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Sammanfattning 
 
Detta arbete behandlar förekomsten och presentationen av Sannolikhet och Statistik i svensk 
gymnasieskola. Syftet är att undersöka hur kursplanerna och läroböckerna förändrats mellan år 
2000 och fram till idag. I detta sammanhang studeras även eventuella skillnader mellan de olika 
spåren i matematik samt betydelsen av digitala verktyg för dessa avsnitt i matematiken. 
 
Metoden som använts var en kvalitativ analys av kursplaner och läroböcker samt andra 
relevanta skrifter som behandlar områdena Sannolikhet och Statistik. I uppsatsen studeras 
serien av läroböcker i matematik från förlaget Sanoma Utbildning. Dessa böcker valdes 
eftersom deras verksamhet har stark anknytning till gymnasieskolan då samtliga författare är 
lärare.  
 
Resultatet visar att det inte skett några större förändringar inom Sannolikhet och Statistik under 
tidsperioden. Genom åren har kursplanerna visserligen omformats och mindre förändringar 
skett, men innehållet har i stort sett förblivit oförändrat. Införandet av spår i matematiken år 
2011 visade sig ha en viss betydelse för antalet uppgifter och presentationen av moment. 
Dessutom visar studien att en del uppgifter är direkt anpassade efter vilket program som 
eleverna läser. Skrivelserna om digitala verktyg i den kursplan som träder i kraft 2018 
innehåller mer ett förtydligande än en förändring av kursinnehållet.  
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1 Inledning 
 
Kunskaper inom Sannolikhet och Statistik är betydelsefulla för nästan alla människor som lever 
i ett modernt samhälle. Dagligen översköljs vi av påståenden baserande på Sannolikhet och 
Statistik av olika karaktär. Elever i gymnasieskolan behöver därför verktyg och förståelse för 
att kunna urskilja det värdefulla från det oväsentliga. I denna uppsats studeras förekomsten och 
presentationen av Sannolikhet och Statistik i kursplaner och läroböcker i svensk gymnasieskola.  
 
I takt med att samhället förändras, ändras även det väsentliga för gymnasieskolan. Detta medför 
förändringar i läroplaner, kursplaner och läroböcker. Mellan åren 2000 och 2018 har 
läroplanerna i gymnasieskolan omarbetats och detta medför att även kursplanerna har 
uppdaterats. I denna uppsats kommer kursplanernas innehåll att jämföras med varandra i 
förhållande till Skolverkets uttalande som underlag. För att närmare studera skillnaderna 
kommer även läroböckerna från Sanoma Utbildning tillhörande de olika kursplanerna att 
jämföras. Genom detta kommer förändringarna i kursplanerna att tydliggöras och förstärkas.   
 
Utöver kursplaner och läroböcker kommer även aktuella och relevanta delar av spåren, som 
infördes med 2011 års kursplan i matematik för de olika programmen, samt digitala verktyg att 
studeras.  
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1.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att studera förekomsten och presentationen av Sannolikhet och Statistik 
i matematikämnet för gymnasieskolan. För att kunna göra detta kommer kursplanerna från år 
2000, 2011 och 2018 att kartläggas. Förändringarna kommer att sammanställas och för att 
styrka förändringarna kommer relevanta läroböcker att studeras. Dessutom kommer de olika 
spåren som inrättades år 2011 i matematik för att se olika programmen att studeras för att 
kartlägga vilken inverkan det fått på området. Även Digitala verktyg kommer att tas upp som 
en viktig aspekt med tanke på den nya kursplanen som träder i kraft år 2018. Resultatet kommer 
sedan att användas för att presentera förekomsten och presentationen av Sannolikhet och 
Statistik i gymnasieskolan.  
 
Sannolikhet och Statistik har ett centralt innehåll inom gymnasieskolan matematik och är 
relevant på flera sätt. Gymnasieskolans matematik behandlar flera centrala moment varav 
Sannolikhet och Statistik är ett av dessa. Sannolikhet och Statistik är relevant för vi ska kunna 
fungera som människor i ett modernt samhälle.  
 
1.2 Frågeställningar och metod 

 
1. Hur väl överensstämmer Skolverkets utlåtande om förändringarna i kursplanerna i 

jämförelse med kursplanerna sinsemellan? 
2. Hur har innehållet i de aktuella läroböckerna påverkats av förändringarna i 

kursplanerna? 
3. Hur har införandet av spåren i matematik påverkat innehållet i områdena Sannolikhet och 

Statistik i gymnasieskolan? 
4. Vilken betydelse har digitala verktyg inom områdena Sannolikhet och Statistik i 

gymnasieskolan? 
 
Metoden för denna uppsats är en analys av kursplaner och ett urval av läroböcker. För att 
besvara frågeställningarna sammanställdes relevanta delar för Sannolikhet och Statistik i 
kursplanerna från år 2000 fram till år 2018 (se Tabell 1–4 i Appendix). För denna studie valdes 
läroböcker i matematik från Sanoma utbildning. Urvalet av läroböcker grundade sig i att det 
var en vanligt förekommande läroboksserie för gymnasieskolan och som även finns för 
högstadiet. Från början var studien tänkt att sträcka sig från högstatidet till gymnasiet, men 
begränsades till gymnasiet på grund av omfånget av materialet. Andra anledningar till valet av 
läroböckerna var att förlaget Sanoma Utbildning är att läroböcker är väl förankrade i 
gymnasieskolan då samtliga författare är lärare. De gav mig dessutom tillgång till deras digitala 
läroböcker i matematik. Läroböckerna analyserades för områdena Sannolikhet och Statistik. 
Antalet sidor, urvalet av moment, kapitlens upplägg, inslag av digitala verktyg och uppgifternas 
utformning kartlagdes. I resultatdelen jämfördes läroböckerna sinsemellan tillhörande samma 
kursplan, läroböckerna tillhörande olika kursplaner och kursplanerna med läroböckerna. Andra 
relevanta skrifter studerades också för att hitta mönster och klargöra vilka förändringar som 
uppkommit inom området Statistik och Sannolikhet för gymnasieskolan.  
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2 Gymnasieskolan i Sverige 
 
Elever som avslutat grundskolan i Sverige har möjligheten att fortsätta studera vidare på 
gymnasieskolan. I denna uppsats studeras gymnasieskolan i Sverige. Nedan följer en 
presentation av hur gymnasieskolan i Sverige ser ut idag och vilka läroplaner som varit aktuella 
från år 1994 fram till idag. Gymnasieskolan i Sverige idag är en avgiftsfri och frivillig 
utbildning för ungdomar som avslutat grundskolan. Gymnasieskolformen infördes år 1971 när 
Läroplan för gymnasieskolan (Lgy 70) trädde i kraft, genom att skolformerna gymnasium, 
fackskola och yrkesskola slogs samman (Wikipedia – Gymnasieskola, 2018). Idag är 
gymnasieskolan treårig och det finns totalt 18 nationella program varav tolv är yrkesprogram 
och sex är studieförberedande samt fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga 
till de nationella programmen (Skolverket – Gymnasieskola, 2018). 
 

3 Läroplan för Gymnasieskolan 
 
”En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter 
som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och 
uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet” (Skolverket – Läroplaner, 2018). De aktuella 
läroplanerna för denna uppsats är från 1994 (Lpf 94) och 2011 (Gy 2011).  
 
3.1 Läroplan 1994 
År 1994 infördes Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Den reglerade 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för 
vuxna samt vuxenutbildningen för utvecklingsstörda (Wikipedia – Lpf 94, 2014). Betygsskalan 
bestod av mål- och kunskapsrelaterade betyg. I gymnasieskolan fanns fyra olika betyg, G 
(godkänd), VG (väl godkänd), MVG (mycket väl godkänd) samt IG (icke godkänd) (Skolverket 
– Tidigare betygsystem, 2018). 
 
3.2 Läroplan 2011  
År 2011 presenterades en ny läroplan, under namnet Läroplan, examensmål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 (Gy 2011). Den gäller för elever som 
påbörjade sina studier på gymnasieskolan under höstterminen 2011 (Wikipedia – 
Gymnasieskola, 2018). Införandet av 2011 års läroplan innebar omfattande förändringar av 
Sveriges gymnasieutbildning. Detta kom att påverka ämnesplanerna, programmen och 
behörighetskraven till gymnasiet. Dessutom förändrades betygsskalan till A-F, där A motsvarar 
det högsta betyget och F motsvarar icke godkänt. Ett mål med den nya reformen var att 
förbereda ungdomarna bättre för yrkeslivet, såväl för ungdomarna på yrkesprogrammen som 
ungdomarna på högskoleförberedande programmen (Wikipedia – Gy 2011, 2017). 
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4 Kursplan för gymnasieskolan 
 
Till varje läroplan finns det en tillhörande kursplan för varje ämne i gymnasieskolan. 
Kursplanerna för varje ämne uppdateras när läroplanen uppdateras, men kursplanerna kan även 
revideras under en och samma läroplan. Revideringarna är oftast i form av tillägg eller rättelser. 
I denna uppsats studeras ämnet matematik i gymnasieskolan. Detta innebär att revideringarna 
av kursplanerna kan skilja sig från andra kursplaner.  
 
Kursplaner i varje ämne för gymnasieskolan fastställs av Skolverket. En kursplan omfattar 
bland annat kursens syfte, innehåll och förkunskapskrav. Kursplanen redogör för hur 
undervisningen och examinationen ska gå till och det är ett juridiskt bindande dokument.  
Eftersom gymnasieskolan i Sverige använder målrelaterade betyg specificeras även 
betygskriterier i kursplanen. Kursplaner för varje ämne fastställs av Skolverket (Wikipedia – 
kursplan, 2018). Under läroplanerna Lpf 94 och Lgr 2011 har kursplanerna i matematik 
uppdaterats ett antal gånger. I denna uppsats kommer fokus att ligga på kursplanerna från år 
2000, 2011 och 2018.  
 
4.1 Kursplan 1994 
I samband med 1994 års läroplan inrättades en ny kursplan i matematik. Kursplanen från 1994 
innehöll mål, ”efter genomgången kurs skall eleven”, med tillhörande punkter för olika moment 
i matematiken samt betygskriterier för samtliga kurser (NCM – kursplan 94, 1994). 
 
År 2000 reviderades kursplanen från 1994 i matematik, innehållet förändrades men kursnamnen 
behölls. Revideringen resulterade i att kursplanen nu innehöll ämnets syfte, mål att sträva mot, 
ämnets karaktär och uppbyggnad samt betygskriterier (NCM – kursplan, 2000). 
 
År 2007 skulle en ny kursplan inrättas i matematik men den genomfördes aldrig. Detta eftersom 
Sverige genomgick ett regeringsskifte under 2006. Detta medförde att kursplanen som 
fastställdes under sommaren år 2006 avblåstes (NCM – kursplan, 2007). 
 
4.2 Kursplan 2011 
År 2011 uppdaterades läroplanen och ännu en ny kursplan i matematik inrättades. Kursplanen 
kom nu att innehålla kursens syfte och mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftet beskriver 
vilka kunskaper eleverna ska ge möjlighet att utveckla genom undervisning. Målen uttrycks i 
sju olika förmågor som inte är kopplade till något specifikt matematiskt innehåll. Förmågorna 
var följande: begrepp, procedur, problemlösning, modellering, resonemang, kommunikation 
och relevans. Det centrala innehåller vad som ska behandlas i undervisningen för varje kurs och 
kunskapskraven med vilken kvalitet eleven visar sitt kunnande i förhållande till målen 
(Skolverket – matematik, 2018).   
 
Under 2017/2018 revideras kursplanen i matematik för gymnasieskolan med skrivningar om 
digital kompetens. Den nya kursplanen träder i kraft under 2018. Digitala verktyg som införs i 
kursplanen i matematik är exempelvis symbolhanterande verktyg, numeriska verktyg och 
kalkylprogram (Skolverket – matematik, 2018).   
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Införandet av digitala verktyg i gymnasieskolans kursplan för matematik är rätt i tiden. 
Samhället digitaliseras och utvecklingen fortlöper vilket medför att undervisningen i 
matematiken måste förändras. Digitala verktyg har under en lång tid varit relevant i 
matematikämnet och med det nya införandet är det ännu mer aktuellt. Vad som egentligen 
menas med digitala verktyg och vad de har för betydelse inom matematiken presenteras nedan.  
 

5 Digitala verktyg i gymnasieskolan 
 
I ämnet matematik har digitala verktyg varit ett naturligt inslag i undervisningen under en lång 
tid. Digitala verktyg är inte bara miniräknaren som flitigt används i gymnasieskolan utan även 
exempelvis datorer, surfplattor och mobiler. Digitala verktyg är hjälpmedel av teknisk karaktär 
vilket innefattar mycket mer än bara miniräknaren. I skolan används digitala verktyg som ett 
hjälpmedel för att gynna lärandet och elevernas förståelse (Wikipedia – digitala verktyg, 2017).  
 
Digitala verktyg är viktigt i undervisningen på flera sätt. Dels för att utveckla elevernas digitala 
kompetens. Undervisningen måste utvecklas i samma takt som samhället där digitaliseringen 
under kort tid har ökat (Skolverket – gymnasieskolans digitalisering, 2017). Dels kan Digitala 
verktyg även ses som en metod att visa vad eleverna förstår (Skolverket – digitala verktyg, 
2016). De digitala verktygen kan tillföra i matematikundervisningen är att kunna laborera med 
matematik, göra matematiska undersökningar och stötta matematikdiskussioner som bidrar till 
elevernas inlärning i matematiken (NCM – matematikundervisning och digitala verktyg, 2016).   
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6 Matematik i gymnasieskolan 
 
Matematikämnet i gymnasieskolan är ett av kärnämnena och kan för många se oförändrat ut, 
men så är inte fallet.  Kursplanerna i matematik för gymnasieskolan kommer därför nu att 
presenteras. Senare i uppsatsen följer en jämförelse mellan dessa för att tydliggöra att även 
matematik som ämne genomgår förändringar. Nedan presenteras kursplanerna från 2000, 2011 
och den som träder i kraft under 2018. Kursnamn, poäng och upplägg samt inslag från digitala 
verktyg kommer att specificeras.  
 
6.1 Kursplan i matematik 2000 
År 2000 reviderades kursplanen i matematik som tillhörde 1994 års läroplan (Lgf 94). Det fanns 
då totalt sjutton nationella program i gymnasieskolan. Matematik var ett kärnämne och bestod 
av totalt sju kurser (Skolverket – Gymnasieskolan före höstterminen 2011, 2016). En närmare 
beskrivning av kurserna i 2000 kursplan i matematik, med innehåll samt vilka elever som läste 
kurserna följer nedan (Skolverket – ej gällande, 2018).  
 
Matematik A – 100 poäng 
Matematik A var en kärnämneskurs som lästes av alla elever oberoende av program. Matematik 
A är en fortsättning på grundskolans matematik. Beroende på elevernas studieinriktning skulle 
upplägget och problem anpassas.  
 
Matematik B – 50 poäng  
Matematik B bygger vidare på Matematik A och var obligatorisk för elever på Estetiska 
programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsprogrammet och Teknikprogrammet. 
 
Matematik C - 100 poäng  
Matematik C bygger vidare på Matematik B och var obligatorisk för elever på 
Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.  
 
Matematik D - 100 poäng  
Matematik D bygger vidare på Matematik C och var obligatorisk för elever på 
Naturvetenskapsprogrammet.  
 
Matematik E – 50 poäng 
Matematik E bygger vidare på Matematik D. Matematik E var en valbar kurs och lämpade sig 
för elever som tänkt sig fortsätta studera vid matematikkrävande utbildningar. 
 
Matematik breddning – 50 poäng 
Matematik breddning bygger vidare på kunskaperna från Matematik C. Matematik breddning 
var en valbar kurs. 
 
Matematik diskret – 50 poäng  
Matematik diskret bygger vidare på kunskaperna från Matematik C. Matematik diskret var en 
valbar kurs och lämpade sig för elever som tänkt sig fortsätta studera vidare inom matematik i 
kombination med datoranvändning. 
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6.2 Kursplan i matematik 2011 
År 2011 infördes en ny läroplan i skolan vilket medförde att kursplanerna i matematik 
uppdaterades. Den nya gymnasieskolan Gy 2011 gäller för elever som påbörjar sin 
gymnasieutbildning efter den 1 juli 2011. Kärnämnena bytte namn till gymnasiegemensamma 
ämnen och lästes av alla elever (Wikipedia – Kärnämne, 2017). Matematikkurserna i 
gymnasieskolan delades in i 100-poängskurser på fem nivåer. De tre första nivåerna delades in 
i parallella spår för olika program (Skolverket – Matematik, 2018). Tanken var att eleverna 
skulle få en mer anpassad matematikundervisning. Nedan följer en mer specifik beskrivning av 
spåren och vilka program de är anpassade för. 
 
Spår a  
Spår a var för Yrkesprogrammen och innefattade kurserna Matematik 1a och 2a, där kurs 2a 
bygger på 1a. Det centrala innehållet i kurserna var en fördjupning av grundskolans matematik 
i ett mer komplext sammanhang som anknyter till karaktärsämnena och yrkeslivet.  
 
Spår b 
Spår b var för Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiska programmet och 
Samhällsvetenskapsprogrammet. Kurserna i spår b innefattar Matematik 1b, 2b och 3b. Kurs 
3b bygger på kurs 2b och 2b i sin tur bygger på kurs 1b. I kurserna betonas relevanta 
samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar.  
 
Spår c 
Spår c var Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet och innefattade kurserna 
Matematik 1c, 2c, och 3c. Kurs 3c bygger på kurs 2c och 2c i sin tur bygger på kurs 1c. 
Matematik 3c gav behörighet att läsa de resterande kurserna, som var Matematik 4 och 5 samt 
Matematik specialisering.  
 
De kurser som ingick i 2011 års kursplan i matematik var  
Matematik 1a – 100 poäng 
Matematik 1b – 100 poäng 
Matematik 1c – 100 poäng 
Matematik 2a – 100 poäng 
Matematik 2b – 100 poäng 
Matematik 2c – 100 poäng 
Matematik 3b – 100 poäng 
Matematik 3c – 100 poäng 
Matematik 4 – 100 poäng 
Matematik 5 – 100 poäng 
Matematik specialisering – 100 poäng 
(Skolverket – Matematik, 2018) 
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6.3 Kursplan i matematik 2018 
Kursplanen i matematik reviderades under 2017/2018 och efter den 1 juli 2018 kommer all 
undervisning bedrivas enligt denna. Kursplanen ska uppdaterats med skrivningar om digital 
kompetens. Kursernas namn och innehåll förblir oförändrat jämfört med kursplanen från år 
2011 men samtliga kurser och betygssteg innehåller krav på att hantera digitala verktyg. I syftet 
för matematik i gymnasieskolan har de tillkommit att eleverna ska få ”utveckla sin förmåga att 
använda digitala verktyg för att lösa problem, fördjupa sitt matematikkunnande och utöka de 
områden där matematikkunnandet kan användas”. De olika typerna av digitala verktyg som 
nämns i det centrala innehållet är följande (Skolverket – Matematik, 2018): 
 
Digitala verktyg 
Alla digitala verktyg är möjliga att användas för att behandla det centrala innehållet 
 
Symbolhanterande verktyg 
Verktyg som kan hantera algebraiska uttryck (förenkla uttryck, lösa ekvationer, söka 
extrempunkter) 
 
Numeriska verktyg 
Verktyg som kompletterar de symbolhanterande verktygen (grafiska metoder, numeriska 
metoder, beräkningar, polynomekvationer av hög grad) 
 
Kalkylprogram  
Hantera data och utföra beräkningar i kalkylblad  
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7 Läroböcker i matematik 
 
Till kursplanerna i matematik finns tillhörande läroböcker. Härnäst presenteras relevanta 
läroböcker tillhörande kursplanerna från år 2000, 2011 och 2018. Läroböckerna som 
presenteras är endast sådana som behandlar områdena Sannolikhet och Statistik, därför är inte 
samtliga böcker ur bokserierna presenterade.  
 
Läroböcker i matematik för gymnasieskolan finns i flera olika varianter och serier. I denna 
uppsats studeras läroböcker från förlaget Sanoma Utbildning. Anledningen till varför denna 
bokserie valdes är att Sanoma Utbildning är ett av de största europeiska medieföretagen och på 
väg mot att få en ledande position inom läromedel. Dessutom är allt deras arbete med läromedel 
förankrat i klassrummet, eftersom alla deras läromedelsförfattare är lärare. (Sanoma – om oss, 
2018).  

 
Förlaget Sanoma Utbildning startades år 1993 och har sedan dess arbetat med att ta fram fysiska 
och digitala läromedel i matematik, språk, filosofi, historia och juridik. De arbetar med 
läromedel från förskolan upp till universitet och högskola. Det som utmärker förlaget är att de 
förankrar sitt arbete med läromedel i klassrummet. Alla författare till böckerna är lärare och 
nästan alla anställda är tidigare lärare. Detta har medfört att innehållet och pedagogiken i 
böckerna är utvecklade och anpassade för både lärare och elever (Sanoma – om oss, 2018). 
Sanoma Utbildning har flera bokserier för kurser på gymnasiet och inom matematik har de 
lanserat läroböcker som går under namnet Matematik Origo.  

 
7.1 Matematik Origo 2000 
År 2000 reviderades kursplanen i matematik och i samband med detta gav Sanoma Utbildning 
ut lärobokserien Matematik Origo för de Samhällsvetenskapliga- och Estetiska programmen 
(Origo A och B) samt de Naturvetenskapliga- och Teknikprogrammen (Origo AB). Trots att de 
ännu inte var specificerat i kursplanen att läroböckerna skulle anpassas efter programmen. I 
samtliga läroböcker från år 2000 finns uppgifter och problemlösning på tre nivåer A, B och C. 
 
A-uppgifter: standarduppgifter som kan lösas i ett steg 
B-uppgifter: kräver lösning i flera steg 
C-uppgifter: mer komplexa uppgifter som ibland kräver kunskap från flera områden 
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Figur 2 - Origo B Figur 3 - Origo AB  Figur 1 - Origo A 

 
Strukturen i Matematik Origo 2000  
- Inledning, förkunskaper och mål  
- Teorigenomgång, lösta exempel, kortfattade instruktioner för användning av grafritare 
- Uppgifter, på tre nivåer, öppna uppgifter (som inte har ett givet svar) 
- Rätt eller fel? (för att utveckla matematiken)1 
- Diskutera och fundera (för att utveckla matematiken)2 
- Markerade uppgifter (för högre betyg) 
- Historia, idéhistoria och kulturellt perspektiv  
- Blandade uppgifter (övningar, problemlösning, diskussionsuppgifter) 
- Undersökningar (laborativ karaktär med dator)3  
- Kapiteltest, kontrollstation 
- Tankekarta, matematiska begrepp 

 
Origo A och B 
Origo A och B var anpassad för elever som läser på Samhällsvetenskapsprogrammet och 
Estetiska programmet. Origo A behandlar matematik A och Origo B matematik B. Författare 
till Origo A och B är Attila Szabo, Niclas Larson, Gunilla Viklund och Mikael Marklund. Origo 
A är indelad i sju kapitel och Origo kurs B är indelad i fem kapitel. Origo B är 
fortsättningskursen på Origo A. I inledningen betonas vikten av att delta i matematiska samtal 
och inte att allt bara handlar om beräkningar. 
 
Origo AB 
Origo AB var anpassad för elever som läser på Naturvetenskapliga programmet och 
Teknikprogrammet. Origo AB behandlar Matematik A och B, men är utgiven i en bok. 
Författare till Origo AB är Attila Szabo, Niclas Larson, Gunilla Viklund och Mikael Marklund. 
Matematik Kurs A utgör totalt 6 kapitel och kurs B utgör totalt 5 kapitel. Även i Origo AB 
påpekas det att matematik inte bara handlar om att utföra beräkningar, utan hur viktigt det är 
att delta i matematiska samtal. 
 
 
  

 
  

                                                
1 Endast Origo A och Origo B 
2 Endast Origo AB 
3 Endast Origo AB 
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7.2 Matematik Origo 2011 
I samband med att kursplanen uppdaterades år 2011 förnyade förlaget Sanoma Utbildning sin 
serie av läroböcker i matematik. Detta medförde att läroböckerna precis som kursplanerna 
delades in i olika spår. Böckerna som är relevanta för denna uppsats är matematik Origo för 
spår b och Matematik Origo för spår c. Anledningen till varför inte en motsvarande bok gavs 
ut för yrkesprogrammen var att författarna till Origo b och c var lärare på b- och c-spåren. Detta 
medförde att Sanoma Utbildning endast gav ut böcker för b- och c-spåret eftersom det saknades 
författare som arbetade på Yrkesprogrammen som tillhör spår a.  
 
Strukturen i Matematik Origo 2011 
- Inledning med förkunskaper, centrala innehållet, matematiska problem 
- Teorigenomgång, lösa exempel (instruktioner gällande grafritare), färdigheter 
- Uppgifter på tre nivåer, öppna uppgifter (matematiska för diskussion) 
- Resonemang och begrepp, matematisk kommunikation 
- Uppgifter med tematisk karaktär (för högre betyg) 
- Historia, historiskt och kulturellt perspektiv 
- Problem och undersökningar, mer omfattande uppgifter 
- Blandade uppgifter 
- Test, kontrollstation 
- Tankekarta, matematiska begrepp 

 
Origo för spår b (2011) 
Origo för b-spåret är avsedd för Samhällsvetenskaps- och Estetiska programmet. Origo 1b 
består av 8 kapitel och Origo 2b består av 6 kapitel. Författare till Origo spår b är Attila Szabo, 
Niclas Larson, Gunilla Viklund, Daniel Dufåker och Mikael Marklund.  
 
Origo för spår c (2011) 
Origo för c-spåret är avsedd för Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet. Origo 1c består av 
7 kapitel och Origo 2c av 5 kapitel. Författare till Origo spår c är Attila Szabo, Niclas Larson, 
Gunilla Viklund, Daniel Dufåker och Mikael Marklund.  
  

Figur 5 - Origo 1c och 2c Figur 4 - Origo 1b och 2b 
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7.3 Matematik Origo 2017 
Origo spår a (2017) 
Origo för spår a är en komplettering av serien matematik Origo. Matematik Origo 1a är indelad 
i åtta kapitel. Tidigare har förlaget inte haft en lärobok för yrkesprogrammen. De nytillkomna 
författarna till Origo spår a är Verner Gerholm och Kerstin Olofsson. 
 
 
 
Strukturen i Origo 2017 
- Inledning, mål med kapitlet, aktivitet 
- Teori, lösa exempel 
- Starter, diskussion i helklass 
- Uppgifter på tre nivåer 
- Markerade uppgifter (förstoringsglas), flera svar, uppskattning 
- Markerade uppgifter (fördjupning) 
- Markerade uppgifter (Programanpassning) 
- Resonemang och begrepp, kommunikation och förståelse 
- Uppslaget, Vem har rätt? Problemlösning, Modellering, Matematik i användning 
- Samhället och yrkeslivet, historiskt och samhälles perspektiv  
- Koll på kapitlet, exempel på mål 
- Blandade uppgifter 
- Kapiteltest, kontrollstation 

 
 
 
Origo spår b och spår c (2017) 
Böckerna för spår b och c har inte ännu uppdaterats i samband med uppdatering av kursplanen 
som sker under år 2017/2018, eftersom förlaget Sanoma vill göra uppdatering av serien med 
omsorg och eftertanke. Ombearbetningen av böckerna tar långt tid och det är totalt 11 böcker 
som ska uppdateras. Därför har de istället valt att komplettera de nuvarande läroböckerna med 
ett material om digitala verktyg, programmering och CAS. Digitala materialet kommer 
kostnadsfritt finnas tillgängligt från och med hösten 2018.  
 
  

Figur 6 - Origo 1a 
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I denna uppsats kommer förekomsten och presentationen av Statistik och Sannolikhet att 
studeras. Därför följer nu en kort introduktion om vad Statistik och Sannolikhet är och vilket 
samband som finns mellan dessa matematiska områden. Därefter kommer en presentation av 
Sannolikhet och Statistik i de relevanta läroböckerna och kursplanerna.  

8 Sannolikhet och Statistik 
 
Sannolikhetslära är enligt Matematiktermer i skolan (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 286) läran 
om modeller för slumpmässiga försök och hur modellerna används. Sannolikhetsläran 
behandlar operationer mellan händelser, till skillnad från aritmetiken som behandlar 
operationer mellan tal. Grundaren till Sannolikhetsläran brukar tillskrivas Pierre Simon de 
Laplace, verksam mellan åren 1749–1827 (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 269–270). Den 
klassiska Sannolikhetsläran hade emellertid sin början redan under 1500–1600-talet. 
Sannolikhetsläran delas ofta in i två delar, den klassiska och den moderna. Skillnaden är att den 
klassiska inte klassificerar händelser och sannolikhet med exakta matematiska koncept 
(Wikipedia – Sannolikhet, 2007).  
 
Sannolikhetsläran är nära släkt med statistiken eftersom de båda beskriver olika typer av 
händelser (Karlsson & Kilborn, 2014, s. 125). Statistik är ett område inom den tillämpade 
matematiken som behandlar insamling, utvärdering, analys samt presentation av data eller 
information. Resultatet presenteras ofta numeriskt, i tabeller eller i diagram samt figurer. 
Resultaten används ofta för att förutse framtida händelser. Troligtvis utfördes den första 
statistiska undersökningen under 1600- eller 1700-talet och William Petty var en av de första 
som använda statistiken som verktyg (Wikipedia – Statistik, 2017).  
 
Sannolikhetsläran spelar en stor roll för utvecklingen av Statistiken. Sannolikheten ligger till 
grund för statistik och statistiska mått. Det som skiljer sannolikhet och statistik åt är att 
Sannolikhet behandlar sannolikheter för utfall av slumpförsök där försöken upprepas och där 
de yttre omständigheterna kontrolleras. I statistiken behandlas datamaterial från experiment och 
observationer, där försöken inte kan återupprepas och de yttre omständigheterna inte 
kontrolleras. Dock kan eventuella felkällor i statistiken upptäckas för att korrigera eventuella 
felkällor som kan ha uppstått av yttre omständigheter (Wikipedia – Statistik, 2017). 
 
Sannolikhetsläran medför att slutsatser ur statistiska material kan bestämmas, som sedan kan 
användas för att bestämma hur möjligt det är att olika händelser inträffar. Kunskap inom 
sannolikhet och statistik är därför nödvändiga inom matematiken. I gymnasieskolan behandlas 
dessa två områden tillsammans både i kursplanerna och i läroböckerna. Resultaten i följande 
avsnitt redovisar de olika kursplanernas och läroböckernas innehåll inom områdena 
Sannolikhet och Statistik. Detta kommer sedan att användas som underlag vid jämförelsen av 
förekomst och utveckling av Sannolikhet och Statistik, inom gymnasieskolan.  
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Figur 7 - ”Diskutera och fundera”, Origo AB sida 150 

9 Resultat  
 
Resultatet som presenteras nedan är uppdelat i tre delar. Först kommer läroböcker tillhörande 
samma kursplan att jämföras, för att kunna tydliggöra spårindelningen av kurserna i matematik 
på gymnasiet. Därefter kommer läroböckerna tillhörande de olika kursplanerna att jämföras. 
Läroböckerna från år 2000 jämförs mot läroböckerna från år 2011 samt läroböckerna från år 
2011 mot läroboken från år 2018, för att kunna studera utvecklingen av förekomst och 
presentation av Sannolikhet och Statistik. Avslutningsvis kommer läroböckerna jämföras mot 
kursplanerna, för att studera på vilket sätt förändringarna i kursplanerna påverkat läroböckerna. 
Underlag till följande diskussion finns i Tabellerna 1–4 (se Appendix).  
 
9.1 Jämförelse av läroböcker  
 
Läroböcker från år 2000 
Inledningsvis kommer läroböckerna tillhörande kursplanen från år 2000 att jämföras. De 
relevanta böckerna är Origo A, Origo B och Origo AB. Origo AB kommer att delas in i Origo 
AB (A-del) och Origo AB (B-del), för att på bästa sätt presentera jämförelsen mellan de olika 
kurserna i matematik.  
 
Innan Sannolikhet och Statistik i läroböckerna studeras, jämförs hur böckerna skiljer sig i 
allmänhet, eftersom det tydliggör hur de olika spåren präglat böckerna. Följande exempel och 
figurer är tagna ur relevanta kapitel i läroböckerna inom det aktuella området.  
 
Till att börja med är strukturen i Origo A och Origo AB (A-del) inte helt densamma. I Origo A 
finns det inslag av ett moment som kallas ”Rätt eller fel” (se figur 8) medan det i Origo AB 
finns istället ”Diskutera och fundera” (se figur 7). Båda är placerade i slutet av varje delkapitel 
i läroböckerna. De är båda tänkta att vidareutveckla det matematiska innehållet i delkapitlet. 
”Diskutera och fundera” består av frågor men ”Rätt eller fel ” är påståenden. Största skillnaden 
är att eleverna får svaret i ”Rätt eller fel” till skillnad från ”Diskutera och fundera”.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Figur 8 - ”Rätt eller fel?”, Origo A sida 152 
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Origo AB innehåller även ett avsnitt om Undersökningar, som inte finns med i Origo A. Dessa 
är av mer laborativ karaktär och kräver ibland tillgång till material eller dator. I detta fall (se 
figur 9) behöver eleverna tillgång till en dagstidning.  
 

 
Figur 9 - Undersökningar, Origo AB sida 163 

 
Origo A i jämförelse med Origo AB (A-del) 
 
Sannolikhet 

Origo A och Origo AB (A-del) behandlar inte området Sannolikhet. 
 

Statistik 
I både Origo A och Origo AB (A-del) omfattar kapitel 5 Statistik och kapitlet består av totalt 
26 sidor. Origo A och Origo AB (A-del) har samma Statistikinnehåll enligt Tankekartan 
som finns med i slutet av kapitlet. 
 
Nedan presenteras läroböckernas delkapitel inom Statistik, inom parenteserna förtydligas 
delkapitlens innehåll 
 
Origo A 
5.1 Statistiska tabeller och diagram 
(frekvenstabell, tolka och rita diagram) 
 
5.2 Statistik i samhället  
(lägesmått och granska statistik) 
 

Origo AB (A-del) 
5.1 Tabeller och diagram  
(frekvenstabell, avläsa och rita diagram, 
diagram med kalkylprogram) 
 
5.2 Tolka och granska statistik  
(lägesmått, granska statistik)  

 
 

Vid en närmare studie av de olika delkapitlen går det att se att det finns vissa skillnader. 
Delkapitel 5.1 har olika underrubriker men de behandlar samma moment. En skillnad mellan 
de olika momenten finns under ”Tolka och rita diagram” i Origo A jämfört med ”Rita 
diagram” i Origo AB (A-del). I Origo AB (A-del) står det uttryckligen Använd Excel för att 
lösa följande uppgifter (se figur 10). Samma uppgift finns med i Origo A men där uttrycks 
det inte att Excel ska användas.  
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Figur 10 – Excel, Origo AB (A-del) sida 149 

 
Origo A innehåller dessutom ett kapitel, Tabeller och diagram. Det är det första kapitlet i 
boken och består totalt av 18 sidor. Målet med kapitlet är att avläsa tabeller, kunna tolka 
diagram och kunna göra beräkningar utifrån tabeller och diagram.  
 
Utöver dessa skillnaderna går det att se att uppgifterna varierar mellan läroböckerna. Det 
finns visst uppgifter som är gemensamma för läroböckerna, men även uppgifter som är 
anpassade efter program som läroböckerna tillhör. Ett exempel på två uppgifter som tydligt 
visar det presenteras nedan (se figur 11 och 12).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 11 - Spåruppgift, Origo A sida 145 

Figur 12 - Spåruppgift, Origo AB (A-del) sida 141 
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Origo B i jämförelse med Origo AB (B-del) 
 
Sannolikhet 

Första kapitlet i Origo B är Sannolikhet och det består av totalt 28 sidor. I Origo AB (B-del) 
är kapitel 9 Sannolikhet (kapitel tre i kurs B) och består av totalt 20 sidor. I Origo B heter 
kapitlet Sannolikhetslära och spel.  I Origo AB heter kapitlet endast Sannolikhetslära. 
Enligt Tankekartan innehåller läroböckerna nästan samma moment.  
 
Nedan presenteras läroböckernas delkapitel i området Sannolikhet. Inom parenteserna 
förklaras delkapitlens innehåll  
 
Origo B  
1.1 Slumpförsök i ett steg 
(sannolikheten för en händelse, 
sannolikhet genom experiment, odds) 
 
1.2 Slumpförsök i flera steg 
(multiplikationsregeln, träddiagram, 
utfallsdiagram, komplementhändelse) 
 

Origo AB (B-del)  
9.1 Slumpförsök i ett steg 
(sannolikheten för en händelse, 
sannolikhet genom experiment) 
 
9.2 Slumpförsök i flera steg 
(träddiagram, sannolikhet beskriven via 

diagram, komplementhändelse)  

 
Skillnaden är att i Origo B finns ett avsnitt som behandlar odds (se figur 13), där omvänd 
sannolikhet och vinstmarginal behandlas. Därför ligger detta även under Mål i inledningen 
av kapitlet. Det finns fler uppgifter på varje moment i Origo B i jämförelse med Origo AB 
(B-del). Origo B innehåller exakt samma uppgifter som Origo AB (B-del) så den enda 
skillnaden är att Origo B innehåller fler uppgifter. Origo B behandlar momenten om 
additionsregeln och träddiagram var för sig. Origo AB (B-del) däremot tar upp dessa 
moment tillsammans. Momentet utfallsutrymme varierar även i böckerna. I Origo AB kallas 
det avsnittet för Sannolikhet beskriven med diagram och i Origo B endast för 
Utfallsdiagram.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13 - Odds, Origo B sida 15 
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Statistik 
I Origo B behandlar kapitel 2 Statistik och omfattar totalt 26 sidor. I Origo AB (B-del) är 
kapitel 10 Statistik, med totalt 24 sidor. Båda kapitlen heter Statistiska undersökningar. 
Enligt Tankekartan innehåller kapitlen samma moment. Uppgiftsmässigt varierar det en del 
mellan läroböckerna. Först och främst innehåller Origo B fler uppgifter än Origo AB (B-
del). Dessutom kan man se en anpassning av uppgifterna efter vilket program har eleverna 
läser (se figur 14 och 15).  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nedan presenteras läroböckernas delkapitel i området Statistik.  Inom parentes anges 
rubriker i respektive delkapitel 
 
Origo B  
2.1 Att göra en statistisk undersökning 
(planering och urval, genomförande, 
analys och diskussion) 
 
2.2 Statistisk spridning 
(spridningsmått, normalfördelning och 
standardavvikelse) 

Origo AB (B-del)  
10.1 Att göra en statistisk undersökning 
(planering och urval, genomförande, 
analys och diskussion) 
 
10.2 Statistisk spridning 
(spridningsmått, normalfördelning och 
standardavvikelse) 

 
 
 
 
 

Figur 14 - Spåruppgift, Origo B sida 47 

Figur 15 - Spåruppgift, Origo AB (B-del) sida 327 
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Det första delkapitlet i Origo B och Origo AB (B-del) är detsamma. Det är i det andra 
delkapitlet som böckerna skiljer sig åt. Under rubriken spridningsmått kan vi se att Origo 
AB (B-del) presenterar formeln för standardavvikelse (se figur 17). Den finns inte med i 
Origo B men det finns exempel på hur räknaren kan användas för att beräkna 
standardavvikelsen (se figur 16).  
 

 
Figur 16 - Standardavvikelse, Origo B sida 53 

 
Figur 17 - Standardavvikelse, Origo AB (B-del) sida 325 
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Läroböcker från år 2011 
De relevanta läroböckerna för denna jämförelse är Origo 1b och 1c, samt Origo 2b och 2c.  
 
Jämförelse mellan Matematik Origo 1b och 1c 
Strukturen i läroböckerna i Origo 1b och 1c är densamma. Det enda som skiljer böckerna åt är 
antal kapitel. Origo 1b finns totalt 8 kapitel men i Origo 1c bara 7 kapitel. 
 
Sannolikhet 

Origo 1b och 1c innehåller samma moment i Sannolikheten enligt Tankekartan som finns 
med i böckerna. I Origo 1b och 1c är kapitel 7 Sannolikhet och består av 26 sidor. Kapitlet i 
båda böckerna heter Sannolikhetslära. Avsnittet i Sannolikhet för Origo 1b och 1c är 
identiska, alla moment och uppgifterna är desamma. 
 
Nedan presenteras läroböckernas delkapitel i området Sannolikhet.  Inom parentes anges 
rubriker i respektive delkapitel 
 
Origo 1b  
7.1 Enkla slumpförsök 
(den klassiska sannolikhetsdefinitionen, 
sannolikhet som relativ frekvens) 
 
7.2 Slumpförsök i flera steg 
(produktregeln, träddiagram, 
komplementhändelse)  

Origo 1c  
6.1 Enkla slumpförsök 
(den klassiska sannolikhetsdefinitionen, 
sannolikhet som relativ frekvens) 
 
6.2 Slumpförsök i flera steg 
(produktregeln, träddiagram, 
komplementhändelse)  

 
 
Statistik 

Avsnittet om Statistik i Origo 1b och 1c innehåller samma moment enligt Tankekartan som 
finns med i läroböckerna. I Origo 1b är kapitel 6 Statistik och består av 24 sidor. Origo 1c 
är kapitel 5 Statistik och består av 26 sidor. Avsnittet i Statistik för Origo 1b och 1c är 
identiska, alla moment är desamma. Den enda skillnaden är att Origo 1b innehåller fler 
uppgifter än Origo 1c. 
 
Nedan presenteras läroböckernas delkapitel i området Statistik. Det som står inom parentes 
är rubriker i respektive delkapitel  
 
Origo 1b  
6.1 Tolka tabeller och diagram 
(frekvenstabell, tolka och granska 
diagram) 
 
6.2 Granska statistik 
(urval, svarsbortfall)  

Origo 1c  
5.1 Tolka tabeller och diagram 
(frekvenstabell, tolka och granska 
diagram) 
 
5.2 Granska statistik 
(urval, svarsbortfall)
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Figur 19 - Spåruppgift, Origo 2c sida 172 

 
Jämförelse mellan Matematik Origo 2b och 2c 
Strukturen är densamma i Origo 2b och 2c. Läroböckerna innehåller även 5 kapitel totalt.  
 
Sannolikhet 

Origo 2b och 2c behandlar inte området Sannolikhet. 
 
Statistik 

Origo 2b och 2c innehåller samma moment i Statistik enligt Tankekartan som finns med i 
läroböckerna. I Origo 2b är kapitel 6 Statistik och består av 34 sidor. Origo 2c är kapitel 5 
Statistik och består av 28 sidor.  
Origo 2b tar upp kausalitet, skensamband och krav på kausalitet, där Origo 2c istället 
behandlar orsakssamband. Origo 2b innehåller fler uppgifter på nivå 1, 2 och 3. Uppgifterna 
har även fått en viss spåranpassning (se figur 18 och 19).  

 
Nedan presenteras läroböckernas delkapitel i området Sannolikhet. Det som står inom 
parentes är rubriker i delkapitlen  
 
Origo 2b  
6.1 Läges- och spridningsmått 
(lägesmått, spridning kring medianen, 
spridning kring medelvärdet, 
normalfördelning) 
 
6.2 Statistiska samband 
(korrelation och kausalitet, 
regressionsanalys) 

Origo 2c  
5.1 Sammanställa och bearbeta data 
(lägesmått, spridning kring medianen, 
spridning kring medelvärdet, 
normalfördelning) 
 
5.2 Statistiska samband 
(korrelation, regressionsanalys) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 18 - Spåruppgift, Origo 2b sida 204 
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Jämförelse mellan läroböcker 2017 
Förlaget har inte uppdaterat samtliga läroböcker inför revideringen av kursplanen år 2017/2018. 
Därför kommer Origo 1a (2017) att jämföras med läroböckerna Origo 1b och 1c (2011).  
 
Origo 1b och 1c (2011) i jämförelse med Origo 1a (2017) 
Det finns flera avsnitt i läroböckerna som är identiska men namnen avviker något.  
 I Inledningen av läroböckerna år 2011 finns ett matematiskt problem, men detta är i läroboken 
från år 2017 numera en aktivitet som genomförs med en kamrat. Dessa moment är om namnet 
bortses ifrån av samma karaktär.  
 
I läroböckerna från 2011 finns det så kallade öppna uppgifter och de finns även med i läroboken 
från år 2017 (uppgifterna märkta med förstoringsglas). Avsnittet Historia i läroböckerna 
behandlar matematiken ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. I läroböckerna från 2017 
kallas avsnittet endast Historia men i läroboken från 2017 går de under namnet Samhället och 
yrkeslivet. Koll på kapitlet i läroboken från 2017 är en mer utförlig variant av Tankekarta i 
läroböckerna från 2011.  
 
Det finns även en del av avsnitt som skiljer läroböckerna helt åt. I Teori avsnittet innehåller 
läroböckerna från 2011 instruktioner gällande grafritare och detta finns inte med i läroboken 
från 2017. Dessutom finns det Uppgifter med tematisk karaktär (för högre betyg) och Problem 
och undersökningar (mer omfattande uppgifter). I läroboken från år 2017 finns det en så kallad 
Starter vilket inte finns med i läroböckerna från år 2011. De markerade uppgifterna i läroboken 
från år 2017 (fördjupning och programanpassning) är unika och finns inte med i läroböckerna 
från år 2011.  
 
Sannolikhet 

Enligt Tankekartorna för Origo 1a, 1b och 1c innehåller läroböckerna till stor del samma 
moment. Origo 1b och 1c har vi konstaterat tidigare, är helt lika bekräftande Sannolikhet. 
Antalet sidor för Sannolikhetskapitlet varierar delvis. Origo 1a innehåller 30 sidor totalt 
medans Origo 1b och 1c endast innehåller 26 sidor.  
 
Nedan presenteras läroböckernas delkapitel i området Sannolikhet. Det som står inom 
parentes är rubriker i respektive delkapitel. 
 
Origo 1a  
6.1 Enkla slumpförsök 
(sannolikhet för en händelse, att 
bestämma sannolikhet med ett 
experiment) 
 
6.2 Slumpförsök i flera steg 
(träddiagram, beroende och oberoende 
händelse, komplementhändelse) 

Origo 1b/1c  
7.1/6.1 Enkla slumpförsök 
(den klassiska sannolikhetsdefinitionen, 
sannolikhet som relativ frekvens)  
 
7.2/6.2 Slumpförsök i flera steg 
(produktreglen, träddiagram, 
komplementhändelse)
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Samtliga kapitel har samma namn i läroböckerna 1a, 1b och 1c för området Sannolikhet. Vid 
närmare studier av innehållet i delkapitel Enkla slumpförsök kan vi se att i momentet 
Sannolikhet för en händelse (1a) och den Klassiska sannolikhetsdefinitionen (1b och 1c) är 
något varierande. Origo 1b och 1c behandlar detta moment något mer utförligt och tar upp 
begrepp som utfallsutrymme, likformig sannolikhetsfördelning. Origo 1a har rubriken Att 
bestämma sannolikhet med ett experiment och Origo 1b/1c har rubriken Sannolikhet som 
relativ frekvens. Dessa momenten i böckerna är desamma. I andra delkapitlet Slumpförsök i 
flera steg är innehållet även något varierande. Origo 1b och 1c tar upp produktregeln vilket 
inte Origo 1a gör.  

 
Statistik 

Kapitel 5 är Statistik i Origo 1a och består av totalt 30 sidor. Detta är fler sidor än både Origo 
1b och Origo 1c innehåller. Origo 1b är på 24 sidor och Origo 1c är på 26 sidor. Origo 1b 
och 1c innehåller samma moment för Statistik som tidigare har konstaterats. 
 
Nedan presenteras läroböckernas delkapitel i området Statistik, det som står inom parentes 
är rubriker i respektive delkapitel  

 
Origo 1a  
5.1 Tolka och granska statistik 
(tolka tabeller och diagram, lägesmått, 
statistiska felkällor och vilseledande 
diagram) 
 
5.3 Statistik med kalkylprogram  
 

Origo 1b/1c  
6.1/5.1 Tolka tabeller och diagram 
(frekvenstabell, tolka och granska 
diagram) 
 
 
6.2/5.2 Granska statistik 
(urval, svarsbortfall) 
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Figur 20 - Spåruppgift, Origo 1a sida 187 

Till att börja med skiljer sig namnen åt för del olika delkapitlen. Vi börjar med att titta 
närmare på första delkapitlet. Det går att konstatera att Origo 1a har ett mer utförligt kapitel 
än Origo 1b och 1c. Det är ungefär samma innehåll i kapitlen men i Origo 1a är flera moment 
mer utförligt beskrivna som exempelvis lägesmått. Det som är unikt för Origo 1a är att det 
även innehåller statistiska felkällor (antal, aktualitet, urval) och vilseledande diagram.  
För det andra delkapitlet är skillnaderna stora. Origo 1a har ett helt kapitel med uppgifter 
som ska lösas med Excel. I Origo 1b och 1c finns istället Granska statistik där mätfel, 
population, stickprovsundersökning, urvalsfel och svarsbortfall behandlas. Dessutom kan 
det tydliggöras att uppgifterna i Origo 1a (se figur 20) är förenklade i jämförelse med 
uppgifterna i Origo 1b och 1c (se figur 21). 
 

 
 
 

  

Figur 21 - Spåruppgift, Origo 1b/1c sida 205/189 
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Jämförelse mellan läroböcker från år 2000 och 2011 
Nedan följer en jämförelse mellan läroböcker från 2000 och 2011. Relevanta läroböcker för 
denna jämförelse är Origo 1b och 2b, Origo 1c och 2c samt Origo A, B och AB. 
 
Strukturen för läroböckerna är något varierande. I Inledningen har det tillkommit de centrala 
innehållet och ett matematiskt problem för läroböckerna från 2011. Dessutom har de Markerade 
uppgifterna (för högre betyg) övergått till Uppgifter med tematisk karaktär.  
”Rätt eller fel?” (Origo A och B) och ”Diskutera och fundera” (Origo AB) i läroböckerna från 
2000 finns nu med istället som Resonemang och begrepp för samtliga läroböcker från 2011. 
Slutligen har Undersökningar som fanns med i Origo AB (2000) övergått till Problem och 
undersökningar i samtliga läroböcker från 2011.  
 
Origo A och AB (A-del) i jämförelse med Origo 1b och 1c 
Eftersom Origo A och Origo AB (A-del) inte innehåller området Sannolikhet kommer den 
jämförelsen att vara mellan Origo 1b och 1c mot Origo B och Origo AB (B-del). 
Origo A och Origo AB (A-del) innehåller 26 sidor. I jämförelse med Origo 1b, 24 sidor och 
Origo 1c, 26 sidor.  
 
Statistik 

Eftersom avsnitten om Statistik i läroböckerna till 1b och 1c är identiska och detsamma 
gäller för Origo A och Origo AB (A-del). Kan vi jämföra dessa direkt emot varandra. Enligt 
Tankekartorna skiljer sig innehållet åt. Origo 1b och 1c innehåller fler moment i jämförelse 
med Origo A och Origo AB (A-del). 
 
Nedan presenteras läroböckernas delkapitel i området Statistik. Det som står inom parentes 
är rubriker i respektive delkapitel  
 
Origo 1b/1c 
6.1 Tolka tabeller och diagram 
(frekvenstabell, tolka och granska 
diagram)  
 
6.2 Granska statistik  
(urval, svarsbortfall) 

Origo A/AB (A-del) 
5.1 Tabeller och diagram 
(frekvenstabell, tolka och rita diagram) 
 
1.2/5.2 Statistisk spridning 
(lägesmått, granska statistik)  
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Vid en närmare studie av kapitlet i Statistik kan vi se att de finns flera skillnader. 
Tankekartorna i Origo 1b och 1c innehåller följande: 
- Sammanställa data: avprickning, frekvenstabell, frekvens, relativ frekvens 
- Presentation av statistik: stolpdiagram, stapeldiagram, histogram, cirkeldiagram, 

linjediagram  
- Tolka och kritiskt granska statistik: metod, rubrik, gradering av axlar, enhet, lägesmått 
- Lägesmått: beskrivning av statistik, medelvärde, median, typvärde  
- Metod: totalundersökning, stickprovsundersökning, population, urval 
- Felkällor: mätfel, urvalsfel, felmarginal, svarsbortfall 
- Stickprovsundersökning: systematiskt urval, obundet slumpmässigt urval  

  
I jämförelse med Tankekartan i Origo A och Origo AB (A-del) kan vi se att följande punkter 
är gemensamma med Origo 1b och 1c: 
- Sammanställa data: avprickning, frekvenstabell, frekvens, relativ frekvens 
- Presentation av statistik: stolpdiagram, stapeldiagram, histogram, cirkeldiagram, 

linjediagram  
- Tolka och kritiskt granska statistik: metod, rubrik, gradering av axlar, enhet, lägesmått 
- Lägesmått: beskrivning av statistik, medelvärde, median, typvärde  

 
Vid närmare studier av kapitlet Statistik i Origo A och Origo AB (A-del) kan vi se att det 
finns ett avsnitt ”Tolka och rita diagram” med tillhörande instruktioner om kalkylprogram 
(sida 146, Origo A). Dessutom finns ett avsnitt ”Granska statistik” (sida 156, Origo A). 
Dessa avsnitt behandlar punkten ovan ”Tolka och kritiskt granska”.  

 
Vi kan konstatera att följande moment från Origo 1b och 1c inte finns med i Origo A och 
AB (A-del):  
- Metod: totalundersökning, stickprovsundersökning, population, urval 
- Felkällor: mätfel, urvalsfel, felmarginal, svarsbortfall 
- Stickprovsundersökning: systematiskt urval, obundet slumpmässigt urval  
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Origo B och Origo AB (B-del) i jämförelse med Origo 1b och 1c 
 
Sannolikhet 

Origo B innehåller totalt 28 sidor och Origo AB (B-del) innehåller 20 sidor.  
Origo 1b och Origo 1c behandlar samma moment i Sannolikhet. Origo 1b och 1c innehåller 
26 sidor. 
Det är Origo B och Origo AB (B-del) som har något varierande innehåll. Som tidigare 
nämnts innehåller Origo B momentet odds samt fler uppgifter i jämförelse med Origo AB 
(A-del). Utöver detta innehåller Tankekartorna i böckerna samma moment i Sannolikhet.  
 
Nedan presenteras läroböckernas delkapitel i området Sannolikhet Det som står inom 
parentes är rubriker i respektive delkapitel. 
 
Origo 1b/1c 
7.1/6.1 Enkla slumpförsök 
(den klassiska sannolikhetsdefinitionen, 
sannolikhet som relativ frekvens) 
 
7.2/6.2 Slumpförsök i flera steg 
(produktreglen, träddiagram, 
komplementhändelse) 

Origo B/AB (A-del)  
1.1/9.1 Slumpförsök i ett steg  
(sannolikheten för en händelse, 
sannolikhet genom experiment, odds4) 
 
1.2/9.2 Slumpförsök i flera steg 
(multiplikationsregeln, träddiagram, 
utfallsdiagram, komplementhändelse)  

 
Oberoende av namnen för de olika momenten så kan vi kan konstatera att den enda 
skillnaden är momentet om odds i Origo B som behandlar insats, teoretiskt odds, omvänd 
sannolikhet, vinstmarginal.  

 
 

 
  

                                                
4 Endast Origo B 
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Origo B och Origo AB (B-del) i jämförelse med Origo 2b och 2c  
Origo B innehåller totalt 26 sidor och Origo AB (B-del) innehåller totalt 24 sidor. Origo 2b 
innehåller 34 sidor och Origo 2c innehåller 28 sidor.  
 
Statistik 

Skillnaden mellan Origo 2b och 2c 
- Origo 2b: kausalitet, skensamband och krav på kausalitet 
- Origo 2c: orsakssamband 

 
Skillnaden mellan Origo B och Origo AB (B-del) är inte stora utan endast presentationen 
av standardavvikelse skiljer.  

 
Nedan presenteras läroböckernas delkapitel i området Statistik. Det som står inom parentes 
är rubriker i respektive delkapitlen  

 
Origo 2b/2c  
6.1/5.1 Läges- och spridningsmått 
(lägesmått, spridning kring medianen, 
spridning kring medelvärdet, 
normalfördelning) 
 
6.2/5.1 Statistiska samband 
(korrelation och kausalitet, 
regressionsanalys) 

Origo B/AB (B-del)  
2.1/10.1 Att göra en statistisk 
undersökning 
(planering och urval, genomförande, 
analys och diskussion) 
 
2.1/10.2 Statistisk spridning 
(spridningsmått, normalfördelning och 
standardavvikelse) 

 
 
Vid en närmare studie av kapitlet i Statistik kan vi se att de finns flera skillnader. Innehållet 
i Tankekarta för Origo 2b och 2c är följande: 
- Rapportering: presentation av resultat, lägesmått, spridningsmått 
- Spridningsmått: variationsbredd, lådagram, standardavvikelse, normalfördelning  
- Statiska samband: spridningsdiagram, korrelation, regressionsanalys (2c) 
- Samband: spridningsdiagram, korrelation, kausalitet, regressionsanalys (2b) 
- Presentation av spridning: spridningsdiagram, lågagram, normalfördelningskurva 

 
I jämförelse med Tankekartan i Origo A och Origo AB (A-del) kan vi se att följande punkter 
är gemensamma med Origo 1b och 1c 
- Rapportering: presentation av resultat, lägesmått, spridningsmått 
- Spridningsmått: variationsbredd, lådagram, standardavvikelse, normalfördelning  
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Tankekartorna avslöjar inte allt som kapitlen tar upp. Därför studeras läroböckerna närmare 
för att konstatera skillnaderna.   
Vi börjar med Origo B och Origo AB (B-del) och jämför med Origo 2b och 2c. Origo B och 
Origo AB (B-del) innehåller i kapitlet om Statistik variationsbredd, kvartil, kvartilavstånd, 
standardavvikelse, lådagram och normalfördelningskurva.  
Origo B och Origo AB (B-del) innehåller spridningsdiagram, korrelation och regression 
men detta behandlas inte i kapitlet Statistik utan i kapitlet om Linjära funktioner. Det som 
inte Origo B och Origo AB (B-del) tar upp i kapitlet om Statistik är percentil.  
Utöver detta innehåller Origo 2b kausalitet och detta finns inte med i någon av de andra 
läroböckerna.  
 
Vi kan konstatera att skillnaderna mellan dessa kurser 
- Kausalitet, finns bara med i Origo 2b 
- Percentil, finns bara med i Origo 2b och 2c 

 
 
Jämförelse mellan läroböcker från 2011 och 2017 
Eftersom läromedelsförlaget inte tagit fram nya läroböcker för Matematik Origo 1c, 1c, 2b och 
2c finns det inget att jämföra med. Dessutom är det första upplagan av Origo 1a vilket också 
medför att det inte kan jämföras, med Origo 1b och 1c (se ovan). De kompletterande läromedlen 
har inte heller kommit ut ännu vilket innebär att ingen jämförelse är möjlig.   
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9.2 Kursplanerna i jämförelse med läroböckerna 
För att studera förekomsten och presentationen av Statistik och Sannolikhet kommer nu 
kursplanernas innehåll att jämföras mot läroböckernas innehåll. Avsikten är att tydliggöra vilka 
skillnader som finns mellan de olika kurserna och läroböckerna. En sammanställning av 
innehållet i kursplaner och läroböcker finns under Tabeller samt i Skolverkets utlåtande om 
förändringarna (se appendix). 
 
Matematik A (2000) i jämförelse med Matematik 1a, 1b och 1c (2011) 
 
Sannolikhet 

Matematik A innehåller inte området om Sannolikhet. Däremot flyttades det avsnittet från 
Matematik B i och med 2011 års kursplan till Matematik 1a, 1b och 1c (se Skolverket i 
Appendix). Därför kommer en jämförelse kommer därför att göras mellan Matematik B och 
Matematik 1a, 1b och 1c. 

 
Statistik  

Till att börja med har kursplanen blivit mer kompakt och mindre utförlig för Statistik. I 
kursplanen för Matematik A är det tre punkter som är relevanta för området. För Matematik 
1a, 1b och 1c är det endast en punkt specificerad för Statistik. Det bör även påpekas att 
kursplanens upplägg har förändrats mellan dessa år. År 2000 innehöll ”Mål som eleverna 
skall ha uppnått efter avslutad kurs” medan år 2011 är kursen indelad i olika områden under 
de ”Centrala innehållet”. Under det ”Centrala innehållet” står det att ”undervisningen i 
kursen ska behandla följande centrala innehåll:” och där har Sannolikhet och Statistik en 
egen rubrik.  
 
Enligt Skolverket ska det inte ha skett några förändringar i kursplanen mellan år 2000 och 
2011 i dessa kurser. Detta tydliggörs Tabell 1 (se Appendix). De olika punkterna har 
omformulerats och komprimerats men innehållet är detsamma. Det som kan ses som en 
förändring är införandet av de olika spåren vilket innebär en viss skillnad i hur kursplanerna 
är specificerade. I kursplanen från år 2000 specificerades ”vardagsliv och studieinriktning” 
och detta har skrivits om för kursplanen Matematik 1a som ”samhället och yrkeslivet” och 
för Matematik 1b och 1c ”samhället och vetenskap”. Genom vidare studier i läroböckerna 
kan det bekräftas ett det inte skett några större förändringar i dessa kurser i Statistiken.  
En intressant förändring är dock, se Tabell 1 (se Appendix) är att det finns en intressant 
skillnad mellan läroböckerna nämligen användningen av kalkylprogram. I läroböckerna 
finns det endast med i Origo AB (A-del) i jämförelse med böckerna tillhörande år 2000 och 
2011 års kursplan. I Origo AB (A-del) finns uppgifter som ska lösas med Excel och detta är 
unikt för den läroboken. Origo A finns också ett exempel på hur Excel fungerar men i Origo 
AB (A-del) förtydligas det att uppgifterna ska lösas med Excel (se figur 22).  
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Figur 22 - Excel, Origo A/AB (A-del) sida 147/140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematik B (2000) i jämförelse med Matematik 1a, 1b och 1c (2011) 
Nu kommer Matematik B tillhörande kursplanen från år 2000 att jämföras med Matematik 1a, 
1b och 1c tillhörande kursplanen från år 2011. Orsaken till detta är att avsnittet om Sannolikhet 
har förflyttats ner till första kursen i matematik för gymnasieskolan från den andra kursen i 
matematik.  
 
Sannolikhet 

Den största förändringen är att avsnittet om Sannolikhet har flyttats från Matematik B till 
Matematik 1a, 1b och 1c. Det har inte skett några större förändringar i utrymmet för 
Sannolikhet i kursplanerna. Det har förblivit en punkt i kursplanen men skillnaden är att 
kursplanen från år 2011 är mer utförligt beskriven än kursplanen för år 2000 kursplan.  
Enligt Skolverket (se Appendix) har det inte skett några förändringar av innehållet av 
Sannolikhet i kursplanen. För att studera detta närmare kan vi utnyttja Tabell 2 (se 
Appendix). Det som är utmärkande för Sannolikheten i dessa kurser är att Origo B och Origo 
AB (B-del) inte använder begreppen beroende och oberoende händelser. I Origo 1a, 1b och 
1c behandlas momenten med/utan återläggning under rubriken Beroende och oberoende 
händelser. (Uppgifterna tillhörande kapitlet använder sig av träddiagram och bråkräkning 
bland annat). Detta saknas i Origo B och Origo AB (B-del). 
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Matematik B (2000) i jämförelse med Matematik 2b och 2c (2011) 
Nu kommer Matematik B tillhörande kursplanen från år 2000 att jämföras med Matematik 2b 
och 2c tillhörande kursplanen från år 2011. Denna jämförelse kommer endast att vara mellan 
avsnittet för Statistik eftersom vi tidigare har studerat avsnittet om Sannolikhet i Matematik B 
mot Matematik 1a, 1b och 1c.   
 
Statistik 

I Tabell 3 kan vi se att kursplanen har blivit mer utförlig och utökats från fyra punkter till 
sex punkter (Matematik 2b) respektive fem punkter (Matematik 2c). En intressant aspekt är 
att Matematik 1b och 1c för området Statistik är identiska i kursplanen för matematik.  
 
Enligt Skolverket (se appendix), ska momentet Planera, genomföra och rapportera statistisk 
undersökning ha utgått i kursplanen från år 2000 till 2011 vilket också bekräftas i böckerna. 
Tidigare fanns det uppgifter om detta i böckerna (figur 23), men detta finns inte med i 
Matematik Origo 2b och 2c tillhörande kursplanen från 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23 - Statistisk undersökning, Origo B sida 38 
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En annan intressant punkt är Regressionsanalysen som finns med i kursplanen för Matematik 
2b och 2c. Det finns med i Origo B och Origo AB (B-del) men i kapitlet Linjära funktioner. 
Uppgiften är identisk med den som finns med i området Statistik för Origo 2c (se figur 24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 24 - Regression, Origo 2c sida 183 
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Enligt Skolverket ska Matematik 2b ha förstärkts med korrelation, kausalitet, 
standardavvikelse och egenskaper hos normalfördelat material. Enligt kursplanen för 
Matematik B fanns inget av dessa moment med. Vid en närmare studie av läroböckerna kan 
vi se att Origo B och Origo AB (B-del) innehåller korrelation men inte kausalitet. Avsnittet 
om korrelation ligger inte i avsnittet för Statistik utan i kapitlet om Linjära funktioner (se 
figur 25) 

 

 
Figur 25 - Korrelation Origo A/AB (B-del) sida 72/221 

 
Gällande momentet Standardavvikelsen har vi sett att både Origo B och Origo AB (B-del) 
behandlar dessa moment. Angående normalfördelat material så tar även Origo B och Origo 
AB (B-del) upp detta i avsnittet om Statistik.  
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Matematik 2b, 2c (2011) i jämförelse med Matematik 2b, 2c (2018) 
Avslutningsvis jämförs matematik 2b och 2c tillhörande kursplanen från år 2011 med 
matematik 2b och 2c tillhörande kursplanen från år 2018. Dessa kurser har valts ut eftersom det 
inte skett några förändringar i de andra kurserna (matematik 1a, 1b och 1c) vid revideringen av 
kursplanen (se Skolverket i Appendix). Kursplanen som träder i kraft år 2018 har kompletterats 
med skrivelser om Digitala verktyg. Vid en närmare studie av läroböckerna kan vi se att detta 
redan behandlats i läroböckerna från 2011. Exempelvis kan vi se att Regressionsanalys (se figur 
26) med Digitala verktyg redan fanns med böckerna och detsamma gäller för beräkning av 
standardavvikelse och lägesmått (se figur 27).  
 

 
Figur 26 - Digitala verktyg, Origo 2c sida 181 

 
 

 
Figur 27 - Digitala verktyg, Origo 2b sida 206 



 39 

10 Diskussion 
 
10.1 Kursplanerna och läroböckerna 
I denna första del av diskussionen kommer relevanta resultat från 9.1 och 9.2 att presenteras. 
Dessutom kommer Skolverkets utlåtande om förändringarna i kursplanen att användas som 
underlag (se Appendix). Fokus kommer att vara att besvara Frågeställning 1 och 2 som 
presenterades i inledningen. 
 
Den största förändringen för området Sannolikhet är att det har flyttats från Matematik B (2000) 
till Matematik 1a, 1b och 1c (2011). Det har även förblivit så i och med revideringen av 
kursplanen år 2017/2018.  Detta medförde att jämförelsen gjordes mellan dessa kurser. 
Avsikten är förmodligen att detta genomfördes för att göra utrymme åt andra nya moment i 
kursplanen. Dessvärre har jag inte hittat några kommentarer angående detta. En fortsatt studie 
skulle kunna vara att studera större delar av innehållet i kursplanen för att tydliggöra de olika 
områdenas omfång. 
 
Studien visar att det inte skett någon förändring i utrymmet för Sannolikhet i kursplanerna 
mellan åren 2000 och fram till idag. De förändringarna som ägt rum under denna tidsperiod är 
till största del i form av omformuleringar. Anledningen till omformuleringarna är troligtvis för 
att förtydliga kursplanen och att göra den lättare för både elever och lärare. Dessutom finns det 
inte någon skillnad mellan spåren för området Sannolikhet. 
 
Området Statistik behandlas i fler kurser än området Sannolikhet. Vid jämförelsen mellan 
Matematik A (2000) och Matematik 1a, 1b och 1c (2011) konstateras att kursplanen från år 
2011 har blivit mer kompakt och mindre utförlig än kursplanen från år 2000. Här skiljer sig det 
mellan de olika spåren som infördes 2011, detta tydliggörs i Tabell 1 (se Appendix). Kursplanen 
för Matematik 1b och 1c är densamma, men det är kursplanen för Matematik 1a som är något 
annorlunda. Längre fram i diskussionen kommer de olika spårens betydelse att diskuteras.  
 
En annan upptäckt är Skolverkets utlåtande angående vad som utgått ur Matematik 1a (se 
Appendix). Följande moment har utgått i kursplanen för Matematik A: ”Att eleven ska planera 
och genomföra en statistisk undersökning. Statistik finns kvar men inte i form av en statistisk 
undersökning”. Som tidigare nämnts innehåller endast Matematik 1a området Statistik. 
Momentet "planera och genomföra en statistisk undersökning" låg tidigare i kursplanen från år 
2000 under Matematik B. Detta innebär att momentet inte är relevant för Matematik 1a. 
Skolverkets kommentar om att ”Statistiken finns kvar men inte i en form av en statistisk 
undersökning” kan anses vara något felaktigt formulerade. 
 
Statistik i kursplan från år 2011 är däremot mer utförlig än kursplanen år 2000 för kurserna 
Matematik 2b och 2c. I jämförelse mellan Matematik B (2000) och Matematik 2b och 2c (2011) 
konstaterades att kursplanen blivit mer utförlig se Tabell 3 (Appendix). Det är en hel del 
omformuleringar för att tydliggöra vilka momentet som ingår i Statistik, men det finns en del 
moment som utgått och lagts till i kursplanen från år 2011. För Matematik 2b och 2c tillhörande 
kursplanen från år 2011 har en liknande punkt angående statistiska undersökningar utgått ur 
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kursplanen från år 2000 enligt Skolverket (se Appendix). Momentet som har utgått är ”Att 
kunna planera, genomföra och rapportera en statistisk undersökning och i detta sammanhang 
kunna diskutera olika typer av fel samt värdera resultatet”. Detta är relevant eftersom 
Matematik 2b och 2c innehåller Statistik. (Tabell 3 se Appendix). Det kan finnas flera 
anledningar till varför detta moment utgått ur kursplanen år 2011 anser jag. Dels kan det vara 
för att det helt enkelt är ett tidskrävande moment, vilket kan ta tid från andra moment i 
undervisningen. Dels kan det bero på att det inte ökar elevernas förståelse för Statistiken. Jag 
tycker att det är bra att eleverna får lära sig hur man utför en statistisk undersökning för att 
kunna förstå statistiken bättre. Jag vill också tro att eleverna lär sig bättre genom praktiskt 
arbete. Dessutom kan det medföra att elevernas missuppfattningar minskar. Genomförandet av 
en statistisk undersökning kan också hjälpa eleverna att bygga upp sin teoretiska förståelse. 
 
Enligt Skolverket (se Appendix) har Statistiken i kursplanerna (2011) för Matematik 2b och 2c 
har utvidgats. Förstärkningen för Matematik 2b ”korrelation och kausalitet, standardavvikelse 
samt egenskaper hos normalfördelat material” och för Matematik 2c ”egenskaper hos 
normalfördelat material och standardavvikelse”. I Tabell 3 (se Appendix) framgår att dessa 
moment behandlats i läroböckerna från år 2000. Detta innebär att det inte är något nytt innehåll 
utan bara ett förtydligande. Vissa av momentet har funnits med i andra kapitel. Kursplanen är 
ofta inte tillräckligt utförlig för att kunna se hela innehållet i kursen, vilket visar på att 
läroböckerna är till stor hjälp för att få fram hur förekomsten och presentationen har fortlöpt för 
Statistiken. 
 
Införandet av Digitala verktyg är centralt vid revidering i kursplanen år 2017/2018. Tabell 4 (se 
Appendix) visar införandet av Digitala verktyg i kursplanerna för Matematik 2b och 2c. Det 
som är intressant är att de endast tillkommit skrivningar om Digitala verktyg för Matematik 2b 
och 2c. Det kan också konstateras att det finns instruktioner till räknaren för dessa moment i 
läroböckerna. Detta är alltså en förstärkning i kursplanen och inte något nytt. 
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10.2 Spåren 
I denna del av diskussion kommer relevanta resultat från 9.1 och 9.2 att användas för att 
tydliggöra de olika spåren. Fokus kommer att ligga på att besvara Frågeställning 3. 
Det är inte helt tydligt att utifrån kursplaner och läroböcker se hur spåren artar sig i praktiken. 
Det går att konstatera att uppgifterna i läroböckerna mellan de olika spåren inte skiljer sig 
nämnvärt åt. Det finns några uppgifter som verkar vara anpassade efter de olika spåren, men de 
flesta uppgifterna är lika. 
 
I läroböckerna från år 2000 var strukturen något varierande böckerna emellan och detta grundar 
sig förmodligen på uppdelningen av läroböckerna efter program (det som sen kom att kallas för 
spår). Vid jämförelsen mellan avsnittet om ”Rätt eller fel”? och ”Diskutera och fundera” kan 
det synas något enklare att svara på om något är rätt eller fel än att diskutera och fundera utifrån 
frågor. Jag anser att tanken är att Diskutera och fundera ska ses som mer utmanade för eleverna. 
Dessutom innehåller Origo AB momentet Undersökningar som inte fanns med i Origo A och 
B. Detta tror jag beror på vilket program som läroböckerna tillhör. Origo A och B är för 
Samhällsvetenskapsprogrammet och Estetiska programmet och dessa programmen har inte 
någon kurs där laborativt arbete ingår. 
 
En del uppgifter påminner om varandra, men har en viss anpassning. Det handlar både om 
vilken typ av uppgift det är, uppgiftens svårighetsgrad och omfång. Min uppfattning är att man 
inte inkluderar alla elever som läser på Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet med en 
uppgift som handlar om ”en ingenjör som ska utveckla en batterityp” (se figur 15, sida 21). 
Detta kan jämföras med elever som läser på Samhällsvetenskapliga- och Estetiska programmet 
som ska känna sig delaktiga i en uppgift som handlar om ett bibliotek (se figur 14, sida 21). Det 
är svårt att inkludera alla elever i vilken typ av uppgifter som väljs men jag förstår samtidigt 
förlagets idé med att ha med sådana uppgifter.  
 
Det finns också en trend med att ha fler uppgifter för a-spåret än för b-spåret och fler uppgifter 
för b-spåret än för c-spåret. ”Att läroböckerna innehåller fler uppgifter behöver inte bidra till 
att eleverna ökar sitt komplexa tänkande” (Hattie, 2017, s. 119). Det är även tydligt att olika 
moment behandlas var för sig. Exempelvis i Origo B där behandlade momentet additionsregeln 
och träddiagram var för sig, men i Origo AB (B-del) behandlas dessa moment tillsammans. 
Origo A har dessutom ett kapitel om tabeller och diagram. 
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En annan intressant skillnad är hur vissa moment tydliggörs med en formel eller inte. 
Exempelvis standardavvikelsen i Origo B och AB (B-del). I Origo B har man valt att förklara 
hur det fungerar mer ord, men i Origo AB (B-del) har man istället valt att lägga till formeln. 
Det är individuellt om en formel hjälper en att förstå eller inte, vilket inte är beroende av vilket 
program eleven läser på gymnasiet. Enligt Liljekvist (2014, s. 41) är det mer effektivt på lång 
sikt att låta eleverna resonera sig fram till en lösningsmetod, en formel eller ett samband. Det 
är bättre för eleverna att under tiden de lär sig, konstruera sin kunskap innan de använder en 
formel för att lösa uppgifter. Samtidigt visade det sig att eleverna som förstått lösningsmetoden 
även gjorde bra ifrån sig. Utifrån detta kan vi se att det finns både för- och nackdelar med att 
presentera formeln för eleverna gällande standardavvikelsen men att det inte är beroende av 
vilket program som eleverna läser.  

 
En avgörande fråga är hur mycket väljs bort för eleverna i matematiken. Vid jämförelsen mellan 
Origo 1a, 1b och 1c framgår det att Origo 1a saknar en del moment, exempelvis utfallsutrymme, 
likformig sannolikhetsfördelning samt produktregeln. Det finns nackdelar med att välja bort 
moment. Exempelvis exkluderas en del av eleverna som valt ett gymnasieprogram att inte 
kunna tänkas klara av en ”svårare” matematik. Fördelarna är att eleverna ser ett syfte med den 
matematik de lär sig och ser användningsområdena av matematiken. Eleverna får lära sig 
matematik som ligger nära deras intressen vilket troligtvis ökar detta deras motivation. Det 
negativa kan vara att eleverna exkluderas att inte ta del i fortsatta studier i matematik eller antas 
inte klara av den ”svårare” matematiken. 
 
Origo 1a (sida 23 i uppsatsen) innehåller uppgifter som är kraftigt förenklade i jämförelse med 
de andra läroböckerna. Hur enkelt ska vi göra det för eleverna? Detta är hela tiden en avvägning. 
”Svårighetsgraden på uppgifterna är inte detsamma som uppgiftens komplexitet. 
Svårighetsgraden är hur stor ansträngning eleverna behöver lägga på uppgiften. Komplexiteten 
är nivån av tänkande, hur abstrakt uppgiften är eller hur många steg som eleverna behöver göra 
för att lösa uppgiften” (Hattie, 2017, s. 99–100). 
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10.3 Digitala verktyg 
I kursplanen som träder i kraft 2018 har Digitala verktyg största fokus. Därför kommer denna 
del av diskussionen titta närmare hur stor roll Digitala verktyg haft i tidigare kursplaner och 
läroböcker. Detta för att slutligen kunna besvara Frågeställning 4. 
 
Digitala verktyg har fått allt större genomslag i matematikundervisningen. Under lång tid har 
digitala verktyg varit en del i matematikundervisningen och har i och med samhällets utveckling 
fått mer framträdande karaktär. Digitala verktyg hjälpa oss att förtydliga vad eleverna förstår 
och därmed kan vi öka elevernas inlärning. Digitala verktyg kan vara ett hjälpmedel och en 
fälla i undervisningen beroende på hur de används, anser jag. Om de Digitala verktygen 
används i för stor utsträckning kan de bidra till att eleverna helt förlitar sig på dessa. Detta kan 
i sin tur bidra till att färdigheter som exempelvis huvudräkning försämras. De måste användas 
på rätt sätt för att uppnå ökad förståelse för eleverna. Samtidigt ser jag Digitala verktyg som 
något positivt för matematikundervisningen i skolan och utvecklingen följer samhällets 
digitalisering. 
 
I kursplanen från år 2000 och 2011 finns det inte specificerat för olika moment hur digitala 
verktyg ska användas. Däremot finns det exempelvis delar i kursplanerna som behandlar 
digitala verktyg. Exempelvis ”ha vana att vid problemlösning använda dator och grafritande 
räknare för att utföra beräkningar och åskådliggöra grafer och diagram” (Skolverket – ej 
gällande, 2018).  
 
I kursplanen som träder i kraft under 2018 är Digitala verktyg centralt. Skolverket beskriver ”i 
takt med att samhället digitaliseras används matematiken i alltmer komplexa situationer” 
(Skolverket – Matematik, 2018). I Tabell 4 (se Appendix) kan vi se hur Digitala verktyg nu 
specificerats för olika moment i kursplanen. De kurser som berörs av denna revidering är 
Matematik 2b och 2c. Det är området Statistik som påverkas av detta. Det vi har sett i resultatet 
är att de momenten som ska behandlas med Digitala verktyg i den nya kursplanen redan gör 
detta i böckerna. Detta medför att digitala verktyg inte är något nytt för relevanta moment utan 
ett förtydligande. Tidigare tror jag att det varit mycket varierande med hur och när Digitala 
verktyg ska användas i undervisningen. Läroböckernas utformning gällande Digitala verktyg 
kan vara en avgörande faktor. Jag anser också att det legat ett stort ansvar på läraren beträffande 
digitala verktyg.  
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11 Slutsats 
Det kan fastställas att förekomsten och presentationen av matematik i gymnasieskolan mellan 
åren 2000 och 2018 inte genomgått några större förändringar. Kursplanerna i matematik har 
under dessa år blivit mer specifika och tydligare. Detta har medfört att det har blivit lättare att 
se vilka moment som ska behandlas inom varje område. Innehållet i kursplanerna har 
genomgått en del förändringar, men det är mer eller mindre omformuleringar. Det finns några 
sammanfattande punkter som visar hur förekomsten och presentationen av Sannolikhet och 
Statistik har förändrats.  
 
• Det som har utgått ur kursplanen är Statistiska undersökningar 
• Kursplanen för statistik har förstärkts med korrelation, kausalitet, standardavvikelse och 

normalfördelat material  
• Sannolikheten i kursplanerna har inte genomgått några förändringar under denna tidsperiod  
• Spåren för de olika kurserna i matematik som infördes år 2011 har haft en viss betydelse 

för innehållet Sannolikhet och Statistik 
• Digitala verktyg får större genomslag i kursplanen som träder i kraft under 2018 
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13 Appendix 
13.1 Tabeller 
X = finns med, (X) = finns med men i annat kapitel, - = finns inte med 
1/2 = ett av momenten finns med, (1/2) = ett av momenten finns med men i annat kapitel  
Rödmarkering = behandlas i texten, Grönmarkering = tillägg i kursplanen  
 
Tabell 1  
Jämförelse av Statistik - Matematik A (2000) och Matematik 1a, 1b, 1c (2011) 

Från kursplanerna Kursplaner Läroböcker 
2000 2011 2000 2011 2017 

A 1a 1b 1c A AB 1b 1c 1a 
Kunna tolka, kritiskt 
granska och 
åskådliggöra 
statistiska data  

X - - - X X X X X 

Kunna tolka och 
använda lägesmått 

X - - - X X X X X 

Vid problemlösning 
använda dator och 
grafritande räknanare 
för att utföra 
beräkningar och 
åskådliggöra grafer 
och diagram 

X - - - X X X X X 

Formulera, analysera 
och lösa 
matematematiska 
problem (vardagsliv 
och studieinriktning)  

X - - - X X X X X 

Beskrivande statistik 
med hjälp av 
kalkylprogram  

- X - - X X - - X 

Statistiska metoder 
och resultat 
(samhället och 
yrkeslivet) 

- X - - X X X X X 

Granskning av 
statistiska metoder 
och resultat   

- - X X X X X X X 
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Tabell 2  
Jämförelse av Sannolikhet - Matematik B (2000) och Matematik 1a, 1b, 1c (2011) 

Från kursplanerna 
Kursplan Läroböcker 

2000 2011 2000 2011 2017 
B 1a 1b 1c B AB 1b 1c 1a 

Beroende och 
oberoende händelser 

- X X X - - X X X 

Metoder för beräkning 
av sannolikheter vid 
slumpförsök (ett steg) 

X - - - X X X X X 

Metoder för beräkning 
av sannolikheter vid 
slumpförsök (flera 
steg) 

X X X X X X X X X 

Spel och risk- och 
säkerhetsbedömningar 

- X X X X X X X X 

Relativa frekvenser X - - - X (X) X X X 
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Tabell 3 
Jämförelse av Statistik - Matematik B (2000) och Matematik 2b, 2c (2011) 

Från kursplanerna 
Kursplan Läroböcker 

2000 2011 2000 2011 
B 2b 2c B AB 2b 2c 

Använda olika 
lägesmått för 
statistiska material 

X - - X X X X 

Förklara skillnaden, 
känna till och tolka 
spridningsmått  

X - - X X X X 

Planera, genomföra 
och rapportera 
statistisk 
undersökning 

X - - X X - - 

Olika typer av fel 
och värdera resultat 

X - - X X X X 

Statistiska metoder 
för rapportering av 
observationer och 
mätdata från 
undersökningar 

- X X X X X X 

Regressionsanalys - X X - (X) X X 
Orientering och 
resonemang kring 
korrelation och 
kausalitet 

- X - (1/2) (1/2) X 1/2 

Beräkning av 
lägesmått och 
spridningsmått 

- X X X X X X 

Standardavvikelse - X X X X X X 
Egenskaper hos 
normalfördelat 
material  

- X X X X X X 
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Tabell 4  
Jämförelse av Statistik -  Matematik 2b, 2c (2011) och Matematik 2b, 2c (2018)  

Från 
kursplanerna 

Kursplan Läroböcker 
2018 2011 

2b 2c 2b 2c 
Statistiska metoder 
för rapportering av 
observationer och 
mätdata från 
undersökningar 

X X 
Exempel med 

miniräknaren sida 
216 

Exempel med 
miniräknaren sida 181 

Regressionsanalys 
med digitala 
verktyg 

X X 
Exempel med 

miniräknaren sida 
216 

Exempel med 
miniräknaren sida 181 

Orientering och 
resonemang när det 
gäller korrelation 
och kausalitet 

- X 
Exempel med 

miniräknaren sida 
216 

Exempel med 
miniräknaren sida 181 

Beräkning av 
lägesmått och 
spridningsmått, 
med digitala 
verktyg 

X X 

Sida 206 ”räknarens 
statistikfunktion för 

att beräkna 
medelvärdet” 

Sida 174 ”räknarens 
statistikfunktion för att 
beräkna medelvärdet” 

Standardavvikelse, 
med digitala 
verktyg 

X X 

sida 206 ”räknarens 
statistikfunktion för 

att beräkna 
standardavvikelsen” 

Sida 174 ”räknarens 
statistikfunktion för att 

beräkna 
standardavvikelsen” 

Egenskaper hos 
normalfördelat 
material och 
beräkningar på 
normalfördelning 
med digitala 
verktyg 

X X 

Sida 177 ”bestäm 
standardavvikelsen 

med hjälp av 
räknaren” 

Sida 177 ”bestäm 
standardavvikelsen med 

hjälp av räknaren” 
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13.2 Skolverket 
”Innehållet är mer preciserat jämfört med kursplanen 2000 och är indelat i områden efter 
underrubriker. En indelning av matematiken i områden skapar en del problem eftersom visst 
innehåll blir svårplacerat. Nya rubriker som införts är Samband och förändring inspirerat av 
bland annat PISA:s ramverk” (Skolverket – alla kommentarer, 2018). 
 
 
Kurs 1a i Gy 2011 jämfört med kurs A i Gy 2000  
Vad har flyttats? 
Sannolikhetsteorin har flyttats från matematik B till matematik la.  
 
Vad har utgått?  
Att eleven ska "planera och genomföra en statistisk undersökning". Statistik finns kvar men 
inte i form av en statistisk undersökning.  
 
Kurs 1b, 2b i Gy 2011 jämfört med kurs A, B i Gy 2000  
Vad har flyttats? 
Sannolikhetsteorin har flyttats från matematik B till matematik 1b.  
 
Vad är nytt?  
Förstärkning av statistiken i matematik 2b: korrelation och kausalitet, standardavvikelse samt 
egenskaper hos normalfördelat material.  
 
Vad har utgått? 
Att kunna planera, genomföra och genomföra en statistisk undersökning och i detta 
sammanhang kunna diskutera olika typer av fel samt värdera resultatet.  
 
Kurs 1c, 2c i Gy 2011 jämfört med kurs A, B i Gy 2000  
Vad har flyttats? 
Sannolikhetsteorin har flyttats från matematik B till matematik 1c.  
 
Vad är nytt?  
Egenskaper hos normalfördelat material i matematik 2c. 
Standardavvikelse i matematik 2c.  
 
Vad har utgått?  
Att kunna planera, genomföra och rapportera en statistisk undersökning och i detta 
sammanhang kunna diskutera olika typer av fel samt värdera resultatet.  
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13.3 Kursplaner 
Nedan presenteras relevant innehåll i kursplanen gällande Sannolikhet och Statistik samt delar 
som syftar till programanpassning (spår). 
 
Kursplan från 2000  
Ämnets syfte 
- Utbildningen syftar till att ge kunskaper i matematik för studier inom vald studieinriktning 

och för fortsatta studier 
 
Mål att sträva mot 
- utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa problem på egen hand och i grupp 

bl.a. av betydelse för vald studieinriktning samt att tolka och värdera lösningarna i 
förhållande till det ursprungliga problemet 

Matematik A 
Statistik 
- Kunna tolka, kritiskt granska och med omdöme åskådliggöra statistiska data samt kunna 

tolka och använda vanligt förekommande lägesmått  
- Kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och 

vald studieinriktning  
(Skolverket, Matematik (ej gällande), 2018) 
 

Sannolikhet 
Matematik A innehåller inte området Sannolikhet.  
 
Matematik B  
Statistik 
- Kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar 

och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som 
ingår i tidigare kurser  

- Med omdöme använda olika lägesmått för statistiska material och kunna förklara 
skillnaden mellan dem samt känna till och tolka några spridningsmått 

- Kunna planera, genomföra och rapportera en statistisk undersökning och i detta 
sammanhang kunna diskutera olika typer av fel samt värdera resultatet  
 (Skolverket, Matematik (ej gällande), 2018) 

 
Sannolikhet 
- Kunna beräkna sannolikheter vid enkla slumpförsök och slumpförsök i flera steg samt 

kunna uppskatta sannolikheter genom att studera relativa frekvenser  
(Skolverket, Matematik (ej gällande), 2018) 
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Kursplan 2011  
Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att: 

- relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 
yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang 
 

Matematik 1a, 1b och 1c 
Statistik 
- Matematik 1a: Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt granskning av hur 

statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet  
(Skolverket, Matematik, 2011) 

 
- Matematik 1b och 1c: Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i 

samhället och inom vetenskap  
(Skolverket, Matematik, 2011) 

 
Sannolikhet 
- Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter 

vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar  
(Skolverket, Matematik, 2011) 
 

Matematik 2b och 2c  
Statistik 
- Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar, 

inklusive regressionsanalys  
- Orientering och resonemang kring korrelation och kausalitet5 
- Metoder för beräkningar av olika lägesmått och spridningsmått inklusive 

standardavvikelse  
- Egenskaper hos normalfördelat material  

(Skolverket, Matematik, 201)  
 

Sannolikhet 
Matematik 2b och 2c innehåller inte området Sannolikhet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
5 Endast Matematik 2b 
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Kursplan 2018 
Matematik 1a, 1b och 1c  
Ingen förändring i dessa kurser. 
 
Matematik 2b och 2c  
Statistik 
 
- Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar, 

inklusive regressionsanalys med digitala verktyg.  
- Orientering och resonemang kring när det gäller korrelation och kausalitet6  
- Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse, 

med digitala verktyg.  
- Egenskaper hos normalfördelat material och beräkningar på normalfördelning med digitala 

verktyg.  
(Skolverket, alla kommentarer, 2018) 

 
Sannolikhet 
Matematik 2b och 2c innehåller inte området Sannolikhet.  
  

                                                
6 Endast 2b 
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13.4 Digitala verktyg i kursplanerna  
Kursplan 2000 
 
Mål att sträva mot 
 
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleverna  
- Utvecklar sin förmåga att folka en problemsituation och att formulera den med 

matematiska begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa problemet 
- Utvecklar sina kunskaper om hur matematiken används inom informationsteknik, samt hur 

informationsteknik kan användas vid problemlösning för att åskådliggöra matematiska 
samband och för att undersöka matematiska modeller 
(Skolverket, Matematik (ej gällande), 2018) 
 

 
Matematik A 
- med och utan tekniska hjälpmedel kunna tillämpa sina kunskaper i olika former av 

numerisk räkning med anknytning till vardagsliv och studieinriktning  
- ha vana att vid problemlösning använda dator och grafritande räknare för att utföra 

beräkningar och åskådliggöra grafer och diagram 
(Skolverket, Matematik (ej gällande), 2018) 
 

 
Matematik B  
- Kunna tolka, kritiskt granska och med omdöme åskådliggöra statistiska data samt kunna 

tolka och använda vanligt förekommande lägesmått  
(Skolverket, Matematik (ej gällande), 2018) 

 
Kursplan 2011 
 
Ämnets syfte 
I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 
digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom 
karaktärsämnena. 
(Skolverket, Matematik, 2018) 
 
Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att:  
2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. 

 
 
Kursplan 2018 
Se rubrik 12.2 för Kursplan 2018   
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