
 

 

 

Självständigt arbete II, 15 hp 

Kritiska aspekter inom 

sannolikhetslära 
-Årskurs 5 elevers svårigheter och hur dessa 

behandlas i undervisningen 
 

Författare: Wiktoria Kasek och 

Eleni Papadopoulou 

Handledare: Oduor Olande 

Examinator: Constanta Olteanu 

Termin: VT17 

Ämne: Matematikdidaktik 

Nivå: Avancerad nivå 

Kurskod: 4GN04E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Sannolikhetslära är ett problematiskt område, vilket stöds av både forskning och av 

diskussioner med verksamma lärare. Studiens syfte är att identifiera elevers kritiska 

aspekter inom området samt hur dessa behandlas i undervisningen. Undersökningen 

genomfördes i årkurs 5 med hjälp av ett diagnostiskt test för att identifiera de kritiska 

aspekterna. Vidare intervjuades eleverna för djupare förståelse av dess lösningar. De 

kritiska aspekterna som kunde urskiljas genom elevlösningarna låg till grund för de 

undervisningstillfällen som observerades. Observationerna synliggjorde hur de kritiska 

aspekterna hanterades i undervisningen för att hjälpa eleverna till förståelse. Resultatet 

visade att eleverna har främst svårt att urskilja utfallsrummen, händelser och dess utfall.  

 

 

Nyckelord 
Probability, difficulties, critical aspects, sannolikhet, matematik, matematikens grunder. 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Studiens syfte är att identifiera de svårigheter som finns inom sannolikhetslära samt hur 

de behandlas i undervisningen. Studiens resultat visar att sannolikhetslära är ett svårt 

matematikområde för eleverna men också för lärarna. Problematiken ligger främst i 

elevernas bristande kunskaper om vilka tillvägagångssätt som är relevanta inom 

området och insikt om att matematiska operationer kan vara angelägna för utfallrummen 

och dess händelser i utfallen. Dessa har som följd att eleverna inte kan se sambandet 

mellan sannolikheten och enhetsomvandlingar. Avsaknad av förkunskaper leder till 

missförstånd och svårigheter för förståelsen av sannolikhetsläran. Vidare visar studien 

att lärares tillvägagångssätt är betydelsefull för elevernas förståelse som byggs på 

lärarnas egna kunskaper och erfarenheter inom området. 

 

Med denna studie är förhoppningen att lärarna utifrån de identifierade svårigheterna kan 

skapa en bredare förståelse för elevernas svårigheter samt vad som ligger till grund för 

dem. Förhoppningen är även att denna studie ska inspirera blivande och verksamma 

lärare, hur de kan gå tillväga med att identifiera sina elevers svårigheter samt hur de kan 

arbeta kreativt med olika verktyg för att förbättra sin undervisning. Sannolikhetslära är 

ett av många viktiga områden inom matematiken både för samhället och för individer. 

Detta eftersom välgrundade beslut inte kan tas på individnivå eller samhällsnivå om de 

inte grundar sig på sannolikhetslära. 

 

Genomförandet av studien har en empirisk karaktär som grundas på frågeformulär 

(diagnostiskt test), ostrukturerade intervjuer samt deltagande observationer som 

genomförts med hjälp av ett observationsschema. Metoderna har tillfört studien ett 

säkrare resultat som i sin tur bidragit med att frågeställningarna besvarats. Studien har 

som utgångspunkt att belysa verksamma lärare om de fallgropar som finns inom 

sannolikhetslära. 
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 Inledning 
 

Idén till examensarbetet inom sannolikhetslära väcktes utifrån diskussioner med 

verksamma lärare i olika skolor och årskurser som uppmärksammat problematik inom 

området. Problematiken är att elever inte kan se sambandet mellan sannolikhet och 

matematiska operationer. Detta kan bero på att eleverna påverkas av sina personliga 

erfarenheter (intuition) vilka de får exempelvis från spel (Ahlgren & Garfield, 1988). 

Elever tänker oftast på att det är turen som avgör spelet istället för att fokusera på 

sannolikheten av att en eller flera händelser kan inträffa (Skolverket 2013). Lärare har 

bekräftat att detta skapar utmaningar för dem att undervisa på ett sätt som gör det 

begripligt för eleverna.  

 

Lärarnas osäkerhet kring undervisningen kan bero på de kunskaper och erfarenheter de 

har sedan sin egen skolgång. Detta eftersom att läroplanen inte alltid har behandlat 

sannolikhetslära för alla årskurser (Skolverket, 1969; Skolverket, 1994). Dagens 

läroplan Lgr11 (Skolverket, 2016) har däremot både kunskapskrav och mål redan från 

årskurs 1. Majoriteten av de granskade läroplanerna behandlade sannolikhetslära 

tillsammans med statistik med undantag i Lpo94 där de särskildes. Trots att läroplanen 

(Skolverket, 2016) innehåller gemensamma mål för sannolikhet och statistik har vi även 

upptäckt att de särskiljs i undervisningen. Det kan vara viktigt att särskilja områden till 

en början för att eleverna ska kunna förstå dem mer ingående (Ahlgren & Garfield, 

1998). 

 

Sannolikhetslära är avgörande för att kunna dra statistiska slutsatser och används även 

inom vetenskapen för att exempelvis beräkna risken för stora olyckor där 

försäkringsbolagen kan förbereda sig med reservkapital (Briton & Garmo, 2002).  Inom 

vardagen används sannolikheten oftast omedvetet där vi tänker på de eventuella risker 

eller möjlighet av att händelser kan inträffa, exempelvis att det kan regna (Klefsjö & 

Hellmer, 1991; Skolverket, 2013). Sannolikhetsläran är inte enbart en viktig funktion i 

dagens samhälle utan även historiskt och finns därmed i skolans styrdokument som 

strävar efter en koppling till verkligheten (Nilsson, 2006). 

 

På grund av problematiken ovan vill vi undersöka vilka svårigheter som finns inom 

sannolikhetslära och hur lärarna arbetar med dessa i klassrummet. Vi är av den 

anledningen intresserade att undersöka vilka kritiska aspekter som finns och i så fall hur 

dessa hanteras i undervisningen. Vår förhoppning med detta examensarbete är att 

verksamma lärare och blivande lärare ska fördjupa sin förståelse för elevernas 

svårigheter inom sannolikhetslära och ha dessa i åtanke i undervisningen.  

 

 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att identifiera de kritiska aspekterna inom sannolikhetslära hos 

fyra klasser i årskurs 5 på två olika skolor i sydöstra Sverige. Vidare är syftet att, med 

hjälp av variationsteorin, utforska hur de kritiska aspekterna hanteras i undervisningen. 

 

Frågeställningar 

  

1. Vilka kritiska aspekter inom sannolikhetslära identifieras utifrån elevernas 

lösningar? 

2. Hur bedrivs undervisningen utifrån de identifierade kritiska aspekterna? 
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 Litteraturbakgrund 
 

I följande kapitel behandlas sannolikhetslärans definition samt svårigheter och 

utmaningar som uppmärksammats bland elever inom området, utifrån tidigare 

forskning. 

 

3.1 Definition av sannolikhetslära  

Historiskt sett framkom sannolikhetslära under 1500-talet i Italien och under mitten av 

1600-talet i Frankrike genom problem inom hasardspel (Kiselman & Mouwitz, 2008; 

Klefsjö & Hellmer, 1991). Definitionen av sannolikhetslära enligt Kiselman och 

Mouwitz (2008) är läran om modeller för slumpmässiga försök och hur dessa modeller 

används. Häggström (2004) kategoriserar sannolikhetslära i tre definitioner. Den första 

definitionen är den klassiska som handlar om att kartlägga utfallsrummen för att sedan 

använda matematiken och beräkna sannolikheten eller slumpen. Inom sannolikhetslära 

används också frekvens, vilket är den andra definitionen, där individen använder 

kunskap inom statistikområdet för att beräkna sannolikheten. Frekvensbegreppet delas 

in i två kategorier (relativ frekvens och relativa frekvensens stabilitet) och beskrivs mer 

ingående i ett av nedanstående stycken. Subjektiva sannolikheten, som är den tredje 

definitionen, handlar om att individen själv värderar möjligheten att en händelse ska 

inträffa utifrån beslutssituationer, känslor och dylikt (a.a.). Varje individ har olika 

subjektiva uppfattningar om varje händelse vilket gör det svårt att kartlägga ett 

utfallsrum. Därmed kan inte individers subjektiva uppfattningar ifrågasättas eftersom 

alla individers uppfattningar skiljs åt (Blom, 1984; Blom, Enger, Englund, Grandell & 

Holst, 2005).  

 

Sannolikhetslära är nära kopplat till statistik och i båda fallen används och beskrivs 

händelser (Karlsson & Kilborn, 2014). Slumpmässiga försök och hur dessa används, 

förutsägelser om vad som sannolikt kommer att hända samt operationer med händelser 

är Karlsson och Kilborns (2014) beskrivning av sannolikhetslära.  

 

Begrepp inom sannolikhetslära 

Viktiga begrepp inom sannolikhetslära är utfall, utfallsrum och händelser, vilka vi mäter 

sannolikheter med (Britton & Garmo, 2002). Dessa begrepp används också som verktyg 

i sannolikhetslära (Blom m.fl., 2005). Resultatet av ett slumpmässigt försök benämns 

som utfall. Mängden av antalet möjliga utfall benämns som utfallsrummet där en 

händelse är en samling av utfall (a.a.).  En kortlek har 52 kort, alltså finns det 52 

möjliga utfall i utfallsrummet vilket utgör helheten. En tärning har 6 utfall i 

utfallsrummet eftersom tärningen har sex olika sidor, som utgör helheten (Månsson, 

2016).  

 

Andra begrepp inom sannolikhetsläran är oberoende händelser och betingande 

händelser. Oberoende händelser innebär att flera händelser inträffar utan att påverkas av 

varandra, exempelvis när två tärningar kastas och den första tärningens resultat inte 

påverkar den andra tärningens resultat (Lantz, 2006; Råde, 1996). Betingade händelser 

innebär att en av händelserna är känd sedan tidigare och sannolikheten för händelsen 

beror på den kända informationen (Karlsson & Kilborn, 2014; Lantz, 2006; Månsson, 

2016). Om det exempelvis är molnigt ute är sannolikheten för regn större till skillnad 

från om vädret är okänt (Månsson, 2016). I denna studie undersöks dock främst utfall, 

utfallsrum och händelser. 
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Stokastiska variabler benämns även som slumpmässiga variabler och har stor betydelse 

inom sannolikhetsläran. Definitionen av stokastiska variabler innebär att det är en 

funktion definierad på utfallsrummet (Alm & Britton, 2014). När elever kan kartlägga 

utfallsrummet, finns det en stor chans att de också kan statistik (Blom m.fl., 2005).  

 

Verktyg inom sannolikhetslära 

Relativ frekvens och relativa frekvensens stabilitet är även de grundläggande begrepp 

inom sannolikhetslära. Dessa begrepp används som verktyg där relativ frekvens utgör 

antalet utfall som divideras med antalet försök. De relativa frekvensernas stabilitet 

“mäts” ju fler försök som genomförs. Stabiliteten räknas exempelvis utifrån de antal 

gånger en tärning kastas. Ju fler gånger tärningen kastas, desto mer sannolikt blir det att 

få den relativa frekvensens stabilitet (Karlsson & Kilborn, 2014; Klefsjö & Hellmer, 

1991). 

 

Kombinatorik, det vill säga antalet kombinationer, är ett annat viktigt verktyg inom 

området för att beräkna sannolikheten samt bygga upp begrepp, vilka leder till 

matematiska modeller (Blom m.fl., 2005; Karlsson & Kilborn, 2015). Som tidigare 

nämnt är sannolikhetslära ett mått på möjligheten att en viss händelse inträffar. För att 

förenkla upptäckten av alla möjliga utfall kan en systematisk bokföring användas 

eftersom totala antalet kombinationer kan bli stora (Skolverket, 2013). Kunskaper i 

kombinatorik möjliggör även hantering av uträkningar av sannolikhetsuppgifter genom 

användning av tabeller, diagram, scheman och skisser vid lösning av problem (Karlsson 

& Kilborn, 2015). Multiplikationsprincipen (multiplicera antalet möjliga val med 

varandra) och additionsprincipen (alternativen adderas) underlättar däremot uträkningar 

inom området (Blom m.fl., 2005). 

  

Beräkna sannolikhet 

Komplementsatsen är en av tre sannolikhetssatser inom området som är enkel men 

otroligt viktig (Blom, 1984; Blom m.fl., 2005). Satserna har olika regler i följd av olika 

formler för beräkningar av sannolikhetslära, vilka presenteras mer ingående i nästa 

stycke. I komplementsatsen ska varje sannolikhet hamna mellan 0 och 1. Satsen går 

nämligen ut på att händelser med en sannolikhet på 0 förväntas inträffa i 0 % av fallen 

medan händelser med sannolikhet 1 förväntas inträffa 100 % (a.a.). Ett exempel på en 

komplementsats är vid slant av krona eller klave, där det finns två möjliga utfall och 

samma sannolikhet för att få antingen krona eller klave. Utfallen är 
1

2
 som motsvarar 0,5 

där krona och klave tillsammans utgör 1. Myntets utfall är likformig 

sannolikhetsfördelning eftersom varje utfall har samma sannolikhet. Olikformig 

sannolikhetsfördelning kan förekomma vid exempelvis plockning av kulor ur en påse 

där det finns 3 svart kulor och 2 gula kulor, vilka utgör olika möjligheter i utfallen 

(Blom, 1984; Blom m.fl., 2005). 

 

Inom sannolikhetslära används också olika beräkningar för att räkna ut hur stor 

sannolikheten är för att få något. Den klassiska sannolikhetsdefinitionen utgör antalet 

gynnsamma utfall och antalet möjliga utfall. Definitionen skrivs: P (A) = g/m. P står för 

sannolikhet och kommer från det engelska probability. A står för sannolikheten att en 

händelse ska inträffa, g står för antal gynnsamma utfall och m står för antal möjliga 

utfall i ett utfallsrum (Anderberg & Källgården, 2007; Blom m.fl., 2005; Karlsson & 

Kilborn, 2014; Lantz, 2006). Den klassiska definitionen tas upp i ett av läromedlen för 

årskurs 5 där definitionen skrivs enligt följande: P (6) = 
1

6
 = 0,167 = 16,7%. 
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Sannolikheten för att slå en etta på en tärning är därmed 1 av totalt 6 möjliga, det vill 

säga 16,7% (Sjöström & Sjöström, 2012).  

 

3.2 Sannolikhetslärans svårigheter  

Sannolikhetslära är ett område inom matematiken som har hamnat i kläm genom åren, 

vilket har uppmärksammats av flertal forskare (Ahlgren & Garfield 1988; Jones, 2005).  

Nilsson och Lindström (2013) undersökte svenska lärares ämneskunskaper inom 

området som endast visade på grundläggande kompetens. Även internationella studier 

(Ahlgren & Garfield, 1988; Jones, 2005) tyder på att det finns svårigheter inom 

undervisningen av ämnet. Detta kan bero på att sannolikhet har introducerats svagt 

genom åren framför allt för elever på gymnasiet (a.a.).  

Svårigheter och missuppfattningar inom sannolikhetslära är allt vanligare och allt 

svårare att korrigera (Fischbein & Schnarch, 1997). Forskarna (Fischbein & Schnarch, 

1997) fann missförstånd i alla åldrar och uppmärksammade svårigheten att rätta felen 

inom sannolikhetslära. Orsaken ligger oftast i en konflikt mellan intuitiv (personliga 

övertygelser) och formell (matematiska regler) sannolikhet (a.a.). Ofta missuppfattar 

eleverna sannolikhetsuppgifterna samt de tillvägagångssätt som är nödvändiga för att 

lösa dem (Ahlgren & Garfield, 1988). När det sker missuppfattningar uppstår även 

svårigheter eftersom uppfattningarna som skapats inte stämmer överens med områdets 

verklighet (Jones, 2005). Sannolikhetens natur ligger i klassrumsexperiment och i 

undervisningssituationer men kan också missförstås om det ges för få försök eller om de 

genomförda försöken är felaktiga (Fischbein & Schnarch, 1997). 

 

Elevers missuppfattningar kan försvåra lärarens undervisning inom sannolikhetslära 

(Nilsson & Lindström, 2013). Anledning till detta kan vara att lärare enligt Nilsson och 

Lindström (2013) inte har tillräcklig kunskap inom området för att vägleda eleverna till 

förståelse. Ett annat hinder inom sannolikhetslära som också visat försvåra 

undervisningen och elevernas förståelse är att eleverna har en inlärd tradition som 

innebär att matematik endast har en lösning och ett rätt svar (Ahlgren & Garfield, 1988). 

Det har även uppmärksammats att elever inte har arbetat på olika sätt genom att 

exempelvis gissa sig fram och testa, vilket missgynnar deras inlärning vid ändringar i 

matematikundervisningen (a.a.). Björklund och Grevholm (2012) påpekar vikten av att 

eleverna behöver möta matematiken på olika sätt för att kunna utvecklas. 

 

Till skillnad från Ahlgren och Garfield (1988) skriver Kilpatrick, Swafford och Findell 

(2001) att barn använder sina kunskaper och utvecklar dessa när de byter arbetsområde 

inom matematiken. Oavsett vilka beräkningsstrategier som används så behövs 

förkunskaper för att arbeta med sannolikhetslära. Det eleverna främst har svårigheter 

med att förstå är utfall och händelser som de istället relaterar till rationella tal (a.a.). I 

studien (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001) framkom även att barn i årskurs 4-6 har 

påvisat svårigheter med att räkna upp antal möjliga utfall på en tärning respektive två 

tärningar. Elever kan inte urskilja vilka möjligheter som finns eftersom det är svårt att 

visa i praktiken att sannolikhet faktiskt stämmer överens med antalet möjliga utfall.  

En annan svårighet som uppmärksammats är elevernas brist att identifiera och 

fullständigt förstå de möjliga utfall som finns i slumpmässiga experiment. Ett sådant 

experiment är exempelvis med krona och klave där utfall inte kan fastställas i förväg, 

dock finns det andra exempel där utfall kan fastställas i förväg (Kilpatrick, Swafford & 

Findell, 2001). Vidare har inte sannolikhetslära lika omfattande operationer med tal som 

algebra och geometri, vilket också kan förvirra eleverna när de ska beräkna utfall och 

dess händelse (a.a.). 
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Sannolikhetsbegrepp kan vara svåra att uppfatta. Förklaringen ligger i att enstaka 

händelser eller ett fåtal händelser blandas ihop med samtliga möjliga händelser. För att 

få en sexa på en tärning är alltid möjligheten 
1

6
 men det kan upplevas att sannolikheten 

för detta ökar om man inte alls har fått en sexa på fem kast (Karlsson & Kilborn, 2014). 

 

3.3 Utmaningar inom sannolikhet 

Den största utmaningen inom sannolikhetslära är vad som skall läras och hur det skall 

läras, vilket har uppmärksammats genom klassrumsexperiment och olika 

undersökningar (Jones, 2005). Jones (2005) skriver att sannolikhetsläran blir en 

utmaning eftersom den bör samspela med statistik. Trots att sannolikhet och statistik är 

två skilda områden anses de i de flesta fall höra ihop (a.a.). Dock anser andra forskare 

(Ahlgren & Garfield, 1998) att statistik och sannolikhet bör hållas isär för att elever ska 

förstå båda momenten ordentligt innan de kan relateras till varandra eftersom de till 

större del består av specifika begrepp och uträkningar.  

 

Elevers lärande 

Svårigheter för inlärning inom matematikundervisningen är vanliga och lärare i alla 

årskurser försöker övervinna dessa (Ahlgren & Garfield, 1998). Elevers matematiska 

kunskaper är en avgörande faktor vid undervisningen om sannolikhetslära. Av den 

anledningen är grundläggande matematiska kunskaper nödvändiga. Problematiken som 

uppmärksammats är att alla elever inte ser sambanden mellan de matematiska områdena 

och av den anledningen inte använder sig av sina tidigare kunskaper, vilka är 

betydelsefulla inom sannolikhetsläran (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). Detta kan 

indikera på att individen brister i sin självständighet, vilket gör att eleven inte kan ta sig 

an en uppgift och genomföra den på ett oberoende och effektivt sätt (Newton, 2003). 

 

Elever har svårigheter att förstå utfallsrummet och hur det kopplas till utfall och 

händelser samt olika beräkningsstrategier (Ahlgren & Garfield, 1998). För att 

undkomma dessa svårigheter rekommenderar Ahlgren och Garfield (1998) att 

aktiviteter bör införas för att stimulera eleverna i undervisningen, vilket är en utmaning.  

Lärare bör skapa situationer i undervisningen beståendes av resonemang kring 

sannolikhet och vara verklighetsbaserade för att elever ska förstå sin omvärld (a.a.). Av 

denna anledning bör lärare tänka på att inte endast använda symboler eller regler i sin 

undervisning. Grupparbete är ett effektivt sätt för utveckling inom matematiken, vilket 

även uppmärksammades när elever löste problem kring sannolikhet (Ahlgren & 

Garfield, 1988).  

 

Liknande svårigheter uppmärksammades i en undersökning (Koparan, 2014) med 

matematiklärare som vid tillfället undervisade i årskurserna 6-8 i matematikområdet 

statistik och sannolikhetslära. Under intervjuerna framkom generella svårigheter som 

uppmärksammats när lärare undervisat inom området. Lärarna upplevde att eleverna 

bland annat hade svårt med beräkningsstrategier, vilket de såg som den vanligaste 

svårigheten. Koparan (2014) anser att ämnet är abstrakt för eleverna, vilket i sig gör det 

svårt för lärarna att undervisa på ett begripligt sätt. En annan generell svårighet som 

relaterar till sannolikhetslära enligt Koparans (2014) studie visade att elevernas syn på 

sannolikhet påverkas av deras inställning till ämnet. Stohl (2005) beskriver däremot 

vikten av lärarnas egna kunskaper inom ämnet som är betydelsefulla för elevernas 

förståelse. För att hjälpa eleverna till förståelse av ämnet behöver lärarna själva vara väl 
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insatta i ämnet och förstå den på djupet. Lärarna behöver ha fördjupade 

ämneskunskaper för att identifiera elevernas missuppfattningar och svårigheter (a.a.).  

 

Undervisning 

Koparans (2014) studie gav ett resultat om vad lärarna ansåg var en utmaning i 

undervisningen. En av utmaningarna är elever som har svårigheter att förstå rationella 

tal i samband med sannolikhet. Enligt de intervjuade lärarna kan svårigheter främjas 

genom exempelvis spel relaterade till chanser som kan knytas an till sannolikhetslärans 

förståelse (Koparan, 2014). Elever behöver även få en förståelse för områdets begrepp 

och klargöra dess definition. Vidare skriver Koparan (2014) att en elev som tar till sig 

sannolikhetsberäkningar som innehåller olika operationer behöver ha kunskap om 

matematiska kombinationer. Elever har tendens att tänka att alla händelser har samma 

sannolikhet eller att tidigare händelser påverkar senare händelser, vilket sker i 

utfallsrummen. I resultatet av Koparans (2014) undersökning framgick det även att 

eleverna inte förstod begreppet variation fullt ut. Eleverna kunde inte se variationen i 

undervisningen vilket hade som följd att variation inte heller kunde urskiljas i 

sannolikhetsläran likaså i tabeller och diagram (a.a.). 

 

3.4 Att arbeta med sannolikhet 

En undersökning av Baturo, Cooper, Doyle och Grant (2007) indikerade att eleverna 

uppfann egna sannolikhetsmodeller och formler vid arbete i mindre grupper om 

sannolikhetsläran. Det har visat sig att lösningar som sker i mindre grupper har en 

positiv inverkan hos elevers attityd för matematik, vilket indikerades utifrån deltagarnas 

besvarade frågeformulär för denna studien (a.a.). Ett annat arbetssätt som forskningen 

(Baturo m.fl., 2007) visat kan hjälpa elevers förståelse är att låta dem göra gissningar 

för händelser och därefter ge dem möjligheten att kontrollera sina lösningar med 

matematiska beräkningar och kalkylator (a.a.).  

 

Forskarna (Baturo m.fl., 2007) hävdar att eleverna bygger vidare sina kunskaper och 

utvecklar dem genom att utföra experiment. De behöver arbeta med relaterade 

aktiviteter för att bygga sina egna sannolikhetsmodeller och upptäcka olika sorters 

principer som kan hjälpa dem att övervinna sina missuppfattningar inom sannolikhet. 

Liknande experiment kan även hjälpa till att återställa sammankopplingen mellan det 

nödvändiga och möjliga, vilket är betydelsefullt för sannolikhetstänkandet (a.a.). 

  

I en annan undersökning upptäckte Vissa (1988) en tendens hos eleverna som gärna 

använde sig av egna erfarenheter i skolan, vilka dock inte alltid stämde överens med 

verkligheten. Ett exempel av elevernas syn på sannolikheten är att möjligheten för att få 

en sexa vid kast av tärning är mindre och svårare jämfört med att exempelvis få en etta. 

Genom att ge eleverna enkla upplevelser inom sannolikhetsläran ges de möjlighet att 

utöka sin förståelse kring vardagssituationer inom rationella tal (Vissa, 1988). Om lika 

fördelning betonas i likhet med lika chanser för fördelning kan svårigheter synliggöras 

med hjälp av diagram eller tabeller. Det finns aktiviteter som behandlar sannolikhet och 

kombinationer utifrån begrepp inom multiplikation, rationella tal samt grafer. Ett 

exempel är att man har bokstäverna e, i och o i en skål. Hur stor är chansen att man 

plockar upp bokstaven o? (a.a.)  

 

Elevernas förståelse av beräkningsstrategier inom sannolikhet utgör deras förmåga att 

bestämma och motivera olika händelser och dess utfall (Kilpatrick, Swafford & Findell, 

2001). Till exempel ges en väska med två röda och två blåa björnar och en annan med 

tre röda och fyra blåa björnar. Frågan som sedan ställs till eleverna är: ”Vilken väska 
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ger den bästa chansen för att få en röd björn?”.  Forskare har utifrån detta kommit fram 

till att elever på låg och mellanstadiet använder både formella och informella strategier 

för att jämföra sannolikheten i väskorna men har svårigheter med utfallsrummen (a.a.). 

Elever använder olika strategier, exempel vid uträkning, som de hämtar direkt från 

minnet eller genom olika räknesätt och strategier (Ostad, 2001). 

 

Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) har uppmärksammat tre andra strategier kring 

barns tänkande om sannolikhet. Den första strategin använder barnen för att undersöka 

en del av en händelse, oftast med täljaren (antalet gynnsamma utfall). Den andra 

strategin motsvarar den andra delen av händelsen, nämligen nämnaren (antalet möjliga 

utfall). Den sista strategin integrerar både täljaren och nämnaren och relaterar till 

varandra (a.a.). 

 

Det bästa undervisningssättet för sannolikhetslära sker enligt Kapadia och Borovcnik 

(1993) genom problemsituationer där eleverna kan modellera problemet, det vill säga 

skapa förutsättningar och tillvägagångssätt att arbeta med sannolikhetslära. Träddiagram 

används som ett tillvägagångssätt för två eller fler händelser som har samma 

sannolikhet att uppstå. Tärningar, slumptal och spinnare används för att modellera den 

relativa frekvensen och dess stabilitet. Problemsituationer inom området ger eleverna 

möjligheten att stimuleras i klassrummet med hjälp av modellering (a.a.).  

 

Arbetssätt 

Sannolikhetstänket uppkommer enligt Skolverket (2013) när elever ges chansen att 

uppleva slumpsituationer som de sedan resonerar kring. Enligt Alm och Britton (2014) 

ges den bästa chansen för eleven när den praktiskt åskådliggör slumpsituationer med 

hjälp av träddiagram.  

 

 
Figur 1. Träddiagram på krona och klave 
 

Träddiagrammet är och har varit ett redskap under många år. Galton (1889) gjorde ett 

historiskt genombrott för bland annat den didaktiska delen inom sannolikhetsläran då 

han konstruerade träddiagrammet, vilket också benämns som bräda. Träddiagrammet är 

ett utförande av den relativa frekvensen samt den likvärdiga modellen av sannolikhet. 

Sannolikhet är både relativ frekvens och en uppsättning av lika sannolika händelser 

(a.a.). Ett träddiagram kan vara till hjälp vid uträkningar inom kombinatorik, om antalet 

utfall inte är stort, för att synliggöra både gynnsamma och möjliga utfall (Skolverket, 

2013). Träddiagramet hjälper även eleverna att få en förståelse för sannolikhet, vars 

användning är ett hjälpmedel för att säkerhetsställa det tänkta resultatet (a.a.). Denna 

princip används för att ta reda på antalet utfall, det vill säga hur många gånger något kan 

ske på. Det finns en till princip, additionsprincipen, vilken istället anger sannolikheten 

för en händelse som har olika gynnsamma alternativ. Additionsprincipen ses som 

summan av sannolikheterna, det vill säga de olika alternativa händelserna (Björklund & 

Grevholm, 2012; Skolverket, 2013).  
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Elevernas förståelse och självständighet mäts utifrån deras förmåga att upptäcka 

betingade och oberoende händelser. I en annan undersökning (Kilpatrick, Swafford & 

Findell, 2001) deltog elever i årskurs 4-8 som besvarades två händelser. Den ena 

händelsen innebar att ett mynt kastades tre gånger där klave skulle uppstå vid alla kast. 

Den andra händelsen innebar att tre mynt kastades obegränsat antal gånger, vilket också 

skulle resultera i 3 klave.  38 % av årskurs 4-5 och 30% av årskurs 7-8 svarade att det 

inte är lika stor sannolikhet mellan båda alternativen. Intervjuer efter undersökningen 

påvisade att eleverna var säkra att mynt som kastas kan kontrolleras. Liknande 

missförstånd har i tidigare forskningar uppmärksammats (Kilpatrick, Swafford & 

Findell, 2001).  

 

För att förhindra eventuella missförstånd behöver undervisningen individanpassas, men 

för att möjliggöra detta behöver läraren ha kunskap om sin elevgrupp och göra en 

kartläggning för att se vart varje elev befinner sig (Lunde, 2011). Författaren (Lunde, 

2011) anser att detta är av stor vikt eftersom ett felaktigt didaktiskt arbetssätt kan 

resultera i fler problem och missförstånd hos eleverna, vilka kan förvärra dem istället 

för att hjälpa dem. Eleverna behöver av den anledning enligt Lunde (2011) alltid 

vägledning och förklaring när de givit fel svar. Eleverna kan behöva skapa både en 

begreppslig och en metodologisk förståelse inom matematik för att ta itu med 

missförstånden (Sierpinska, 1994). Med begreppslig förståelse menas att man ska förstå 

matematiska begrepp som addition, likhet, operationer samt vad som avgör summan 

(a.a.). Den metodologiska förståelsen handlar däremot om hur matematiska operationer 

ska utföras, exempelvis algoritmers användning och funktioner (Davis & Pettitt, 1994). 

Det innebär att eleverna behöver behärska matematiska kunskaper för vidareutveckling 

inom ämnet (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001).  

 

Det viktiga är att ta reda på hur missuppfattningar är beskaffade och hur de ska 

fastställas. Eftersom alla elever är olika, ser missuppfattningarna olika ut sinsemellan 

eleverna och därmed behöver de hanteras på olika sätt (Newton, 2003). Sättet lärarna 

själva uppfattar innehållet inom sannolikhetslära är avgörande för en lyckad 

undervisning och kritisk för lärarnas egen förmåga att instruera och bedöma (Liu, 2005; 

Van Dooren, Verschaffel & Onghena, 2002). En studie (Nilsson & Lindström, 2013) 

kring svenska lärares undervisning om sannolikhetslära visade att lärarna använde 

teoretiska begrepp och koncept i sina beräkningar. Däremot hade de svårigheter att 

urskilja och uttrycka uppgifters innehåll samt sina egna tillvägagångsätt (a.a.).  

 

 Teori 
 

Kapitlet presenterar den teoretiska utgångspunkten samt tillhörande begrepp som ligger 

till grund för vår förståelse och analys av den insamlade empirin. Studien antar ett 

variationsteoretiskt perspektiv.  

 

4.1 Variationsteorin 

Variationsteorin härstammar från den fenomenografiska forskningsansatsen och har 

utgångspunkten att synliggöra elevers olika sätt att erfara samt uppfatta ett fenomen 

(Marton & Booth, 2000). Variationsteorins syfte är att möjliggöra lärandet genom ett 

innehåll, det vill säga ett lärandeobjekt. Det handlar om att se skillnader i uppfattningar, 

i vilka apsekter som lärs ut samt vilka som uppmärksammas eller urskiljs (Olteanu, 

2016). Lärande kan endast ske genom att det hänvisas till det som ska läras (Lo, 2014). 

Lärarens handlingar och agerande är betydelsefulla för elevernas tolkning samt 
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förståelse för lyckat lärande (Kullberg & Runesson, 2010; Runesson, 1999). 

Variationsteorin används som ett verktyg i lärarnas planering, undervisning samt för- 

och efterarbete (Lo, 2014). De tre centrala begrepp inom den nämnda teorin är 

lärandeobjekt, kritiska aspekter och variationsmönster. Begreppen är utgångspunkten 

för genomförandet samt analys av studien gällande elevers kritiska aspekter inom 

sannolikhetslära samt hur dessa bedrivs i klassrummet.  

 

4.2 Lärandeobjekt 

Lärandeobjektet är en central term inom variationsteorin som hänvisar till det som lärs 

eller ska läras. Inom variationsteorin är det viktigt att skilja på lärandemål och 

lärandeobjekt. De förutbestämda lärandemålen syftar till undervisningen och resultatet 

av den, vilka träder i kraft i slutprocessen (Lo, 2014). Till skillnad från lärandemål, är 

lärandeobjektet en process som kan förändras i undervisningen och kan vara både direkt 

och indirekt (Lo, 2014; Marton, Runesson & Tsui, 2004). Det direkta lärandeobjektet, 

vilket utgör de specifika aspekterna, behandlar undervisningssituationen och handlar om 

innehållet. Det indirekta lärandeobjektet, vilket utgör de generella aspekterna, behandlar 

vad eleverna förväntas att utveckla i relation till det direkta lärandeobjektet (Lo, 2014; 

Marton, Runesson & Tsui, 2004; Olteanu, 2015). Det är viktigt hur lärarna strukturerar 

sin undervisning för att möjliggöra lärandet av lärandeobjektet för eleverna (Marton, 

Runesson & Tsui, 2004). 

 

Lärandeobjektet innehåller tre viktiga aspekter nämligen det iscensatta, det erfarna och 

det avsedda lärandeobjektet, vilket enligt variationsteorin har som syfte att skapa 

lärandesituationer där alla tre är så lika varandra som möjligt (Olteanu, 2016). Det 

avsedda lärandeobjektet innebär att läraren skapar möjligheter för eleverna att lära sig 

objektet samt skapar de förutsättningar som krävs (Lo, 2014; Marton, Runesson & Tsui, 

2004). Vad eleverna lär sig beror på deras erfarenheter samt det erfarna lärandeobjektet. 

Eleverna möter det iscensatta lärandeobjektet, vilket är det objekt som tydliggörs i 

klassrummet. Eftersom lärandeobjekt kan justeras och ändras från det avsedda 

lärandeobjektet, är det viktigt att skilja mellan det erfarna och det iscensatta 

lärandeobjektet (Marton, Runesson & Tsui, 2004). Lo (2014) påpekar att det erfarna är 

detsamma som det iscensatta, vilket har väsentlig effekt på elevernas lärande som 

skapas om läraren kan identifiera och gå på djupet av lärandeobjektet samt urskilja de 

kritiska dragen för att hjälpa eleverna själva att uppfatta lärandeobjektet (a.a.).  

 

4.3 Kritiska aspekter 

Inom variationsteorin är det viktigt att förstå att kritiska aspekter och kritiska drag alltid 

hör ihop, men det är samtidigt viktigt att se skillnad på dem. De kritiska dragen är ett 

värde i dimension av variation medan de kritiska aspekterna syftar på dimension av 

variation (Lo, 2014). För att förstå lärandeobjektet behöver aspekter urskiljas, vilka ses 

som kritiska när eleven inte har urskilt dem ännu. Eleven behöver urskilja de kritiska 

aspekterna inom det specifika innehållet för att utveckla sitt kunnande inom 

matematiken (Olteanu, 2016). Variationsteorin grundar sig på lärande där olika aspekter 

urskiljs samtidigt i lärandeobjektet med hjälp av variation. Läraren behöver därför 

urskilja kritiska aspekter och drag för att identifiera det eleverna redan behärskar och 

det som ännu inte upptäckts av dem (Lo, 2014; Olteanu, 2016). Lärarens identifiering 

av kritiska drag kan skilja sig från det elever ser som kritiska drag, av denna anledning 

är det betydelsefullt att läraren identifierar elevgruppens kritiska drag. Detta möjliggörs 

när läraren betraktar sig själv som en elev för att på så sätt skapa bättre förutsättningar 

för lärandet (Lo, 2014).  
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4.4 Variationsmönster 

Det är nödvändigt att uppmärksamma vad som ska varieras i en lärandesituation för att 

förstå vad som kan behöva läras (Marton & Tsui, 2004). Varje situation är unik och 

varje elev uppfattar lärandeobjekt och kritiska aspekter på olika sätt, därför behöver 

eleven uppleva vissa mönster av variation (Lo, 2014).  

 

Elevernas lärande förbättras när variationsmönster används. Studier visar att lärare vars 

undervisning består av variationsmönster möjliggör djupare lärande för eleverna (Lo, 

2014; Runesson & Kullberg, 2010). Det krävs dock att variationsmönster behåller vissa 

aspekter konstanta i relation till andra varierande aspekter i lärandeobjektet (Olteanu, 

2016). Eleverna urskiljer lärandeobjektets kritiska aspekter genom variationsmönster i 

lärandeobjektet, vilket möjliggörs när de erfar likheter, skillnader och variation i 

objektet (Lo, 2014). Genom lämpliga och nödvändiga variationsmönster skapas 

effektivt lärande, det som varieras och det konstanta i objektets kritiska aspekter 

sammanfattar variationsmönster (a.a.). Specifika variationsmönster inom 

variationsteorin är kontrast, separation, generalisering och fusion (Marton, 2015; 

Olteanu, 2016).  

 

Genom att erfara kontrast innebär det att uppleva skillnaden mellan två aspekter och 

värden, vilket kan ske när aspekterna sätts mot varandra (Lo, 2014; Marton, Runesson 

& Tsui, 2004; Olteanu, 2016). När aspekterna visas samtidigt kan de jämföras och 

skillnader kan upptäckas (Lo, 2014). För att exempelvis förstå vad fem är behöver 

eleven uppleva något som inte är fem exempelvis fyra och sju. Eleven ges på så vis 

möjligheten att se skillnader av objektet för att kunna urskilja de kritiska aspekterna. 

Utifrån kontrast är det möjligt att separera värdena från aspekten och på så sätt endast 

fokusera på värden. Separation sker när en aspekt eller ett värde varierar samtidigt som 

andra är invarianta (Marton 2015; Olteanu, 2016).  

 

Generalisering innebär att erfara olika exempel av lärandeobjektet, exempelvis att 

förstå vad fem står för (Marton, Runesson & Tsui, 2004). Detta kan ske genom att 

visuellt se fem böcker, fem äpplen och fem stolar för att på så sätt förstå innebörden när 

föremålen varieras och aspekten fem är invariant, behålls konstant. Lo (2014) skriver att 

kritiska aspekter måste urskiljas från de aspekter som inte är kritiska. Fusion innebär att 

eleven urskiljer de kritiska aspekterna i förhållande till varandra och till helheten för att 

på så sätt kunna erfara alla samtidigt (Lo, 2014). Marton, Runesson och Tsui (2004) 

skriver att det är mer effektivt att hålla isär de kritiska aspekterna till en början innan de 

kan sammansättas och därefter aldrig separeras (a.a). 

 

 Metod  
 

I följande kapitel redogörs tillvägagångsätten för genomförandet av studien samt de 

riktlinjer som följts under arbetsprocessen.  

 

5.1 Metodologisk ansats  

Forskningsansatsen som genomsyrar studien är den fenomenografiska eftersom 

variationsteorin bygger på fenomenografin. Studiens syfte och våra frågeställningar 

baseras därför på variationsteorin som ligger till grund för att undersöka elevers 

svårigheter inom sannolikhetslära. Analysen utifrån en fenomenografisk ansats grundar 

sig i hur individer uppfattar ett fenomen och dess omvärld (Larsson, 1986; Marton & 
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Booth, 2000). Forskningsansatsen undersöker därför hur ett fenomen erfars av olika 

individer (Fejes & Thornberg, 2015) och är därmed ändamålsenlig med studien. 

Studiens empiri grundas på elevlösningar, vilka låg till grund för elevintervjuerna och 

de genomförda lektioner som observerades och därefter analyserades.  

 

Forskningsstrategin som genomsyrat studien var kvalitativ. Denna datainsamling formas 

i ord där de antingen är talade eller skrivna (Denscombe, 2016). Studiens datainsamling 

möjliggjordes genom de ovannämnda undersökningsmetoderna, vilket enligt Larsson 

(1986) kan ge studien möjligheten att synliggöra och tolka elevernas kritiska aspekter 

inom ämnet. Enligt Larsson (1986) finns det två beskrivningsperspektiv, första 

ordningens perspektiv och andra ordningen perspektiv. Den förstnämnda handlar om 

aspekter och fakta ur verkligheten medan den sistnämnda handlar om en individs 

upplevelser (a.a.). Fenomenografin antar endast den andra ordningens perspektiv, 

medan kvalitativ ansats antar båda perspektiven (Larsson, 1986).  

  

5.2 Datainsamling 

Frågeformulär 

Den första insamlingsmetoden var frågeformulär (Bilaga 1), även namngett som 

diagnostiskt test i denna studie, vilket valdes för att synliggöra elevernas kritiska 

aspekter inom sannolikhetslära. I metoden användes i likhet med Denscombes (2016) 

tre kriterier för frågeformulär: samla in information för att sedan analysera den 

insamlade empirin, använda nedtecknade seriefrågor samt samla in information direkt 

genom kontakt med individer. Frågeformuläret (Bilaga 1) bestod av 8 öppna 

uppgiftsfrågor inspirerade av Skolverkets (2013) diagnoser samt läromedlet Prima 

Formula 5 (Sjöström & Sjöström, 2012). Öppna frågor ger respondenten möjligheten att 

själv formulera sina svar till skillnad från fasta frågor som innehåller givna svar att välja 

mellan (Denscombe, 2016). Frågornas utformning gav respondenterna möjlighet att 

uttrycka sig med egna ord och beräkningar.  

 

Elevernas lösningar svarade upp mot studiens syfte och frågeställningar angående deras 

kritiska aspekter inom sannolikhetslära. Varje uppgift har kopplats till ett specifikt 

område inom sannolikhetsläran som har presenterats i kapitel 3. Uppgifterna användes 

för att undersöka elevernas tillvägagångssätt och genom dessa belysa deras kritiska 

aspekter. Aspekter som behandlats i diagnosen innehöll kombinatorik (uppgift 1, 4, 5), 

enhetsomvandling och beräkningsstrategier (uppgift 8) samt utfallsrum och utfall 

(uppgift 2, 3, 6 och 7). Diagnosen korrekturlästes av verksamma lärare till tillhörande 

klasser inför genomförandet som utfördes i fyra klasser med totalt 95 elever i årskurs 

fem. 

 

Intervjuer 

Den andra insamlingsmetoden som nyttjats var personliga intervjuer (Bilaga 3), vilka 

ljudinspelades för att på så sätt underlätta samtalen och dokumentationen (Denscombe, 

2016). Metoden som valdes möjliggjorde förståelsen av elevernas lösningar och 

uppfattning om sannolikhetslära, vilket gav oss en ingående förståelse av elevernas 

kritiska aspekter inom området. Intervjumodellen som användes var däremot 

ostrukturerad eftersom det var mest väsentligt för studien. På så sätt gavs den 

intervjuade möjligheten att utveckla sina idéer och tankegångar till skillnad om frågorna 

formats sedan tidigare och annan intervjuform valts (Denscombe, 2016). Fördelen med 

ostrukturerade intervjuer är att frågorna kan ändras under intervjuns gång, vilket 

användes i utvecklingssyfte (a.a.). Totalt valdes 10 elever ut för intervjuer. Varje 
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informant fick under intervjun tillgång till sitt egna redan besvarade test för att kunna 

förklara sitt tillvägagångssätt samt tankegångar.  

 

Observationer 

För att kunna identifiera hur elevernas kritiska aspekter behandlas inom sannolikhetslära 

mer ingående var det nödvändigt att genomföra observationer. I studien genomfördes 

deltagande observationer vars strävan var att identifiera lärandeobjekt samt 

variationsmönster med hjälp av ett observationsschema (Bilaga 4). Denscombe (2016) 

skriver att fältanteckningar bör genomföras utanför handlingsarenan, det vill säga utan 

de observerades kännedom, detta för att inte störa den naturliga miljön. Det som togs i 

åtanke var vetskapen om elevernas erfarenhet kring observatörer.  Däremot antecknades 

observationernas händelser systematiskt under lektionens gång eftersom minnet är 

bräckligt (Denscombe, 2016), dock utan att störa elevernas naturliga miljö. Deltagande 

observationer valdes eftersom det gav studien detaljerad information.  

 

5.3 Urval och begränsningar 

Genom att göra flera urval i en studie blir den samlade data mer exakt (Denscombe, 

2016), vilket var nödvändig för denna studie. Undersökningen var inte av slumpartad 

karaktär eftersom genomförandet bestod av ett begränsat antal informanter.  I studien 

deltog 95 elever i årskurs fem samt två lärare som undervisade i matematik. Eftersom 

studien var tidsbegränsad var det nödvändigt att välja informanter utifrån 

bekvämlighetsurvalet. Denscombe (2016) beskriver bekvämlighetsurvalet som ett 

billigt, snabbt och enkelt tillvägagångssätt. Av denna anledning valdes informanter 

utifrån tidigare verksamhetsförlagda utbildnings-kontakter. Studien skulle grundas på 

fyra klasser samt tre matematiklärare, men eftersom den ena läraren avböjde sitt 

deltagande gällande observationen fick undersökningen baseras på fyra klasser med 

undantag av en lärarobservation.  Urvalet av diagnostiserande testet gjordes i samverkan 

med verksamma lärare som undervisade för tillfället inom sannolikhetslära. Trots detta 

uppmärksammades att testets textutformning kan ha varit missvisande för eleverna 

eftersom texterna sakande ord i vissa sammanhang.  

 

Intervjuerna behandlade de genomförda uppgifterna ur frågeformuläret (Bilaga 1) som 

eleverna visade bristfälliga kunskaper i. Analys av elevlösningar möjliggjorde valet av 

antalet informanter för genomförandet av intervjuerna. De 10 informanter som valdes ut 

hade de mest intressanta lösningarna. Majoriteten av eleverna i respektive klasser hade 

svårigheter med uppgifterna 1, 4, 5 och 8. Två av uppgifterna (6 och 7) hade en del 

elever visat bristfälliga kunskaper i, dock hade majoriteten av deltagarna godtagbara 

lösningar. Samtliga uppgifter låg till grund för intervjuerna. Uppgift 2 och 3 hade 

majoriteten av deltagarna rätt lösning på och har av denna anledning förbisetts i 

resultatet.  

 

Undervisningsområdet som behandlades under observationernas gång utgjorde det 

eleverna främst visat svårigheter/kritiska aspekter under genomförandet av 

frågeformuläret. De kritiska aspekter som synliggjordes behandlade delområdet 

kombinatorik i samband med sannolikhet, utfallrummen samt samband mellan 

sannolikhet, bråk, decimaltal och procent. Eftersom den valda teorin saknar vissa 

benämnda kritiska aspekter inom sannolikhet namngavs egna benämningar för de 

kritiska aspekterna. 
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• upprepad händelse – en händelse återkommer exempelvis när glassar som består av 

två smaker anses vara olika beroende på smakernas ordning och av den anledningen 

benämns fler än en gång 

• utebliven händelse – exempelvis när 1 händelse av de 10 möjliga utelämnas  

• överanvändning av multiplikation eller addition – principerna används vid fel 

tillfälle, exempelvis vid beräkning med addition när multiplikation egentligen bör 

användas eller när inget av vardera bör användas 

• samband mellan sannolikhet, bråk, procent och decimaltal – att förstå sambanden 

mellan exempelvis  
1

2
, 0,5 och 50 %  

 

Vidare har andra kritiska aspekter identifierats utifrån de begrepp som används inom 

sannolikhetslära. Begreppen är olikformig sannolikhetsfördelning som behandlar 

utfallsrummen och likformig sannolikhetsfördelning som behandlar 

beräkningsstrategier och enhetsomvandling.  

 

5.4  Validitet och reliabilitet 

Processen för denna studie utgör validitet och reliabilitet inom en kvalitativ 

undersökning. En trovärdig undersökning utgörs av en hög reliabilitet och validitet 

(Sandberg & Faugert, 2016). Begreppet validitet används för att beskriva kvalitén i 

forskningen samtidigt som den visar på att den genomförda undersökningen är relevant 

och lämpligt för det som var ämnat att undersöka (Denscombe, 2016; Fejes & 

Thornberg, 2015). Denscombe (2016) skriver att kvalitativa data ska innehålla 

noggrannhet och precision. Det är dock viktigt att ha i åtanke att kvalitativa data inte 

presenteras lika koncist som kvantitativ data. I kvalitativ data behöver delar som ska 

presenteras prioriteras och andra delar väljas bort, vilket utgör en svårare bedömning av 

validitet i denna studie till skillnad från om den hade varit av kvantitativt slag 

(Denscombe, 2016). Vidare behövs de centrala delar av data identifieras och formuleras 

utifrån skribenternas tolkningar på ett sätt som ger undersökningen samt läsaren svar på 

frågeställningarna (Patel & Davidson, 2011).  

 

Begreppet reliabilitet innebär att studiens trovärdighet mäts och riktar sig till de metoder 

som har valts (Denscombe, 2016). Studier som har hög reliabilitet är också trovärdiga 

och anses ha hög precision (Sandberg & Faugert, 2016). Reliabiliteten i en kvalitativ 

studie kan ifrågasättas eftersom forskaren är knuten till empirin och ibland nära 

väsentlig till den insamlade data. Forskare har svårt att elimineras från analysprocessen 

vilket medför att andra forskare inte har en chans att genomföra exakta svar som 

tidigare studier (Denscombe, 2016).  

 

Denscombe (2016) påpekar att respondentsvalidering återanvänds för att kontrollera 

data och fyndens validitet.  Studiens validitet stärks eftersom respondenter kontrolläste 

och förklarade tillvägagångssätten för sina lösningar. Resultatet stärker studiens 

reliabilitet eftersom olika metodkombinationer i form av frågeformulär, intervjuer och 

observationer användes. Dessa åtgärder utgör enligt Denscombe (2016) studiens 

validitet och reliabilitet. Studien antar en kvalitativ ansats med relativt få informanter 

vilket kan ifrågasätta generaliserbarheten. Dock stödjs de identifierade svårigheterna av 

litteraturbakgrunden, vilket stärker studiens generaliserbarhet.   

  

5.5 Analys av empiri 

Studien antar en kvalitativ ansats och det är därför analysen genomförs utifrån 

kvalitativa metoder. Analysen har som syfte att förklara, tolka och beskriva för att ge 
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läsaren en större förståelse av det undersökta området (Denscombe, 2016). En sådan 

analys tenderar att följa en femstegsmodell; iordningsställande, inledande utforskning, 

analys, framställning samt presentation och validering av data (Denscombe, 2016) där 

inslag av denna modell finns i studiens process. Analys inom den fenomenografiska 

ansatsen innebär att söka efter individers uppfattning om ett eller flera fenomen (Marton 

& Booth, 2000). Studien relateras till dessa eftersom analysen av frågeformulärens 

lösningar ligger till grund för intervjuerna samt observationerna. Studiens resultat har 

kategoriserats utifrån frågeställningar och sedan analyserats med variationsteorin som 

grund samt relevant litteraturbakgrund.  

 
 Frågeformulär 

Resultatet av elevernas lösningar analyserades utifrån godkänt, icke godkänt eller 

uteblivet svar. De identifierade svårigheter/kritiska aspekterna av den insamlade empirin 

har förts in i en tabell som består av de undersökta delområdena inom sannolikhetslära 

för att ge läsaren en överskådlig bild. I tabellerna har kritiska aspekter/svårigheter 

namngetts utifrån det varje uppgift har behandlat. Djupare analys har gjorts på valda 

elevlösningar, vilka innehöll de mest intressanta svaren som låg till grund för 

elevintervjuerna. 

 
 Intervjuer 

Intervjuerna har ljudinspelats och transkriberats för att i likhet med Denscombe (2016) 

underlätta sammanställningen av resultatet. Genom ljudinspelning lagras data som en 

permanent dokumentation (a.a.). Relevanta svar från frågeformuläret (Bilaga 1) som 

relaterade till studiens syfte valdes ut för att besvara frågeställningarna. Elevers svar har 

jämförts och grupperats utifrån varje uppgift, vilket underlättade identifieringen av de 

kritiska aspekterna som i sin tur förenklade dess analys.  

 Observationer  

Ett observationsschema (Bilaga 4) utnyttjades för att underlätta analysen av de 

observerade lektionerna. Observationsschemat, som inspirerades av Los (2014) modell, 

skapades med variationsteorin i åtanke för att på bästa sätt få syn på lärandeobjekt och 

dess variationsmönster. Med hjälp av observationsschemat har lärandeobjekten noterats 

samt vilka variationsmönster som användes för att synliggöra de kritiska aspekterna.  

  

5.6 Etiska övervägande 

Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer har tagits hänsyn till vid 

genomförande av denna studie. Dessa principer utgör hög kvalité för genomförandet av 

studiens trovärdighet. De fyra etiska principer är följande: 

 

• Informationskravet: Detta syftar till att informera deltagarna i förväg om 

studiens syfte samt innehåll.  

• Samtyckeskravet: Detta krav syftar till deltagarnas godkännande för deras 

medverkan i studien. Deltagarna har trots samtycke möjlighet att avböja sitt 

deltagande när som helst under studiens genomförande. För elever under 18 år 

behövs vårdnadshavarens godkännande. 

• Konfidalitetskravet: För att skydda deltagarna utelämnas deras personliga 

uppgifter och därmed förblir deltagarna anonyma i studien. 

• Nyttjandekravet: All information som samlats med hjälp av deltagarna ska 

endast vara för studiens syfte och inte lämnas över till tredje part.  
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Information om undersökningen (Bilaga 2) gavs till alla deltagare gällande studiens 

syfte, vilket behandlar informationskravet. I missivbrevet behandlades både 

samtyckeskravet, där eleverna själva fick bestämma sitt deltagande och 

konfidalitetskravet där deltagarna informerades om att deras deltagande behålls 

anonymt. Av den anledning har informanterna benämnts som lärare A och lärare B samt 

eleverna med siffror vid behov (1, 2, 3 etc.). Eftersom empirin endast användes för 

undersökningens syfte togs det även hänsyn till nyttjandekravet.  

 
 Resultat 

 

I följande kapitel presenteras studiens resultat utifrån syftet och dess frågeställningar. 

Resultatet kommer därefter att analyseras. För att underlätta läsning av tabellerna 

används symbolförklaring, vilket är följande:  

 

+ = urskiljs 

- = urskiljs inte  

+ / - = urskiljs delvis 

 

6.1 Identifierade kritiska aspekter 

Det framställda resultatet besvarar den första frågeställningen, vilka kritiska aspekter 

inom sannolikhetslära identifieras utifrån elevernas lösningar? I tabell 1 redovisas de 

identifierade kritiska aspekter från elevlösningarna, vilka baseras på 

sannolikhetsuppgifter (Bilaga 1) och följs sedan av konkreta elevexempel. 

Elevexemplen innefattar dessutom förklaringar av tillvägagångssätt för lösningarnas 

genomförande. 

 

Kritiska aspekter  Urskilda  
Kombinatorik i uppgifter: 

1. Upprepad händelse  

4. Utebliven händelse 

5. Överanvändning (multiplikation eller addition) 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

Beräkningsstrategier och utfallsrum i uppgifter:  

6. Olikformig sannolikhetsfördelning 

7. Likformig sannolikhetsfördelning 

8.Samband sannolikhet, bråk, procent och 

decimaltal 

 

+/- 

+/- 

+ 

Tabell 1. Identifierade kritiska aspekter ur elevlösningar samt intervjuer. 

 

 Upprepad händelse  

Eleverna saknade förståelse för att samma kombination enbart kan uppstå en gång, 

exempelvis elevlösningen nedan som visar att eleven konstruerade egna glasstrutar i 

uppgift a) (Figur 2). Eleven använde första bokstaven från varje smak för att underlätta 

uppdelningen av de olika smakkombinationerna. Det framkom i intervjun att eleven ser 

kombinationen choklad-vanilj och vanilj-choklad som två olika. I uppgift b) har eleven 

använt sig av multiplikation vid lösning. I sista deluppgiften gällande sannolikheten är 

lösningen korrekt utifrån lösning av uppgift a), dock visas en inkorrekt indelning av 

glasskombinationer samt en upprepad händelse, vilket är en kritisk aspekt inom 

kombinatoriken. 
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c) Hur stor är sannolikheten att du får en glass med smakerna hallon och choklad?  

 
Figur 2. Elevlösning kombinatorik och sannolikhet 

 

 Utebliven händelse 

Eleverna har utelämnat möjliga kombinationer i sina beräkningar, vilket har gett ett 

inkorrekt svar och kan ses i elevlösningen (Figur 3) där eleven på ett smidigt sätt skapat 

en tabell för att hålla ordning i sina tankar. Eleven har använt sig av nummer i sin 

lösningsstrategi som är en symbol för varje klädesplagg. Under intervjun framkom att 

eleven inte riktigt visste hur han/hon skulle gå tillväga för att hålla reda på vad den 

beräknat och av den anledning såg siffror som en lätt utväg. Eftersom lösningen är 

inkorrekt för att alla klädesplagg inte kombinerats tyder det på en kritisk aspekt av 

utebliven händelse. Vidare har eleverna visat på att de har förståelse för utfallet av 

sannolikheten generellt gentemot det tidigare givna svaret som enbart behandlar 

kombinatorik i första deluppgiften.  
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4b) Hur stor är sannolikheten att du får en blå tröja, gröna byxor och randiga strumpor? 

 
Figur 3. Kombinatorik och dess sannolikhet 

 

 Överanvändning  

Elevsvaren på det diagnostiska testet för denna uppgift har presenterats på olika sätt av 

eleverna där de använt olika representationsformer för att möjliggöra en beräkning. Det 

som uppmärksammats är överanvändning av multiplikationsprincipen samt 

additionsprincipen, vilket också ses i elevlösningen (Figur 4) nedan. Eleven skapade en 

egen bild med ringar som representerar varje person. Därefter har eleven förklarat under 

intervjun att varje streck är en handskakning. Resultatet från elevlösning och intervjun 

visar att eleven inte behärskar antalet handskakningsutfall och överanvänder 

additionsprincipen i sin lösning. Multiplikationsprincipen använde eleven sedan vid 

intervjun för att förklara hur den gick tillväga.  

 
Figur 4. Elevlösning handskakning 

 
 Olikformig sannolikhetsfördelning  

Större del av eleverna har haft korrekt svar på minst 2 av de 3 angivna deluppgifterna. 

Vissa elever saknade däremot förståelse för olikformiga utfall och visade på en 

inkorrekt lösning som i Figur 5. Elevens lösning av uppgift a) är korrekt, vilket visar att 

eleven urskiljer både möjliga och gynnsamt (önskat) utfall. Uppgift b) och c) inkorrekta. 

Frågan i uppgift b) stämmer inte överrens med det angivna svaret – I detta falla eleven 

inte urskiljer varken möjliga eller gynnsamma utfall. Frågan i uppgift c) är också 

inkorrekt eftersom svaret inte visar förhållandet mellan möjliga och gynnsamma utfall. 

Vid intervju framkom att eleven inte förstod högst eller minst (det vill säga gynnsamma 

utfall), vilket i det här fallet är en kritisk aspekt i den här lösningen.  

 

 
Figur 5. Elevlösning olikformig sannolikhetsfördelning 

 
  Likformig sannolikhetsfördelning 

I denna uppgift har elevsvaren varierat stort och lösningar har gjorts på många olika 

sätt. Vissa elever har tagit hänsyn till hela kortleken medan andra enbart grupperat 

korten utifrån valör eller symbol. Elevlösningen (Figur 6) visar att eleven enbart utgått 
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från valören och använt sig av bråk vid sina uträkningar. Eleven har även försökt 

enhetsomvandla bråket till procent, vilket i detta fall inte stämt överens. Under intervjun 

framkom att eleven använt täljaren som utgångspunkt för omvandling och inte tagit 

hänsyn till nämnaren.  Elevlösningen visar ett inkorrekt svar eftersom både täljare och 

nämnare är felaktiga, vilket indikerar på att den kritiska aspekten är likformig 

sannolikhetsfördelning samt enhetsomvandling mellan bråktal och procent. 

 

 
Figur 6. Elevlösning likformig sannolikhetsfördelning 

 
 Samband sannolikhet, bråk, procent och decimaltal  

I detta fall bytte eleven ut (Figur 7) nämnaren mot täljaren och visade att utfallsrummet 

var fyra och att utfallet blev ett, vilket tydliggjordes under intervjun. Elevlösningen 

visar att eleven inte behärskar sannolikhetslära och hur formeln används. Vidare visas 

även att eleven har svårigheter att se samband mellan sannolikheten, bråk, procent och 

decimaltal, vilka också identifierats som kritiska aspekter i denna elevlösning. 

 

 
Figur 7. Elevlösning samband sannolikhet, bråk, procent och decimaltal 

 

6.2 Behandlade kritiska aspekter i undervisningen 

Resultatet besvarar den andra frågeställningen, hur bedrivs undervisningen utifrån de 

identifierade kritiska aspekterna? De identifierade kritiska aspekterna utifrån 

elevlösningar och intervjuer låg till grund för observationerna som behandlade 
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innehållet från det diagnostiska testet (Bilaga 1). Störst fokus låg på de kritiska 

aspekterna: upprepad händelse, utebliven händelse, överanvändning samt sambanden 

mellan sannolikhet, bråk, procent och decimaltal. I Tabell 2 redovisas de identifierade 

kritiska aspekter som synliggjorts i undervisningen. 

 

Kritiska aspekter i undervisningen Urskilda  
1. Upprepad händelse 

4. Utebliven händelse 

5. Överanvändning 

+ 

+ 

+ 

 

6. Olikformig sannolikhetsfördelning 

7. Likformig sannolikhetsfördelning 

8.Samband sannolikhet, bråk, procent och 

decimaltal 

- 

- 

+/- 

Tabell 2. Kritiska aspekter som urskildes i undervisningen. 

 

 Upprepad händelse 

Lärare A presenterade uppgift 1 a) och 1 b) genom att rita upp en tabell på tavlan 

samtidigt som eleverna hade egna små tavlor att rita på och följa med under 

genomgången. Läraren tog hjälp av eleverna för att genomföra en korrekt tabell av 

antalet glassar. Genom generalisering fick eleverna urskilja glassarnas olika 

kombinationer samt hur de skall gå tillväga för att göra glassar med samma smaker. 

Kontrast genomsyrades i undervisningen när läraren bytte glassmakerna, exempelvis 

den ena glasskulan var konstant medan den andra förändrades. Likt lärare A 

genomförde lärare B en genomgång av uppgift 1 a) och 1 b) med elevernas tankar och 

förslag i centrum. Läraren var tålmodig och lät eleverna komma med förslag tills de fick 

slut på idéer. Lärare B ställde följande fråga:  

 

Finns det något sätt att göra det systematiskt? 

 

Frågan som lärare B ställde sina elever blev utgångspunkten för genomförandet av ett 

träddiagram av glassar. Även under denna observation möjliggjordes generalisering och 

kontrast på liknande sätt som i observation för lärare A.  
 

 Utebliven händelse 

Uppgift 4 presenterades av lärare A på liknande sätt som uppgift 1, dock fick eleverna 

endast hjälp i början med att forma tabellen där de gemensamt löste halva uppgiften i 

helklass. Tabellen utgick från klädesplaggen och dess färg vilka var rubrikerna för både 

vänster och höger kolumnen. I raderna angavs de olika överdelar medan underdelar och 

strumpor angavs i kolumn.  

 

De olika kombinationerna angavs med siffror, vilket kan ses i tabell 3. Gul tröja 

kombinerades med svarta strumpor och gröna byxor som motsvarade en kombination 

och angavs med siffra 1 (Tabell 3). I samband med tabellen gav lärare A konkreta 

exempel för klädkombinationer genom att använda sig själv som hjälpmedel och på så 

sätt generaliserades kombinationerna. Resterande tabell fick eleverna fortsätta att arbeta 

med på egen hand utifrån egen vald strategi. Eleverna fick genom detta urskilja 

utfallsrummet samt de utfall som de visade sig ha kritiska aspekter inom vid 

genomförandet av diagnostiska testet. 

 
 Svarta 

strumpor 

Randiga 

strumpor 

Grå 

byxor 

Gröna 

byxor 

Jeans  
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Gul 

tröja 

1,2,3 4,5,6 3,4 1,6 2,5 

Blå 

tröja  

     

Tabell 3. Lärarens A tabellutformning vid observation.  

 

Till skillnad från lärare A ritade lärare B ett träddiagram på tavlan vars bas var en tröja 

som sedan följdes av tre byxor där varje byxa följdes av två olika strumpor. Därefter 

ställdes frågan ”Hur många olika sätt kan man kombinera kläderna på?” (Lärare B, 

2017). Eleverna besvarade med korrekt svar samt förklarade de olika sätten. När 

eleverna såg träddiagrammet urskildes utfallsrummet samt de olika utfallen 

(kombinationerna). Återigen generaliserades lärandeobjektet genom att samma tröja 

behölls konstant medan byxor och strumpor varierade. Med hjälp av träddiagrammet 

kunde eleverna förstå kombinatoriken och därmed se den rätta kopplingen till 

sannolikhetslära, vilket är avgörande för uppgift 4 b). 
 

 Överanvändning  

Inledningsvis började lärare A att fråga eleverna hur uppgift 5 kan besvaras. Majoriteten 

av eleverna besvarade med multiplikationsprincipen (6 ∙ 5), vilket skrevs upp på tavlan. 

Sedan gav läraren förslaget att konkretisera uppgiften genom att förverkliga 

handskakningarna med hjälp av eleverna. Läraren valde 5 elever att skaka hand med 

som också skakade hand med varandra. Resterande elever räknade antalet 

handskakningar där resultatet inte förhöll sig till de tidigare angivna elevsvaren där 

multiplikation användes. Vidare visade lärare A hur detta kan beräknas och tecknas med 

hjälp av eleverna och använde sig av en elevs förklaring för att konstruera ett 

träddiagram. Lärare B inledde samma uppgift genom att fråga eleverna hur uppgiften 

kan lösas. Eleverna påpekade att additionsprincipen (5+5+5+5+5+5) var den mest 

användbara beräkningsstrategin. Lärare B valde att använda sig av ett träddiagram för 

att underlätta elevernas förståelse. Eleverna fick genom detta möta den identifierade 

kritiska aspekten och på så sätt urskilja den.  

 

Observationen (Lärare A) visade att lärandeobjektet handskakning behölls konstant 

medan variationsmönster generalisering sattes gentemot det tidigare angivna svaret som 

var baserat på multiplikationstabellen. Eleverna fick på så sätt erfara en skillnad samt se 

likheter och variation i lärandeobjektet. I den andra observationen (Lärare B) kunde 

endast kontrast iakttas när additionsprincipen sattes i förhållande till lärandeobjektet.  

 
 Samband sannolikhet, bråk, procent och decimaltal 

Observation av uppgift 8 genomfördes endast i en klass där lärare A valde att skriva upp 

den klassiska sannolikhetsdefinitionens formel på tavlan. Klassens fick tillsammans 

räkna ut sannolikheten att få 2, 3, 4 eller 5 vid ett kast med tärning. Eftersom det 

behandlar fyra utfall valde läraren att skriva formeln på följande sätt:  

P (4) = 
4

6
 = 

2

3
 ≈ 0,6666667 ≈ 67 %. Genom denna beräkning kunde inte den kritiska 

aspekten urskiljas av eleverna eftersom P (4) inte motsvarar uppgiftens fråga trots att 

svaret som angavs i bråkform, decimaltal och procent stämde överens med uppgiftens 

fråga. Däremot kunde fusion iakttas när läraren presenterade sambandet mellan 

bråktalen, decimaltal och procent. Eleverna fick genom detta förtydligat hur 

enhetsomvandling sker mellan dessa. På så sätt fick de erfara likheter i 

enhetsomvandlingen samt dess skillnader.  
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6.3 Analys av resultat 

Utifrån den insamlade empirin har det blivit möjligt att identifiera de kritiska aspekterna 

inom sannolikhetslära samt hur dessa bedrivs i undervisningen. 

 
 Identifierade kritiska aspekter 

Upprepad händelse 

Kombinatorik är betydelsefull för att bygga upp begrepp, beräkna sannolikheten samt 

hantera uträkningar (Blom m.fl., 2005; Karlsson & Kilborn, 2015). Resultatet har visat 

att eleverna inte har tillräcklig kunskap och förståelse av kombinatoriken eftersom de 

inte ser likheten att kombinationerna är desamma oavsett vilken smak du börjar med. 

Elevernas lösningar tyder på att det är ordningen av smakerna som de har utgått ifrån 

och inte antalet kulor som egentligen bör ha behandlats. För att urskilja de kritiska 

aspekterna är användning av variationsmönster angelägen, vilket synliggörs när 

eleverna upplever skillnader (Lo, 2014).  

 

Utebliven händelse 

För att förstå sig på kombinatorik behövs kunskap om utfallsrum, händelser och dess 

utfall samt att skilja på enstaka händelser eller ett fåtal händelser utan att förväxla dem 

med samtliga utfall av händelser (Blom m.fl., 2005; Britton & Garmo, 2002; Karlsson 

& Kilborn, 2014). Resultatet av uppgiften påvisar att eleven har kunskap om 

utfallrummet, däremot finns en kritisk aspekt för denna uppgift som är kunskap om 

händelsen och dess samtliga utfall. Eleven behöver urskilja det specifika innehållet för 

att utveckla sin kunskap (Olteanu, 2016).  

 

Överanvändning 

Grundläggande matematiska kunskaper är nödvändiga vid inlärning samt beräkning av 

sannolikhetsuppgifter och kombinatorik (Ahlgren & Garfield, 1998; Kilpatrick, 

Swafford & Findell, 2001). Trots att additionsprincipen samt multiplikationsprincipen 

underlättar vid beräkningar av sannolikhetsuppgifter med kombinatorik (Blom, 1984; 

Blom m.fl., 2005), visar elevlösningen att principerna överanvänds och att eleverna inte 

kan urskilja vilken beräkningsmetod som ska användas. Detta för att eleverna är 

bekväma med den beräkningsstrategi de är bekanta med sedan tidigare (Ostad, 2001). 

 

Olikformig sannolikhetsfördelning 

Relativ frekvens och relativa frekvensens stabilitet är grundläggande begrepp samt 

verktyg inom sannolikhetslära (Karlsson & Kilborn, 2014; Klefsjö & Helmer, 1991), 

vilket det enligt resultatet (Figur 5) saknas kunskap om. Dessutom ändras nämnaren, 

vilket kan bero på att eleven har kritiska aspekter inom tal i bråkform. Eleven vet inte 

hur den ska förhålla sig till de olika kasten efter varandra, vilket indikerar på att 

utfallsrummet inte tas i åtanke. Uppgiften 6 b) och 6 c) kan vara missvisande på grund 

av begreppen minst och högst, trots detta är tärningen ett erfaret lärandeobjekt. Elever 

uppfattar lärandeobjekt samt kritiska aspekter på olika sätt, därför är det viktigt att de 

får uppleva mönster av variation i lärandeobjekt eftersom situationerna skiljer sig åt 

(Marton & Tsui, 2004; Lo, 2014).  

 

Likformig sannolikhetsfördelning  

Flertal forskare är eniga om att elever har svårigheter inom sannolikhetslära framförallt 

med utfallsrum, utfall och händelser och anser att sannolikhet har mer koppling till 

rationella tal (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). Elevsvaret visade att eleven inte 

urskilt och sett koppling mellan utfallsrummet och antal utfall i rationella tal samt 

procent. Dessutom har elever inte heller urskilt möjligheterna som finns i utfallsrummet, 
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vilket kan relateras till det Kilpatrick m.fl. (2001) skriver om, nämligen hur svårt det är 

att visa i praktiken att sannolikheten stämmer överens med antalet möjliga utfall. 

 

Samband sannolikhet, bråk, procent och decimaltal 

Beräkningar med den klassiska sannolikhetsdefinitionen utgör antalet gynnsamma utfall 

och antalet möjliga utfall (Anderberg & Källagården, 2007; Blom m.fl., 2005; Karlsson 

& Kilborn, 2014; Lantz, 2006). För att en elev ska kunna förstå den klassiska 

definitionsformeln måste den tidigare ha arbetat med liknande uppgifter och fått möta 

lärandeobjektet på olika sätt genom variationsmönster för att urskilja aspekter (Olteanu, 

2016; Marton & Booth, 2000). Dock visar resultatet att det finns brister i förståelsen för 

formeln, vilket kan ses som den kritiska aspekten.  

 

Resultatet visar även att eleven genom sin beräkning (Figur 7) kan ha brister i samband 

mellan sannolikhet, bråk, procent och decimaltal. Detta uppmärksammades i elevsvaret 

eftersom eleven satte tal 4 istället för 2, 3, 4 eller 5 i parentesen och fortsatte med 4 

genom att sätta den som nämnare, vilket var avgörande för svaret som angavs i 

decimaltal samt procent. Lärandeobjektet uppfattas på olika sätt av olika individer, av 

den anledning behövs variation för förståelse (Lo, 2014). 

 
 Urskilda kritiska aspekter i undervisningen 

Upprepad händelse 

Under observationen av upprepad händelse användes ett iscensatt lärandeobjekt för att 

synliggöra det direkta lärandeobjektet, vilket var glassarna från uppgiften ur det 

diagnostiska testet (Bilaga 1). Det indirekta lärandeobjektet synliggjordes också genom 

kombinationernas innebörd, deras förändring samt glassmakernas relation till varandra. 

Generalisering och kontrast synliggjordes i genomförandet av denna uppgift från både 

lärare A och B. Det iscensatta lärandeobjektet hjälpte eleverna att urskilja glassarnas 

olika kombinationer eftersom de fick urskilja både likheter och skillnader mellan dessa. 

I likhet med Lo (2014) behöver elever erfara likheter, skillnader och variation i 

lärandeobjektet.  Elever behöver därför erfara variationsmönster för att uppfatta 

lärandeobjekt och dess kritiska aspekter på olika sätt, vilket enligt Lo (2014) samt 

Runesson och Kullberg (2010) förbättrar elevernas lärande och förståelse när 

variationsmönster används. Genom variationsmönstret generalisering fick eleverna 

erfara olika exempel av lärandeobjektet när den ena glassmaken i lärandeobjektet 

behölls konstant medans ett annat varierade.  Lo (2014) anser att variationsmönstret 

generalisering hjälper eleverna att förstå innebörden i aspekten, dess variation och dess 

invariant. Variationsmönstret kontrast är viktigt för elevernas förståelse och sker när 

aspekterna jämförs för att synliggöra de skillnader som finns (Lo, 2014; Olteanu, 2016; 

Marton, Runesson & Tsui, 2004). 

 

Utebliven händelse 

Vid utebliven händelse observerades samma undervisningsform som i upprepad 

händelse, vilket bestod av ett iscensatt lärandeobjekt som i detta fall var kläder 

(utfallsrummet). Kläderna sågs som ett direkt lärandeobjekt i utfallsrummet och varje 

klädsort (tröja, byxa, strumpa) blev det indirekta lärandeobjektet vid utfall av en 

klädkombination. Tillhörande klass till lärare A fick erfara dessa skillnader genom 

tabell medan tillhörande klass till lärare B genom diagram. Det iscensatta 

lärandeobjektet möjliggjorde för eleverna att urskilja utfallsrummet och dess utfall 

eftersom undervisningen under båda observationerna generaliserades genom tabell eller 

diagram. Genom direkta lärandeobjekt som handlar om innehållet i undervisningen kan 

eleverna urskilja det indirekta lärandeobjektet, vilket också är det de förväntas att 
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utveckla i relation till lärandemålen som sker när de kritiska aspekterna urskilts (Lo, 

2014; Olteanu, 2016; Marton, Runesson & Tsui, 2004).  För att genomföra detta krävs 

att läraren strukturerar undervisningen på ett sätt som möjliggör lärandet utifrån det 

eleverna behärskar och det som de ännu inte har upptäckt (Lo, 2014; Olteanu, 2016). 

 

Överanvändning 

Generalisering och kontrast synliggjordes under observation när lärare A undervisade 

genom att läraren använde sig av det iscensatta lärandeobjektet som också ses som det 

avsedda. Detta eftersom lärare A möjliggjorde uppgiften konkret genom att handskaka 

med fem elever som sedan skakade hand med varandra. Som Lo (2014) hävdar skapar 

lärare, genom ett avsett lärandeobjekt, de förutsättningar som krävs för elevernas 

förståelse av objektet. Träddiagrammet som sedan konstruerades tydliggjorde elevernas 

kritiska aspekt eftersom den kom i kontrast med elevernas tidigare identifierade 

tillvägagångssätt som var användningen av multiplikation. Eleverna får på så sätt erfara 

kontrast, vilket enligt flertal forskare (Olteanu, 2016; Marton, Runesson & Tsui, 2004) 

är betydelsefullt för att eleverna ska kunna se skillnaden mellan två aspekter och värden. 

Kontrast kunde även observeras när lärare B satte addition gentemot lärandeobjektet 

som visades med hjälp av ett träddiagram. Under båda observationerna tydliggjordes 

tillvägagångssättet för uppgiften där eleverna förstod att när en person handskakar med 

en annan, handskakar dessa personer inte igen med varandra. Eleverna kunde på så sätt 

urskilja den kritiska aspekten genom att erfara fenomenet på ett annat sätt. Lyckat 

lärande sker när lärare skapar goda förutsättningar för det som skall läras utifrån sina 

handlingar (Runesson, 1999; Kullberg & Runesson, 2010). 
 

Sannolikhet, bråk, procent och decimaltal 

I observationen synliggjordes sambanden mellan sannolikhet, bråk, procent och 

decimaltal, däremot skrevs sannolikheten för, det vill säga P(A) på ett inkorrekt sätt av 

läraren. Summan av sannolikhetsuppgiften var trots det korrekt eftersom att sambandet 

mellan bråk, procent och decimaltal stämde överens med lärarens tankesätt, vilket 

möjliggjorde fusion. Lo (2014) anser att fusion möjliggörs när elever i början får erfara 

olika delar, sedan se helheten och till sist alla samtidigt. 
     
Gällande den inkorrekta användning av sannolikhetensformeln använde läraren siffran 4 

(P4) för de olika antal sidor som har siffrorna 2, 3, 4 eller 5, vilka är totalt 4 sidor av en 

sexsidigtärning. Formeln som skrevs av läraren visar däremot sannolikheten för att få en 

fyra och inte att få någon av 2, 3, 4 eller 5, eftersom siffrorna inte finns i parentesen. 

Trots detta hindrades inte elevernas förståelse för sambandet mellan bråk, procent och 

decimaltal eftersom enhetsomvandlingarna är ett erfaret lärandeobjekt för eleverna. Ett 

erfaret lärandeobjekt är avgörande för vad som ska läras (Marton, Runesson & Tsui, 

2004). För att sannolikheten för händelserna skulle kunna identifieras och fördjupas 

behövde läraren uppfatta lärandeobjektet och dess kritiska drag för att på så sätt hjälpa 

eleverna förstå lärandeobjektet (Lo, 2014).  

 

 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras studiens metoder och resultat utifrån våra tankar och 

reflektioner. Därefter avslutas kapitlet med förslag till fortsatt forskning om 

sannolikhetslära som följs av vår slutsats.  
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7.1 Metoddiskussion 

Utifrån tidigare erfarenhet av genomförd studie togs det lärdom av att flera 

metodkombinationer var angelägna tillvägagångssätt för att anskaffa ett bredare 

perspektiv för det studerade området. Av den anledning valdes fenomenografisk och 

kvalitativ ansats för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Enligt Denscombe 

(2016) stärks studiens reliabilitet när olika metodkombinationer används och utgör även 

studiens validitet. Metodkombinationerna synliggjorde de kritiska aspekter inom 

sannolikhetslära, vilket gav oss en bredare förståelse för eventuella 

svårigheter/missuppfattningar som elever kan befinna sig i. Genom 

metodkombinationer synliggörs även hur individer uppfattar fenomen samt dess 

omvärld (Larsson, 1986; Marton & Booth, 2000).  

 

Studiens informanter var positivt inställda för deltagandet i denna studie. Trots att 

studien var tidsbegränsad valdes ett större antal informanter, lärare och elever, vilket 

kunde bidra till en bredare insamling av empirin och ett mer generaliserbart resultat. 

Dessvärre möjliggjordes inte alla lärarobservationer på grund av en sjukskrivning, vilket 

trots detta inte var ett hinder för genomförandet av det diagnostiska testet i den 

sjukskrivna lärarens klasser. En annan möjlig utväg hade varit att observera vikarien i 

klassen men det var inte relevant eftersom ämnesbehörighet saknades. Observationerna 

som genomfördes gav ett relevant resultat i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar däremot hade en till observation förstärkt hur lärare bedriver 

undervisningen utifrån de kritiska aspekterna.  

 

Diagnostiska testet var utformat för att synliggöra eventuella kritiska aspekter inom 

området, däremot kan uppgiftsbeskrivningen varit oklar för vissa elever och på så sätt 

misstolkats. Ett sådant exempel är uppgift 6 (Bilaga 1) där eleverna ombads att ange 

sannolikheten för högst och minst antal prickar av en tärning. Resultatet identifierade 

begreppen högst och minst som en kritisk aspekt, vilket förstärktes genom intervju. 

Uppgiften hade eventuellt kunnat förtydligas genom att skriva ut hela frågan vid varje 

deluppgift. Eftersom flertal uppgifter har visat kritiska aspekter för majoriteten av 

eleverna kan uppgiftsbeskrivningarna och läsförståelsen för hela diagnostiska testet 

även vara en kritisk aspekt. I enlighet med Denscombe (2016) gynnas studien när 

intervjuer används eftersom det stärker resultatet. Däremot hade elever svårt att förklara 

sina tillvägagångssätt, vilket kan bero på att intervjuerna inte genomfördes samma dag 

som testet. Om intervjuerna hade genomförts samma dag som diagnostiska testet hade 

elevernas tillvägagångssätt och tankegångar varit mer tydliga, vilket hade möjligtvis 

kunnat forma resultatet på ett annorlunda sätt och identifierat andra kritiska aspekter. 

Trots detta skapades en bättre förståelse av elevlösningarna efter intervjun, vilket även 

ökade vår medvetenhet om elevernas uppgiftsuppfattning samt förståelsen av elevernas 

tillvägagångssätt. 

 

Det som behöver finnas i åtanke gällande de observerade lektionerna är att lärarna inte 

använder sig av variationsteorin i sin undervisning trots att de är bekanta med teorin. 

Lärandeobjekt, variationsmönster och kritiska aspekter har trots detta kunnat 

uppmärksammas i undervisningen eftersom samtliga kunde identifieras. Under 

observationen kunde de kritiska aspekter som bedrevs i klassrummet urskiljas, dock var 

det oklart hur genomgripande elevernas förståelse var. I samband med detta har vi 

kommit fram till att ett eftertest utifrån de identifierade kritiska aspekterna hade varit 

givande för undersökningen. Eftertest hade kunnat bidra till en djupare förståelse och 

förtydligat om eleverna verkligen urskilt de kritiska aspekter/missuppfattningar, vilket 

hade gynnat studiens analys och resultat. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av elevernas identifierade kritiska aspekter inom sannolikhetslära har visat på 

likheter med tidigare studier som presenterats i litteraturbakgrunden. Elevers 

missuppfattningar kan bero på förväxling av de enstaka händelser eller ett fåtal 

händelser med antalet möjliga händelser, likaså deras egna värderingar som påverkas av 

deras tidigare erfarenheter (Blom, 1984; Blom m.fl. 2005; Häggström, 2004). Vidare 

har resultatet även visat att det finns kritiska aspekter inom sannolikhetslära vid 

användning av verktyg inom området som exempelvis kombinatorik.  

Det sker missuppfattningar som leder till svårigheter och utmaningar där eleverna inte 

vet vilka tillvägagångssätt de ska ta itu med för att lösa uppgifterna, vilket även 

uppmärksammats av ett flertal forskare i deras undersökningar (Ahlgren & Garfield, 

1988; Fischbein & Schnarch, 1997; Jones, 2005). I elevlösningarna upptäcktes att 

eleverna tyckte att exempelvis kombinationen choklad-vanilj inte är den samma som 

vanilj-choklad. Orsaken till detta kan vara att eleverna är i en konflikt mellan intuitiv 

och formell sannolikhet (Fischbein & Schnarch, 1997), vilket kan innebära att elevernas 

erfarenheter av glassens smakordning inte stämmer överens med uppgiftens lösning. En 

annan orsak till elevernas syn på glassmakernas ordning kan dessutom vara att de inte är 

bekanta med begreppen oberoende och betingad händelse (Lantz, 2006; Månsson, 2016; 

Råde, 1996). Detta eftersom att eleverna inte vet att kombination choklad-vanilj och 

vanilj-choklad inte påverkas av dess ordning och kan av den anledning inte ses som två 

skilda kombinationer. Det har dessutom uppmärksammats att elever gärna använder sig 

av egna erfarenheter i skolan som inte alltid stämmer överens med verkligheten, vilket 

eleverna kan se skillnaden på med hjälp av exempelvis tabell eller diagram (Vissa, 

1988).  

Inom kombinatoriken kan tabeller och diagram användas för att förenkla hanteringen av 

uträkningar av sannolikhetsuppgifter (Karlsson & Kilborn, 2015). Kombinatorik inom 

sannolikhetslära används för att sortera antalet möjliga kombinationer och sedan kunna 

beräkna sannolikheten av att en händelse/kombination inträffar (a.a.). Det upptäcktes att 

eleverna hade förståelse för att beräkna sannolikheten även om antalet kombinationer 

var inkorrekta. Det som eleverna inte behärskade i detta fall var verktyget kombinatorik, 

vilket möjligen kan ha förvirrat dem.  

Elevers lösningar visade på användning av framförallt tabell, vilket de använde som en 

enkel väg för hantering av uppgifter som behandlade kombinatorik. Trots 

tabellanvändningen utelämnades utfall vilket kanske inte var enkelt för eleverna att 

upptäcka genom att konstruera en tabell. Av denna anledning bör sannerligen Galtons 

(1889) träddiagram använts istället eftersom den är lättare att följa och utfallen blir mer 

synliga. Läraren konstruerade ett träddiagram på ett sätt som konkretiserade 

utfallsrummet, dess utfall och händelser för eleverna. Konkretisering ledde till givande 

diskussioner i klassen som kan indikera på att eleverna har tagit till sig den kritiska 

aspekten och urskilt den väl. Alm och Britton (2014) hävdar att träddiagram 

konkretiserar situationer för eleverna, vilket är viktigt för förståelsen av 

sannolikhetslära. Genom användning av ett träddiagram synliggörs även den relativa 

frekvensen som också är ett verktyg för beräkning inom sannolikhetslära exempelvis 

beräkna lika sannolika händelser (Galton, 1889; Klefsjö & Hellmer, 1991). Även 
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Skolverket (2013) belyser träddiagrammets funktion och dess betydelse vid uträkning 

inom kombinatorik som hjälper att synliggöra de gynnsamma och möjliga utfallen.  

Elever som kan kartlägga utfallsrummet kan också enligt Blom m.fl. (2005) eventuellt 

förstå statistik. Om eleverna har haft kunskap om statistik har detta inte kunnat 

synliggöras i resultatet, vilket kan bero på det diagnostiska testets utformning enbart 

innehöll sannolikhetslära och dess verktyg.  

En av lärarna visade på felkällor i sin undervisning, vilket kan påverka elevernas 

förståelse ytterligare och ha som följd ett inkorrekt lärande. Läraren kan på så sätt vara 

ett omedvetet hinder för elevernas utveckling. Trots detta reagerade inte eleverna på den 

klassiska sannolikhetsdefinitionens utformning som läraren betecknat, vilket kan bero 

på att läraren förklarade hur hon/han gick tillväga och för att eleverna sedan tidigare är 

bekanta med definitionen. Detta eftersom att den används i deras läromedel Prima 

Formula 5 (Sjöström & Sjöström, 2012). Däremot har forskare uppmärksammat att 

lärarens egna uppfattningar samt tillvägagångssätt är avgörande för en lyckad 

undervisning (Liu, 2005; Van Dooren m.fl., 2002). Det finns även studier som visat på 

problematik i undervisningen inom området, framförallt lärares svårigheter att undervisa 

sannolikhetslära, vilket kan bero på bristande kunskap eftersom sannolikhet har 

introducerats svagt genom åren (Ahlgren & Garfield, 1988; Nilsson & Lindström, 

2013).  

De observerade lektioner byggde på elevernas identifierade kritiska aspekter och 

innehöll därför iscensatta lärandeobjekt där fokus främst låg på att se variationsmönster. 

Variationsmönstren som synliggjordes under observationerna var generalisering, 

kontrast och fusion. Separation kunde däremot inte urskiljas eftersom exempelvis 

delarna inom kombinatoriken redan var separerade och strävan var att urskilja 

kombinationer av helheten. Lärare i denna undersökning har generellt visat på goda 

kunskaper i ämnet, vilket är betydelsefullt för att förutom identifiera elevers svårigheter 

även hjälpa dem med deras missuppfattningar/kritiska aspekter (Stohl, 2005). Som 

Lunde (2011) beskriver behöver undervisningen individanpassas för att undkomma ett 

felaktigt didaktiskt arbetssätt som leder till missförstånd hos eleverna och kan förvärra 

inlärningen istället för att hjälpa dem. Under klassrumsdiskussionerna konstaterades att 

lärarna hade elevgruppen i åtanke, däremot var det svårt att urskilja om undervisningen 

individanpassades.  

Eleverna har i diagnostiska testet inte använt sig av all sin matematiska kunskap och de 

tillvägagångssätt som de bör behärska. Detta kan bero på att de inte kan relatera olika 

räkneoperationer till sannolikhetslära, vilket kan ses som problematiskt enligt Kilpatrick 

m.fl. (2001). En av de vanligaste svårigheter inom sannolikhet för eleverna har visat sig 

vara beräkningsstrategier som de har svårt att relatera till, vilket kan påverkas av deras 

egen inställning till ämnet (Koparan, 2014). Begreppen utfallsrum, utfall och händelser 

användes flitigt av lärarna under de genomförda lektionerna. Eleverna verkade förstå det 

matematiska språket, vilket är avgörande inom sannolikhetsberäkningar. Den 

begreppsliga förståelsen behövs för att eleverna ska kunna hantera eventuella 

missförstånd inom beräkningar (Sierpinska, 1994). Även den metodologiska förståelsen 

är avgörande för användning av beräkningsstrategier (Davis & Pettit, 1994).  

Utifrån resultatet kan vi konstatera att elever behöver arbeta konkret med uppgifter som 

ger dem möjligheten att kontrollera sina gissningar och lösningar med beräkningar som 
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kan göras med hjälp av olika verktyg.  Genom en konkret arbetsform kan eventuella 

missuppfattningar/kritiska aspekter inom området undvikas (Baturo m.fl., 2007). På så 

sätt kan elever se de skillnader som uppstår gällande deras egna erfarenheter gentemot 

verkligheten. Eleverna behöver därför möta sannolikhetsläran på olika sätt för att 

utvecklas (Björklund & Grevholm, 2012), vilket möjliggörs med hjälp av 

variationsmönster (Lo, 2014). När missuppfattningar/kritiska aspekter däremot uppstår 

är det viktigt att ta reda på hur de har beskaffats för att kunna hantera dessa på ett 

passande sätt (Newton, 2012). 

7.3 Avslutande ord samt förslag om fortsatt forskning  

Studien gav oss en bredare syn på elevers olika kritiska aspekter inom sannolikhetslära, 

trots att det inte fanns tillräckligt mycket tidigare forskning kring området med 

benämnda kritiska aspekter. Denna studie har även gett oss en bredare förståelse för 

verktygens betydelse inom området samt hur dessa kan användas i undervisningen för 

att möjliggöra elevernas lärande. Studien är därför relevant för blivande och verksamma 

lärare som är intresserade av elevers svårigheter inom sannolikhetslära samt hur man 

skall gå tillväga för att skapa lämpliga och berikade undervisningssituationer. Av den 

anledning kan vår studie ses som intressant för andra och därmed väcka intresse för 

fortsatta studier inom sannolikhetslära. 

 

Problematik som har uppmärksammats och resultat som presenterats visar på att det 

finns svårigheter/kritiska aspekter både för lärare och för elever. Tidigare forskning 

belyser hur lärare bör arbeta med sannolikhetslära för att på bästa sätt kunna lära 

eleverna, vilket vi tycker lärare bör ta sig an för att undkomma eventuella svårigheter. 

Därför kan ett annat undersökningsområde vara hur lärare arbetar för att skapa goda 

förutsättningar för elevers förståelse inom sannolikhetslära.  

7.4 Slutsats  

Hur ska vi gå tillväga för att hjälpa eleverna att förstå sannolikhetslära? Genom de 

identifierade kritiska aspekterna inom sannolikhetslära och hur de behandlades i 

undervisningen kan vi dra slutsatsen att sannolikhetslära behöver konkretiseras för 

eleverna. För att möjliggöra detta behöver de testa sig fram genom olika experiment 

som de sedan kan följa upp med hjälp av beräkningar för att de på bästa sätt ska kunna 

förstå innebörden av sannolikheten kontra sina egna uppfattningar och värderingar. Vår 

slutsats grundar sig i Bauturos m.fl. (2007) forskning om olika arbetssätt som stimulerar 

eleverna i undervisningen. Undervisningen skall dessutom innehålla problemsituationer 

som Kapadia och Borovcnik (1993) hävdar skapar förutsättningar och tillvägagångssätt 

för inlärning av sannolikhetslära i klassrummet. Slutligen är det betydelsefullt att 

läraren synliggör de kritiska aspekterna för att eleverna ska kunna urskilja dem, vilket 

kan göras med hjälp av variationsteorins grunder. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Frågeformulär  

 

Namn:_________________   Klass:________ 

 

 

1. Kalle är vid en glasskiosk och ska köpa glass. Det finns fyra olika smaker han 

kan välja: päron, vanilj, choklad och hallon.  

 

a) Hur många olika glasstrutar kan Kalle skapa om han väljer två kulor glass och 

måste välja olika smaker? 

 

Lösning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar:___________________________ 

 

 

b) Hur många fler glassar kan du göra om du får välja två kulor med samma smak? 

 

Lösning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar:__________________________ 

 

 

 

 

c) Hur stor är sannolikheten att du får en glass med smakerna hallon och choklad? 

 

Lösning: 
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Svar:__________________________ 

 

 
d) Hur stor är sannolikheten att du får en glass med smakerna choklad och 

hallon? 

 

Lösning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar:__________________________ 

 

 

 

 

2. En krona har två sidor där den ena sidan kallas klave och den andra krona. 

 
a) Om du kastar ett mynt en gång, hur stor är sannolikheten att du får krona? 

 

Svar:_______________ 

 

 

b) Om du kastar ett mynt en gång, hur stor är sannolikheten att du får klave? 

 

Svar:_______________ 

 

 

3. I en påse ligger 3 blåa, 5 gröna och 2 vita kulor. Du drar en kula ur påsen.  

Hur stor är sannolikheten att du får 

 

a)  en blå   kula? Svar: ______________ 

b)  en grön   kula? Svar: ______________ 

c)  en vit   kula? Svar: ______________ 

 

4. I en byrålåda finns det två olika tröjor, två par olika strumpor och tre par olika 

byxor.  

a) Du ska kombinera en tröja, ett par byxor och ett par strumpor. Hur många olika sätt 

finns det?  
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Lösning:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar:________________ 

 

b) Hur stor är sannolikheten att du får en blå tröja, gröna byxor och randiga strumpor? 

 

 

 

Svar:________________ 

 

5. Du och 5 vänner till ska skaka hand med varandra. Hur många handskakningar 

blir det totalt? 

 

Lösning: 

 

 

 

 

 

 

Svar:________________ 

 

 

6. Du kastar en sexsidig tärning. Hur stor är sannolikheten att du får 

 

a) 3  prickar? Svar:__________ 

 

b) högst 4  prickar? Svar:__________ 
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c) minst 5  prickar? Svar:__________ 

 

 

7. Du har en kortlek med 4 olika “färger”, klöver, ruter, hjärter och spader.  

Varje färg har 13 olika valörer: Ess, 2,3...10, knekt, dam och kung. 

Hur stor är sannolikheten att du drar: 

 

a) en spader 

 

 

b) en spader eller klöver 

 

 

c) något annat än spader 

 

 

d) spader kung 

 

 

e) en kung 

 

 

f) ett ess 

 

 

g) ett ess eller en kung 

 

 

8. P används som “sannolikhet för” inom matematik (på engelska betyder 

sannolikhet probability). Sannolikheten för att dra en etta på en träning är 1 av 6 

totala, detta skrivs: 

 

P (1) = 1/6 ≈ 0,166667 ≈ 16,7 % 

 

Hur stor är sannolikheten att du kastar en tärning och får en 2,3,4, eller 5?  

Skriv i både bråktal och procent.  

 

Lösning: 

 

 

 

 

 

 

 

Svar: 
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Bilaga 2 Missivbrev 

Hej! 
 

Våra namn är Wiktoria och Eleni och vi går sista terminen på 

lärarutbildningen på Linnéuniversitet. Vi kommer under kursen 

Självständigt arbetet 2 skriva om sannolikhetslära och de svårigheter 

som finns inom matematikområdet. 
 

I samband med detta kommer eleverna få göra ett test inom sannolikhet och därefter bli 

intervjuade för att prata om hur de gick tillväga vid lösning av uppgifterna. Eleverna 

kommer då att bli röstinspelade via mobil/dator och vi kommer även att anteckna. 

Underlaget är till för analys i arbetet och kommer enbart att ses och höras av oss 

studenter.  Eleverna kommer att vara anonyma i detta arbete, vilket innebär att deras 

uppgifter inte kommer att publiceras.  

 

Vi behöver Ditt/Ert samtycke för att barnet ska få delta. 

 

 

Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar VI-STUDENTERNA, Eleni & Wiktoria 

 

 

 

 

-------✂------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Samtycke för (ELEVENS NAMN)__________________________________________ 

 

Jag/Vi samtycker till att Mitt/Vårt barn får delta i intervjun i denna studie  

 

JA (   ) NEJ  (   )  

 

Vårdnadshavares underskrift 

_________________________________________________ 

 

  

https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=14187&lang=sv
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Bilaga 3 Elevintervjuer 

Elev 1: 

 

Uppg. 1:  a)Hur tänkte du när du löste uppgiften?  

Hur kom du fram till ditt svar? 

 

Uppg. 5: Hur tänkte du när du löste uppgiften? 

Varför valde du att multiplicera? 

Hur kom du fram till ditt svar? 

 

Elev 2: 

 

Uppg. 4:  Hur tänkte du med kombinationerna? 

Hur kom du fram till denna lösning? 

 

Uppg. 5:  Hur tänkte du när du löste uppgiften?  

Hur kom du fram till ditt svar? 

 

Uppg. 8:  Hur tänkte du när du löste uppgiften? 

 

Elev 3: 

 

Uppg. 1:  a)Hur tänkte du när du löste uppgiften?  

b)Hur kom du fram till ditt svar? 

 

Uppg. 5:   Hur tänkte du när du ritade och löste uppgiften? 

Varför valde du att multiplicera? 

Hur kom du fram till ditt svar?  

 

Uppg. 8:  Hur tänkte du här? 4/6 = 20 %? 

 

Elev 4: 

 

Uppg. 1:  Hur tänkte du med kombinationerna av glassen? (päron och vanilj är det 

samma som vanilj och päron) 

 

Uppg. 4:  Hur tänkte du med kombinationerna?  

Hur kom du fram till denna lösning? 

 

Uppg. 5:  Hur tänkte du när du ritade och löste uppgiften? 

Varför valde du att multiplicera? 

Hur kom du fram till ditt svar?  

 

Elev 5: 

 

Uppg. 1: a) Hur tänkte du när du löste uppgiften?  

Varför tänkte du så? 

Hur kom du fram till ditt svar? 

 

Uppg. 5:  Hur tänkte du när du löste uppgiften? 

Varför valde du att multiplicera? 
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Hur kom du fram till ditt svar? 

 

Elev 6: 

 

Uppg. 7:  Hur tänkte du här? 1/13 varför är det 10%?) 

 

Elev 7: 

 

Uppg. 6: Hur tänkte du här? Förklara dina tillvägagångsätt. 

  

 

Elev 8: 

 

Uppg. 8:  Hur tänkte du här? 

Hur kommer det sig att ⅔ är en halv?  

 

Elev 9: 

 

Uppg. 1  Hur tänkte du när du löste uppgiften? 

 

Elev 10: 

 

Uppg. 3:  Hur tänkte du här? Förklara dina tillvägagångsätt. 
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Bilaga 4 Analysschema observation 

  

Uppgift 1 

  

Lärandeobjekt                    Urskiljs                     Urskiljs delvis         urskiljs inte 

 

Variationsmönster: 

Kontrast                              Fusion                      Generalisering          Separation 

  

  

 

Uppgift 4 

 

Lärandeobjekt                    Urskiljs                      Urskiljs delvis          Urskiljs inte 

 

  

Variationsmönster: 

Kontrast                              Fusion                      Generalisering           Separation 

  

  

 

Uppgift 5 

 

Lärandeobjekt                    Urskiljs                      Urskiljs delvis          Urskiljs inte 

  

  

Variationsmönster: 

 

Kontrast                              Fusion                      Generalisering           Separation     

  

 

Uppgift 8 

 

Lärandeobjekt                    Urskiljs                     Urskiljs delvis           Urskiljs inte 

                                            

  

  

Variationsmönster: 

 

Kontrast                              Fusion                      Generalisering            Separation 

 

  

 

 


