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Vad är egentligen proportionellt mot vad?
Här belyser författarna skillnaden mellan de två engelska begreppen ’ratio’ och 
’rate’ som båda översätts till förhållande på svenska. ’Rate’ är benämningen på 
förhållanden som mäts med sammansatta enheter, vilket gör dem betydligt 
mer komplexa än enkla proportionella förhållanden. 

Det finns en utbredd förvirring om vad som är skillnaden mellan de eng-
elska termerna ’ratio’ och ’rate’. Eftersom det finns två termer är det 
rimligt att anta att det finns två idéer som är så olika att de förtjänar 

olika namn, men så enkelt är det inte. Till svenska kan man översätta ’ratio’ med 
förhållande, men är det egentligen lämpligt? Det kan betyda så mycket, som 
till exempel en kärleksaffär eller under vilka omständigheter en individ lever. 
I matematiken kan ett förhållande dessutom vara både direkt proportionellt 
och omvänt proportionellt, eller användas för att beskriva mer komplexa rela-
tioner. Ett proportionellt förhållande är ofta underförstått, men ibland skulle 
det kunna vara bra att tydliggöra skillnaden. Kanske skulle ett försvenskat uttal 
av ’ratio’ vara en bra benämning på ett proportionellt förhållande? Det engel-
ska begreppet ’rate’ har ingen vedertagen svensk översättning. Samtidigt finns 
det inte någon tydlig och allmänt accepterad skillnad mellan begreppen ’ratio’ 
och ’rate’ ens på engelska. Det finns åtminstone tre olika samexisterande defi-
nitioner inom den matematikdidaktiska forskningen, men matematiker verkar 
inte besväras. De räknar på och behöver sällan fördjupa sig i semantiken, så där 
finns inte heller något facit att hämta. När det gäller begreppet ’rate’ vill vi här-
med lansera översättningen sammansatt enhet av det enkla skälet att det kom-
mer åt själen i begreppet, enligt vårt sätt att se det. Vi återkommer till varför. 
Först ska vi reda ut hur vi ser på skillnaden mellan förhållande [eng. ratio] och 
sammansatt enhet [eng. rate].

Ett förhållande är ett uttryck av en multiplikativ jämförelse mellan två 
kvantiteter. Exempel på berömda förhållanden med egna namn är π, sinus och 
det gyllene snittet. Talet π beskriver relationen mellan omkretsen och diame-
tern för alla cirklar i planet, medan relationerna mellan sidorna i rätvinkliga tri-
anglar beskrivs med förhållandena sinus, cosinus och tangens. Det gyllene snit-
tet beskriver hur sträckor ska förhålla sig till varandra för att bli så snygga de 
bara kan. 

När man bestämmer sig för att definiera förhållande så här, så har man inte 
angivit hur förhållandet ska uttryckas. I exemplen ovan är den vanligaste repre-
sentationen för π en kvot. I en cirkel är det kvoten O/d som betecknas med π. 
Det är därför som π kan uttryckas som ett tal. Det är förhållandena mellan par 
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av motstående sida, närliggande sida och hypotenusan som beskrivs med de 
olika kvoterna tangens, sinus eller cosinus. Det gyllene snittet, φ, kan beskri-
vas som förhållandet mellan sidorna på en viss rektangel eller genom likheten

Det som vi ovan benämner som kvoter kan också betraktas som bråk, d v s med 
hjälp av en täljare, ett bråkstreck och en nämnare. En kvot tänker man vanli-
gen på som en division, men rent matematiskt går det inte att skilja ett bråkut-
tryck från en kvot. Alla bråk är förhållanden och bråk är den vanligaste repre-
sentationen för att uttrycka förhållanden. När man blandar vätskor, som t ex 
gin och tonic är det istället vanligt att ett förhållande där 4 delar gin svarar mot 
10 delar tonic uttrycks med representationen 4 : 10. Detta är ett del–del-förhål-
lande som också vanligen återfinns i saftblandningar och olje–bensin-bland-
ningar för 2-taktsmotorer.

Det som på engelska kallas ’rate’ är ett mer komplicerat begrepp. En ’rate’ 
uppkommer när vi identifierar att i en viss situation gäller alltid ett givet 
förhållande. Typexemplet är medelhastighet. Att något rör sig med en viss 
medelhastighet, v, säger ingenting om hur lång resan var eller om hur lång tid 
den tog, men det säger att för varje tänkbar resa med medelhastigheten v så kan 
kvoten mellan den färdade sträckan och tiden det tog att färdas den beskrivas 
med v. Att hastighet uppför sig på det här sättet beror på att vi har valt att mäta 
hastighet med en sammansatt enhet, d v s en enhet som är konstruerad som ett 
förhållande mellan två andra enheter. Det är bara för fenomen som vi väljer att 
mäta med hjälp av en kvot av andra enheter som en ’rate’ kan uppkomma. Det 
är alltså viktigt att notera att det inte är själva fenomenet man mäter som är 
sammansatt av andra fenomen. Rörelse är alltså inte i sig sammansatt av sträcka 
och tid, vi bara väljer att kvantifiera rörelse med hjälp av enheter för sträcka och 
tid. Vilka fenomen som mäts med sammansatta enheter är helt och hållet en 
fråga om hur vi människor väljer att konstruera våra mätsystem. Det finns alltså 
ingenting i sig som gör fenomenet rörelse annorlunda än fenomenet sträcka. 
Men det faktum att rörelse vanligen kvantifieras med hjälp av en sammansatt 
enhet skapar komplikationer vid beräkningar som inte uppkommer när man 
räknar med sträckor. Exakt samma svårigheter uppkommer för andra fenomen 
som vi mäter med sammansatta enheter, som t ex densitet eller kilopris. Extra 
besvärligt blir det med fenomen som mäts med sammansatta enheter som har 
fått egna namn, som t ex hastighet.

För att illustrera hur sammansatta enheter fungerar kommer vi att använda 
exemplet hastighet. När vi säger att hastigheten är 12 km/h så är det ju inte 
uppenbart hur talet 12 (km/h) skiljer sig från talet 12 (m). Men det är stor skill-
nad eftersom 12 meter plus 6 meter är 18 meter i absoluta mått, men 12 km/h 
plus 6 km/h har en oklar betydelse. Om du rör dig i 12 km/h och ökar hastighe-
ten med 6 km/h så fungerar det fint att addera hastigheterna. Men om du först 
åker en sträcka med 12 km/h och sedan en sträcka med 6 km/h så går det inte 
att addera hastigheterna och få ut någon vettig information. Än mer subtilt blir 
det om vi intresserar oss för medelvärden. Om du springer 12 km varannan dag 
och 6 km varannan dag springer du i genomsnitt

   
12 + 6

2
= 9 km per dag. 

a+ b

a
=

a

b
.
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Om du istället varannan dag springer en viss sträcka i 12 km/h och varannan 
dag promenerar samma sträcka i 6 km/h kan du inte använda samma medel-
värdesberäkning. I det fallet blir medelhastigheten istället 8 km/h. För att för-
stå vad som kan vara kruxet med att beräkna medelhastigheten i en situatio-
nen där du först springer 10 km i 12 km/h och dagen efter går 10 km i 6 km/h 
krävs en viss djupdykning av begreppen hastighet, tid och sträcka, och deras 
inbördes relationer. Sträcka är en bilinjär funktion av tid och hastighet, 
s(v, t) = vt, vilket innebär att avståndet är proportionellt mot både tid och has-
tighet. I situationer där antingen tid eller hastighet hålls konstant kan man där-
för förlita sig på linjäritet. Men begreppet hastighet är mer komplicerat efter-
som det är en funktion av en sträcka i förhållande till den fasta tidsenheten 
en timme. Hastigheten är alltså omvänt proportionell mot tiden, när avståndet 
hålls konstant. Detta ger att, i en situation där avståndet är konstant, är linjä-
ritet inte längre tillämpligt. Denna idé är alltså mer komplicerad än en ’ratio’, 
d v s en direkt proportionalitet. Just därför kan genomsnittshastigheter skapa 
ett hinder för studenter som har befäst sina lösningsstrategier med utgångs-
punkt i linjäritet. Den vanligaste felet är att eleverna använder en aritmetisk 
medelvärdesstrategi:

Den sammansatta enheten kräver dock att eleverna reder ut den totala sträckan 
och dividerar den med den totala tiden som används för att förflytta sig denna 
sträcka. Total sträcka är enkelt, 10 km + 10 km = 20 km. Tiden är värre. 

Spring-dagens tid är 10 km

12 km/h
 och gå-dagens tid är 10 km

6 km/h
. 

Den totala tiden är 
10

12
+

10

6
=

30

12
h =

5

2
h. 

Nu kan vi beräkna medelhastigheten till 
20
5
2

= 8 km/h.

Du kan alltså inte beräkna ett genomsnitt av två genomsnittshastigheter, om 
de inte refererar till samma tidsintervall. Ett elegant sätt att kringgå problemet 
blev vi uppmärksammade på av några elever till Olof Dahl, som har hjälpt oss 
att samla data. På Olofs elever testade vi problemet ”Det finns en brant backe 
i Aten. Richard går uppför backen i 3 km/h och nedför samma backe med 
6 km/h. Vilken blir medelhastigheten för hela promenaden?” De allra flesta 
slog till med den enkla aritmetiska medelvärdesstrategin som ger den felaktiga 
beräkningen

Några listiga elever kom dock på att dela upp hastigheten i lika tidsintervall. 
Att gå uppför backen kommer att förbruka två lika långa tidsintervall som hela 
den dubbelt så snabba nerpromenaden. Detta resonemang ger beräkningen

Divisionen med tre är alltså inte en division med en tid, sträcka eller någon 
annan enhet utan den representerar en uppdelning av färden i tre delar som 

12 km/h+ 6 km/h

2
= 9 km/h.

3 + 6

2
= 4, 5 km/h.

(3 + 3 + 6) km/h

3
= 4 km/h.
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var och en upptar samma tid. Det är just det som gör att medelvärdesberäk-
ningen fungerar. En finess med metoden att dela in i lika tidsenheter är att den 
också kringgår behovet av matematisering av hur lång backen kan tänkas vara. 
Det är nämligen inte angivet i uppgiften. Lösningen med lika tidsdelar visar en 
förståelse för den inneboende relationen mellan avstånd och tid i hastighetsbe-
greppet. Den inneboende sammansatta relationen mellan enheterna är alltså 
själen i begreppet sammansatt enhet, som kilopris, densitet och hastighet.

Undervisning om sammansatta enheter
Hur ska vi då undervisa för att eleverna ska förstå kruxet med samman-
satta enheter? En möjlig väg är att konstruera problem som gör den aritme-
tiska medelvärdesstrategin utan hänsyn till den relaterade nämnaren absurd. 
Exempelvis kan man be eleverna att beräkna medelkostnaden för en underlig 
maträtt bestående av en mycket liten del löjrom, säg endast ett romkorn, för 
3 980 kr/kg och en större mängd falukorv för 29,38 kr/kg. Även ointresserade 
elever hajar förhoppningsvis till om de kommer fram till att denna ytterst spar-
samt rompyntade falukorvsrätt skulle kosta närmare 2 000 kr/kg. Genom att 
skapa sådana kognitiva konflikter kan lärare organisera situationer som inbju-
der till en diskussion om den multiplikativa relationen inneboende i samman-
satta enheter.

En annan intressant effekt uppkommer när man betraktar kilometertider, 
det vill säga sträcka per tid istället för tid per sträcka, vilket ibland görs för att 
jämföra löptider. Du kanske först springer 5 km med kilometertiden 5 min/km 
och sedan 5 km med kilometertiden 4 min/km. 

Då går det plötsligt finfint att beräkna det genomsnittliga tempot med formeln 
för aritmetiskt medelvärde, d vs genomsnittstempot blir:

Om vi istället räknar om hastigheterna till kilometer per timme får vi 12 km/h 
respektive 15 km/h. Men nu kan inte medelhastigheten beräknas med formeln

12 + 15

2
. 

Både km/h och min/km är sammansatta enheter för att mäta hastighet, men 
ändå uppför sig inte samma löpsituation likadant rent aritmetiskt om man 
mäter den med km/h istället för min/km. Det hela beror på vad som multi-
plikativt relateras till vad, alltså vad som står i nämnaren. Om vi mäter rörelse 
med en sammansatt enhet med sträcka i nämnaren, kan vi använda formeln 
för aritmetiskt medelvärde närhelst delrörelserna täcker samma längd, men 
inte annars. Om vi mäter rörelse med en sammansatt enhet med tid i nämna-
ren, kan vi använda formeln för aritmetiskt medelvärde närhelst delrörelserna 
täcker samma tid, men inte annars. 

5 + 4

2
= 4, 5 min/km.

5 km

5 min/km

12 km/h

5 km

4 min/km

15 km/h
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Sammansatt enhet – ett vetenskapligt begrepp
Piaget visade i sin forskning att ganska små barn har relativt goda intuitioner 
av hastighet och att de kan resonera logiskt med hastigheter tidigare än de 
kan resonera logiskt med tid. Det finns beskrivet i hans bok The child’s con-
ception of movement and speed. I sådana intuitiva resonemang behöver man 
inte veta något om enheter. Men även om hastighet är något som vi har hyf-
sad vardagserfarenhet av så fallerar alltså ofta vår intuition för hastighet redan 
vid ganska enkla hastighetssituationer, d v s så snart vi behöver kvantifiera has-
tigheter. Vygotsky myntade i sin lysande bok Thought and language begrep-
pet ’vetenskapliga begrepp’ som motsats till ’vardagliga begrepp’. Vardagliga 
begrepp är det som barn upptäcker och får erfarenhet av utan att bli undervi-
sade. Vetenskapliga begrepp är sådana som barnen får erfarenhet av via under-
visning. Den viktiga egenskapen hos vetenskapliga begrepp är att de ingår i 
ett system, d v s de får sin mening genom relationen till andra begrepp och inte 
genom att kopplas till vardagliga erfarenheter. Vygotsky var en tydlig föresprå-
kare för formell undervisning, d v s undervisning där barn får lära sig vetenskap-
liga begrepp genom att arbeta med relationer mellan begrepp. Han menade 
att detta utvecklar den generella intelligensen och den logiska förmågan. Han 
visade också detta experimentellt. 

Hastighet är alltså ett begrepp som de flesta barn får vardagliga erfarenhe-
ter av, men när vi ska utföra beräkningar med hastigheter så måste de kvanti-
fieras. När något ska kvantifieras måste det relateras till en enhet. Eftersom vi 
valt att mäta hastighet med en sammansatt enhet kan man inte längre hantera 
fenomenet utan att ha kunskap om själva systemet, i det här fallet om hur has-
tighet relaterar till sträcka och tid. Därför måste hastighet och alla fenomen 
som mäts med sammansatta enheter undervisas som vetenskapliga begrepp. 
Det hjälper inte att ha goda intuitioner om hastighet för att kunna utföra for-
mella beräkningar. Det betyder rent konkret att elever måste få lära sig att 
s = v/t och att i beräkningar med hastigheter är det viktigt att hålla sig till den 
här formeln och de relationer den representerar. Intuitiva resonemang leder 
ofta fel. Precis så är det med alla sammansatta enheter. De uppför sig ointuitivt, 
men så länge man hanterar dem med formella matematiska resonemang istället 
för intuition klarar  man sig fint!
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