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1. Inledning__________________________________________________ 
 
Min bakgrund som matematikelev på gymnasiet har präglas av undervisning från två 
olika länder, Chile och Sverige. Olika läroplaner, typer av undervisning samt böcker har 
gällt. Många matematikuppgifter av olika sorter har lösts under denna tid.  

Erfarenheter från Chiles matematikundervisning säger mig att läroböcker inte är en 
självklarhet. I många fall är det en kostnadsfråga där varje familjs ekonomiska situation 
avgör om det skall finnas en matematiklärobok i hemmet eftersom inte alla skolor er-
bjuder gratis läroböcker. Undervisningen var anpassad så att läroboken inte skulle avgö-
ra huruvida en elev klarar en kurs eller ej. Tankar och reflektioner har väckts under min 
lärarutbildningstid över hur jag som matematiklärare ska förhålla mig till läroböcker 
och hur matematikuppgifter från dem är konstruerade. 

Ger böcker och matematikuppgifter från olika kontinenter oss samma förutsättningar 
att uppfylla kriterierna fastställda från svenska styrdokument, var en fråga jag ställde 
mig. Då det finns många ungdomar som har utländskt påbrå och elever som gått delar 
av sin utbildning i Chile ansåg jag att det skulle vara intressant att undersöka hur typiska 
uppgifter från samma moment i matematik presenteras i Chile och i Sverige. Genom 
detta kanske en överblick kan fås av vad som är gemensamt eller ej, och kanske kan in-
spiration för vidareutveckling av min egen undervisning erhållas.  

Ur ämnesbeskrivningen av matematik för gymnasieskolan formuleras en intressant 
mening som jag avser att titta lite närmre på. ”Utbildningen skall leda till förmåga att 
kommunicera med matematikens språk och symboler, som är likartade över hela värl-
den” (Skolverket, Ämne matematik). 
 
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka typiska uppgifter från momentet elementär 
sannolikhetslära från Sverige och Chile. Undersökningen syftar vidare till att undersöka 
innehållsmässiga likheter respektive skillnader när det gäller dessa uppgifter. 
 
 
 
1.1.1 Frågeställningar 
 
Förhoppningen är att under arbetets gång få svar på nedanstående frågor:  
• Vad är styrdokumentens beskrivning av det valda momentet och vilka likheter re-

spektive skillnader finns mellan dem?  
• Vilken information om innehåll, samt typ av uppgifter, från det valda momentet kan 

man skönja ur styrdokumenten för de båda länderna? 
• Hur ser typiska uppgifter från det valda momentet ut i de båda länderna och hur kan 

vi klassificera dem? 
 
 
 

 1



1.1.2 Avgränsning 

Arbetet avgränsas med en undersökning kring ett vanligt svenskt läromedel. Eftersom 
de chilenska läroböckerna inte alltid används i undervisning och att de är svåra att få tag 
i tas dessa ej med. Det finns skolor som tillhandahåller läroböcker från Ministerio de 
Educación som motsvarar Skolverket [min översättning] när det gäller utgivning av 
styrdokument och information. Dock är dessa böcker belagda med försäljningsförbud 
under ett visst antal år, beroende på hur nya de är och kan således inte inhandlas. För att 
få en sådan rättvis bild som möjligt studeras gällande styrdokument, speciellt kursplaner 
för matematik, i respektive länder. 
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2 Teoretisk bakgrund__________________________________________ 
 
För att kunna studera typuppgifter från det valda momentet så är det viktigt att vi först 
beskriver vad som menas med elementär sannolikhetslära. När detta är gjort är nästa 
steg att titta på styrdokumenten lite närmre för att se om de kan ge oss en indikation om 
vilka uppgifter en elev kan stöta på under undervisningen för att senare jämföra dem 
och dra slutsatser. Därefter studeras olika typuppgifter och då är det angeläget att få 
dem från källor som kan anses vara säkra, för att öka tillförlitligheten i denna studie.  
 Styrdokumenten i all ära, men troligtvis kommer uppgifterna främst från andra håll. 
De svenska uppgifterna hämtas från nationella prov och en lärobok. Detta leder oss till 
en annan fråga, nämligen vilken typ av uppgifter finns det, kan vi dela in dem i några 
kategorier?  
 
 
 
2.1 Elementär sannolikhetslära 
 
Elementär eller grundläggande sannolikhetslära, som det också heter, är enligt Natio-
nalencyklopedins webbaserade form ”läran om hur matematisk sannolikhet beräknas”. 
Men detta kan utvecklas lite till.  

En lite mer uttömmande förklaring av vad som studeras i sannolikhetslära är den som 
presenteras i Sannolikhetslära och statistik för lärare (Britton & Garmo, 2002) nämli-
gen att det är slumpförsök eller ”försök som kan sluta på ett bland flera olika möjliga 
sätt” (ibid, s 96). De finner att slantsingling, dra kulor ur en urna och tärningskast är 
vanligt förekommande exempel, detta för att dessa försök renodlar det slumpmässiga.  
 Ett viktigt redskap för att illustrera slumpförsöket är träddiagram. I dessa ritas de 
möjliga utfallen som grenar från en gemensam startpunkt och sannolikheterna för re-
spektive utfall ritas på respektive gren. Träddiagram kan ritas från vänster till höger el-
ler uppifrån och ned (ibid). 
 
Exempel: Vi ska singla slant. Utfallet, eller resultatet, är antingen krona eller klave och sannolikheten för 
att få det ena eller det andra är ½. Detta kan illustreras i följande träddiagram. Fig 2.1a beskriver ett träd-
diagram från vänster till höger, och figur 2.1b ett uppifrån och ned. 
 
 
 

                                
Fig 2.1a                                                   Fig 2.1b 
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2.2 Elementär sannolikhetslära i läroplaner och kursplaner 
 
Styrdokumenten, närmare bestämt läroplan, ämnesbeskrivning och kursplaner för ma-
tematik granskas för att vi ska få en uppfattning om vad skolan tar upp om elementär 
sannolikhetslära. 

Under följande underrubriker görs en kortfattad sammanfattning av vad gymnasie-
skolan enligt styrdokumenten ska ta upp av det ovan valda momentet i Sverige och i 
Chile.  

 
 
 

2.2.1. Ämnesbeskrivning av matematik för gymnasiet i Sverige 
 
Styrdokumenten i Sverige består av bland annat läroplan, ämnesbeskrivning och kurs-
plan. Läroplanerna är en förordning utfärdad av regeringen och i den beskrivs verksam-
hetens värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet men däremot inget 
konkret matematiskt innehåll. 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, indelad i följande avsnitt:  
 

1. Skolans värdegrund och uppgifter 
1.1 Grundläggande värden 
1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna 
1.3 Särskilda uppgifter och mål för olika skolformer 
2. Mål och riktlinjer 
2.1 Kunskaper 
2.2 Normer och värden 
2.3 Elevernas ansvar och inflytande 
2.4 Utbildningsval - arbete och samhällsliv 
2.5 Bedömning och betyg 
2.6 Rektors ansvar 

(Lpf 94) 
 
För att titta på ett matematiskt innehåll måste vi studera ämnesbeskrivningen i matema-
tik för gymnasiet, som är utgivet av Skolverket. Här finner vi en uppdelning i underru-
briker som lyder:  
 
• Ämnets syfte. Här förklaras matematikens syfte såsom: 
 

o att kunskaper ska förvärvas för fortsatta studier 
o eleverna skall kunna analysera, kritiskt bedöma och lösa problem […] 
o eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla sin matematiska kreativitet och för-

måga att lösa problem samt erfara något av matematikens skönhet och logik 
(Skolverket, ämnesbeskrivning av matematik) 

 
 
• Mål att sträva mot. Nedan kommer ett urval av dessa mål 
 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna:  
o utvecklar sin förmåga att tolka, förklara och använda matematikens språk, sym-

boler, metoder, begrepp och uttrycksformer, 
o utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med 

matematiska begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa 
problemet, 
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o utvecklar sin förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt redovisa 
sina tankegångar muntligt och skriftligt, 

o utvecklar sin förmåga att reflektera över sina erfarenheter av begrepp och meto-
der i matematiken och sina egna matematiska aktiviteter, 

o utvecklar sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin be-
greppsbildning samt formulera och motivera olika metoder för problemlösning, 

(ibid) 
 
• Ämnets karaktär och uppbyggnad. Under denna rubrik betonas fyra viktiga aspekter 

av ämnet som ska genomsyra undervisningen. Aspekterna är kommunikation, pro-
blemlösning, användning av matematiska modeller samt matematikens idéhistoria. 
Först presenteras ämnet som helhet för att sedan delas upp i kurser från Matematik 
A till Matematik E därutöver två valbara kurser, Matematik diskret och Matematik 
breddning. Här hittar vi den kurs vi bör studera för att titta på elementär sannolik-
hetslära: 

 
o Matematik B bygger vidare på kunskaper motsvarande grundskolans sannolik-

hetslära och på Matematik A inom områdena geometri, statistik, algebra och 
funktionslära. 

(ibid) 
 
 
 
2.2.2 Kursplan för matematik B (MA1202)  
 
Skolverkets funktion är att styra, informera samt att granska för att kunna ange mål, på-
verka samt förbättra. Det är Skolverket som ansvarar för kursplanerna och betygskriteri-
erna (<www.skolverket.se>).  

Kursplanen är ett komplement till läroplanen och den är indelad i mål som skall upp-
nås efter avslutad kurs men även i betygskriterier. I denna finner vi att: 
 
Eleven skall: 

o kunna beräkna sannolikheter vid enkla slumpförsök och slumpförsök i flera steg 
samt kunna uppskatta sannolikheter genom att studera relativa frekvenser 

(Skolverket, kursplan för MA1202) 
 
Varken kursplan eller ämnesbeskrivning ger någon indikation på hur typiska uppgifter 
från detta område skulle kunna se ut, vilket gör att vi tittar på de nationella prov som är 
offentliga och som behandlar detta moment.  
 
 
 
2.2.3 Nationella provsystem i Sverige 
 
Det nationella provsystemet tillhandahålls av Skolverket och innehåller bland annat na-
tionella prov (NP) i matematik och några av ändamålen för provsystemet är att:  
 

o förtydliga målen [… ] 
o konkretisera kursmål och betygskriterier 
o ge underlag för analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, 

på huvudmannanivå och på nationell nivå 
(Skolverket, nationella provsystem) 
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För proven på gymnasial nivå i kurs B ansvarar den arbetsgrupp som tillkommit enligt 
ett avtal som slutits mellan Skolverket och Umeå universitets institution för beteendeve-
tenskapliga mätningar (BVM). Denna arbetsgrupp består av personal från BVM, lärare 
med lärarutbildningserfarenhet och undervisning samt elevgrupper från komvux och 
inom ungdomsskolan.   

Nästan alla prov är sekretessbelagda i tio år från och med hösten 1999 men det finns 
ett fåtal med hävd sekretess som man kan få tillgång till via Umeås universitets hemsida 
(<http://www.umu.se>). 

 
 
 

2.2.4 Läroplan i matematik för gymnasiet i Chile 
 
Chile ligger på Sydamerikas västkust (se bilaga 1) och språket som talas är spanska.  

Den 7e maj 2003 reformerades skolplikten från att ha varit åttaårig till att vara tolv-
årig. Grundskolan (Educación Básica) är åttaårig och gymnasiet (Educación Media) fy-
raårigt. Skolan är avgiftsbelagd och eftersom det råder skolplikt erbjuds de familjer med 
svår ekonomisk situation ett ekonomiskt stöd i form av t ex ett stipendium (utbildnings-
departementet i Chile, <www.mineduc.cl>).  
 Styrdokumenten för gymnasiet är uppbyggda i en övergripande läroplan samt en stu-
dieplan per ämne och skolår. Det finns även ett styrdokument som reglerar antalet tim-
mar i veckan som varje ämne ska tillägnas. I årskurs två på gymnasiet ska till exempel 
matematikundervisningen ges minst fem timmar i veckan (ibid). 

Den övergripande läroplanen, eller Curriculum Objetivos Fundamentales y Conteni-
dos Mínimos Obligatorios de la Educación Media Actualización 2005 som är dess kor-
rekta benämning, innehåller grundnivån (Objetivos fundamentales) i alla ämnen och för 
alla årskurser på gymnasiet. Den innehåller även värdegrundsmål (Objetivos Fundamen-
tales Transversales, OFT) som löper som en röd tråd genom alla ämnen. Läroplanen är 
på 421 sidor och den anger alltså både specifika grundläggande uppnåendemål för varje 
ämne och år samt generella värdegrundsmål som eleven skall ha uppnått efter avslutad 
gymnasietid (ibid). 

De dokument som används här, under rubriken ’läroplan’, och även i kommande ru-
brik ’kursplan’, är skrivna på spanska. Alla refererat och citat är mina översättningar.  
 
 
 
2.2.5 Kursplan i matematik för årskurs två på gymnasiet i Chile 
 
Kursplanen i matematik – eller studieplanen för matematik som den egentliga översätt-
ningen torde bli – (Matemática Programa de Estudio Segundo Año Medio), kommer jag 
hädanefter att benämna Matemática. Den är utarbetad av Enheten för Läroplaner och 
Utvärdering/Bedömning (Unidad de Curriculum y Evaluación) som ligger under utbild-
ningsdepartementet. Denna plan är i sin tur även godkänd av ett så kallat Högre Utbild-
ningsråd (Consejo Superior de Educación). Man finner denna studieplan på Chiles ut-
bildningsdepartements hemsida som är: <www.mineduc.cl>. 
 Matemática består av 140 sidor, är avsedd för årskurs två i matematik och den är 
uppbyggd på följande sätt: 
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• Presentation.  
 
Under denna del beskrivs betydelsen av matematik i skolan, som hjälpmedel i vår var-
dag, omvärld och som del i det gemensamma kulturarvet. Man betonar även vikten av 
utveckling, olika studieformer, hjälpmedel – teknikanvändning. Att alla elever ska få 
möta olika sätt att lära för att stimuleras och utvecklas beskrivs som viktigt. 
 
 
• Grundläggande och tvärgående ändamål och förekomst av dessa i studieplanen 

(Objetivos Fundamentales Transversales, OFT).  
 
OFT definierar vad eleverna ska utveckla under året såsom personlig, etisk och intellek-
tuellt. De förstärker och bygger vidare på de mål som finns presenterade i studieplanen 
för matematik i årskurs ett, men det tillkommer även några nya, som lägger grunden för 
en ytterligare utveckling. Här beskrivs fyra områden som skolan har i uppgift att för-
medla. De är: personlig utveckling & självkännedom, utveckling av tankeförmågan, 
etisk utveckling samt individ & omgivning (med avseende på gruppdynamik). 
 
 
• Grundläggande ändamål (Objetivos Fundamentales).  
 
Här hittar vi fem grundläggande matematiska färdigheter eleverna ska utveckla under 
skolåret.  
 

o Ha kunskap om och använda matematiska begrepp som uppkommer vid studier 
av räta linjens ekvation, ekvationssystem, likheter mellan plangeometriska figu-
rer och elementär sannolikhetslära. Detta efter att eleverna har fått inledning och 
träning i matematiska modeller. 

o Undersöka slumpförsök och undersökning av sannolikheter vid hasardspel, efter 
att ha förstått den grundläggande skillnaden mellan oberoende och betingade 
sannolikheter. 

o Utforska systematiskt olika strategier för att lösa olika problem; fördjupa och se 
matematiska samband. 

o Förstå den relation som finns mellan matematik och andra kunskapsområden. 
o Undersöka oberoende som handlar om förändring av läge och förstorning eller 

förminskning av skalor genom användandet av grafisk åskådning (geometrisk)  
(Matemática 2004: 13) 

 
 
• Synopsis: moment, innehåll och tidfördelning.  
 
Det finns sex olika moment/delar och här finns en beskrivning av vad de heter, dess in-
nehåll samt vilken beräknad tid som momentet förväntats behöva, angivet i timmar.  
 
 
• Moment:   
 

1. Elementär sannolikhetslära 
2. Likformighet i plana figurer 
3. Bråk i det algebraiska språket 
4. Om omkrets och dess vinklar 
5. Räta linjens ekvation och andra funktioner, vardagliga modeller 
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6. Linjära ekvationssystem 
 

Varje moment består i sin tur av följande: 
 

o Innehåll. Här finns en djupare förklaring av vad momentet innehål-
ler. 

o Uppnåendemål. Beskriver den matematiska kapacitet, kompetens 
och de OFT ändamål som eleverna förväntas uppnå efter avslutat 
skolår inom momentet. 

o Didaktisk rådgivning.  Med detta menas förtydliganden och kom-
mentarer gällande pedagogik som berör momentet. 

o Aktiviteter för lärande och exempel. Aktiviteterna klargör handlan-
det och de procedurer som är viktiga att eleverna får kännedom om 
för att nå de förväntade målen. Här finns även idéer om tillväga-
gångssätt, organisering samt bedömning av processen för det som 
skall utvecklas. Vissa aktiviteter kan man med fördel använda även 
i andra delar av matematiken. 

o Aktiviteter för bedömning och exempel. Det påpekas och rekom-
menderas under denna punkt att det är viktigt att bedömning sker 
utifrån olika aspekter under hela läroprocessen och inte enbart ut-
ifrån elevens resultat på olika uppgifter. Här finns aktiviteter och 
problemformuleringar som uppfyller de uppställda förväntade må-
len. 

 
 
• Grundläggande ändamål och innehåll för det grundläggande obligatoriska momen-

ten (minimum) från årskurs ett till fyra på gymnasiet.  
 
Momenten finns i en tabell som sträcker sig över tre sidor där man kan se en översikts-
plan som ger en röd tråd genom hela gymnasietidens matematikundervisning. Det är 
detta som är ett minimum, grundnivån för vad alla elever ska ha förvärvat kunskap om.  
 
 
 
2.3 En kortfattad beskrivning av olika typer av uppgifter  
 
Man kan klassificera uppgifter på olika sätt och jag har valt att göra detta enligt följan-
de. Olika uppgifter eller problemtyper bryts ner till, undersökande, renodlade och till-
lämpade uppgifter. Dessa tre kategorier kan man i sin tur dela in i olika nivåer som be-
skriver dess svårighetsgrad. 
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Fig 2.2 Schematisk bild av olika typer av uppgifter 

 
 
 
2.3.1 Problemtyper samt indelning i olika nivåer 
 
Nämnaren Tema Matematik –ett kärnämne (1995) tar upp ett antal viktiga problemtyper 
som de anser att lärare bör skaffa sig god kännedom om, nämligen problemtyper 

 
o från andra skolämnen, från vardagsliv och samhälle 
o från olika delar av matematikämnet […] 
o som kan lösas med hjälp av t ex miniräknare, formler eller ekvationer 
o som kan lösas med hjälp av olika representationsformer som figurer, tabeller, diagram 
o som kan lösas med olika metoder och strategier 
o givna med olika språkliga formuleringar, olika lång text, muntligt, med eller utan bilder, 

autentiska texter med överflödig information eller där information saknas 
o som ger mer än ett svar, som saknar svar 
o som tar olika långt tid att lösa 

(Nämnaren Tema Matematik –ett kärnämne, 1995: 109) 
 
Problemtyper kan man dela in i olika nivåer. I läroboken Matematik 2000 av Björk et al 
finner vi en indelning i tre nivåer, från A till C.  

Nivå A innebär att eleven ska känna igen och utföra kända procedurer och rutinöv-
ningar. B är en påbyggnad på A-nivån och här finns rutinövningar men även fler-
stegsövningar samt tillämpningar som kräver begreppsförståelse. Sista nivån är C och 
uppgifterna här är av svårare karaktär med syftet att stimulera elever med fallenhet för 
matematik. Uppgifter på den här nivån innehåller flerstegsmoment samt problemlösning 
(Björk et al; 1995: 5).  
  Bengt Ulin (1991: 34) menar i sin artikel ”att upptäcka samband i matematik”, i lik-
het med Nämnaren, att elever måste ställas inför problem av olika slag som övar dem i 
olika förmågor. Det handlar om t ex att upptäcka något för att senare gissa ett samband, 
att gå från systematik till logiskt tänkande och det tredje som kräver en kombination av 
de andra två förmågorna. 
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2.3.2 Undersökande aktiviteter - laborativa uppgifter 
 
Det förekommer ibland olika benämningar på undersökande uppgifter eller aktiviteter 
och i detta arbete likställer jag dem med laborativa uppgifter för att på så sätt använda 
endast ett begrepp. 
 Med undersökande aktiviteter menas enligt Nämnaren Tema Matematik –ett kärn-
ämne (1995: 66) konkreta aktiviteter där eleverna kan beskriva olika situationer med 
samma slags matematik. Förhoppningen är att eleven härigenom kan upptäcka generali-
serbarhet. Dessa aktiviteter kan med fördel genomföras i grupp för att stimulera till 
kommunikation med andra elever. 
 Syftet med denna form av aktivitet är att eleven ska gå från handling till teori och 
inte som fallet ofta är i undervisningssituationer nämligen att gå från generell teori för 
att senare illustrera med ett antal exempel (ibid). Figur 2.2 är hämtad från Nämnaren 
Tema Matematik -ett Kärnämne (1995: 66) och den beskriver vilka steg man behandlar 
när man går från handling till teori. 
 
 
 

 
Fig 2.3 Från handling till teori 

 
 
 
2.3.3 Renodlade uppgifter  
 
Då praktiska problem har en benägenhet att dölja sannolikhetslärans kärna, definieras 
renodlade uppgifter av Britton & Garmo (2002: 97) som försök i vilka det slumpmässi-
ga renodlas. Typiska exempel handlar om slantsingling, tärningskast och att dra kulor ur 
en urna. Uppgifterna kan förekomma i olika svårighetsgrad och i flerstegsmoment så-
som slumpförsök i flera steg, d v s i en indelning A- till C- nivå som beskrevs innan. 

Även Ulin (1991: 33) menar att i en ren matematikuppgift så ger den data som är gi-
ven inte upphov till upprördhet, utan istället så kan förutsättningarna för att lösa dessa 
uppgifter studeras i stillhet. 
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2.3.4 Tillämpade uppgifter 
 
Sara Enqvist (2006) har formulerat en definition av vad hon anser vara en problemlös-
ningsuppgift i sitt examensarbete, Problemlösning i matematik: Vilket stöd ger styrdo-
kument och läromedel? Denna definition lyder:  
 

[…] problemlösningsuppgifter är de uppgifter då eleverna självständigt eller i grupp 
får tillämpa sina kunskaper i uppgifter som kräver att eleverna arbetar praktiskt eller 
uppgifter där eleverna arbetar med en realistisk situation så kallade autentiska upp-
gifter. Uppgifterna måste också innebära att eleverna själv skapar en egen modell för 
att lösa problemet eller utvecklar den redan inlärda modellen alternativt att eleverna 
använder nyvunna kunskaper i kombination med kunskaper som lärts in tidigare. 

(Enqvist, 2006: 3) 
 

Jag väljer i detta arbete att utgå från Enqvists definition men jag gör en vidare beskriv-
ning och benämner dem tillämpade uppgifter.  

Tillämpade uppgifter är de uppgifter som i sin form är tillämpade och således inte 
renodlade eller undersökande. De går ytterligare ett steg från de renodlade eftersom ma-
tematikens kärna kan döljas av praktiska problem. De kan lösas självständigt eller i 
grupp, men de utgår från teori i motsats till undersökande uppgifter.  
 
 
 
2.4 Läromedel, en beskrivning 
 
Läromedel är vanligt förekommande i skolundervisningen och en stor del av dem är lä-
roböcker. Men vad menas med ett läromedel och när blir en bok ett läromedel?  
Söker man på ordet läromedel i Nationalencyklopedins webbaserade version finner man 
en beskrivning av hur läromedelsbegreppet avgränsas till: ”[…] sådant material som di-
rekt är producerat för undervisning.” Detta ger oss ett krav för vad ett läromedel är. 

Torbjörn Ahnell (2006) har publicerat en uppsats, sitt examensarbete för lärarutbild-
ningen, i vilken han genomförde en läromedelsanalys av matematikläroböcker för kurs 
A. I denna redogörelse definierar han vad ett läromedel är och genom hänvisningar till 
en annan författare (se Selander 1988) beskriver Ahnell följande drag av vad som är ut-
märkande för en lärobok:  
 
 

o Kognem. Ett kognem är den minsta meningsfullt kunskapsbärande enheten. Ett 
årtal, säg 1682, är inte särskilt meningsfullt. En kombination av några lösryckta 
fakta behövs för att skapa mening: ”Carl XII föddes 1682” ( agent + händelse + 
tid). Kognemen utgör faktakunskaperna, veta att (skolkunskap annan term). En 
telefonkatalog är helt uppbyggd av kognem (agent + adress + telefonnummer) 

o Förklaringar. Hur? Varför? En lärobok måste innehålla denna information. 
o Strukturering. En lärobok är fasettordnad, den tar upp olika teman där varje te-

mabehandlas på ett likartat sätt. 
o Anpassad till förkunskaper. Matematik B bygger på Matematik A osv. 
o Sluten. Läroboken innehåller i allmänhet det som anses värt att veta och den 

hänvisar inte till andra källor. 
o Ikuggad. Det får inte finnas ironi i en lärobok. Varje mening kan få en helt an-

nan innebörd om den läses som ironisk och det går inte att förutsätta att alla för-
står vad som är ironi. 
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o Realreferens. Läroboken ska beskriva verkliga personer, händelser osv. Veten-
skapliga teorier och matematiska symboler är också realreferenser, i den me-
ningen att gängse teorier får anses gälla som sanning tills någon hittat på något 
annat. Ett icke uppskattat skämt skulle vara en telefonkatalog utan realreferens. 

o Instruktioner till texten. Lektionsplaneringar, instuderingsfrågor osv. 
(Ahnell, 2006: 12f) 
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3 Metod_____________________________________________________ 
 
3.1 Komparativ och kvalitativ studie 
 
Studien är inriktad på att vara en komparativ litteraturstudie med ett fåtal utvalda doku-
ment vilket leder till att undersökningen är kvalitativ i sin utformning. Detta gör att inga 
generella slutsatser kan dras av resultatet. Kvalitativ studie innebär att huvudpunkten vi-
lar på ord, i motsats till kvantitativ som riktar in sig på en ”kvantifiering vid insamling 
och analys av data”, Bryman (2002: 249). 

Under rubriken teoretisk bakgrund används stoff för en mer inträngande behandling 
av läsarens, samt mina egna, kunskaper som finns inom det valda området men även för 
att kunna beskriva resultatet i redan definierade begrepp för att inga otydligheter skall 
förekomma. 
 
 
 
3.2 Urval 
 
Styrdokumenten spelar en nyckelroll i denna litteraturstudie eftersom jag undersöker 
typiska uppgifter från två olika länder och då jag har valt att studera dem utifrån styrdo-
kumentens perspektiv. 

I arbetet så görs en jämförande studie av styrdokumenten för matematik och enligt 
Bryman (2002: 357) finns det vissa bedömningskriterier angående dokumentens kvalitet 
som man bör titta lite närmare på. De är: autenticitet, trovärdighet, representativitet och 
meningsfullhet. När det gäller autenticiteten, d v s äkthet och otvetydigt ursprung, anser 
jag att materialet är äkta. Styrdokumenten från Sverige är hämtade från Skolverkets 
hemsida och läroplanen för matematik från Chile är hämtat från hemsidan utgiven av 
”Ministerio de Educación” som är Chiles utbildningsdepartement. Det är detta departe-
mentet som även har motsvarande Skolverkets roll när det gäller utgivning av direktiv 
och riktlinjer för hela skolverksamheten. Eftersom jag finner att detta är autentiskt mate-
rial så menar jag även att trovärdigheten måste anses vara hög. Att dokumenten är re-
presentativa innebär att de anses vara typiska i sitt slag. Det finns enbart en gällande 
kursplan respektive läroplan i de båda länderna. Meningsfullheten är även den uppfylld 
då materialet är tydligt och begripligt vilka är kriterierna för detta. 
 Momentet elementär sannolikhetslära valde jag för att det är ett samlat moment i 
Sverige men även i Chile. Man finner det i matematik kurs B i Sverige och i matematik 
i årskurs två på gymnasiet i Chile.  

Som tidigare framkommit förekom det inga uppgifter i de svenska styrdokumenten 
om hur typiska matematikuppgifter kan se ut, och därför var nästa steg att titta på natio-
nella prov. Eftersom de i sin tur är få till antalet, på grund av att endast ett mindre antal 
med hävd sekretess finns att tillgå, är nästa steg en lärobok. Valet av denna lärobok som 
för övrigt heter Matematik 3000: Kurs A och B, Lärobok. Naturvetenskap och teknik av 
Björk & Brolin (2000), motiveras med att den är jag van att arbeta med då den före-
kommit ofta under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Läroboken uppfyller 
även de kriterier som ställts i kapitel 2.4 rörande vad som anses vara ett läromedel. De 
uppgifter jag tagit från denna bok är de som benämns ’lösta uppgifter’ och som visar på 
viktiga basfärdigheter. 
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3.3 Avgränsning 
 
Arbetet avgränsas med att jag enbart studerar ett läromedel från Sverige. Jag väljer även 
att inte studera något läromedel från Chile eftersom de visade sig vara svåra att få tag på 
av den orsaken att de aktuella läroböckerna innehar försäljningsförbud. Den andra an-
ledningen till att de ej tas med är att Chiles läroplan är detaljerat utformad med ett 
mycket stort antal matematikuppgifter. 
 Då syftet är att jämföra typuppgifter i matematik från två länder och jämföra styrdo-
kumenten lägger jag inledningsvis ingen värdering i huruvida dessa uppgifter eller do-
kument är bra eller dåliga ur en pedagogisk synvinkel. Personliga reflektioner om detta 
kommer att finnas i diskussionsavsnittet. 
 
 
 
3.4 Genomförande och bearbetning 
 
För att kunna se vilken problemtyp de uppgifter jag finner tillhör har jag utgått från de 
tre typer jag definierat och delat in i från kapitel 2.3. De två första kategorierna var rela-
tivt lätta att dela in uppgifter i medan den tredje är något svårare. Här har uppgifter som 
inte kunnat klassas som undersökande aktiviteter eller som uppgifter av renodlad sort 
benämnts tillämpade uppgifter. Dessa uppgifter är ett slags mellanläge mellan två ytter-
ligheter, ena sidan där vi finner uppgifter som är renodlade och sparsmakande som möj-
ligt och den andra som handlar om undersökning och i många fall olika former av spel 
med mycket information och som kan vara tidskrävande.  
 När uppgifterna delas in i någon av de tre kategorierna är det min tolkning av hur jag 
anser att uppgifterna ska klassas som. Uppgifter kan tolkas olika av olika läsare. En del 
elever kan säkert tycka att renodlade uppgifter känns som tillämpade o s v. Nedan 
kommer exempel på hur jag tolkar en uppgift för varje kategori. 
 
• Undersökande aktivitet:  

Spela följande spel: i grupper av två eller tre elever, sätt varsin bricka på spelplanen 
som den på bilden, en på Hare och en på Sköldpadda. 
Slå tärningen; om det blir 1, kommer haren till målrutan. Vid alla andra nummer 
avancerar sköldpaddan ett steg. 
Om spelet spelas 20 gånger, vilket av de två djuren kommer flest gånger till målet? 
Formulera ett svar i förhand och utför i efterhand spelet för att kunna göra en djupare 
analys. Använd något system där resultaten skrivs ned, jämför med andra grupper 
och gör en grafisk åskådning. 
[uppgiften illustreras med en bild på ett spelplan där Hare har ett steg till målet me-
dan Sköldpadda har två]  

(Matemática 2004: 26f) 
 

• Renodlad uppgift 
Kasta ett mynt. Hur stor är sannolikheten att få krona? 

 
• Tillämpad uppgift 
 

Sveriges Turistråd har undersökt hur varmt vattnet i havet ska vara för att svensken 
ska våga bada. Det visade sig att 15 % vågar bada om temperaturen är under 16˚ C. 
Den 14 juli solade sig 240 personer vid Båstads havsbad. Vattentemperaturen var 15˚ 
C. Hur många kan tänkas bada? 

(Björk et al, 1994: 328) 
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Som beskrivet innan så är alla översättningar, referat och citat av de dokument som här-
stammar från Chile min översättning (och tolkning). Min bakgrund i det spanska språket 
är att jag har varit bosatt i Chile i sex år och gått i skola där under den tiden, vilket lett 
till att jag behärskar språket flytande i tal och skrift. Jag har dock för närvarande inga 
svenska akademiska poäng i spanska som styrker detta. Dokumenten finns i sin helhet 
utlagt på Internet för den som önskar läsa dem på originalspråk, adressen finnes lättast i 
referenslistan. 
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4 Resultat och analys__________________________________________ 
 
4.1 Resultat och jämförande analys av styrdokumentsundersökningen 
 
Efter en genomgång av de svenska styrdokumenten angående elementär sannolikhetslä-
ra hittar jag inte mycket information. Två rader om sannolikhetslära finns i kursplanen 
(MA1202). Ämnesbeskrivningen i övrigt redogör för syftet med matematiken, de ma-
tematiska förmågor eleverna ska ha förvärvat för fortsatta studier samt övergripande 
allmänkunskap såsom matematikens språk, som skall löpa som en röd tråd genom hela 
matematikutbildningen. Det finns egentligen ingen beskrivning av vilka moment som 
ska tas upp om sannolikhetslära. Här får man som lärare gå vidare till andra källor. 
 I motsats till de svenska dokumenten är de chilenska styrdokumenten mer konkreta 
när det gäller ett matematiskt innehåll. I den övergripande läroplanen för gymnasiet 
(uppdaterad 2005) presenterades grundnivån i alla ämnen och för alla år på gymnasiet. 
En fördjupning av ämnet och dess innehåll finner vi i studieplanen. Den sistnämnda tar 
också upp den grundläggande nivån men den går ännu djupare in i ämnet. Samtidigt 
som studieplanen är explicit i sina beskrivningar är den öppet skriven, den ger råd och 
kommentarer snarare än order till läraren. Läraren får själv avgöra om denne vill använ-
da uppgifterna, aktiviteterna och ta till sig råden eller ej, men aktiviteterna och exemp-
lena är genomarbetade och utformade för att uppfylla de ställda kraven och kan ses som 
ett stöd till läraren i sin undervisning. 
 Vi hittar en likhet. I båda styrdokumenten beskrivs den grundläggande värdegrund 
som skolan ska arbeta utefter och de givna förmågor eleverna skall utveckla. Skillnaden 
är att den chilenska beskriver både övergripande och konkreta matematiska förmågor 
medan den svenska håller sig till övergripande. En skillnad mellan den svenska kurspla-
nen och den chilenska studieplanen är att den svenska har bedömningskriterier vilket 
den chilenska saknar. I den chilenska finner vi inga kriterier för bedömning utan det 
finns endast bedömningsaspekter och med detta menas vad som är intressant att obser-
vera för läraren vid en elevs lösning av uppgiften. Bedömningsaspekterna för varje ex-
empel handlar t ex om 
 
• huruvida eleven klarar av att tolka problemet 
• huruvida eleven klarar av att lösa uppgiften korrekt 
• vilken metod som har använts 
• motivering 
• att dra slutsatser. 
 
Bedömningsaspekterna är anpassade efter de exempel som ges. På detta sätt påminner 
studieplanen från Chile de svenska nationella provens bedömningsanvisningar på del 
två där det är problem som kräver lite mer redovisning jämfört med del ett som är kort-
svarsdel.  

I moment 1 i Matemática finner man en detaljrik beskrivning av sannolikhetslära, 
tips till lärare, aktiviteter samt exempel på problem. Nedan presenteras en kortfattad 
sammanställning av detta och efter varje del så gör jag kommentarer och jämförelser. 
 
 
 
 
 
- Innehåll 
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a) Enkla slumpförsök; framställning och analys av resultaten; användande av tabel-

ler och grafisk åskådning. 
b) Kommentarer gällande sannolikhetslärans bakgrund och historia 
c) Sannolikhetslära som ett förhållande mellan antalet gynnsamma utfall och anta-

let möjliga utfall, i de fall där försöken är av arten att de har samma chans att in-
träffa. 

d) Systematisering av sammanfattning genom användandet av träddiagram. 
e) Upprepning av enkla försök som till exempel myntkast; samband med Pascals 

triangel. 
f) Kombinatoriska tolkningar. 

(Matemática 2004: 16) 
 

Innehållet ger en kortfattad presentation om vad som ska tas upp om momentet men sam-
tidigt är den något mer omfattande än den svenska kursbeskrivningen. Den nämner bl a 
träddiagram, Pascals Triangel samt kombinatoriska tolkningar.  
 
 
 
- Förväntade uppnåendemål för undervisningen 

 
Eleverna ska: 
1) Kunna se samband mellan elementär sannolikhetslära och statistisk information, 

vilka har uppkommit efter upprepade slumpmässiga försök, och förklara skillna-
den mellan dem och deterministiska sannolikheter. 

2) Analysera och tolka de resultat som uppkommit ur sannolikhetsberäkningar, gäl-
lande enkla slumpmässiga försök, förklara vilken metod som används; analysera 
oberoendet av detta; känna igen försök där utfallen har samma chans att inträffa. 

3) Känna till och använda Laplace´s formel för sannlikhetsberäkningar; jämföra 
sannolikheter och analysera dess max och min värde. 

4) Använda Pascals triangel och träddiagram som medel för att lösa problem. 
5) Tolka information från olika områden som handlar om sannolikheter. 

(ibid: 17) 
 
Denna del kompletterar även det som refererades under punkten innehåll, den beskriver 
var eleverna ska kunna. Här finner vi beskrivningar som handlar om olika förmågor så-
dana som att analysera, använda samt tolka vilket även finns i svenska styrdokument. 
Formuleringarna liknar ämnets syfte i den svenska kursplanen med skillnaden att det i 
den svenska varianten rör matematik i övergripande form medan det i den chilenska är 
specifikt för elementär sannolikhetslära. I Sverige formuleras det som ämnets syfte och i 
Chile som förväntade uppnåendemål. Innebörden är dock densamma: i båda fallen 
handlar det om förmågor som eleverna ska ha förvärvat efter avslutad kurs.  
 . 
 
 
- Didaktisk rådgivning 

 
[…] det är många personer som tolkar att till exempel, om det är 1/6 att få en etta när 
man kastar en tärning,  måste det komma en etta när man kastat den sex gånger. Eller 
om nummer 3 och 15 har dragits ur en dragning (och lagts tillbaka igen, mitt tillägg) 
kommer de inte att dras igen, detta för att många tror att slumpen har ett minne.  

(ibid: 18) 
 
Råd och tips ges till läraren för att uppmärksamma vilka eventuella tankefel elever kan 
tänkas göra. Detta finner jag inte i de svenska styrdokumenten. Det finns även rekom-
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mendationer till olika arbetssätt och arbetsmetoder som t ex grupparbeten och använ-
dandet av grafisk framställning. I den svenska kursplanen finns inga råd och tips till lä-
raren utan det gemensamma kursplanerna har är att man ska skapa de bästa möjliga för-
utsättningarna för att eleven ska nå de uppsatta målen. I Matemática står det explicit 
under momentet sannolikhetslära att det är läraren som ska göra detta och i de svenska 
dokumenten står det i ämnesbeskrivningen att ”skolan i sin undervisning ska sträva ef-
ter” det, vilket man kan tolka som att det är läraren ensam eller i samspel med andra lä-
rare som ska göra det.  
 
 
 
- Aktiviteter för lärande och exempel  

 
Aktivitet 1: Använder olika spel med enkla slumpförsök; ställer upp, ritar och analy-
serar resultaten och använder begrepp från sannolikhetslära och slumpmässiga feno-
men. 

    (ibid: 19) 
 
Här presenteras fem aktiviteter, en aktivitet för varje ”förväntad uppnåendemål”. Sedan 
följer två till fem exempel av var och en av dessa. Totalt ges 19 exempel. Efter varje ex-
empel ges en anvisning till läraren om varför dessa exempel är viktiga och intressanta. 
Inget av det ovan nämnda förekommer i den svenska kursplanen i matematik. 
 Ett exempel för varje aktivitet presenteras senare i arbetet under rubriken 4.3 Typiska 
uppgifter presenterade i chilensk kursplan. 
 
 
 
- Aktiviteter för bedömning och exempel 

 
Aktivitet 2: Genomför olika hasardspel, fastställer villkoren för vinst, använder defi-
nitionen för sannolikhet av en händelse och sina elementära kunskaper om händel-
sernas oberoende. 

(ibid: 32) 
 
Aktiviteterna under denna rubrik kompletterar de aktiviteter som beskrivs under aktivi-
teter för lärande men syftet med dessa är att framhäva bedömningsaspekten, och de är 
nära sammankopplade med det givna innehållet. Det finns fyra aktiviteter som var och 
en presenterar typexempel. Totalt finns det tio typexempel. Varje exempel följs av vad 
som är intressant att observera ur lärarens perspektiv, exempelvis hur en elev presente-
rar sin lösning samt hur denne löser uppgiften. Denna del ger även en indikation, en be-
dömningsaspekt av vad en elev ska klara när han eller hon löser problem. 
 Ett exempel för varje aktivitet presenteras senare i arbetet under rubriken 4.3 Typiska 
uppgifter presenterade i chilensk kursplan. 
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4.2 Typiska uppgifter presenterade i svensk kursplan, NP och lärobok 
 
I den svenska kursplanen finns ingen information om vilken typ av räkneuppgifter eller 
problem som kan förekomma i undervisningssituationer. Vi får titta vidare på nationella 
proven. I dagsläget finns det tre publicerade Matematik B-prov och de är från höstter-
minen 1998 (NP MaB ht 98), vårterminerna 2002 och 2005 (NP MaB vt 02 & vt 05). 
Nedan presenteras ett urval av uppgifter hämtade från ovan nämnda källor och efter var-
je del görs kommentarer. 
 
 
 
4.2.1 Nationellt kursprov i matematik kurs B hösten 1998 
 
I NP för MaB ht 98 under rubriken ”Sammanställning av hur mål och kriterier berörs av 
kursprovet” framkommer det att det är uppgift 7a och b samt 10 på den tidsbundna de-
len och uppgift 1 på breddningsdelen som handlar om kunskapsmomentet sannolikhets-
lära. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

7. Ulla åker bil till skolan varje morgon. På vägen dit passerar hon två trafikljus som 
hon tycker alltid visar rött. Det första trafikljuset visar rött ljus i 68 sekunder och nå-
gonting annat än rött ljus i 34 sekunder. Det andra trafikljuset visar rött ljus i 78 se-
kunder och någonting annat än rött ljus i 32 sekunder. Trafikljusen slår om helt obe-
roende av varandra. 
a) Hur stor är sannolikheten att hon får rött ljus vid det första trafikljuset?  
b) Hur stor är sannolikheten att hon får rött ljus vid båda trafikljusen? 

 
Detta är en problemtyp som visar något ur vardagslivet, problemet kan anses vara auten-
tiskt. Informationen är tillräcklig för att lösa problemet. A-delen ligger på A-nivå och b-
delen på B-nivå. Uppgiften kan sorteras under tillämpade uppgifter. Det krävs att inte 
eleven skapar en egen modell för att lösa problemet utan eleven kan utveckla en redan 
färdig sådan. Med hjälp av till exempel ett träddiagram kan eleven se lösningarna. Svå-
righeten kan vara att omvandla till procentenheter samt att tolka den givna informatio-
nen. 
 
 
 

10. Vid ishockeymatcher i Globen i Stockholm kan de som vill köpa ett matchpro-
gram för 25 kr. I slutet av matchen lottas det ut vinster där matchprogrammet funge-
rar som en lott. Vid en match mellan Djurgården och Brynäs lottas det ut tre Helsing-
forskryssningar. Beräkna sannolikheten att du vinner en av dessa kryssningar om du 
köper ett matchprogram. 
Du får själv hitta på den information du behöver för att kunna utföra dina beräk-
ningar. 

 
Problemtypen kan beskrivas som en uppgift som uppkommit från idrottsvärlden, likt fö-
regående uppgift kan denna anses som realistisk. Eleven kan välja sin egen lösningsme-
tod och viss information saknas vilket leder till eleven får komplettera detta själv. Pro-
blemtypen är av tillämpad sort då eleven arbetar med en realistisk situation och måste 
utveckla en inlärd modell. Här går man ett steg vidare från att vara en rutinuppgift, detta 
gör att den kan anses vara en B-nivå uppgift. Eleven måste veta vilken information den-
ne behöver för att kunna lösa uppgiften på ett optimalt sätt. 
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1. SPELAUTOMATEN (del 1) 
Uppgiften består av två delar: Del 1 är en laboration. Resultat från denna del ska se-
dan användas i del 2. 
 
Det finns en typ av spelautomat (enarmad bandit) som innehåller två hjul med sex fi-
gurer på varje hjul (1 äpple, 2 bananer och 3 apelsiner). Hjulen snurrar oberoende av 
varandra när man drar i armen och stannar sedan slumpmässigt och en frukt blir syn-
lig på varje hjul. Avgiften för ett spel är en krona. Vinst erhålls då hjulen stannar så 
att de visar likadana frukter. 
 
• Undersök laborativt sannolikheten för händelserna: 
2 äpplen  
2 apelsiner 
2 bananer  
2 olika frukter 
med hjälp av två tärningar. Tärningarnas sidor kan representera de olika frukterna. 
 
1. SPELAUTOMATEN (del 2) 
Denna del av uppgiften utgår från samma information som du arbetat med i del 1 
[…]   
 
• Gör en teoretisk beräkning av sannolikheten för de olika händelserna. 
Jämför med resultatet från den laborativa undersökningen (del 1). 
• Ge ett förslag på hur stor vinsten ska vara då 2 äpplen, 2 bananer respektive 2 apel-
siner blir synliga. Beräkna hur mycket ägaren av spelautomaten då troligen tjänar om 
man spelar 1000 gånger. 
• För händelsen två apelsiner väljer ägaren mellan att betala ut pengar eller ge ett gra-
tis spel. Gör en jämförelse av hur mycket ägaren tjänar vid de två alternativen. 

 
Uppgiften speglar en problemtyp som även den uppkommit ur en realistisk situation. 
Den har en lång text med relevant information som räcker för att lösa problemet. Eleven 
ska redovisa sina utgångspunkter, det som ligger till grund för uträkningar och slutsat-
ser. I uppgiftsbeskrivningen står det att del 1 är en laboration och del 2 utgår från del 1. 
I den första delen går man från handling för att i den andra delen komma till teori. Pro-
blemet kan således betraktas som en form av formen undersökande aktivitet och ligga 
på C-nivå. 
 
 
 
4.2.2 Nationellt kursprov i matematik kurs B våren 2002 
 
I kategoriseringen av uppgifterna i provet (NP för MaB vt 02) i förhållande till betygs-
kriterier och kursplanemål 2000 så anges det att uppgifterna 6, 8, 13 och 15 är de som 
tillhör momentet sannolikhetslära och statistik. Av dessa uppgifter är det uppgift 8 och 
13 som handlar om sannolikhetslära. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

8. Åsa ska baka en sockerkaka och tar två ägg från en kartong med sex ägg. Vad hon 
inte vet är att hennes son har varit busig och bytt ut två av äggen till kokta ägg. 
a) Vad är sannolikheten att det första ägget som Åsa tar är okokt? 
b) Vad är sannolikheten att de båda äggen som Åsa tar är okokta?  

 
Uppgift 8 är av problemtypen som behandlar en realistisk, en autentiskt (möjligt) situa-
tion där den givna informationen är tillräcklig för en lösning av problemet. Den är av 
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tillämpad karaktär, med lite text som skulle kunna vilseleda en oaktsam elev. A-delen 
löses i ett steg och ligger på A-nivå medan b-delen kräver ett steg till, och den ligger på 
B-nivå. Uppgiften kan med fördel lösas med hjälp av ett träddiagram. 
 
 
 

13. Per ger sina klasskamrater en chans att vinna pengar. 
”Spela mitt spel! Satsa en krona och kasta sedan två sexsidiga tärningar. Högst tre 
prickar sammanlagt ger tio kronor tillbaka." 
a) Vad är sannolikheten att få högst tre prickar när man kastar två tärningar?  
b) Vem tjänar på spelet, klasskamraterna eller Per? 

 
Problemtypen härstammar från en realistisk situation i vardagslivet och den kan lösas 
med lite olika metoder. I a-delen ska man räkna ut en sannolikhet medan b-delen kräver 
att man för ett resonemang, en egen modell för att lösa problemet, den kan vara inlärd 
sedan innan men en anpassad form för detta problem krävs. Detta gör att likt föregående 
uppgift ligger a-delen på A-nivå och b-delen på B-nivå. Flera sannolikheter ska beräk-
nas och problemtypen fordrar att eleven kan resonera, bedöma rimlighet och giltighet 
samt ge en välgrundad motivering av vem som vinner i längden. Uppgiften som helhet 
kategoriseras som tillämpad uppgift  
 
 
 
4.2.3 Nationellt kursprov i matematik kurs B våren 2005 
 
Uppgifterna som är kategoriserade att tillhöra momentet sannolikhetslära och statistik i 
detta prov är 2, 7, 10 och 13. Av dessa uppgifter är det uppgift 7 och 10 som handlar om 
sannolikhetslära. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

7. Du är med i ett lekprogram på TV och kan vinna 1000 kronor på ett tärningsspel. 
Spelet går till så här, programledaren kastar två tärningar som du inte ser. Du ska se-
dan gissa hur många prickar som tärningarna visar tillsammans. Om du gissar rätt 
vinner du 1000 kronor. Hur många prickar ska du gissa på för att ha så stor sannolik-
het som möjligt att vinna? Motivera varför. 

 
Uppgiften utgår från en händelse som skulle kunna vara verklig, den är alltså av auten-
tisk karaktär. Denna uppgift ligger på B-nivå och kan klassas som en tillämpad suppgift. 
Det krävs att eleven använder en inlärd modell och utvecklar denna för att kunna tilläm-
pa sina kunskaper i denna specifika uppgift. Lösningen kan innehålla diagram för att 
visa de möjliga utfallen. Givet i uppgiften är att eleven måste motivera sitt svar och då 
använder eleven sig av nyvunna kunskaper (eller tidigare förvärvade sådana).  
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10. Det svenska damlandslaget i fotboll gjorde succé i oktober 2003 genom att ta sil-
ver i VM. Av truppens 20 spelare kom 6 från Umeå IK, lika många från Malmö FF 
och övriga från fyra andra klubbar. Vid ett tillfälle under VM skulle två spelare 
slumpmässigt plockas ut till ett dopingtest. 
a) Hur stor var sannolikheten att den första spelaren som skulle dopingtestas kom 

från Umeå IK?  
b) Hur stor var sannolikheten att båda spelarna som skulle dopingtestas kom från 

Umeå IK? 
 
Här har vi en autentisk uppgift taget direkt ur idrottsvärlden. Uppgiftens kärna handlar 
om renodlad sannolikhetslära, men den kan skymmas lite av den långa texten. Detta gör 
att uppgiften bedöms vara av tillämpad karaktär. A-delen är ett enstegsmoment (A-
nivå) medan b-delen är av flerstegsmoment (B-nivå).  
 
 
 
4.2.4 Lärobok i matematik 
 
Matematik 3000 är en läroboksserie som är inriktad på förståelse, färdigheter och pro-
blemlösning. Kurs A och B-lärobok ingår i denna serie. Boken uppfyller de kriterier 
som har ställts för en lärobok. Den innehåller kognem, förklaringar och är anpassad till 
förkunskaper. Boken börjar med Matematik A och slutar med motsvarande kurs B. In-
struktioner till texten finns, realreferens är presenterad i olika teorier och definitioner. 
För att avsluta så är boken även ikuggad samt sluten.  
 Bokens avsnitt är uppbyggda på ett liknande sätt, de är strukturerade med teori, lösta 
uppgifter och övningsuppgifter. De uppgifter som tas upp här är de som kallas för lösta 
uppgifter. Under kapitel 8, som heter Sannolikhetslära och statistik finns det totalt sex 
lösta uppgifter som handlar om sannolikhetslära.  
 Uppgifterna presenteras och kommenteras efterhand. De två första uppgifterna 
kommenteras under samma stycke och övriga efterföljande var och en för sig. 
 

8101. I en skål ligger vita och blå kulor. Ta slumpvis en kula ur skålen. Var är sanno-
likheten att kulan är 
a) vit 
b) blå 
[Uppgiften kompletteras med en bild som visar en skål innehållande fem vita kulor 
och två blåa kulor.] 

(Matematik 3000, 2000: 288) 
 

8102. Snurra hjulet 
a) Hur stor är sannolikheten att hjulet stannar på blått? 
b) Anta att vi snurrar hjulet 120 gånger. Hur många gånger bör det då stanna på 
blått? 
[Uppgiften kompletteras med en bild som visar ett hjul indelat i fyra lika stora fält 
varav ett fält är blåmarkerat.] 

(ibid) 
 
Uppgifterna hittar vi under rubriken Enkla slumpförsök och underrubriken Den klassis-
ka sannolikhetsmodellen De är likartade i sin enkla formulering, sin raka text, de är båda 
av renodlad sort och ligger på A-nivå. Efter dessa följer tio uppgifter av likartad karak-
tär från A-nivå, åtta från B-nivå och fyra från C-nivå. 
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8125. Tabellen visar hur många som överlever till olika åldrar. Den avser svenska 
data från slutet av 1990-talet. Uppskatta med tabellen sannolikheten för att 
a) en nyfödd flicka uppnår åldern 50 år 
b) en kvinna på 60 år blir 90 år. 
[Uppgiften kompletteras med en tabell som innehåller all data som behövs för att 
lösa uppgiften] 

(ibid: 292) 
 
Problemtypen hämtas från samhällslivet och löses med hjälp av data från en tabell. 
Uppgiften sorteras under tillämpad uppgift. Eleven måste tolka tabellen och använda 
den data som är relevant för frågan. Uppgiften finns även den under rubriken Enkla 
slumpförsök men under underrubriken Experimentella sannolikheter och ligger på A-
nivå. Denna uppgift följs av fyra uppgifter på A-nivå, fyra på B-nivå och en på C-nivå 
som alla är av samma sort. 
 
 
 

8201. Robin kastar två tärningar, en röd och en svart, och antecknar poängtalen. Be-
stäm sannolikheterna för följande händelser: 
a)  H1: poängsumman är 8 
b) H2: man får inte något annat än femma eller sexa 
c) H3: man får åtminstone en etta 
d) H1 eller H3: inträffar. 

(ibid: 294) 
 
Likt de första uppgifterna, är denna av renodlad sort och ligger på A-nivå, och den löses 
med fördel med ett diagram. Det finns fyra uppgifter på A-nivå, fyra på B-nivå och tre 
på C-nivå. Uppgifterna hittar vi under rubriken Slumpförsök med flera föremål eller 
steg- och underrubriken Försök med två föremål.  
 
 
 

8213. En skytt skjuter mot ett mål. Sannolikheten för träff vid första skottet är 0,7. 
Om han träffar med det första skottet uppmuntras han av framgången och sannolik-
heten för träff i andra skottet är 0,8. Bommar han däremot vid första skottet minskar 
hans självförtroende och sannolikheten för träff i andra skottet blir bara 0,6. Ange 
sannolikheten för att resultatet av de två skotten blir sammanlagt 
a) 2 träff 
b) 1 träff 
c) 0 träff 

(ibid: 297) 
 
Uppgiften är hämtad från vardagslivet, från idrottsvärlden, och den kategoriseras som 
tillämpad uppgift. Den innehåller text och den matematiska kärnan kan vara dold av det 
för en oaktsam elev. Exemplet bedöms ligga på B-nivå. Med ett träddiagram och multi-
plikationsregeln löses denna uppgift på ett relativt enkelt sätt. Härefter följer fyra upp-
gifter på A-nivå, sju på B-nivå och fem på C-nivå. Uppgifterna under denna underrubrik 
(Träddiagram) är av varierad sort. Det finns tillämpade uppgifter samt former av under-
sökande aktiviteter (C-nivå) som exempelvis handlar om hur eleven skulle ha agerat för 
att få största chans på vinst i ett tv-program. 
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8230. På sin skolväg passerar en elev två trafiksignaler, som visar rött ljus 60 % re-
spektive 70 % av tiden. Beräkna sannolikheten att eleven en dag på väg till skolan 
får rött ljus på minst ett ställe. Trafiksignalerna förutsätts vara oberoende av var-
andra. 

(ibid: 301) 
 
Uppgift 8230 är mycket lik uppgift 7 från NP MaB från hösten 1998 men denna klassas 
som en uppgift av renodlad sort då texten i denna uppgift är lite enklare i sin utform-
ning, den går rakt på sak. Samtidigt kan den vara lite svårtolkad då det står att man ska 
få rött ljus på minst ett ställe, vilket löses lättast om man tittar på komplementhändelsen 
två gröna ljus. Uppgiften bedöms ligga på B-nivå. 
 
 
 
4.3 Typiska uppgifter presenterade i chilensk kursplan  
 
Som beskrivet innan finns det totalt sett 29 uppgifter presenterade om sannolikhetslära i 
den chilenska studieplanen. Jag visar i denna studie ett urval av dessa. De exempel som 
föreslås till en aktivitet är snarlika varandra, de är utformade för att belysa samma akti-
vitet, fast på olika sätt. Det finns fem aktiviteter under rubriken Aktiviteter för lärande 
och exempel (L-aktivitet) och fyra under Aktiviteter för bedömning och exempel (B-
aktivitet). Efter varje aktivitet finns det i sin tur ett antal exempel och jag kommer att 
visa ett exempel per aktivitet.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Exempel A (L-aktivitet nr 1, s 19) 
Kasta ett mynt och notera resultatet -krona eller klave- för varje kast. Analysera re-
sultaten som fås då myntet kastas 10, 20, 50, 100, 500, 1000 gånger. Verifiera att an-
talet ”klave” och ”krona” varierar sinsemellan och att de, efterhand som antalet kast 
stiger, så närmar sig 50 % vardera. 

 
Till uppgiften bör eleven skriva sina data i en tabell och presentera sitt resultat i någon 
form av graf. Syftet i detta fall är att eleven ska gå från handling till teori vilket var ett 
kriterium för uppgifter av undersökande aktivitet. Den löses med fördel i grupp, då 
myntet ska kastas upp till 1000 gånger. Uppgiften är även till för att verifiera ett i upp-
giften givet påstående, vilket kan ses som en undersökning som ligger på B-nivå. 
 
 
 

Exempel D (L-aktivitet nr 2, s 22) 
Man har tre brickor: en är röd på båda sidor, den andra grön även den på båda sidor 
och den tredje är röd på ena sidan och grön på den andra. Den som leder spelet tar ut 
en bricka av de tre ur en påse och visar endast en sida av brickan och ber någon gissa 
färgen på den andra sidan. 
 
Utmaningen ligger i att hitta en form som gör att man kan lista ut det största antalet 
gånger som den färg på sidan som inte visas har, om man antar att brickan läggs till-
baka i påsen varje gång. 
 
Analysera situationer som: Vad skulle hända om en person bestämmer sig för att all-
tid säga rött, om man har i åtanke de tre brickorna man kan få? I vilket fall skulle 
svaret vara korrekt? Om en person väljer att alltid säga samma färg som den som vi-
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sas, eller väljer att säga motsatsen, när skulle denne har rätt och när är svaret felaktigt 
i varje fall? 

 
Uppgiften är formulerad som ett litet spel och den är tillämbar i praktiken som 
gruppuppgift i klassrummet. Syftet är att låta eleverna i par eller i grupp, analysera olika 
strategier och metoder för att lösa problemet. Likt den förra uppgiften klassas denna 
som en undersökande aktivitet där nivån är C. 
 
 
 

Exempel B (L-aktivitet nr 3, s 23) 
I vilken av lådorna är det störst sannolikhet att få en grön bricka? Motivera valet. 
Komplettera exemplet med att föreslå att man vill ha samma sannolikhet i alla tre lå-
dor. Vilka förändringar måste göras? Är det mjöligt att lägga till brickor, vita eller 
gröna för att man med säkerhet ska få en bricka av den färgen? 
[Uppgiften kompletteras med en bild som visar tre lådor A, B och C där innehållet i 
A är tre vita och två gröna brickor, B fem vita och tre gröna brickor samt C, tre gröna 
och tre vita brickor] 

 
Uppgiften är renodlad i sin sort. Den är något komplex då den kräver lite mer analys 
och kommentarer för att lösas, vilket i sin tur gör att den hamnar på B-nivå. 
 
 
 

Exempel E (L-aktivitet nr 4, s 29) 
I följande Pascals triangel sammanfattas resultaten som uppkom efter kast med 
mynt. Hur många gånger har myntet kastas? Vad betyder varje nummer i den sista 
raden i Pascals triangel? 
[Uppgiften kompletteras med en bild som visar Pascals triangel med fem rader.] 

 
Exemplet är en renodlad uppgift som kräver tolkning och analys, men det erfordras nog 
att eleven har sett en mindre variant av Pascals triangel, och sambandet med ett träddia-
gram, för att kunna tolka den. Vi vet från vad som står under rubriken innehåll att denna 
tolkning ska ingå. Om eleven har sett detta samband innan, så kommer uppgiften i sin 
helhet att sorteras under B-nivå, om inte, så hamnar den på C-nivå. 
 
 
 

Exempel A (L-aktivitet nr 5, s 30) 
Eleverna informeras över sannolikheten (chansen) som är associerad med preven-
tivmedel, över att utveckla lungcancer som en effekt av rökning, generellt sätt menas 
att det ska inbegripa studier och undersökningar runt frågor som är av intresse för 
eleverna. Man skulle kunna lägga till teman som handlar om meteorologi, astronomi, 
genre, erövrandet av rymden, hälsa, näring, olika studienivåer e t c. Utefter denna in-
formation kan man göra korta artiklar för att publicera i någon form av skoltidning, 
någon konferens över något tema som skulle kunna intressera föräldrarna, en utställ-
ning med bilder och fotografier e t c. 

 
Problemtypen innefattar många olika aspekter. Den är från vardagslivet och samhället, 
kan lösas på olika sätt och med olika metoder. Den kan presenteras med grafer, figurer, 
tabeller med mera. Det är en tillämpad uppgift där det ges exempel på olika teman till 
läraren men det är upp till eleverna att själva välja tema. De ska utgå från elevens intres-
se samt att visa på att matematiken är tillämbar i olika ämnesområden och aspekter. 
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Eleven får tillämpa sina matematikkunskaper på en verklig händelse eller situation och 
den kan göras alltifrån B- till C-nivå. 
 
 
 

Exempel (B-aktivitet nr 1, s 31) 
Markera i följande lista de situationer som du anser vara slumpmässig och förklara 
varför du tycker så. 
a) Väderprognosen 
b) Att man får 3 rött i roulett 
c) Könet på en nyfödd  
d) Återhämtning efter en cancerbehandling 
e) Effekten av medicin som en sjuk person fått efter medicinsk kontroll 
f) Att sparka en boll i luften och att den återvänder till marken igen 
g) Att trycka på lysknappen och att lampan sedan tänds 
h) Veta vad andra tänker 
i) Veta hur mycket tid jag lägger ner varje dag på studierna 
j) Vara med om en bilolycka om bilen kör i mer än 120 km i timmen 

 
Problemtypen omfattar olika drag, allt ifrån samhället till vardagslivet och då den kräver 
en god begreppsförståelse kategoriseras den som en uppgift på B-nivå. Det är en tilläm-
pad uppgift där eleven måste motivera varför denne väljer det ena eller det andra alter-
nativet. Eleven måste även använda nyvunna kunskaper i kombination med sådant som 
lärts in tidigare för att styrka sitt val. 
 
 
 

Exempel A ((B-aktivitet nr 2, s 32) 
Analysera följande fall, besvara frågorna och motivera dina svar 
a) Om en tärning kastas sex gånger, kan man då säga att en av gångerna så blir det 

en tvåa? Vad kan man försäkra sig om, om man kastar tärningen 500 eller 1000 
gånger? 

b) Om en tärning kastas fyra gånger och i alla fyra fall blev det en etta, med vilken 
sannolikhet kan vi säga att det blir ett annat utfall vid nästa kast? 

 
Uppgiften är av klassisk renodlad sort. Man kastar en tärning, inga andra data än det 
som är givet behövs. Eftersom uppgiften ska motiveras krävs det lite mer begreppsför-
ståelse och ett matematiskt ordförråd vilket leder till att den som helhet ligger på B-
nivå. 
 
 
 

Exempel B (B-aktivitet nr 3, s 33) 
Om man spelat 100 på ett hjul så har följande tabellresultat erhållits.  
I vilket av följande hjul gjordes dragningen? 
[Uppgiften kompletteras med en tabell där det står färg och antal gånger samt tre di-
agram som visar olika fördelningar av färgerna, varav ett diagram är korrekt utritat.] 

 
Detta exempel handlar om att eleven ska kunna tolka och koppla tabellen till den kor-
rekta grafiska åskådningen. Den är enkel i sin utformning och klassas som en renodlad 
uppgift som ligger på A-nivå. 
 
 

Exempel A (B-aktivitet nr 4, s 35) 

 26



Man kastar två mynt samtidigt, vad är sannolikheten att få klave på det ena myntet 
och krona på det andra? Varför? 

 
Uppgiften kan inte bli mer enklare och renodlad än så här är och den ligger således på 
A-nivå. 
 
 
 
4.4 Jämförande analys och resultat av typuppgifter  
 
En sammanställning av vilken sort de uppgifter som förekom i undersökningen är av 
samt dess antal finns i följande figur 4.4 .  
 
 
 

 
 

Fig 4.4 Sammanställning av uppgifter 
 
 
Figuren visar att de dominerande uppgifterna från läroboken i Sverige och kursplanen i 
Chile är de renodlade. Att det inte fanns någon undersökande uppgift i läroboken anser 
jag bero på att de uppgifter som valdes för undersökningen var de typexemplen som 
fanns lösta. Det kan även bero på att de är metodmässigt och tidsmässigt mer krävande 
uppgifter. De lösta uppgifterna i läroboken visade sig vara av en enkel form vilket kan 
bero på att de är första exempel på en ny teori, eller en vidareutveckling av en redan vi-
sad teori. Min bedömning är att eleven behöver en grund att stå på innan denne kan för-
djupa och tillämpa sina nyvunna kunskaper och precis som Ulin (1991: 33f) påpekar så 
behövs uppgifter som inte skymmer matematikens kärna. I ett senare skede kan man in-
troducera uppgifter av annan karaktär. Eleven behöver en blandning av olika sorters 
uppgifter för att träna olika förmågor.  

Det fanns undersökande uppgifter i läroboken, men de påträffades på de sidor med 
räkneuppgifter som eleven skall göra självständigt och har därmed inte tagits med i 
denna studie. Vidare visade det sig att de typexempel som var dominerande bestod i lä-
roboken i fyra av sex fall av renodlade uppgifter på A- och B nivå. Detta förmodligen 
för att alla elever ska ha en chans till grundläggande förståelse. Bland de övriga räkne-
uppgifterna i boken fanns det sedan olika tillämpningar på de redan visade lösta exemp-
len och bland dessa fanns uppgifter på C-nivå.  
 Det nationella prov som gavs 1998 hade en undersökande uppgift men den var en av 
två valbara uppgifter på breddningsdelen, och i de nyare proven så förekom det inga 
undersökande uppgifter om sannolikhetslära och inte heller någon valbar uppgift. Här 
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får läroboken fungera som ett komplement för att eleven ska få träffa på den typen av 
uppgifter.  
 I de nationella proven påträffades ingen uppgift som var renodlad men däremot så 
var sex av sju uppgifter av tillämpad karaktär vilket kan bero på att i prov så testas ele-
vers kunskaper och då får matematikens kärna vara lite skymd. Eleven ska vid ett test 
kunna se bortom informationen och gå direkt till den matematiska kärnan. 

Vi vet att det inte står mycket om sannolikhetslära i de svenska styrdokumenten, men 
de nationella proven finns till för att förtydliga och konkretisera målen. Med dessa får vi 
den hjälp vi behöver, om än i något kortfattad form; två uppgifter kan inte anses täcka 
mycket. Men proven har även nackdelen med att de ska testa ett stort moment, en ma-
tematikkurs, under loppet av några få timmar.  

Läraren får säkerligen mer hjälp via andra medel, såsom lärarhandledningar eller 
andra källor, men detta har inte behandlats i denna studie. 

Studieplanen från Chile däremot fungerade som nationellt prov och lärobok i ett, när 
det gäller presentation av typuppgifter. Uppgifterna i studieplanen är i princip av samma 
innehållsmässiga karaktär som de vi fann i läroboken och i nationella proven. De hand-
lar i huvudsak om slantsingling, dra kulor/brickor ur en påse och om spel av olika slag. 
Såväl Sverige som Chile hade åtminstone en uppgift som kunde anknytas till samhälls-
livet. Här ser vi att matematiken är densamma i dessa två länder. En iakttagelse som 
gjorts är att de chilenska uppgifterna i fler fall kräver motivering och förklaring jämfört 
med de svenska. Anledningen till detta kan bero på vilken tid som läraren förväntas läg-
ga ned på momentet. Matematik B är en kurs på 50 poäng vilket motsvarar ungefär två 
veckors heltidsstudier enligt Skolverkets beskrivning av de nationella gymnasiala pro-
grammen, medan för sannolikhetslära som ett eget moment ska tillägnas 25-30 timmar 
enligt synopsen i Matemática 

Det är viktigt att påpeka att uppgifterna från Chile är skrivna utifrån en aktivitet eller 
ett moment som i sin tur täcker in någon eller några uppnåendemål. De är alltså skrivna 
med lärare som huvudsakliga målgrupp och dessa kan i sin tur anpassa uppgifterna efter 
sin klass. Uppgifterna kan mycket väl användas som de är, men det finns tips på hur 
man kan göra dem annorlunda för att på så vis täcka upp andra önskvärda mål. De 
svenska uppgifterna är skrivna för eleverna direkt och inte för anpassning via en lärare. 
Om vi bortser från vem uppgifterna i första hand är skrivna för kan vi, eftersom de är så 
pass likartade i sin form, konstatera att slutsatsen här blir att man i de båda länderna har 
en gemensam syn på vilka kunskaper och färdigheter eleven ska kunna om sannolik-
hetslära. 
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5 Diskussion och slutsatser_____________________________________ 
 
Syftet med undersökningen var att se hur matematikuppgifter kan se ut från två olika 
länder som dessutom befinner sig på två olika kontinenter och detta anser jag har besva-
rats. Jämförelsen av styrdokumenten var även den ett viktigt syfte för att se vilka hjälp-
medel eller stöd man som lärare har i sin undervisning och då främst när det gäller upp-
gifter. 

Under arbetets gång framkom det både likheter som skillnader vid styrdokuments-
jämförelsen, och när det gäller matematikuppgifterna var de generellt sett väldigt lika. 
En intressant iakttagelse vid jämförandet av styrdokumenten var hur pass omfattande 
och väl genomarbetade de chilenska är, samt de likheter man kunnat hitta med den 
svenska. Det skulle kunna ha med ekonomiska resurser att göra. Enligt min erfarenhet 
av Chile så är resurserna inte är jämnt fördelade bland olika skolor. Vissa skolor har fler 
resurser, vilket har genererat att vissa skolor har högre terminsavgifter och som konse-
kvens av detta även mer pengar att lägga på undervisningsmaterial. Andra har lägre av-
gifter och då också mindre resurser att fördela. Jag tror att detta kan göra att läraren be-
höver mer stöd då denne inte alltid kan räkna med att det finns tillgängliga resurser, vil-
ket i sin tur leder till att styrdokumenten är mer tydliga. Böcker i sig är ingen självklar-
het även om man på senare år har satsat på att ge ut böcker som är granskade och pro-
ducerade av utbildningsdepartementet i Chile. 

 Kursplanen från Sverige visade sig vara mer allmänt och öppet skriven, med en 
mycket större tolkningsfrihet. Det finns inte mycket stöd för läraren att tolka målen om 
man enbart läser kursplanen. Den svenska kursplanen beskrev övergripande moment 
som gäller hela matematiken men väldigt lite om vad varje moment egentligen innehål-
ler. De nationella proven förtydligade de inte så mycket men boken däremot, den kom-
pletterade momentet och det blev en mer heltäckande bild om vilka moment som anses 
vara av stor vikt för att läras ut. Men böckerna är skrivna av läroboksförfattare och det 
är deras tolkning av vad de anser vara viktigt. Matematiken kan beskrivas som objektiv 
och den är inte så revolutionerande att definitioner eller grundläggande begrepp ändras 
med tiden vilket jag anser gör att samma grundläggande moment och definitioner finns i 
olika länder. De författarna kan göra är att tillämpa teorin i olika sorters uppgifter. 

Om vi återgår till den tidsangivelse som har getts till momentet, kan vi konstatera att 
den chilenska studieplanen tilldelar momentet sannolikhetslära närapå lika mycket tid 
som halva Matematik B-kursen i Sverige. Givetvis kan man gå igenom mer och djupare 
i något om man disponerar mer tid. Dock kan naturligtvis inga generella slutsatser 
rörande matematikämnet som helhet dras, men jämförelsen är likväl tankeväckande. 

Den chilenska studieplanen var explicit men samtidigt öppen. Den innehöll råd, tips 
och kommentarer vilket kan underlätta lärarens arbete. Dock ska man inte låsa sig vid 
att det enbart finns dessa saker att ha i beaktning, utan att det är en del i en större helhet. 
En helhet som beror på vilken elevgrupp man som lärare har. Den didaktiska rådgiv-
ningen tar upp vanliga felaktiga tankesätt som elever kan ha och dessa är enligt min er-
farenhet från mina VFU-perioder samma saker som elever i svensk undervisning har 
problem med. I de svenska dokumenten förväntas läraren redan veta vilka svårigheter 
eleverna kan ha med olika metoder, uppgifter e t c. Den chilenska förutsätter inte detta 
på samma sätt utan den ger istället lite tips och råd men påtalar samtidigt att eleverna är 
olika och uppfattar saker och ting olika och att man som lärare bör vara lyhörd för detta. 
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Styrdokumenten visade sig även vara väldigt lika när det gäller de grundläggande värde-
ringarna samt de matematiska förmågor eleverna ska utveckla under sin kurs eller sitt 
studieår, vilket jag personligen anser vara oerhört positivt. Detta är till stor fördel för de 
elever från Chile som av någon anledning bryter sina gymnasiala studier och påbörjar 
ett svenskt gymnasium istället. De valda uppgifternas innehåll och utformning var slå-
ende lika länderna emellan vilket gör att man mycket väl skulle kunna använda de chi-
lenska uppgifterna i svensk undervisning. En chilensk elev skulle känna sig bekant med 
dem. Man skulle även kunna vända på resonemanget och säga att en svensk gymnasie-
elev skulle känna igen matematikuppgifterna om sannolikhetslära i den chilenska un-
dervisningen.  

En intressant chilensk uppgift är den där man ska dra paralleller mellan träddiagram 
och Pascals triangel. Detta är något jag inte sett i undervisning innan. Det ger ett tillfälle 
att för mig som lärare att visa olika metoder och lösningar. Jag tycker även det var in-
tressant och upplyftande de tips på ämnen som en av uppgifterna nämnde, däribland 
preventivmedel. Chile är i huvudsak ett katolskt land där abort är olagligt i dagsläget. 
Att denna undersökning sedan med fördel kunde spridas via en gymnasietidning 
och/eller till föräldrar ser jag som mycket positivt. Skolan försöker knyta kontakt med 
föräldrarna genom temaarbeten om aktuella samhällsteman som eleverna gjort och detta 
tycker jag ett bra sätt för att föra en dialog med hemmen.  
 I inledningen citerades en mening ur kursplanen för matematik och nu är det läge att 
bekräfta den. Genom detta arbete har vi sett att sannolikhetslära med allt vad det innebär 
är likartat världen över, åtminstone om man jämför Sverige och Chile. 
 Som förslag till fortsatta studier kan en undersökning om huruvida uppgifterna 
stämmer överens mellan länderna belysas utifrån ett annat matematiskt innehåll, en an-
nan årskurs eller varför inte ett helt annat land? Man kan även tänka sig att titta på de 
räkneuppgifter i boken som eleven självständigt ska lösa, eller varför inte hur man som 
lärare skulle kunna få tips på uppgifter som täcker de uppsatta målen om vi inte hade en 
lärobok i Sverige? Till vilka källor måste då läraren söka sig till för att få inspiration?  
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7 Bilaga_________________________________________________________ 
 

Bilaga 1 
 

Karta över Sydamerika 
 

 
Ur: Bra böckers lexikon 2000 världsatlas, 1996:169 
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