
fordi elevene kan anvende reglene uten å tenke.4 Undervisning i proporsjonal resonnering er ofte begrenset til å huske prosedyrer for å løse
regnestykker.7
IMPLIKASJONER: Ved å bygge på deling og gruppering kan små barn tidlig utforske proporsjonale strukturer i forbindelse med
utvikling av tallforståelse
Vellykket proporsjonal resonnering vises ikke nødvendigvis i ett enkelt riktig svar
Memorering av regler kan oppmuntre elevene til å anvende regler uten å tenke, og hemmer derfor utviklingen av proporsjonal
resonnering
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Proporsjonal resonnering, i betydningen «tidlig vektlegging av å utvikle barns evne til å tenke på, resonnere om og manipulere komplekse
ideer og relasjoner», vil sannsynligvis gjøre det mulig for elevene å forstå algebra bedre.7 Proporsjonal og algebraisk resonnering er naturlig
knyttet sammen, særlig ettersom modellen for en lineær funksjon bygger på å gjenkjenne et proporsjonalt forhold.12 Elevene bør få mulighet til
å utforske innenfor et måleområde (skalarrelasjon) og på tvers av måleområder (funksjonsrelasjon), se infografikk.1
IMPLIKASJONER: Proporsjonal resonnering er en sentral del av grunnlaget for algebraisk tenking, og de to bør knyttes sammen for
elevene

4

I arbeid med proporsjonale problemer bør elevene få muligheter til å utforske og uttrykke problemer ved hjelp av konkreter og visuelle
representasjoner, før de prøver å modellere situasjonen ved hjelp av symboler eller formelle metoder.13 Det er viktig å be elevene jevnlig
om å identifisere konstante størrelser og variabler, la dem beskrive muntlig hvordan forholdet mellom størrelsene endrer seg, modellere
sammenhengene mentalt og tegne diagrammer.14 Å la elevene konsekvent arbeide med proporsjonale relasjoner på tvers av ulike områder,
som stigningstall, skalering, sannsynlighet, vektorer og priser, er nyttig.8,10,14
IMPLIKASJONER: Elevene bør få muligheter til å uttrykke proporsjonale problemer og størrelser ved hjelp av ulike representasjoner før
de etter hvert tar i bruk symboler og algebra
Jevnlige muligheter for elevene til å beskrive og skissere størrelser som endrer seg i forhold til hverandre på ulike måter, er et viktig trekk
ved proporsjonal resonnering
Elevene bør oppfordres til å utforske ulike områder av matematikken (inkludert stigningstall, skalering, sannsynlighet, vektorer og priser) og
se sammenhenger og likheter ved å bruke proporsjonal resonnering

“Multiplikativ tenking står sentralt ikke bare i matematikk, men også i anvendelse av
matematikk i arbeid og hverdag, spesielt ved bruk av prosent og proporsjoner“1
Hodgen et al, 2014

Copyright © 2022 Cambridge Mathematics

“For å utvikle barns tallforståelse fullt ut må vi sørge for at
de får rike erfaringer med operasjoner med tall og forhold
så vel som mengder“2
Askew, 2011

Lucy Rycroft-Smith, Darren Macey, Rachael Horsman & Tabitha Gould, 2020. Norsk oversettelse: Astrid Bondø, 2021
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