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Sammendrag 

I denne oppgaven skal jeg finne ut om forskjeller mellom finsk og norsk 

matematikkundervisning på videregående skole. Sannsynlighet og statistikk er spennende og 

utfordrende temaer, og dermed har jeg fordypet meg i dette. Fokuset er på sannsynlighet og 

statistikk på studiespesialiserende retning på videregående skole. Problemstillingen er: 

Hvordan legger man til rette for elevenes læring av sannsynlighet og statistikk i finske 

og norske lærebøker på videregående skole? 

Jeg besvarer problemstillingen ved en læreboksammenligning basert på relevant teori og 

bakgrunn for finsk og norsk videregående skole. Dette gir grunnlag for en kvalitativ og 

kvantitativ studie av lærebøkene for sammenligning mellom land. De norske lærebøkene er 

kun representert av Sinus-serien, men flere finske lærebøker er brukt i denne studien. 

Jeg ser på læringssyn og det ser ut som at de finske lærebøkene benytter seg av 

konstruktivistiske læringssyn i større grad enn de norske. Sinus-serien gir et inntrykk av større 

innflytelse av behavioristisk tenkning enn de finske lærebøkene ved å ha større fokus på 

regneregler og eksamensrettet øving. I tillegg har de finske lærebøkene bedre forklaringer og 

gir muligheter for å reflektere over typiske misoppfatninger i mye større grad enn Sinus-

serien. 

Den kvantitative studien undersøker øvingsoppgaver knyttet til delkapitler og kategoriserer 

oppgaver etter i hvilken grad oppgavene følger eksempeloppgavene gitt i delkapitlene. Det 

tydeligste resultatet jeg kommer frem til er at Sinus-serien har hovedsakelig rutineoppgaver 

for å støtte elevenes læring, i motsetning til en relativt jevn fordeling av rutine- og ikke-

rutineoppgaver i de finske lærebøkene. Resultater fra den kvalitative undersøkelsen av 

eksempler og oppgaver antyder at en del av de finske lærebøkene kan gi mulighet for elevene 

til å nå et høyere matematisk nivå enn Sinus-serien.   
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1 Innledning 

Det finske skolesystemet har et godt rykte og bedre prestasjoner i internasjonale 

undersøkelser sammenlignet med Norge i matematikk, spesielt har Finland plassert seg 

betydelig høyere i matematikk på alle PISA undersøkelsene (2003, 2006, 2009 og 2012) 

(Kjærnsli & Olsen, 2013). En av de viktigste faktorene i elevenes læringsmuligheter i 

matematikk er lærebøkene som blir brukt (Törnroos, 2005), dermed er det av interesse å 

sammenligne finske og norske lærebøker i matematikk, for å finne ut om lærebøkene kan 

bidra til å forklare forskjellen mellom finske og norske prestasjoner internasjonalt. I tillegg til 

gode finske prestasjoner internasjonalt er sammenligningen mellom den finske og norske 

skolen av personlig interesse for meg, en finsk lektorstudent som skal ha sin karriere som 

matematikklærer i Norge.  

Studier viser (Hawkins, 1992), sammen med mine personlige erfaringer, at sannsynlighet og 

statistikk er et utfordrende tema for elever å lære og for lærere å undervise. Sannsynlighet og 

tilfeldighet er konsepter som er utfordrende, og mange har dårlig forståelse og intuisjon for 

disse begrepene (Onstad, 2000). Det finnes vanlige misoppfatninger som er karakteristiske for 

elevene som lærer sannsynlighet og statistikk (Handegård, 2016). Disse vitner om viktigheten 

av en tydelig presentasjon av teori og variasjon av oppgaver for å avdekke misoppfatninger 

for å støtte elevenes læring. Sannsynlighet og statistikk har blitt mer fremtredende i media i de 

siste tiårene og er dermed et viktig tema innenfor matematikk (Lysø, 2005). 

Å velge et spesifikt tema gjør det lettere å identifisere forskjeller mellom landene, i tillegg til 

at det muliggjør å finne koblinger mellom elevenes mulighet for læring og læringsressursene 

(Törnroos, 2005). Begrenset tidsramme for masteroppgaven krever innsnevring av tema for å 

kunne gå tilstrekkelig i bredde og dybde for å belyse problemstillingen.  

Denne studien har fokus på å sammenligne norske og finske lærebøker i matematikk ved å se 

på temaene sannsynlighet og statistikk i videregående skole. 
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1.1 Mål med studien 

I denne studien skal jeg sammenligne den finske og norske videregående skolen ved å 

sammenligne lærebøker. Temaet sannsynlighet og statistikk er et utfordrende og spennende 

tema. Dermed er problemstillingen: 

Hvordan legger man til rette for elevenes læring av sannsynlighet og statistikk i finske 

og norske lærebøker på videregående skole? 

For å svare problemstillingen har jeg tre forskningsspørsmål: 

Hva kjennetegner elevenes læring og hvilke spesielle utfordringer elevene møter i 

læring av sannsynlighet og statistikk? 

Hva kjennetegner forskjellene mellom lærebøkene fra Finland og Norge når det 

gjelder presentasjon av teori og oppgaver? 

I hvilken grad gir oppgavene i lærebøkene utfordringer for å støtte elevenes læring? 

Ved å svare disse spørsmålene, kommer jeg frem til en sammenligning mellom finske og 

norske lærebøker og en forståelse av hvordan disse støtter elevenes læring av sannsynlighet 

og statistikk. Oppgaven har fokus på studiespesialiserende retning i videregående opplæring.  

1.2 Masteroppgavens innhold 

For å undersøke forskjellene mellom finske og norske lærebøker er det behov for et teoretisk 

rammeverk. Relevant teori om læring av matematikk, lærebøker og matematikkoppgaver samt 

typiske misoppfatninger er behandlet i teorikapittelet. Senere i teorikapittelet er det en 

kortfattet oppsummering av matematikk, spesielt sannsynlighet og statistikk, i både den finske 

og norske videregåendeopplæringen. Kapittelet «Teori og bakgrunn» er avsluttet med en 

oppsummering av forskjellene mellom de finske og norske videregående skolene når det 

gjelder opplæring av matematikk, spesielt sannsynlighet og statistikk. 

Etter teori og bakgrunn presenterer jeg metode for undersøkelsen. Oppgaven bruker både 

kvantitative og kvalitative tilnærminger. Betraktninger og valg i utvalget av materiale og 

metode er inkludert i metodekapittelet.  
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Neste kapittel er analysekapitlet, som inneholder resultatene fra den kvantitative og 

kvalitative undersøkelsen av lærebøkene. Jeg behandler lærebøkenes presentasjon av utvalgte 

temaer for sammenligning mellom landene. En del interessante oppgaver som illustrerer 

forskjellene er inkludert. Dette kapittelet inneholder også resultatene fra den kvantitative 

analysen med illustrerende tabell og figurer.  

Resultatene er diskutert i lys av teori og bakgrunn i diskusjonskapittelet. Siste kapittel 

inneholder en oppsummering, fulgt av svar på forskningsspørsmål og refleksjon til videre 

forskning. I tillegg til dette kommer litteraturlisten og vedlegg. 
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2 Teori og bakgrunn 

I dette delkapittelet vil jeg presentere viktig teori som ligger til grunn for denne oppgaven. I 

tillegg skal jeg gi bakgrunn vedrørende den finske og norske videregående skolen. 

2.1 Læring av matematikk 

Flere karakteristiske læringssyn kan identifiseres i skolekulturen. Det første representerer den 

tradisjonelle, lærerstyrte formidlingstradisjonen, som baserer seg på at teori blir presentert av 

lærer med ferdige resultater og eleven har en lyttende, passiv rolle. Repetisjon og pugging 

hjelper elevene å huske og å lære matematisk innhold. En slik klassesituasjon kjennetegner 

den behavioristiske tilnærmingen. Konstruktivistisk syn derimot har fokus på at eleven må 

bearbeide informasjon selv og aktivt delta i læringsaktiviteter for å lære (Lysø, 2005). I følge 

det konstruktivistiske læringssynet er elevene veiledet til å oppdage matematiske resultater i 

en aktiv rolle. Elevenes læring kan bli støttet av begge modellene. Oppgaveløsning er en 

naturlig del av undervisning i både behavioristisk og konstruktivistisk utgangspunkt, men 

oppgavetypene kan være forskjellige. Oppgaver etter behavioristisk syn kan være repeterende 

og følge gitte mønstre, mens etter konstruktivistisk syn er det fordel at oppgavene utfordrer 

eleven til å tenke selv og anvende gitt informasjon. 

Et annet aspekt av konstruktivistisk læringssyn tar hensyn til den sosiale settingen hvor læring 

skjer, i tillegg til fokuset på personlig bearbeiding av kunnskap. Dette kalles det 

sosialkonstruktivistiske synet. I samspill med andre og ved språkets verktøy bygges kunnskap 

hos individet. Vygotsky, pådriver av det sosialkonstruktivistiske synet, legger frem økt 

læringspotensial ved samhandling med en mer kompetent annen. Dette kan være lærer eller en 

annen elev. Nivået en elev kan nå, styrket av andre, kaller Vygotsky den nærmeste 

utviklingssonen (Phillips, Soltis, & Plyhn, 2000). Kunnskap, tenking og hukommelse baserer 

seg på språklige enheter. Tilegning av matematisk språk er sentralt i læring av matematisk 

kunnskap i følge Vygotsky. Nøkkelfaktor i sosial læring er handling ved imitasjon. 

Samhandling med voksne og jevnaldrende gir muligheter for observasjon, imitasjon og 

utvikling av høyere former av mentale funksjoner (Phillips et al., 2000). 

Piagets teori om konstruktivistisk læring baserer seg på utvikling og endring av skjemaer 

(Solvang, 1992). Skjemaer er kognitive strukturer, opplevelser og erfaringer, som bygger opp 
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elevenes helhetlige kunnskap. Læring beskrevet av Piagets teori baserer seg på to prosesser, 

assimilasjon og akkomodasjon. Assimilasjon er bruken og tilpasning av skjemaer i møte med 

utfordringer, mens akkomodasjon er å utvide eller endre et eksisterende skjema (Solvang, 

1992). Disse to prosessene fungerer ofte sammen og det kan være utfordrende å skille mellom 

dem. I en læringssituasjon har hver elev sine egne konstruksjoner av skjemaer og dermed 

møter elevene problemer og utfordringer med vidt forskjellige utgangspunkter og muligheter. 

Forkunnskaper påvirker elevenes muligheter til å forstå og lære. I møte med nye utfordringer 

er det behov for elevene å endre og tilpasse skjemaene og dette kan føre til en konflikt 

mellom skjemaer og det mentale arbeidet av å nå likevekt ved videre tilpassing av skjemaene 

i forhold til hverandre (Solvang, 1992). En sentral funksjon for læring er å komme i møte med 

utfordringer, for eksempel matematikkoppgaver og ny teori, for å bygge 

kunnskapskonstruksjoner til mer avanserte nivåer. 

Sfard (1998) knytter sammen læringssyn i sin beskrivelse en av tofoldig oppdeling av 

metaforer av læring: deltager (participationist) og mottager (acquisitionist). Disse to 

aspektene er begge nødvendige og virker parallelt når det gjelder læring. Rollen som mottager 

beskriver elevenes læring som å samle og bygge opp kunnskap på lignende måte som etter 

konstruktivistisk syn (Sfard, 1998). I følge deltakermetaforen er læring en sosial prosess hvor 

elevenes læring har som mål å bli del av og bidra til, i vårt eksempel, gruppen av 

matematikkyndige. Mottager tilegner seg kunnskap. Deltager er i aktiv handling i det sosiale 

nettverket. 

Figur 1 - Aspektene av Sfards metaforer av læring 

 

I følge Sfard (1991) skjer matematisk læring i samspill mellom operasjonell og strukturell 

forståelse av matematiske begreper. Disse to aspektene av matematisk begrepsforståelse 

beskriver hva matematisk kunnskap er. Den operasjonelle forståelsen inneholder hva og i 

hvilke kontekster begrepet opererer, en forståelse av prosedyre og prosess. Det strukturelle 
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aspektet beskriver det matematiske begrepet som et abstrakt objektet, en enhet med forhold og 

relasjon til andre matematiske begreper (Sfard, 1991). Læring av matematikk krever en 

instrumentell og relasjonell forståelse. Den instrumentelle forståelsen innebærer at eleven kan 

bruke teorien og utføre regninger ved hjelp av teorien, mens relasjonell forståelse er mer 

overordnet kunnskap av sammenhenger og den teoretiske plassen innenfor matematikken 

(Solvang, 1992). 

En elev som har høy måloppnåelse har tilegnet seg læringsstrategier som muliggjør at eleven 

kan på en aktiv, fleksibel og effektiv måte tilnærme seg ulike typer lærestoff og -situasjoner 

(Elstad & Turmo, 2006). Dermed er det viktig for elevens læring å møte utfordringer og ulike 

typer lærestoff og oppgaver for å støtte tilegnelse av læringsstrategier. 

2.2 Matematikklærebøker 

Matematikklærebøker har en sentral rolle i elevens mulighet for læring. Törnroos (2005) 

refererer til TIMSS 1999 studien hvor det sies at undervisning er nesten utelukkende basert på 

lærebøkene i matematikk i Finland og Norge. Lærebøkene definerer ofte hva som undervises, 

på hvilken måte og i hvilken rekkefølge.  

Figur 2 - Nivåer av matematisk innhold 
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For å sette matematisk skolemateriale i sammenheng med elevenes læring, kan man se på fire 

nivåer av faglig innhold
1
: intenderte, potensielt implementerte, implementerte og oppnådde 

pensum (Törnroos, 2005). Det intenderte pensum er læreplanens og styringsdokumentenes 

ønskede innhold i matematikkundervisning og mål for elevenes kunnskapsnivå. Potensielt 

implementert pensum er læreverkene og andre ressurser som er tilgjengelig for læreren, hvor 

matematikklærebøker er i en dominerende rolle og skal dekke det intenderte pensum. Det 

implementerte pensum er hva som egentlig skjer i læringsituasjoner i klasserommet, hvilke 

ressurser blir brukt, hva som er sagt og undervist til elevene. Det oppnådde pensum er hva 

elevene lærer og tilegner seg av kunnskap, altså målet for de tidligere nivåene. I denne studien 

har vi fokus på lærebøkene som er det nærmeste vi kommer klasserommene, uten å bruke 

observasjonsmetoder i undervisningssituasjoner, tester for å måle oppnådd pensum eller 

tilsvarende case studier. 

Forholdet mellom det intenderte og potensielt implementerte pensumet er noe paradoksal i 

finsk og norsk kontekst. Læreplanene i både Finland og Norge gir retningslinjer og noen 

spesifikke temaer som er forventet at elevene skal lære om, men disse beskrivelsene er ikke 

veldig spesifikke, slik at lærebokforfattere må tolke læreplanen for å bestemme mer nøyaktig 

hva matematikkbøkene skal inneholde. Det overordnede matematiske innholdet er definert av 

læreplanene, men lærebøkene definerer mer detaljert hva pensumet er. Denne dynamikken er 

styrket av at både i Finland og i Norge er det ingen offentlig godkjenning av læreverkene som 

blir markedsført til og brukt av skolene.  

Resultater fra undersøkelsen i forbindelse med TIMMS 2011 viste at både elvene og lærerne i 

Norge erfarer at mye av matematikktimene går på å løse oppgaver som ligner på 

eksempeloppgavene i boken (Grønmo et al., 2012). Dette vekker spørsmålet om hvor godt 

oppgavene legger til rette for elvenes læring og forståelse av matematikk. Hvilke typer 

oppgaver finnes det i læreverkene, og gjelder det samme i Finland? Matematikklærebøker har 

en sentral rolle når det gjelder elevenes mulighet til å lære, siden lærebøker er den største 

faktoren som påvirker hva og hvordan matematikk blir presentert til elevene og hvilke 

aktiviteter og oppgaver elevene engasjerer seg med. 

 

                                                 
1
 Det engelske ordet er curriculum som kan bli oversatt som pensum eller læreplan, men mer generelt kan 

betydningen være faglig innhold, som jeg også her har brukt i tillegg til ordet pensum. 
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2.3 Typiske misoppfatninger i sannsynlighet og 

statistikk 

Sannsynlighet og statistikk er relativt unge områder i matematikk (Garfield & Ben-Zvi, 2007) 

og har rykte for å være utfordrende å lære og å undervise (Hawkins, 1992). Det finnes flere 

typiske misoppfatninger innenfor sannsynlighet og statistikk. Begreper fra sannsynlighet og 

statistikk er hyppig i brukt i media og det har blitt større krav for en grundig forståelse for å 

kunne reflektere over resultater og konklusjoner som påvirker den moderne hverdagen. 

Many studies have shown that ideas of probability and statistics are very difficult for 

students to learn and often conflict with many of their own beliefs and intuitions about 

data and chance. (Garfield & Ben-Zvi, 2007)  

Sannsynlighet, som konsept, handler om usikkerheten av fremtiden og om å kunne fastslå en 

forståelse av sjanse og tilfeldighet. Sannsynlighet deles ofte i tre kategorier: klassisk 

sannsynlighet, empirisk sannsynlighet og subjektiv sannsynlighet (Albert, 2003; Batanero, 

Henry, & Parazysz, 2005). Klassisk sannsynlighet baserer seg på at ethvert utfallsrom kan 

deles opp i en samling av like sannsynlige deler og sannsynlighet er beregnet ved å dele antall 

gunstige deler med antall mulige deler. Den empiriske eller frekvensbaserte sannsynligheten 

er bestemt ved gjentatte forsøk i samme forhold gir en fordeling av frekvens og denne 

fordelingen vil antyde sannsynlighetene for utfallene. Subjektiv sannsynlighet baserer seg på 

individuelle vurderinger ved hjelp av den beste kjennskapen til hendelsen en person har. 

Subjektive sannsynligheter brukes når det ikke er mulig å gjøre mange gjentatte forsøk eller 

det er ingen teoretisk grunnlag for å anta en uniform sannsynlighetsfordeling mellom 

utfallene. Av disse tre er den klassiske sannsynligheten dominerende i skolematematikken, 

sammen med en del empirisk sannsynlighet. 

Å lære sannsynlighet skiller seg fra mye annen matematikk ved at intuisjonen kan villede 

allerede i relativt enkle sannsynlighetsberegninger. Å komme i møte med forskjellige 

problemer i sannsynlighet kan støtte danning av intuisjon som gir riktig retning innenfor 

sannsynlighetsregning. Intuisjonen, som baserer seg på tidligere forståelse av matematiske og 

hverdagslige situasjoner, kan inneholde tanker og ideer som brukes konsekvent. 

Misoppfatninger er tanker som typisk kan være overgeneraliseringer av tidligere forståelse 

som gir feilaktig resonnering (Brekke, 2002). 
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Et eksempel (Batanero et al., 2005), som kan illustrere en feilaktig intuisjon, er hvor fire 

personer trekker lodd etter hverandre av fire mulige, og ett av loddene har premie. Hvem har 

høyest sannsynlighet for å vinne? Intuitivt kan man tenke at det kan være gunstig å plassere 

seg i en bestemt plass i rekkefølgen. En mulig tankemåte er å tenke at den første har høyest 

sannsynlighet for å vinne, fordi det kan hende at man får ikke muligheten å trekke, hvis en før 

dem allerede trekker det vinnende loddet. Hvis vi ser på beregningen av sannsynlighetene for 

å vinne for hver person i rekkefølge får vi følgende fordeling: 

𝑃(første vinner) = 
1

4
  

𝑃(andre vinner) = 𝑃(første vinner ikke) ∗ 𝑃(andre vinner) = 
3

4
∗

1

3
 = 

1

4
 

𝑃(tredje vinner) = 
3

4
∗

2

3
∗

1

2
 = 

1

4
 

𝑃(fjerde vinner)= 
3

4
∗

2

3
∗

1

2
∗

1

1
 = 

1

4
 

Beregning av sannsynligheten for den tredje og fjerde er å regne sannsynligheten for at de 

første ikke vinner multiplisert med sannsynligheten at den tredje eller fjerde vinner. Det kan 

være overraskende at alle har lik sannsynlighet for å vinne. For en som er trent med 

sannsynlighetstenkning kan man forstå at situasjonen er den samme hvis alle får tilfeldig delt 

ett av loddene, og da er det lett å forstå at hver har en fjerdedels sannsynlighet for å vinne.  

En årsak til misoppfatninger er behovet for og bruken av matematisk språk. Matematiske 

begreper kan ha en hverdagslig betydning, men kan i matematikken ha en spesifikk 

betydning. Det er behov for å kunne gjøre presise formuleringer ved fagbegreper, men 

samtidig bør det matematiske språket ikke være fjernt fra den virkelige verden og bør være 

lett forståelig (Botten, 1999). Et godt eksempel brukt i sannsynlighet er når man behandler 

sannsynligheter av flere hendelser og disse skilles med ordet «eller». Hvis man i hverdagslig 

språk spør om man har lyst på jordbær- eller bringebærsyltetøy på vaffelen, er betydningen 

ofte forstått som «enten eller» og forventet svar er ett av alternativene. I den matematiske 

forstanden er muligheten for begge deler inkludert. Dermed er det viktig for elevene å mestre 

det matematiske språket for å mestre matematikk. Nye begreper og symboler må forklares på 

en tydelig måte. Dette understreker viktigheten av refleksjon og forståelse av sammenhenger 

og begreper for å danne en korrekt forståelse av fenomener innenfor sannsynlighet og 

statistikk.  
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Av mange misoppfatninger som er identifisert ved studier, skal jeg se på to av dem i mer 

detalj; forventning av lik sannsynlighet og representativitet. Disse to bidrar til utfordringen til 

å lære både sannsynlighet og statistikk, selv om sannsynlighet ofte er i sentral fokus i studiene 

om misoppfatninger. I tillegg skal jeg nevne noen problematiske aspekter ved læring av 

statistikk. 

2.3.1 Forventning av lik sannsynlighet 

Forventning av lik sannsynlighet er en vanlig misoppfatning blant alle aldersgrupper 

(Batanero & Sanchez, 2005). Som navnet antyder, er misoppfatningen av forventning av lik 

sannsynlighet en overgeneralisering av uniforme utfallsrom til situasjoner hvor utfallene har 

ulike sannsynligheter. På 1700-tallet var Jean le Rond d’Alembert og Pierre Simon Laplace 

uenige om sannsynligheten for å få minst én krone ved to myntkast (Onstad, 2000). 

D’Alembert opererte med utfallsrommet som inkluderte to mynter, to kroner og en av hver, 

dermed hevdet han at sannsynligheten er 2 3⁄ . Derimot skilte Laplace mellom krone-mynt og 

mynt-krone, og konkluderte at sannsynligheten blir da 3 4⁄ . Begge utfallsrommene er gyldige 

men det er kun Laplace som har beskrevet et uniformt utfallsrom hvor alle hendelsene har lik 

sannsynlighet, slik at han kan regne direkte ved klassisk sannsynlighet, altså antall gunstige 

over mulige utfall. Det er essensielt for elevenes læring å møte ikke-uniforme 

sannsynlighetsfordelinger for å kunne forholde seg til dem (Onstad, 2000).  

Et annet eksempel er en oppgave som ble gitt til elever (Batanero & Sanchez, 2005). 

Spørsmålet var: Hva er mer sannsynlig (eller like sannsynlig) å trille to seksere med to 

terninger eller å trille en femmer og en sekser med to terninger. Mange svarte at å trille en 

femmer og en sekser på to terninger er like sannsynlig som å trille et par av seksere. Den 

feilaktige begrunnelsen i denne sammenhengen mange gav, var at det er like sannsynlig å 

trille en femmer som det er å få en sekser. Påstanden er sann for ett terningkast, men i dette 

tilfellet kan ikke dette brukes som begrunnelse. Denne misoppfatningen kan delvis forklares 

av en begrenset forståelse av utfallsrommet og sammensatte forsøk. I eksempelet er 

sannsynligheten for å få to seksere 𝑃(to seksere) = 1 6⁄ ∗ 1 6⁄  = 1 36⁄ , og sannsynligheten for 

å få en femmer og en sekser er 𝑃(femmer og sekser) = 2 6⁄ ∗ 1 6⁄  = 2 36⁄ , siden det første 

kastet kan være en femmer eller en sekser og den andre det tallet som mangler. Alternativt 

kan man forklare at å få en femmer og sekser inkluderer ordnede parene både fem-seks og 

seks-fem.  
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2.3.2 Representativitet 

To eksempeloppgaver ble testet av Batanero, Serrano og Garfield i 1996 (referert i Batanero 

& Sanchez, 2005) på 14- og 18-åringer. Første oppgaven viste at elevene trodde at sekvensen 

MMMMM med myntkast er mindre sannsynlig enn sekvensen MKMKK, fordi det er 

forventet å få tilnærmet likt antall mynter og kroner. Begge rekkene er like sannsynlige siden 

både mynt og krone har sannsynligheten 1 2⁄  og begge rekker har sannsynligheten (1 2⁄ )5. 

Riktige svar og begrunnelser av de eldre studentene var litt hyppigere enn fra de unge. Flere 

studenter tok feil med den andre oppgaven: Hvilket alternativ er mer sannsynlig, i et sykehus 

a) blir det født 8 eller mer gutter av de neste 10 fødslene, b) det blir født 80 eller mer gutter av 

de neste 100 fødsler, c) hendelsene er like sannsynlige? Ca. 60 % av elevene i begge 

aldersgruppene svarte at hendelsene er like sannsynlige basert på det feilaktige 

representativitetsprinsippet. 

Misoppfatningen av representativitet går ut på å anvende store talls lov på små sekvenser 

(Onstad, 2000). Det er riktig at antall krone og mynt i et stort antall forsøk blir tilnærmet lik, 

men hver ordnet rekke av like sannsynlige utfall med samme lengde er like sannsynlige.  

En misoppfatning som har representativitet som grunnleggende feiltenkning er «gambler’s 

fallacy». Dette er misoppfatningen av å forvente at sannsynligheten endres for følgende utfall, 

i et gjentatt forsøk med mange etterfølgende like utfall, selv om hendelsene er uavhengige 

(Handegård, 2016). For eksempel ved å tippe utfall av gjentatte myntkast, kan en tenke at med 

fire kroner etter hverandre er det på tide å få en mynt, slik at man tenker at sannsynligheten 

for mynt har økt, selv om hvert myntkast er uavhengige av hverandre. Den feilaktige 

tenkingen er at en rekke utfall bør være representativ også for små mengder. 

2.3.3 Statistikk 

Statistikk som tema gir elevene lignende utfordringer som sannsynlighet. En del 

misoppfatninger er felles for statistikk og sannsynlighet, hvor elvene har en umoden 

tankemåte eller forståelse. Blant annet er forventning av lik sannsynlighet, «gambler’s 

fallacy» og representativitet noen vanlige feilaktige tankemåter som hindrer elevenes læring 

av statistikk (Garfield & Ben-Zvi, 2007; Zieffler et al., 2008). Disse misoppfatningene preger 

elevene i alle aldersgrupper og er vanskelige å forandre. Det er behov for en god forståelse av 



12 

 

den empiriske sannsynligheten for å kunne reflektere over mer avanserte statistiske begreper 

(Albert, 2003). 

Garfield og Ben-Zvi (2007) fokuserer på tre utfordrende men sentrale begreper i statistikk: 

fordelinger, sentralverditendens og variabilitet. Å få en forståelse av fordelinger er et sprang 

fra å forstå individuelle verdier i sammenheng til å sammenligne disse til en enhet av data 

med sine egenskaper. En viktig overgang er å gå fra punktverdier som representerer 

individuelle målinger til en kontinuerlig fordeling eller et histogram med grupper i intervaller. 

Forståelse av å kunne observere data i forskjellige modeller og å se mønstre, er utfordrende 

for mange elever. Sentralverditendensen er et tema hvor mange elever kan finne gjennomsnitt, 

median og modus, men har ingen dypere forståelse av disse begrepene. En typisk utfordring 

er mangel av relasjonell forståelse av, for eksempel gjennomsnitt, selv om beregningen av 

gjennomsnittet er godt operasjonalisert hos elevene (Zieffler et al., 2008). I tillegg til hyppig 

mangel av dypere forståelse, klarer ikke en stor andel videregående studenter å finne 

medianen i et uordnet datasett (Zawojewski og Shougnessy 2000, referert i Garfield og Ben-

Zvi 2007). Et ensidig fokus på beregningsmetodene av, for eksempel, variasjonsbredde og 

standardavvik, kan gi en manglende forståelse av betydningen av disse målene spesielt i andre 

statistiske kontekster. 

2.4 Matematikkoppgaver 

Matematiske konsepter har tosidig natur, relasjonell og operasjonell, som tidligere presentert. 

Det å arbeide med oppgaver er en viktig del av å lære og eventuelt å mestre matematikk. 

Oppgaveregning har alltid hatt en stor plass i skolematematikken og matematikkoppgaver 

spiller en sentral rolle i elevenes læring av matematikk (Kopka & Pedersen, 2000). Gode 

matematikkoppgaver gir elevene muligheten til å lære om det nye temaet, men ikke minst å 

koble sammen ny kunnskap med det som allerede har blitt lært tidligere.  

Matematikkoppgaver kan ha flere funksjoner for å støtte elevens læring. Rutineoppgaver kan 

fremme elvenes algoritmiske ferdigheter, derimot oppgaver som ikke er knyttet til rutine kan 

bidra til elevenes økt forståelse av begreper (Zhu & Fan, 2006). For læring av fakta og 

ferdigheter fungerer rutineoppgaver utmerket, men for å lære begreper trenger man refleksjon 

og kanskje å diskutere betydning og implikasjoner av matematiske konsepter (Brekke, 2002). 
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Brekke (2002) sier at det er bedre å arbeide med et fåtall velvalgte oppgaver enn å gjøre en 

lang rekke rutineoppgaver når det gjelder dypere læring av matematiske konsepter. 

Fra elevenes perspektiv kan man se hvilken type resonnement oppgaven krever for å kunne 

løse den. Lithner (2008) deler resonnement i to hovedgrupper, imiterende og kreativ 

resonnement. Disse to er parallelle med rutine og ikke-rutine oppgaver. Oppgaver som krever 

kun imiterende resonnering kjennetegnes ved at eleven er kjent med løsningsmetoden enten 

ved å huske svaret eller en algoritme, oppskrift, for å løse oppgaven (Lithner, 2008). Derimot 

for å løse oppgaver som krever kreativ resonnering, må eleven kunne ta reflekterte valg for å 

komme frem til en løsningsmetode. At fremgangsmåten eller deler av løsningsmetoden er 

ukjent for eleven, er et kjennetegn av kreativ resonnement (Lithner, 2008). Lithner (2008) 

viser til sine tidligere studier og poengterer at skolematematikken ofte er dominert av 

oppgaver som krever kun imiterende resonering fra elevene. Dette kan gi kortsiktige gode 

resultater, men med den risikoen at de relasjonelle aspektene av matematisk forståelse ikke 

blir aktivert hos elevene. 

I lignende linjer har Solvang (1992) delt matematikkoppgaver i rutineoppgaver og problemer. 

Rutineoppgaver er definert av at algoritmen er kjent, men for problemer har elevene ingen 

algoritme for å løse oppgaven eller deler av oppgaven i utgangspunktet (Solvang, 1992). Det 

er elevenes ferdigheter og kunnskap som definerer om en oppgave de møter er et problem 

eller en rutineoppgave. Problemløsning er prosessen hvor eleven kommer frem til en metode 

for å løse oppgaven. 

Disse skillene presentert over mellom rutineoppgaver og problemer, er avhengige av elevenes 

forkunnskaper og ferdigheter for å løse oppgaver. En oppgave kan være et problem til en 

faglig svakere elev, hvor en faglig sterk elev kan behandle den samme oppgaven som en 

rutineoppgave. For en lærebokanalyse er en annen vinkling bedre egnet, nemlig å begrense 

forkunnskaper til det som er presentert i læreverket (Zhu & Fan, 2006). Dermed er en 

rutineoppgave definert ved at en algoritme, formel eller fremgangsmåte er presentert i teksten 

eller eksemplene i læreverket. Denne tilnærmingen kommer jeg til å bruke videre. Zhu og Fan 

(2006) deler problemene videre i flere underkategorier, men disse skal jeg ikke se på 

nærmere. 

Det er også mulig å se på flere aspekter av oppgaver. For eksempel kategoriserte Johnsen og 

Storaas (2015) oppgaver etter fire analyseverktøy: kognitiv domene, nivåkrav, hvor mange 
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steg og hvorvidt oppgavene var underlagt kontekst. De kognitive domenene var delt i tre 

grupper: knowing, applying and reasoning, etter TIMMS 2015 rammeverket og domenene var 

knyttet til gjøremålet i oppgavene (Johnsen & Storaas, 2015). Nivåkravene var basert på 

eksempler og regler elevene har tilgang til i forkant av oppgavene. Fire kategorier var brukt i 

vurdering av nivåkrav: memorization, procedures without connections, procedures with 

connections og doing mathematics. Av disse er de to første kategoriene rutineoppgaver, og de 

to andre er ikke-rutine oppgaver. Det tredje analyseverktøyet var å telle hvor mange 

matematiske steg man trengte i utregninger for å løse oppgaven. Konteksten til oppgavene 

baserte Johnsen og Storaas (2015) på matematiske rammeverket til PISA 2012.  

2.5 Tidligere, relevant forskning 

Spesielt fire masteroppgaver har vært til inspirasjon og gitt grunnlag til denne studien.  

Draagen og Helvig (2015) sammenlignet lærebøker i Norge og Singapore i forhold til 

mulighet av å lære derivasjon. Singapore sto frem sterkere med å støtte utvikling av elevenes 

kreativ resonnement sammenlignet med Norge (Draagen & Helvig, 2015).  

Harder (2013) undersøkte problemløsning i Norske lærebøker innenfor algebra. Hun gjorde 

en opptelling av løsningsmetodene i eksemplene i lærebøkene. Det viste seg at lærebøkene er 

lite tydelige med brukte løsningsmetodene og manglet tydelige beskrivelser av 

fremgangsmåter (Harder, 2013).  

Johnsen og Storaas (2015) sammenlignet matematikkoppgaver i en finsk og en norsk 

lærebokserie på ungdomstrinnet. De studerte læreverkene inneholdt mye trening i basale 

ferdigheter. En stor majoritet av oppgaver følger etter tidligere gitte eksempler og forklaringer 

i både finske og norske lærebøker. Prosentandelen av oppgaver som krever kun basale 

ferdigheter i de finske lærebøkene var noe lavere enn i de norske lærebøkene (Johnsen & 

Storaas, 2015). 

Handegårds (2016) studie gikk ut på å undersøke oppfatninger og misoppfatninger av elever 

på yrkesfaglig videregående i matematikk, i tillegg til løsningsstrategier elevene anvendte. 

Spesielt sannsynlighet viste seg å være et tema hvor intuisjonen er påvirket av 

misoppfatninger (Handegård, 2016). 
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2.6 Matematikk på videregående skole i Norge 

Figuren under viser fordelingen av hvilke matematikkurs blir valgt av norske elever på 

videregående skole (Utdanningsdirektoratet, 2014). Matematikkurset X er ikke med i denne 

figuren, siden den er et fordypningsfag som bygger på 1T, og velges av veldig få elever. 2T er 

også et sjelden valgt kurs. Første året på videregående velger man mellom 1P eller 1T, 

praktisk eller teoretisk matematikk og her er fordelingen ganske lik. De fleste av 1P fortsetter 

til 2P, mens 1T fordeles mellom R1 og S1. S1 bygger på 1P og R1 på 1T, men elevene har 

mulighet å velge fritt og det er mange som velger S1 etter 1T med håp om en lett og høy 

karakter i matematikk, siden mye av S1 pensum er repetisjon av 1T.  

Tallene i figuren under er basert på studiespesialiserende retning. Etter grunnskolen er 

fordelingen tilnærmet 50-50 mellom yrkesrettet og studiespesialiserende retninger i Norge. 

Denne oppgaven går ikke videre i detalj om yrkesfaglig opplæring, men har fokus på den 

studiespesialiserende retningen. 

Figur 3 - Valgfordeling av matematikkløp basert på tall av avgangselevene i 2014

 

I læreplanene er temaene sannsynlighet og statistikk fordelt mellom kursene: statistikk i 

kursene 2P, S2 og X, sannsynlighet på 1P, 1T, 2T, S1 og R1. R2 inneholder verken statistikk 

eller sannsynlighet. S2 og X inneholder en del sannsynlighet ved å beregne sannsynligheter 

ved hjelp av fordelinger, spesielt normalfordelingen. Avhengig av valg, får elevene varierende 
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mengde opplæring i sannsynlighet og statistikk. 2P er begrenset til få temaer med lav 

matematisk nivå; sentral- og spredingsmål, tabeller og diagrammer. Det er kun kursene S2 og 

X som inneholder temaet normalfordeling og det er relativt få som velger disse kursene 

(Utdanningsdirektoratet). 

Temaene sannsynlighet og statistikk er delkapitler i læreverkene i Norge og har dermed en 

udefinert tidsramme dedikert for læring av disse temaene. I tillegg er læreplanene noe 

generelle og må tolkes av lærebokforfattere for å bestemme hvilke matematiske begreper og 

teori som presenteres til elevene. To spesifikke matematiske teorier er navngitt i læreplanene, 

Bayes’ setning og hypergeometriske modeller, selv om disse allerede kunne vært inkludert 

innenfor temaene betinget sannsynlighet og binomiske modeller i sannsynlighetsregning.  

Instruks for bruk av digitale hjelpemidler i lærebøkene i Sinus-serien opptar en stor plass i 

teoridelene. Detaljerte, steg for steg, fremgangsmåter for å løse oppgaver med kalkulator er 

forklart i kapitlene. Et tydelig skille er også gjort i oppgavene, hvor det blir eksplisitt sagt at 

man skal bruke digitale hjelpemidler hvis dette er ønskelig. Prøve- og eksamenstradisjonen i 

norske videregående skoler har todelte oppgavesett, én med og én uten hjelpemidler. Dette 

kan ha bidratt til en tydelig oppdeling av oppgaver med og uten hjelpemidler.   

I den norske videregående skolen blir elever tilfeldig trukket til eksamen. Mange må ta 

eksamen i matematikk og mulige temaer er innenfor det seneste kurset som de har tatt. For 

eksempel i eksamen i matematikk kan man få temaer utelukkende fra R2 og dermed kommer 

ikke sannsynlighet og statistikk i eksamen for disse elevene. Alle elevene får en avsluttende 

karakter, standpunktkarakter, basert på heldagsprøver og andre prestasjoner. 

Sannsynlighet og statistikk som tema i den norske videregående skole har hatt en noe 

turbulent historikk. Når sannsynlighet og statistikk kom med i læreplanen hadde de fleste av 

lærerne liten kompetanse i å undervise dette siden de ikke hadde hatt sannsynlighetsregning 

og statistikk i sin utdanning. Dette har forårsaket en noe negativ innstilling til statistikk og 

sannsynlighetsregning. Siden det har mengden sannsynlighet og statistikk blitt trappet ned i 

læreplanene. 
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2.7 Matematikk på videregående skole i Finland 

Etter grunnskolen er det 55 % av elevene i Finland som fortsetter med studiespesialiserende 

videregåendeopplæring etter statistikken fra 2014 (SVT, 2014). 

Videregåendeopplæringen i Finland har en kursbasert struktur. Hvert skoleår er delt i fem like 

lange semestre, hvor et kurs har fem uketimer. Hvert semester endes i en eksamensuke med 

mulig avsluttende eksamen for hvert kurs. Videregående skole i Finland har en klassefri 

ordning, der det er mulig for elevene å velge kurs fritt, selv om mange av fagene har en 

anbefalt fullføringsrekkefølge. De fleste av fagene har en del obligatoriske kurs med mulighet 

til å velge nasjonalt bestemte eller skolespesifikke fordypende kurs i tillegg. Krav for å 

fullføre videregående skole er å fullføre minst 75 kurs hvor 47 eller 51 kurs er obligatoriske 

avhengig av valg av matematikkløp (Opetushallitus). Et eksempel av en kursplan fra 

Kulosaari videregående skole på finsk og engelsk er inkludert som vedlegg (vedlegg 1). 

I tillegg til å fullføre kursene, må elevene gjennomføre avsluttende eksamen. Elevene velger 

fagene for eksamen selv. Minste kravet er å ta eksamen i morsmål, finsk eller svensk, i tillegg 

til minst tre av følgende: matematikk, realfag, fremmed språk og finsk eller svensk, som ikke 

er morsmål. Det er vanlig å ta eksamen i alle disse i tillegg til opp til flere fremmede språk. 

Hovedsakelig er vitnemålet fra den avsluttende eksamenen tellende for opptak til høyere 

utdanning. Den avsluttende matematikkeksamen inneholder pensum fra hele 

videregåendeskolematematikk etter valg av matematikkløp (Opetushallitus, 2015). 

Matematikk er delt i to løp: kort og lang matematikk. Lang matematikk har ti og kort 

matematikk har seks obligatoriske kurs. I tillegg er det nasjonalt bestemte fordypende kurs, 

tre i lang og to i kort matematikk. Det er også mulighet for videregående skolene å tilby sine 

egne kurs hvor, for eksempel, eksamensforberedendekurs er vanlige i de fleste videregående 

skolene. Begge løpene inneholder et kurs med sannsynlighet og statistikk. Dermed er det vel 

definert ramme for hvor stor andel av videregåendematematikken inneholder sannsynlighet og 

statistikk. 

Forskjellene mellom lang og kort matematikk i sannsynlighet og statistikk er overraskende 

små i de lærebøkene jeg har studert i denne studien. Lang matematikk er litt mer utfordrende 

ved å inkludere generelle kontinuerlige fordelinger og variable, betinget sannsynlighet og de 

generelle addisjons- og produktsetningene av sannsynligheter. Bøkene i kort matematikk 
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inkluderer normalfordelingen som et tema på lik linje med bøkene i lang matematikk. I kort 

matematikk er addisjon og multiplikasjon av sannsynligheter begrenset til utelukkende og 

uavhengige hendelser.  

Læreplanen gir generelle retningslinjer til kursinnhold av sannsynlighet og statistikk. En del 

temaer er eksplisitt nevnt, men med lik linje på den norske læreplanen må lærebokforfattere 

gjøre en vurdering av hvilke temaer blir presentert i lærebøkene og dermed undervist i 

klasserommene. Finland har nylig gjennomgått et læreplanskifte. Den nye læreplanen 

implementeres trinnvis fra begynnelsen av høsten 2016. Det er få endringer i læreplanen når 

det gjelder matematikk og spesielt kursene sannsynlighet og statistikk i kort og lang 

matematikk. I den nye læreplanen er det første kurset i matematikk felles før fordelingen til 

lang og kort matematikk, og forskjellene mellom kort og lang matematikk er noe mer 

markerte. 

I den forrige læreplanen fra 2005, som lærebøkene brukt i denne studien er basert på, er 

normalfordeling og kontinuerlige fordelinger en del også i den korte matematikken. Dette er 

ikke tilfellet i den nye læreplanen. I den nye læreplanen har kort matematikk fått et nytt tema, 

regresjon og korrelasjon. Derimot er kurset om sannsynlighet og statistikk i lang matematikk 

nesten uforandret, men kurset har blitt endret til å være det tiende obligatoriske kurset 

istedenfor sjette. Dette kan medføre at integrasjon blir brukt i beregning av sannsynligheter 

fra kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, som også kan bli sett i læreboken Pyramidi som 

er basert på læreplanen fra 1993, hvor integrasjonskurset er før sannsynlighet og statistikk. 

I den nye læreplanen er bruk av digitale hjelpemidler nevnt eksplisitt som et læringsmål 

innenfor sannsynlighet og statistikk. I den generelle delen om mål i 

matematikkundervisningen blir flere digitale verktøy nevnt: dynamiske 

matematikkprogrammer, symbolske regneprogrammer, statistikkprogrammer og regneark. 

Denne addisjonen kan være følge av reform av avsluttende eksamen i matematikk. Før har 

elevene hatt mulighet å bruke lommeregner i løpet av hele eksamen, men siden våren 2016 

har eksamen blitt delt i to deler, hvor den første må leveres før kalkulator og eventuelle andre 

hjelpemidler tas i bruk i resten av oppgavene (Ylioppilastutkintolautakunta, 2016). 

Lærebøkene jeg har sett på har lite referanser til bruk av digitale hjelpemidler.  

Videregående skolene i Finland er stort sett finskspråklige, men det finnes flere 

svenskspråklige skoler i Finland, spesielt i områder i Finland som har stor andel av finske 
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elever med svensk som morsmål. Totalt er det 5,3 % av finner som har svensk som sitt 

morsmål. Av videregående skoler i Finland er 34 svenskspråklige av totalt 438 videregående 

skoler, i følge liste publisert på wikipedia som kan være noe utdatert (Wikipedia). Både de 

finsk- og svenskspråklige videregående skolene i Finland følger den samme læreplanen. 

Læreplanene og en del lærebøker er oversatt fra finsk til svensk for bruk i de svenskspråklige 

videregående skolene.  

2.8 Sammenligning av matematikk på finsk og norsk 

videregående skole 

Bruk av digitale hjelpemidler er mer markert i den norske matematikkopplæringen enn i 

Finland. I lærebøkene gjøres det et skille hvor oppgavene skal bli løst med eller uten 

hjelpemidler. I Finland er inkludering av kalkulatorbruk mer som en antagelse og dermed blir 

det ikke nevnt. Denne forskjellen kan delvis forklares av en todelt eksamen, som har vært i 

norske matematikkeksamener en lengre periode. Siden den finske eksamensformen har fått en 

tilsvarende oppdeling med krav om å løse en del av eksamen uten hjelpemidler, kan dette 

medføre til et tilsvarende, markert skille mellom oppgaver og eksempler med og uten bruk av 

hjelpemidler som i Norge. 

Læreplanene i Finland og Norge har lignende språkbruk og formuleringer. Beskrivelser av 

innhold og temaene er relativt generelle, selv om noen mer spesifikke temaer nevnes. 

Innholdet er fordelt på forskjellige måter. I Norge velger man hvilket kurs man fortsetter på 

hvert skoleår, mens i Finland velger man enten lang eller kort matematikk i begynnelsen av 

den videregående opplæringen. 

De norske elevene møter temaene sannsynlighet og statistikk flere ganger i løpet av 

videregående studier med store variasjoner avhengig av valg av kurs. For eksempel får elever 

som velger realfagsmatematikk ingen opplæring innenfor statistikk. Det er kun kursene S2 og 

X som behandler normalfordelingen. I den nye læreplanen i Finland ser man tydeligere 

paralleller for at kort matematikk tilsvarer den norske S-løpet og lang matematikk tilsvarer R-

løpet. I Norge er det en majoritet som avslutter med P2, som ikke er en tilsvarende 

valgmulighet i den finske videregående skolen. Basert på denne observasjonen kan man tenke 

at den gjennomsnittlige matematikkompetansen blant finske elever er høyere enn de norske 

ved avsluttet videregående opplæring. 
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Det er tegn til spiralprinsippet i norsk videregående opplæring, hvor temaer tas opp årlig for å 

vedlikeholde kunnskapene og gå litt videre hver gang (Botten, 1999). Botten (1999) påpeker 

at dette kan føre til en overfladisk kunnskap med lite progresjon. Et alternativ til 

spiralprinsippet, som tydelig er modell i den finske videregående skole, er å fokusere på ett 

tema om gangen i en lengre periode. For denne modellen er det viktigere å fokusere mer på 

forståelse og mindre på rutineoppgaver (Botten, 1999). 
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3 Metode 

3.1 Metodebeskrivelse 

Denne oppgaven benytter seg av mixed methods, altså bruk av både kvalitative og kvantitative 

aspekter for å belyse problemstillingen i bredde og dybde. Siden materialet brukt i denne 

studien er skriftlig, nemlig lærebøker, er det snakk om dokumentanalyse. Dokumentanalyse 

gir en mulighet til å se på konkrete temaer presentert i bøkene. Dokumentanalyse av 

lærebøker gir en begrenset forståelse av kontekst, interaksjon mellom elev og lærer og 

læringssituasjon (Cohen, Manion, & Morrison, 2011), men som et ledd i elevenes 

læringsprosess kan analyse av lærebøker gi en tydelig indikasjon av nasjonale forskjeller. 

I utgangspunktet tok jeg for meg den kvalitative metode som analysemetode for oppgaven. 

Hensikten var å gå i dybde i materialet og analysere tekstene i lærebøkene ved en iterativ 

prosess, som gjennomgår materialet i flere nivåer (Bowen, 2009); en mer overfladisk, oversikt 

gjennomgang, gransking av innhold, forklaringer, eksempler og oppgaver, og et mer detaljert 

fokus på områder hvor tydelige forskjeller blir identifisert. Tidlig i prosessen ble jeg 

oppmerksom på forskjellene i oppgaveprogresjon og variasjon i oppgavene sammenlignet 

med den presenterte matematiske teorien og eksempeloppgavene i læreverkene. Dette gav et 

behov for en mer kvantitativ tilnærming i tillegg til den kvalitative for å få håndterlige 

resultater for sammenligning. Oppgavekategoriseringen er et resultat av dette behovet. 

Dermed var det naturlig å ha en kvalitativ tilnærmelse til presentasjon av utvalgte oppgaver 

og temaer, innenfor sannsynlighet og statistikk, i tillegg til en kvantitativ tilnærming for 

sammenligning av oppgaver. 

Analysen har et tofoldig fokus; rettelegging for elevenes læring av sannsynlighet og statistikk, 

i tillegg til en sammenligning mellom landene. 

3.2 Utvalg 

Av de norske bokseriene i matematikk på videregående skole valgte jeg å se på Sinus-serien, 

som er, hvis ikke den vanligste, en av de mest brukte seriene på videregående skoler i Norge. 

For den kvantitative delen tar jeg for meg de vanligste matematikkursene innenfor 

studiespesialiserende retning med innhold i sannsynlighet og statistikk, 1T, 1P, 2P, S1, S2 og 
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R1. Jeg valgte ikke å se på lærebøkene i kursene 2T og X, siden disse kursene er sjeldne. 

Listen under med bøker fra Cappelen Damm er også referert som Sinus-serien i denne 

studien. To bokserier fra Finland er brukt i den kvantitative analysen, Otava og 

WSOY/Sanoma Pro, én i kort og én i lang matematikk fra begge bokforlagene. Å se på flere 

av de norske og finske seriene, kunne være en naturlig utvidelse av denne studien. Ved kun å 

se på en bokserie kan gi et begrenset inntrykk av norske matematikklærebøker, men ut av 

praktiske grunner kunne jeg ikke ta med mer enn jeg har kapasitet å behandle i denne 

masteroppgaven. Samme kan sies av de finske lærebøkene, selv om der har jeg to forskjellige 

bokforlag representert. På grunn av disse begrensingene vil den resulterende statistikken i den 

kvantitative delen kun gi veiledende resultater. Et større utvalg ville øke validiteten av 

resultatene. 

Med tanke på den kvalitative sammenligningen kommer jeg til å bruke de overnevnte 

lærebøkene i tillegg til en eldre, finsk lærebok, Pyramidi, og en finlandssvensk lærebok, 

Ellips. Ellips er oversatt til svensk fra en nyere versjon av Pyramidi enn boken jeg har brukt i 

denne studien. 

Lærebøkene som er brukt i denne studien: 

- Cappelen Damms Sinus 1P Grunnbok (Oldervoll, Orskaug, Vaaje, & Hanisch, 2006), 

heretter omtalt som Sinus 1P 

- Cappelen Damms Sinus 2P (Oldervoll, Orskaug, Vaaje, & Hanisch, 2007), heretter 

omtalt som Sinus 2P 

- Cappelen Damms Sinus 1T (Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Hanisch, & Hals, 2009), 

heretter omtalt som Sinus 1T 

- Cappelen Damms Sinus R1 Grunnbok (Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Hanisch, & Hals, 

2007), heretter omtalt som Sinus R1 

- Cappelen Damms Sinus S1 (Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Hanisch, & Hals, 2013), 

heretter omtalt som Sinus S1 

- Cappelen Damms Sinus S2 (Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Hanisch, & Hals, 2008), 

heretter omtalt som Sinus S2 
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- Otavas Variaabeli 5, Tilastot ja todennäköisyys (Hautajärvi, Ottelin, & Wallin-

Jaakkola, 2004), heretter omtalt som Variaabeli 5 

- Otavas Laudatur 6, Todennäköisyys ja tilastot (Hautajärvi, Ottelin, & Wallin-

Jaakkola, 2006), heretter omtalt som Laudatur 6 

- WSOY/Sanoma Pros Lyhyt matikka 5, Tilastot ja todennäköisyys (Aalto, Kangasaho, 

Kylliäinen, Metiäinen, & Mäkinen, 2014), heretter omtalt som Lyhyt matikka 5 

- WSOYs Pitkä matematiikka 6, Todennäköisyys ja tilastot (Kangasaho, Mäkinen, 

Oikkonen, Paasonen, Salmela, & Tahvanainen, 2009), heretter omtalt som Pitkä 

matematiikka 6 

- Tammis Pyramidi 4 (Kontkanen, Lehtonen, Luosto, Nurmi, & Nurmiainen, 2000), 

heretter omtalt som Pryamidi 

- Schildts & Sederströms Ellips 6, Sannolikhet och statistik (Kontkanen, Lehtonen, 

Luosto, & Westermark, 2006), heretter omtalt som Ellips 

3.3 Kvalitativ analyse 

Formålet av den kvalitative analyseprosessen, som nevnt, var å gå i dybde i interessante 

eksempler, oppgaver, teori og forklaringer som kommer frem av gjennomlesningen av 

lærebøkene. Fokuset var å finne forskjeller mellom lærebøker og land. Delvis som 

utgangspunkt brukte jeg forskjellene og likhetene i læreplanene for å finne temaer for nøyere 

granskning. Den kvantitative analysen krevde en grundig gjennomgang av gitt teori og alle 

oppgavene i lærebøkene. Dette gav meg en god forståelse av innholdet i lærebøkene og 

muligheten til å notere interessante deler av lærebøkene for videre analyse. 

Et formål er å gjøre en sammenligning av forklaringer av teori i spesifikke temaer som var 

felles. Spesielt interessant er hvordan bøkene presenterer hva sannsynlighet er. Spørsmål for å 

gi fokus er: Hvor presise eller tvetydige formuleringer blir brukt? Hva blir sagt? Hva blir ikke 

sagt? 

Disse spørsmålene kan også bli knyttet til hvilken grad bøkene behandler typiske 

misoppfatninger og i hvilken grad er det er mulighet til å misforstå og danne misoppfatninger.  
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Noen flere spørsmål som både den kvalitative og kvantitative analysen skal prøve å besvare 

er: Hvor godt støtter lærebøkene elevenes læring av sannsynlighet og statistikk? Støtter 

lærebøkene objekt og prosess tenking av matematiske konsepter? Setter lærebøkene elevene i 

en mottakende eller deltakende rolle?  

En viktig del av den kvalitative analysen er å presentere oppgaver som kan gi en indikasjon av 

matematisk nivå av oppgaver og eksempler, siden dette ikke kommer godt frem i den 

kvantitative analysen. Kompleksiteten av presentasjon av temaer og øvingsoppgaver blir 

illustrert ved et utvalg av oppgaver og teoribiter. 

Finske oppgaver og teori blir presentert i denne oppgaven på norsk. Jeg bruker anførselstegn 

for å markere at sitatene er fra finske læreverk. Jeg har oversatt med hensikt å bevare 

betydningen av finske tekstene i så stor grad som mulig. 

3.4 Kvantitativ analyse 

Den kvantitative analysen har fokus i øvingsoppgavene gitt i læreverkene. Til hvilken grad 

må elevene forholde seg til gitte eksempler og teori og til hvilken grad må teorien brukes i 

andre sammenhenger og oppgavetyper? Jeg ønsker å finne ut om det er forskjell, og i hvilken 

grad, mellom fordeling av de norske og finske lærebøkenes oppgavetyper. 

Fordi denne oppgaven ikke inkluderer elevers faktiske møter med oppgavene, må oppgavene 

ses i lys av lærebokens innhold. Definisjonene av problem og rutineoppgaver, som presentert 

i teoridelen, er subjektive, avhengige av elevens kunnskap og ferdigheter (Solvang, 1992). En 

mer objektiv tilnærming er å anta at kunnskapene og ferdighetene er definert av hva er 

presentert i teoridelene og eksempeloppgavene i kapitlene i matematikklærebøkene. Ved dette 

kan vi se hvordan boken legger frem oppgavene og progresjon i oppgavesettene. Vi kan finne 

ut om oppgavene krever imiterende eller kreativ resonering i forhold til innhold av teori og 

eksempler bøkene gir som grunnlag for å løse oppgavene. 

Kategoriseringen har fokus på å måle oppgavenes avstand til presentert teori og gitte 

eksempler i delkapitlene innenfor sannsynlighet og statistikk. Dermed er kun oppgavene 

knyttet til spesifikke delkapitler tatt i betraktning i denne analysen. Analysen er en opptelling 

av oppgavetyper i hver av de fire kategoriene. Oppgavekategoriene er som følger: 
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Kategori a: Oppgaven følger etter gitte eksempeloppgavene i delkapitlet. Det er nok å 

bytte tall i regnestykket eller bruke gitte formler direkte.  

Kategori b: Oppgaven bruker teori fra delkapitlet uten å følge gitte 

eksempeloppgavene direkte. Løsningen krever mer enn bytting av tall i regnestykket.  

Kategori c: Oppgaven bruker matematisk teori i sannsynlighet og statistikk som ikke 

er presentert i delkapitlet i eksempeloppgavene eller forklart i teoridelen. 

Kategori d: Oppgaven bruker matematisk teori utenfor sannsynlighet og statistikk 

som ikke er representert i teori eller eksempeloppgavene.  

Matematisk innhold definerer grensene av kategoriene. Kategori a krever at elevene kan 

identifisere at oppgaven følger et av de gitte eksemplene i delkapittelet. Alternativt blir en 

oppgave kategorisert i kategori a, hvis oppgaven bruker gitte matematiske formler direkte. 

Disse oppgavene er rutineoppgaver som løses ved imiterende resonering. Jeg forventer at en 

del av oppgavene i hver delkapittel er av kategori a, siden disse er letteste for elevene å få til 

og dette gir mulighet for elevene å bli kjent med regnemetoder ved hjelp av den nye teorien 

som er presentert sammen med eksemplene.  

Ved å utfordre elevene å bruke den nye teorien i andre sammenhenger eller vinklinger, kan 

oppgaver fra de andre kategoriene støtte elevens forståelse av begreper og sammenhenger. 

Kategoriene b, c og d krever kreativ resonnering for å bli løst, siden boken ikke legger frem 

en løsningsmetode for å løse oppgaven. Kategori b inneholder oppgaver som er begrenset til 

teorien fra delkapittelet, men fremgangsmåten eller tilnærmingen er annerledes fra 

eksemplene. Kategoriene c og d inneholder elementer av matematisk innhold utenfor 

delkapittelet. Kategori c inkluderer teori innenfor sannsynlighet og statistikk som har blitt 

gjennomgått tidligere i boken eller som ikke har blitt gjennomgått i boken til nå eller i det 

heletatt. Dette kan potensielt knytte begreper sammen innenfor sannsynlighet og statistikk. 

Kategori d inneholder matematisk teori utenfor sannsynlighet og statistikk, som ikke er 

elementært. Etter min betraktning er bruk av de fire regneartene og enkel algebra elementært 

og disse kvalifiserer ikke for kategori d. Illustrerende eksempler av kategoriene og grensene 

mellom kategoriene er presentert i resultatdelen av denne oppgaven. 

Kategoriseringen gir ikke mulighet for å sammenligne vanskelighetsgrad av oppgavene 

mellom læreverkene, siden kategoriene er knyttet til teori og eksempler i hvert delkapittel. 
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Selv om kategori a i prinsippet inneholder de letteste oppgavene, siden det er nok å følge 

eksemplene eller direkte bruke gitte formler, kan også kategori a inneholde kompliserte 

oppgaver og de følgende kategoriene er heller ikke i en vanskelighetsrekkefølge. Kategoriene 

er kun et mål på grad av matematisk innhold i forhold til presentert teori og 

eksempeloppgaver i hver delkapittel. Dermed er det gjort et skille mellom rutineoppgaver og 

ikke-rutineoppgaver. Kategoriseringen gir et svakt grunnlag til å sammenligne 

vanskelighetsgrad mellom læreverkene, siden en del av oppgavene i en lærebok kunne bli 

kategorisert i en annen kategori hvis oppgaven var i en annen bok. Dette er knyttet til 

varierende nivå av eksemplene og teori, og varierende mengde eksempeloppgaver lærebøkene 

presenterer. Eksempler om slike tilfeller er også inkludert i resultatdelen. Målet med 

kategoriseringen er å finne ut hvilken grad av forståelse læreverkene forventer fra elevene; er 

forventningen at elevene klarer å bruke teorien direkte ved hjelp av eksemplene eller skal 

elevene kunne bruke teorien ved å anvende den i andre sammenhenger og inkludere annet 

matematisk innhold.  

Figur 4 - Matematisk innhold i kategoriene 

 

Figuren over illustrerer det matematiske innholdet i oppgavekategoriene. Oppgavene i 

kategori a inneholder kun fremgangsmåtene av eksempeloppgavene og direkte bruk av 

formlene av delkapitlet, men oppgavene i de etterfølgende kategoriene bruker og kan 

inneholde alt av de indre kategoriene, men krever bredere forståelse av sammenhenger 

mellom matematiske temaer.  

Jeg valgte å gjøre opptellingen på følgende måte: Hver oppgave med deloppgaver teller som 

én oppgave hvis alle deloppgavene er i samme kategori. Hvis deloppgaver faller i forskjellige 

kategorier, teller hver deloppgave med forskjellig kategori som én oppgave. Altså, hvis det er 

mange deloppgaver i en oppgave som er i samme kategori, teller oppgaven kun én gang. Hvis, 
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for eksempel, deloppgavene 1) og 2) er i kategori a, men deloppgave 3) er i kategori b, vil 

denne oppgaven telle én gang i kategori a og én gang i kategori b som det ville være to 

oppgaver. I denne opptellingen har jeg sett hver oppgave for seg sammenlignet med teorien 

og eksemplene i motsetning til måten Draagen og Helvig (2015) benyttet seg ved å inkludere 

forrige øvingsoppgaver og tidligere kapitler som kjent materiale. Dette vil si at det er kun 

delkapitlet oppgaven er knyttet til som er sammenlignet til øvingsoppgavene i min opptelling. 

Det vil si at hvis en oppgave ville bli kategorisert i kategori b og det følger en forholdsvis lik 

oppgave, blir den også kategorisert som b i motsetning til Draagen og Helvig (2015), som 

ville kategorisert oppgaven i tilsvarende kategori a. 

Alternativt kunne man telle hver deloppgave som én oppgave, men dette ville gi større vekt på 

de enkleste øvingsoppgavene, for eksempel regn ut binomialkoeffisientene eller fakultet, hvor 

det er vanlig å ha mange deloppgaver med imiterende resonnement. Et annet alternativ ville 

være å telle hver oppgave, uansett antall deloppgaver, som én oppgave etter den kategorien 

som de fleste eller den vanskeligste deloppgaven er. Dette igjen kunne vært mulig, men mest 

naturlig for oppgavene innenfor sannsynlighet og statistikk, etter min betraktning, var å telle 

slik jeg valgte å telle. De fleste oppgavene i sannsynlighet og statistikk er tekstoppgaver med 

ingen eller få deloppgaver og dette bidro til mitt valg av opptellingsmåte. 

En stor del av kategoriseringsarbeidet gjorde jeg med penn og papir for lettere å kunne gjøre 

notater om spesielt interessante oppgaver og forklaringer jeg kom i møte med. Som vedlegg 

(vedlegg 2) er et eksempel av fylt kategoriseringsark med notater. Spesielt interessant ved å 

gjøre grunnleggende arbeid på denne måten var å kunne senere identifisere oppgaver som var 

grensetilfeller, ved at det ble markert hvilke oppgaver jeg byttet mening om etter nøyere 

granskning. Videre førte jeg resultatene på regneark for en lett opptelling og formulering av 

figurer fra samlet data. 
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4 Resultater 

4.1 Resultater av den kvalitative analysen 

I denne seksjonen presenterer jeg en del interessante oppgaver, eksempler, samt presentasjon 

av teori og forklaringer fra lærebøkene. Disse bidrar til sammenligningen mellom landene og 

elevenes læringsmuligheter av sannsynlighet og statistikk. Et viktig aspekt jeg ønsker å 

illustrere med utvalgte eksempler er forskjellen i vanskelighetsgrad og variasjon av oppgaver, 

som ikke kommer like tydelig frem i den kvantitative undersøkelsen i mitt arbeid.  

4.1.1 Hva er sannsynlighet? 

En av de største forskjellene mellom de finske og norske lærebøkene er hvordan 

sannsynlighet blir beskrevet og forklart. Sinus-serien bruker lite plass i bøkene til å forklare 

hva sannsynlighet er, derimot tar alle de finske lærebøkene for seg tre aspekter om 

sannsynlighet: klassisk, statistisk og geometrisk sannsynlighet. Klassisk sannsynlighet er 

basert på uniforme utfallsrom og sannsynlighet beregnes ved gunstige over mulige. Statistisk 

sannsynlighet baserer seg på målinger, forsøk og statistisk datamateriale. Geometrisk 

sannsynlighet behandler geometriske betraktninger i sannsynlighetsregning og blir beskrevet 

mer i detalj i senere avsnitt. 

Sinus 1T og 1P er nesten identiske med hvordan sannsynlighet blir beskrevet. Først viser man 

at med mange myntkast blir frekvensene mellom krone og mynt tilnærmet like. Den relative 

frekvensen nærmer seg 50 % for både mynt og krone og dette er måten å finne 

sannsynligheter på. Denne tilnærmingen kan bli kalt statistisk, empirisk eller frekventistisk 

sannsynlighet. Dette synet på sannsynlighet brukes videre, i Sinus 1T og 1P, ved et forsøk 

med å kaste en tegnestift og se hvor ofte tegnestiften ender med spissen opp. Disse to er 

identiske i Sinus 1T og 1P, som i figuren på neste side. Dette er et godt eksempel på en ikke-

uniform fordeling. 
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Figur 5 - Kaste tegnestift, avsnitt fra Sinus 1T s. 239 

 

Som vi ser fra tabellen, er forsøket gjort ti tusen ganger for å gi et estimat for sannsynligheten. 

Boken legger frem et spørsmål om nøyaktigheten ved denne metoden, men svarer spørsmålet 

selv med en noe vag forklaring istedenfor å invitere elevene og læreren til diskusjon om 

temaet. For å styrke det statistiske synet introduserer både 1T og 1P simulering som en måte å 

finne sannsynligheter i neste eksempel. Eksempelet går ut på å finne sannsynligheten for å få 

to gutter og en jente i en trebarnsfamilie ved å simulere situasjonen med tre myntkast. 

Resulterende tabell med konklusjon er i neste figuren. 

  



30 

 

Figur 6 - Kaste baby, avsnitt fra Sinus 1P, s. 203 

 

Med en humoristisk illustrasjon og tabell med opp til titusen forsøk finner vi sannsynligheten 

for hendelsen. Dette eksempelet kunne være interessant å bruke videre for å vise at 

sannsynligheten kan finnes ut ved regning. Sinus 1P gjør ikke dette i det hele tatt. Sinus 1T 

beregner sannsynligheten for å få to kroner og en mynt i tre kest i delkapittel 9.7, altså seks 

delkapitler senere, uten å vise sammenheng mellom disse to fremkomstene av denne 

oppgaven.  

Sinus 1T og 1P fortsetter videre ved å introdusere sannsynlighetsmodeller og hvordan man 

regner med modeller med uniformsannsynlighet. Begrepet klassisk sannsynlighet brukes ikke, 

men utregningene er videre basert på uniforme utfallsrom og ved gunstige over mulige utfall. 

Delkapitlene i Sinus S1 og R1 behandler sannsynlighetsregning uten noe forsøk på å forklare 

hva sannsynlighet er. Det er underforstått at elevene er kjent med hva sannsynlighet er og har 

tilegnet kunnskapen fra kursene 1T eller 1P. I bøkene Sinus S1 og R1finner vi setningen «På 

vg1 lærte vi…» som begrunnelsen for en del teori som ikke gjentas i disse bøkene. Fokuset er 

tilsynelatende på nye regneregler. 

Sinus-serien har generelt lite diskusjon og gir nesten ingen referanser til historien av 

sannsynlighetsregning. Selv om Pascals trekant er et tema, blir Pascal ikke presentert som en 

person. Det kan være utfordrende for en elev å få en grundig og reflektert forståelse av hva 

sannsynlighet er basert på bokens innhold. Det ser ut at fokuset er på å gi elevene redskaper 

for å kunne gjøre utregninger ved noen eksempler og regneregler. Få setninger er brukt for å 

begrunne teori.  
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Derimot inkluderer alle de finske lærebøkene i denne studien tre aspekter om sannsynlighet 

som nevnt tidligere, nemlig klassisk, statistisk og geometrisk sannsynlighet. Det er variasjoner 

i hvilken rekkefølge disse tre er presentert. Lyhyt matikka 5 begynner med klassisk 

sannsynlighet, med tydelig begrunnelse av krav om like sannsynlige elementærhendelser for å 

kunne regne sannsynligheter ved antall gunstige over mulige hendelser. Videre i neste 

delkapittel drøftes sammenhengen mellom klassisk og statistisk sannsynlighet. «Det finnes 

tilfeller hvor man har ingen symmetrisk eller teoretisk grunnlag for å anta uniform fordeling 

av sannsynlighet av elementærhendelser, da kan man undersøke sannsynligheten ved forsøk 

eller statistikk» (s.12 i Lyhyt matikka 5). I tillegg forklares det at man kan bruke forsøk for å 

bekrefte antagelser man har gjort på symmetriske grunnlag, siden ved flere gjentatte forsøk 

bør sannsynlighetene bli tilnærmet lik de klassiske sannsynlighetene. I Lyhyt matikka 5 blir 

geometrisk sannsynlighet presentert ved eksempelet under. Oppgaven på norsk: «Ringene i 

blinken har radiene 10 cm, 20 cm og 30 cm. Pilen treffer blinken i et tilfeldig punkt, slik at 

alle punktene er like sannsynlige. Hva er sannsynligheten for å få a) 5 b) 1 poeng?» 

Figur 7 - Eksempeloppgave i geometrisk sannsynlighet, Lyhyt matikka 5 s. 23 

 

Oppgaven blir ikke løst i boken, men resonnement i boken er som følger (s.23, Lyhyt matikka 

5): «Elementærhendelser er punktene i blinken. Det finnes uendelig mange punkter i en 

overflate. Istedenfor å telle elementærhendelser regner vi andelen av gunstig areal til mulig 

areal. Denne andelen er sannsynligheten for å få ønsket resultat.»  

Deretter følger en generell formulering av geometrisk sannsynlighet (s.23, Lyhyt matikka 5): 

«Vi antar at elementærhendelsene av et tilfeldig forsøk er en gruppe punkter av en geometrisk 
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definert mengde, for eksempel punkter i et areal eller intervall, og alle punktene er like 

sannsynlige. Da finner vi sannsynligheten for en hendelse A ved  

𝑃(A) =
mål på mengden av gunstige hendelser for A

mål på mengden av mulige hendelser
.» 

Avhengig av situasjonen kan mål være for eksempel lengde, areal, volum eller størrelse på en 

vinkel. En del eksempler er gitt i senere delkapittel (4.1.6) for å illustrere innholdet av 

geometrisk sannsynlighet. Geometrisk sannsynlighet gir en lett overgang til kontinuerlige 

fordelinger siden utfallsrommene i geometrisk sannsynlighet er kontinuerlige. 

Laudatur 6 begynner kurset med statistikk og dermed overgangen til sannsynlighet gjøres 

naturlig først ved å se på statistisk sannsynlighet. Klassisk og geometrisk sannsynlighet følger 

og er diskutert i forhold til statistisk sannsynlighet.  

I tillegg til at de tre aspektene av sannsynlighet er presentert i de finske matematikkbøkene, 

har en del av bøkene (Laudatur 6, Variaabeli 5, Ellips 6, Pyramidi) presentert et glimt av 

sannsynlighetsregningens historie. For eksempel fortelles det i Laudatur 6 om astragaluser fra 

Hellas, Roma og Egypt som ble brukt som terninger, i tillegg til sentrale personer som var del 

av å skape grunnlaget til sannsynlighetsregningen. Korrespondansen på 1600-tallet mellom 

Chevalier de Méré, Blaise Pascal og Pierre de Fermat er nevnt som et utgangspunkt til 

matematiseringen av sannsynlighet og tilfeldighet. Russeren A.N. Kolmogorov la i 1933 frem 

aksiomene til sannsynlighetsregning. I tillegg til sentrale personer i utviklingen av 

sannsynlighetsregning, drøftes problematikken av å prøve å få kontroll over tilfeldige 

hendelser. Tilfeldighet var tenkt å være en gudommelig påvirkningsmåte i verden og dermed 

var det et religiøst eller filosofisk hinder for å prøve å matematisere sannsynlighet (Laudatur 

6). Disse historiske betraktningene kan bidra til en dypere forståelse av sannsynlighet og 

statistikk.  

4.1.2 Misoppfatninger 

Introduksjonen til sannsynlighet i Sinus 1T og 1P er like, som nevnt tidligere. Tilnærmingen 

som blir brukt for å forklare sannsynlighet starter med å avkrefte forventingen om lik 

sannsynlighet. Dette gjøres ved å ta for seg sannsynligheten for en kastet tegnestift som lander 

med spissen opp eller ned. I eksempelet er ikke sannsynlighetene like og dette er et godt 

eksempel på en ikke-uniform sannsynlighetsfordeling. Men det følgende eksempelet, med 
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simulering av trebarnsfamilier, antas det i Sinus at det er lik sannsynlighet for å få jente og 

gutt uten videre betraktninger om sannheten til denne antakelsen. Videre står det: «Det er 

svært arbeidskrevende å utføre slike forsøk hvis vi vil finne sannsynligheten med mange 

riktige desimaler. Vi bruker derfor lommeregneren…» (Sinus 1T, s.240). Underliggende 

forståelse er at med mange nok forsøk tilnærmer vi oss et tall, uten å nevne at dette tallet er 

basert på antakelsen av lik sannsynlighet. 

Sinus 1P tar for seg eksempelet som ble presentert i teoridelen 2.3.1, sannsynlighet for å få en 

femmer og en sekser med to terningkast. I delkapittelet om produkt av sannsynligheter i Sinus 

1P, skilles det mellom to måter å få en femmer og sekser på, nemlig at rekkefølgen må tas i 

betraktning. Det er mulig å få en femmer og en sekser på to måter, først en femmer og så en 

sekser eller først en sekser og så en femmer. Dette kan bidra til en bedre forståelse av 

sannsynlighet. 

Nesten tilsvarende presenterer Lyhyt matikka 5 sannsynligheten for å få summen åtte med to 

terninger. En mulig tolkning av utfallsrommet er listen av summene, altså tallene fra to til 

tolv, men dette gir ikke et uniformt utfallsrom som også sies tydelig i boken. For å kunne telle 

gunstige over mulige, må man operere i uniforme utfallsrom og dermed hvis vi ser på ordnede 

par av terningkast, kan man telle hvor mange av kastene gir summen åtte med to kast. Figuren 

under viser hvordan Lyhyt matikka 5 illustrerer muligheten å organisere utfallene i en lett 

håndterlig tabell. Her skiller man mellom terningene ved å ha en svart (musta) og en hvit 

(valkoinen) terning (noppa) for å tydeliggjøre ordnede utfall. 

Figur 8 - Summen åtte med to terninger, Lyhyt matikka 5 s. 18 

 

Et eksempel som kan gi muligheten for en samtale om forventning av lik sannsynlighet er 

Monty Halls problem som blir presentert i Laudatur 6. Dette problemet ble presentert i et TV-

show hvor en deltager fikk velge én av tre dører. Bak én av dørene var det en bil, mens det var 
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en geit bak de to andre. Etter valg av dør åpnet verten en av de dørene som hadde en geit bak 

seg av de to dørene som ikke hadde blitt valgt i utgangspunktet. Deretter fikk deltakeren 

muligheten å bytte til den siste døren. Problemet er å vurdere om det er lurt å bytte? Laudatur 

6 presenterer problemet uten løsning, men her ligger det en felle av forventning av lik 

sannsynlighet. Det er vanlig å tenke på den feilaktige måten at etter at verten åpner en dør er 

sannsynligheten like stor for å vinne mellom de to gjenværende dørene. Da ville konklusjonen 

være at det er ingen nytte av å bytte. Men sannsynlighetene er ikke like for disse to dørene. 

Man får en doblet sannsynlighet for å vinne hvis man bytter.  

Figur 9 - Monty Halls problem 

 

En enkel løsning til problemet er å se på valg av dør nummer en. Sannsynligheten at bilen er 

bak den første døren er 1 3⁄ , siden det er tre dører og vi har ingen annen informasjon. Da er 

sannsynligheten at bilen er bak de to andre dørene 2 3⁄ . Når verten åpner en dør med en geit i, 

forandres ikke disse initiale sannsynlighetene, og dermed er det 2 3⁄  sannsynlighet for å finne 

bilen ved å bytte dør. Situasjonen er helt tilsvarende hvis det initiale valget ville være en av de 

andre dørene. Dette eksempelet gir en ypperlig mulighet for en samtale om forventning av lik 

sannsynlighet, men krever en høy kompetanse av læreren for å kunne drøfte problemstillingen 

i Monty Halls problem med elevene. 

Representativitet er en misoppfatning som kommer frem i de finske lærebøkene i flere 

tilfeller. I Sinus-serien fant jeg ingen oppgave, teori eller eksempel som tydelig åpnet for 

diskusjon av denne problematikken like direkte som de finske lærebøkene. Kanskje det 

tydeligste forsøket for å avklare misoppfatningen av representativitet er i Lyhyt matikka 5 

(s.30) i delkapittel om uavhengige hendelser. Der står det at: «Vi vet at tidligere kast med 

mynt eller terning ikke påvirker sannsynligheten for følgende kast, men uansett er det vanlig å 



35 

 

tenke annerledes. En gambler kan tenke at siden det har vært fire kroner etter hverandre, er 

det nå på tide at det blir en mynt. Eller en som skal reise med fly kan tenke at siden det var en 

stor flyulykke forrige uke, er det nå mindre sannsynlighet at det skjer igjen siden slike ulykker 

er så sjeldne. Men det kan like godt bli en femte krone eller en ulykke kan skje igjen.» Dette 

forklarer misoppfatningen av «gambler’s fallacy». 

Et annet eksempel som kan bidra til en forståelse som unngår misoppfatningen av 

representativitet er en oppgave som er i både Lyhyt matikka 5 og Pitkä matematikka 6. 

Oppgaven på norsk: 

Når man kaster en mynt, hva er sannsynligheten for at man får krone? Tenk videre på 

hvilke av følgende påstandene er riktige. a) Når man kaster mynt blir hver annen en 

krone. b) Når man kaster mynt to ganger, så blir én av den krone. c) Når man kaster 

hundre ganger, får man 50 kroner. d) Når man kaster flere hundre ganger, blir 

resultatet ca. 50 % kroner. 

Denne oppgaven åpner for diskusjon eller tenkning av hva sannsynlighet er og hvordan 

representativitet spiller inn i bildet. Deloppgavene a), b) og c) over kan tolkes å bekrefte 

forståelsen av at man kan ikke generalisere store talls lov til små antall utfall. En annen 

oppgave fra Laudatur 6 som inviterer til en diskusjon om representativitet er et eksempel fra 

sannsynlighetsregningens historie. Utregningen kan gjøres ved anvendelse av formel for 

binomiske forsøk. Laudatur 6, Oppgave 238:  

Finn svaret til dette problemet fra sannsynlighetsregningens historie, som ble 

presentert til Isaac Newton av Samuel Pepys i 1693: Hva er mer sannsynlig, å få minst 

én sekser med seks terningkast eller å få minst to seksere ved tolv terningkast? 

Svaret kan tenkes å være lik for begge tilfellene. Denne feilaktige intuisjonen kan forklares 

ved misoppfatningen av representativitet eller forventing av lik sannsynlighet. På tilsvarende 

måte som oppgaven over kan bruken av store talls lov i små antall utfall gi feilaktige 

slutninger. Det er ikke sikkert å få en sekser i seks terningkast selv om forventningsverdien er 

én sekser i seks terningkast. Forventningsverdien for antall seksere i tolv ternings kast er to, 

men sannsynlighetene for disse to tilfellene må regnes ut for å finne ut hvilken er mer 

sannsynlig. Alternativt kan man tenke at sannsynlighetene bør være like siden forholdet 

mellom kast og minst antall av ønskede seksere er like. Men sannsynlighetene blir ikke like. 
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Å få minst én sekser med seks kast tilsvarer den komplementære hendelsen av å få ingen 

seksere i seks kast, og tilsvarende minst to seksere i tolv terningkast tilsvarer den 

komplementære hendelsen av å få ingen eller én sekser i tolv kast. Dermed kan vi regne ut: 

𝑃(minst én sekser i seks kast) = 1 − (
5

6
)

6

≈ 0,6651 

𝑃(minst to seksere i tolv kast) = 1 − ∑ (
12

𝑥
)

1

𝑥=0

(
1

6
)

𝑥

(
5

6
)

12−𝑥

≈ 0,6187 

Hvis vi utvidet forsøket ved proporsjonalt like mange ønskede seksere og antall terningkast, 

konvergerer sannsynligheten mot 0,5 for store antall kast. Dette er fordi 

sannsynlighetsfordelingen for antall seksere i svært mange kast blir tilnærmet lik 

normalfordelingen hvor forventningsverdien er i midten av kurven.  

Et historisk problem innenfor statistikk er oppgitt i Laudatur 6 i en samling av 

introduksjonsoppgaver til statistikk. Dette problemet er også kjent som Simpsons paradoks. 

Oppgaven er som følger: 

Til et studiested ble det valgt studenter ved følgende fordeling. På fakultet A fikk 48 

jenter studieplass av 300 som søkte og 3 gutter av 20 som søkte. På fakultet B fikk 4 

jenter studieplass av 20 som søkte og 114 gutter av 600 som søkte. Vis at på begge 

fakultetene var det større andel jenter som fikk studieplass, men uansett var det større 

prosent av guttene som fikk studieplass på hele studiestedet sammenlignet med 

jentene. 

Denne oppgaven gir muligheten for å reflektere over datasett som kan gi tilsynelatende 

motstridende resultater. Tolkning og forståelse av statistiske resultater krever en relativt dyp 

forståelse av statistiske begreper, og denne oppgaven kan bidra til refleksjon over begreper og 

presentasjon av statistiske resultater. 

4.1.3 Integrasjon i sannsynlighetsregning 

Som nevnt i presentasjon av matematikken på den finske videregående skolen, har læreplanen 

endret seg slik at integrasjon mest sannsynlig vil bli brukt i beregning av sannsynligheter av 

kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger i fremtidige lærebøker. Læreboken Pyramidi, som 
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følger den finske læreplanen fra 1993 hvor integrasjon er et tema i kurs før sannsynlighet og 

statistikk, inkluderer integrasjon i beregning av sannsynligheter av kontinuerlige stokastiske 

variable med tilhørende tetthetsfunksjoner. Figuren under er et utsnitt av teorien gitt for 

beregning av sannsynlighet for kontinuerlige stokastiske variable. Forklaringen på norsk: 

«Sannsynligheten for at den kontinuerlige stokastiske variabelen 𝑋 får verdier på intervallet 

[𝑎, 𝑏] er lik arealet (sannsynlighetsmasse) mellom tetthetsfunksjonen og 𝑋-aksen på det gitte 

intervallet.» Tidligere i kapittelet er det forklart at integralet av tetthetsfunksjonen 𝑓(𝑥) blir 

den kumulative fordelingsfunksjonen 𝐹 for den kontinuerlige stokastiske variabelen. 

Figur 10 - Beregning av sannsynlighet av kontinuerlige variable, Pyramidi s. 107 

 

Neste delkapittelet i boken Pyramidi, lærer man om beregning av forventningsverdi, varians 

og standardavvik for kontinuerlige stokastiske variable. Den neste figuren er et utsnitt av 

teorien og her forklares sammenhengen mellom beregning av spredningsmål av diskrete og 

kontinuerlige stokastiske variable. Det står i forklaringen at: «For en kontinuerlig fordeling 

finner vi forventningsverdi og standardavvik ved å erstatte summene med bestemte integraler 

og sannsynlighetene 𝑝𝑖 med verdiene av tetthetsfunksjonen 𝑓(𝑥) i formlene for diskrete 

fordelinger». 
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Figur 11 - Beregning av spredningsmål av kontinuerlige fordelinger, Pyramidi s. 113 

 

På neste side har jeg også inkludert en eksempeloppgave fra den samme boken, Pyramidi. 

Kompleksiteten og krav til bruk av flere matematiske temaer legger dette delkapitlet på et 

høyt matematisk nivå. Oppgaven krever bruk og forståelse av trigonometriske funksjoner, 

integrasjon og algebra. 
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Figur 12 - Eksempeloppgave, sannsynlighet av kontinuerlige variable, Pyramidi s. 110 
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4.1.4 Oppgaver knyttet sannsynlighetsregningens historie 

Selv om Lyhyt matikka 5 og Pitkä matematiikka 6 ikke har inkludert en introduksjon om 

sannsynlighetsregningens historie, i motsetning til de andre finske lærebøkene som nevnt i 

delkapittel 4.1.1, finner man en del referanser til historiske oppgaver og personer i 

oppgavesettene. En del historiske eksempler ble allerede nevnt i delkapittel 4.1.2 som kan 

åpne for bedre forståelse av temaer med typiske misoppfatninger. Historiske eksempler støter 

på konklusjoner og utregninger som har utfordret sannsynlighetsregningens pionérer, har stort 

potensiale for å utfordre elevene og støtte deres læring av begreper og konsepter innenfor 

sannsynlighet og statistikk. 

Pitkä matematiikka 6 og Lyhyt matikka 5 presenterer en oppgave ved å forklare at følgende 

problemet gav begynnelsen for utviklingen av sannsynlighetsregning. Oppgaven er basert på 

problemet om sjansespill presentert av Chevalier de Méré til Blaise Pascal i ca. 1650. 

Oppgave 196 i Pitkä matematiikka 6 og oppgave 80 i Lyhyt matikka 5: 

Lønner det seg å vedde på at det ikke blir noen seksere i fire terningkast? Det lønner 

seg å vedde hvis sannsynligheten for å vinne er mer enn 0,5. 

Pitkä matematiikka 6 gir en oppgave til som er basert på de Mérés og Pascals 

brevkorrespondanse. Oppgave 214 i Pitkä matematiikka 6: 

To terninger kastes 24 ganger. Lønner det seg å vedde på at man får minst ett par av 

seksere i disse kastene? 

Videre i oppgave 218 i Pitkä matematiikka 6 stilles spørsmålet: «Hvor mange ganger bør man 

kaste tre terninger for at det lønner seg å vedde på å få minst én trippel sekser?» Disse tre 

oppgavene kunne vært presentert i seksjon 4.1.2 om misoppfatninger. Misoppfatningen av 

representativitet eller forventing av lik sannsynlighet kan påvirke intuisjonen ved at man 

tenker at siden forholdene av kast og mulige utfall er like (en sekser med fire kast – fire kast 

og seks mulige utfall, to seksere med 24 kast – 24 kast og 36 mulige utfall), bør 

sannsynlighetene for å vinne være like. Dette er ikke tilfellet. Sannsynligheten for å få minst 

én sekser med fire kast er 1 − (5 6⁄ )4 ≈ 0,5177. Sannsynligheten for å få minst ett par 

seksere i 24 kast er 1 − (35 36⁄ )24 ≈ 0,4914.  
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Et eksempel, som er basert på et problem presentert av George de Buffon på 1800-tallet, er 

oppgave 22 i Lyhyt matikka 5: 

Vi gjør et forsøk ved å kaste en nål på papir med parallelle linjer med jevne 

mellomrom og ser om nålen berører en av linjene eller om den faller mellom linjene. 

Det har blitt vist at hvis avstanden mellom linjene er 𝑎 og lengden på nålen er 𝑏 (hvor 

𝑏 < 𝑎), da er sannsynligheten for at nålen berører en linje lik 2𝑏 𝜋𝑎⁄ . 

a) Vi kaster en nål på 3,0 cm på et papir med linjer med 5,0 cm avstand fra hverandre. 

Hva er sannsynligheten for at nålen berører en av linjene? 

b) Anne hadde glemt verdien av π og bestemte seg for å estimere verdien ved forsøket. 

Hun tegnet tynne parallelle linjer på arket med 10,0 cm mellomrom og kastet en nål på 

5,0 cm hundre ganger. Nålen landet på en linje 31 ganger av kastene. Hvilket estimat 

til verdien for π fikk hun? 

c) I 1901 gjorde den italienske matematikeren Mario Lazzarini forsøket med en 5,0 cm 

nål og papir med linjer på 6,0 cm mellomrom. Han kastet 3408 ganger og 1808 av 

gangene berørte nålen linjen. Hvilken verdi for π fikk han? Sammenlign svaret med 

den nøyaktige verdien av π. 

Denne oppgaven har en historisk tilknytning, men illustrerer godt kompleksiteten som en del 

oppgaver i de finske lærebøkene har. Oppgavene b) og c) gir også en mer praktisk 

eksperimentell anvendelse av sannsynlighetsregning for å estimere verdien av 𝜋. Boken 

nevner at metoder for å få en tilnærmet løsning eller størrelse ved hjelp av tilfeldige forsøk 

kalles Monte Carlo-metoden. Buffons nål blir også nevnt i Pitkä matematiikka 6 (s.29). Ingen 

oppgave i Sinus-serien tar en slik tilnærming til sannsynlighetsregning.  

4.1.5 Alternative løsningsmetoder 

Spesielt WSOY/SanomaPros bøker, Pitkä matematiikka 6 og Lyhyt matikka 5, viser 

eksempler med flere løsningsalternativer. Dette kan støtte elevenes forståelse av 

sammenhenger og forbindelser i temaer. To eksempler fra Pitkä matematiikka 6 illustrerer 

dette. Det første eksempelet er fra første delkapittelet som handler om sannsynlighet (s. 9-10):  
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En gruppe på fire, Antti, Birgitta, Carola og Daniel, skal ta taxi, men bare to får plass i 

bilen. De som kommer med i taxien velges ved loddtrekning. Hva er sannsynligheten 

for at a) både Antti og Birgitte får plass i taxien b) Antti får plass i taxien? 

Løsning: Vi definerer en mengde av mulige par som kan komme i taxien og lister 

denne mengden, {AB, AC, AD, BC, BD, CD}. Disse er alle mulige par som kan få plass i 

taxien. Siden personene er valgt ved loddtrekning, er alle parene like sannsynlige. Vi 

har seks mulige utfall. Dermed er svarene: a) både Antti og Birgitte har kun én 

mulighet. 𝑃(Antti og Birgitta) = 1 6⁄ . b) For at Antti blir med har vi tre gunstige par 

AB, AC og AD. 𝑃(Antti får plass) = 3 6⁄ = 1 2⁄ . 

Alternativt kunne man tenke at plassene blir valgt i rekkefølge og mengden av mulige 

alternativer er da {AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC}. Svarene blir 

uansett like selv om det blir dobbelt så mange alternativer siden også gunstige 

alternativene blir doblet. Grunnmengden for et sannsynlighetsproblem kan ofte velges 

ved forskjellige måter.  

Muligheten av ordnete og ikke-ordnete utvalg stilles frem her. Man kan merke seg at 

oppgaven kunne løses ved hjelp av produkt- og addisjonssetningen for sannsynligheter, men 

disse er ennå ikke presentert i boken. Den andre oppgaven jeg presenterer her, gir til og med 

tre alternative løsningsmetoder for samme eksempeloppgave. Eksempeloppgave 2 i Pitkä 

matematiikka 6, s. 96: 

To blomsterarter blir plantet. Den første, A, gror med sannsynlighet på 80 %. Den 

andre, B, gror med sannsynlighet på 60 %. Vi antar at muligheten for at blomstene 

gror er uavhengige av hverandre. Hva er sannsynligheten for at minst én av disse to 

gror? 

Svaralternativ 1: Hendelsen «minst én gror» betyr at «én gror eller to gror». Vi kan 

bruke addisjonssetningen for utelukkende hendelser.  

𝑃(minst én gror) = 𝑃(én gror eller to gror) 

= 𝑃(A gror og B gror ikke) + 𝑃(A gror ikke og B gror) + 𝑃(A og B gror) 

= 0,8 ∗ 0,4 + 0,2 ∗ 0,6 + 0,8 ∗ 0,6 = 0,92 
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Svaralternativ 2: Vi kunne løst oppgaven med et kortere regnestykke ved å se på den 

komplementære hendelsens sannsynlighet «ingen gror». 

𝑃(Minst én gror) = 1 − 𝑃(ingen gror) = 1 − 𝑃(A gror ikke og B gror ikke) 

= 1 − 0,2 ∗ 0,4 = 0,92 

Svaralternativ 3: Vi kunne bruke den generelle addisjonssetningen. Hendelsen «minst 

én gror» er lik med hendelsen «A gror eller B gror» og dermed 

𝑃(A gror eller B gror) = 𝑃(A gror) + 𝑃(B gror) − 𝑃(A gror og B gror) 

= 𝑃(A gror) + 𝑃(B gror) − 𝑃(A gror) ∗ 𝑃(B gror) 

= 0,8 + 0,6 − 0,8 ∗ 0,6 = 0,92 

Jeg fant ingen eksempeloppgave i Sinus-serien som tar for seg å illustrere flere 

løsningsmetoder for samme oppgave, unntatt tre eksempler om alternativ kalkulatorbruk. Et 

eksempel på dette er inkludert i 4.1.9, hvor man regner sannsynlighet av normalfordeling ved 

integrasjon av tetthetsfunksjonen og direkte bruk av normalfordelingsfunksjonen på 

kalkulatoren. 

4.1.6 Oppgaver i geometrisk sannsynlighet 

Geometrisk sannsynlighet er en del av alle de finske lærebøkene som er undersøkt i denne 

studien og er fraværende i Sinus-serien. I dette delkapitlet presenterer jeg flere eksempler og 

oppgaver for å illustrere hva geometrisk sannsynlighet går ut på. 

Det første eksempelet, eksempelet fra Variaabeli 5 i figuren på neste side, er en typisk og lett 

oppgave i geometrisk sannsynlighet. Oppgaven er som følger:  

Bussen kjører fra endestoppet hver 20 minutt og venter på stoppet i 5 minutter før den 

kjører. Hva er sannsynligheten, når man kommer til busstoppet ved et tilfeldig 

tidspunkt, for at man må vente for å komme på bussen i a) mindre enn 5 minutter, b) 

nøyaktig 5 minutter, c) nøyaktig 0 minutter? 
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Figur 13 - Eksempeloppgave i geometrisk sannsynlighet, Variaabeli 5 s. 97 

 

Svarene finner man ved å finne gunstige intervaller på tidslinjen. Det spesielt interessante er 

at svaret for deloppgave b) er null. Forklaringen i den fremhevede boksen sier: 

«Punktsannsynligheten for en kontinuerlig variabel er null.» Derimot svaret for at man må 

vente i nøyaktig 0 minutter tilsvarer intervallet når bussen venter på stoppet og blir dermed en 

fjerdedel. 
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Følgende oppgave er fra Lyhyt matikka 5, oppgave 57: «Du befinner deg i skogen 15 km fra 

en rettlinjet vei. På morgningen begynner du å gå i en tilfeldig retning og forsetter rett frem i 

denne retningen. I løpet av dagen går du opp til 20 km. Hva er sannsynligheten for at du 

kommer til veien i løpet av dagen?» 

Det finnes et eksempel i boken man kan følge direkte ved å bytte ut tallene, som vist i bilde 

under. Dermed blir denne oppgaven kategorisert i kategori a i den kvantitative 

kategoriseringen. Dette er et eksempel på en vanskelig og komplisert oppgave i kort 

matematikk og at kategori a trenger ikke å være enkel selv om kategorien kjennetegnes som 

rutineoppgaver. 

Figur 14 - Eksempeloppgave i geometrisk sannsynlighet, Lyhyt matikka 5 s. 25  
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Helt tilsvarende oppgave finnes det i Pitkä matematiikka 6, oppgave 50: «Hvis en lyktestolpe 

som er 12,0 meter høy faller i en tilfeldig retning, hva er sannsynligheten for at den faller på 

en rett vei som er 7,0 meter fra stolpen?»  

Regnestykket blir det samme i denne oppgaven som i eksempelet over, men siden det ikke er 

vist fremgangsmåte i boken Pitkä matematiikka 6 og oppgaven krever bruk av geometriske 

betraktninger og trigonometri, er denne oppgaven kategorisert i kategori d.  

4.1.7 Bruk av digitale hjelpemidler 

I gjennomlesningen av Sinus-serien og de finske lærebøkene, var det tydelige forskjeller når 

det gjelder fokus på digitale hjelpemidler. De finske lærebøkene antar at man har kalkulator 

tilgjengelig og gir lite instrukser for praktisk bruk av kalkulator. I forrige seksjon er det en 

eksempeloppgave (figur 14) der det blir nevnt at man finner vinkelen fra forholdstall ved å 

bruke kommandoen «cos−1» på kalkulatoren. Sinus-serien bruker derimot flere sider for å gi 

detaljerte, skritt-for-skritt løsninger på kalkulator på flere eksempeloppgaver. I tillegg skilles 

oppgaver med og uten hjelpemidler i Sinus-serien. Eksempel fra Sinus 2P gir følgende 

oppgaver i delkapitlet om gjennomsnitt og typetall. 

Figur 15 - Eksempler på oppgaver med digitale hjelpemidler, Sinus 2P s. 62 

 

For å løse oppgavene må man bla bakover i boken for å finne oppgavene som det er referert 

til. Oppgavene som er referert til er som følger: 
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Figur 16 - Oppgaver som det blir referert til i oppgavene i forrige figur, Sinus 2P s. 60 

 

Oppgavene refererer til og med tilbake på side 53 i boken. Det kan være interessant å vise at 

bruk av digitale hjelpemidler kan gjøre en del utregning lettere. Det kunne også være 

interessant å gi oppgaver som illustrerer styrken av digitale hjelpemidler i oppgaver som er 

vanskelige eller tidskrevende å gjøre manuelt. Det er mulig at gjenbruk av oppgaver kan 

oppleves frustrerende og dette kan være hemmende for elvenes interesse og læring av faget. 

Skillet mellom oppgaver med og uten hjelpemidler er markert i øvingsoppgaver i Sinus S1 

boken. Det er to oppgavesett, én med og én uten hjelpemidler, som ikke er direkte relatert 

spesifikke delkapitler, men repeterer det matematiske innholdet i boken med 

eksamensrepetisjon som hensikt. Det kan hende at fokuset på eksamen, hvor én del er med og 

én del er uten hjelpemidler, har bidratt til et slikt tydelig skille mellom oppgavene med og 

uten hjelpemidler. Eksamen i den finske videregående har kun nylig fått lignende 

eksamensordning, og tilsvarende skille kan være mer markert i fremtidige lærebøker. 
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4.1.8 Matematisk notasjon og språk 

Det er tydelige forskjeller mellom de finske lærebøkene når det gjelder bruken av matematisk 

notasjon. Pitkä matematiikka 6, Lyhyt matikka 5, Laudatur 6 og Variaabeli 5, bruker ikke de 

matematiske symbolene for union og snitt, men bruker ordene «og» og «eller». Derimot har 

Pyramidi og Ellips mengdelære før sannsynlighetskapitlet og bruker relativt tung matematisk 

notasjon. Oppgaven under fra Ellips illustrerer bruk av symbolene fra mengdelære som også 

senere blir brukt i sannsynlighetsregning. 

Figur 17 - Oppgave om matematisk notasjon i mengdelære, Ellips s. 53 

 

Sinus-serien derimot bruker symbolene for union og snitt i bøkene Sinus 1T og R1, men i 

boken Sinus 1P brukes ordene «og» og «eller». 2P, S1 og S2 har ingen oppgaver hvor union 

og snitt blir brukt. Pyramidi og Ellips viser også bruk av tungt matematisk språk. Eksempelet 

under er fra begynnelsen av sannsynlighetskapitlet i boken Ellips, hvor matematiske vilkår for 

sannsynlighetsregning er definert. 

Figur 18 - Definisjon av sannsynlighetsregning, Ellips s. 78 
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I eksempelet på forrige side ser vi bruk av, for eksempel, symbolet for den tomme mengden, 

∅. En forklaring blir gitt, som forklarer at generalisering av fullstendig additivitet av 

sannsynligheter er mer kompleks enn hva som blir behandlet i videregående matematikk. 

Pyramidi har et helt tilsvarende resonnement, siden Ellips er en svensk oversettelse av en 

nyere, finsk versjon av Pyramidi. Andre finske lærebøker har noe mindre nøyaktig språkbruk 

når det gjelder addisjon av sannsynligheter for flere disjunkte hendelser og det kan virke som 

om man gir en fullstendig forklaring uten å være åpen om en dypere kompleksitet. 

Tilsvarende unøyaktig forklaring finner vi i Sinus 1T (s.248), hvor det står en kort forklaring 

etter addisjonsregelen 𝑃(A ∪ B) = 𝑃(A) + 𝑃(B): «Regelen gjelder også for flere enn to 

hendinger. Vi kaller den addisjonssetningen.» 

Neste eksempel fra statistikk illustrerer langsiktig tenkning i matematikk undervisningen i 

Finland. I delkapitlene om standardavvik introduserer Variaabeli 5 og Laudatur 6 formlene til 

standardavviket, men også standardavvik for et utvalg eller sampel.  

Figur 19 - Standardavvik og standardavvik for et utvalg, Variaabeli 5 s. 51 

 

Forklaringene i Variaabeli 5 og Laudatur 6 er helt tilsvarende og klargjør at formelen for 

standardavvik for et utvalg brukes når man ikke kjenner nøyaktige verdien av hele 

populasjonen og populasjonens gjennomsnitt. Da bruker man sampelet i utregningene og 

nevneren i brøken er mindre som resulterer i et større standardavvik enn den vanlige formelen 

for standardavvik. Pitkä matematiikka 6 nevner også formelen for standardavvik for et utvalg, 

men kun i en fotnote. Denne formelen blir ikke nevnt i andre bøkene studert i denne studien. 

Det kan være en fordel for elever å bli introdusert dette med tanke på videre utdanning som 

trenger statistikk, men kan også være forvirrende for noen elever. 
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4.1.9 Kontinuerlige fordelinger 

Geometrisk sannsynlighet i de finske lærebøkene gir et godt grunnlag for å forstå 

kontinuerlige fordelinger. Normalfordelingen er en kontinuerlig fordeling, men utregningene 

baserer seg på verditabeller i boken eller på kalkulator. Normalfordelingen er presentert i alle 

de finske lærebøkene som ble brukt i denne studien, men kun Laudatur 6, Ellips og Pyramidi 

regner med andre kontinuerlige fordelinger. Konkrete eksempler fra Pyramidi ble presentert i 

4.1.3 med integrasjon i sannsynlighetsregning. Siden integrasjon som tema er ikke blitt 

gjennomgått før Laudatur 6, gjøres utregninger av sannsynligheter ved hjelp av geometriske 

betraktninger av kontinuerlige fordelinger.  

Figur 20 - Kontinuerlig sannsynlighetsfordeling, Laudatur 6, s.139 

 

Utregningen i oppgaven over gjøres ved hjelp av formelen for areal av en trekant. 

Den eneste kontinuerlige fordelingen i Sinus-serien er normalfordelingen i Sinus S2. De 

følgende tre figurer viser en eksempeloppgave, hvor sannsynlighet beregnes ved hjelp av 

normalfordelingen.  
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Figur 21 - Eksempeloppgave om sannsynlighet i en normalfordeling, Sinus S2, s. 252 

 

Normalfordelingen blir redusert til en form som kan brukes som tilnærming til histogrammet. 

Figur 22 - Fortsettelse av eksemplet over med integrasjon på kalkulator, Sinus S2, s.252 
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Figur 23 - Fortsettelse av løsning av forrige eksempel, Sinus S2, s. 253 

 

Selv om man gjør utregninger ved hjelp av normalfordelingen på kalkulator, nevnes det ikke 

en gang at dette er en kontinuerlig fordeling. Begrunnelsen for bruk av normalfordelingen i 

utregninger av sannsynligheter er at normalfordelingen har en passende form som en 

tilnærming til histogrammet presentert i eksempelet. Utregningene, etter instruks på 

kalkulator, gjøres enten via integrasjon av normalfordelingsfunksjonen eller normering av 

fordelingen, uten noe forklaring på hva kalkulatoren gjør for å finne svaret. Som konklusjon 

til denne seksjonen står det at: «Vi sier at en stokastisk variabel er normalfordelt hvis vi kan 

bestemme sannsynligheter som areal under grafen til normalfordelingsfunksjonen, slik vi 

gjorde foran.» Denne setningen har liten matematisk tyngde. Hvordan kan man vite at 

sannsynlighetene funnet ved metoden over er tilnærmet riktige? 
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4.2 Resultater av den kvantitative analysen 

4.2.1 Resultattabell 

Denne studien har dekket oppgaver i sannsynlighet og statistikk i finske og norske læreverk. 

Totalt 1818 oppgaver har blitt kategorisert, hvor 598 i norske læreverk og 1220 i finske 

læreverk. Resultatene med fordeling av oppgaver i kategoriene er presentert i dette 

delkapitlet. Videre diskusjon av resultatene følger i neste kapittel. Under er resultatene 

presentert i en tabell med summert opptelling i frekvens og prosentandel per bok. 

Figur 24 - Resultater av kategoriseringen: Frekvens og relativ frekvens 

 

Spesielt store forskjeller kan observeres i andel av kategori a og b i sammenligning mellom 

landene. Den laveste prosentandelen av kategori a i de norske er i Sinus R1 som er 75,4 %, 

mens den største prosentandelen i de finske er i Laudatur 6 med 60,8 %. Siden bøkene Sinus 

1P og R1 var grunnbøker og manglet oppgavesett, er det forståelig at det er en overvekt av 

kategori a av oppgavene i kapitlene. Uansett hadde Sinus S2 en høy prosentandel, 92,7 %, i 

kategori a med oppgavesett inkludert i boken. Kategori b er mer hyppig i de finske 

lærebøkene. Lyhyt matikka 5 og Pitkä matematiikka 6 hadde til og med flere oppgaver av 

kategori b enn av kategori a. Et bidrag til den høye andelen kategori b for disse lærebøkene er 

et relativt lite antall eksempler i lærebøkene. Markant forskjell ser vi også i kategori d. Det 

var kun to oppgaver i Sinus-serien som ble kategorisert i kategori d, mens de finske bøkene 

hadde totalt 59 i denne kategorien. En stor del av oppgavene i de finske lærebøkene som ble 

kategorisert i kategori d var inkludert i delkapitlene om geometrisk sannsynlighet. Oppgavene 

hadde mange forskjellige geometriske betraktninger som ikke var dekket av 
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eksempeloppgavene og dette førte til at mange oppgaver ble kategorisert i kategori d. En 

opptelling av oppgaver kategorisert i kategori d viste at 42 % av disse var innenfor geometrisk 

sannsynlighet i de finske lærebøkene. 

Kategori c derimot har tilsvarende variasjon mellom de finske og norske lærebøkene. Sinus 

2P hadde til og med 10,4 % av oppgavene i kategori c. Dette kan delvis forklares med et noe 

begrenset dekning av delkapitlene. For eksempel i Sinus 2P var gjennomsnitt og modus et 

delkapittel, men median var i et annet delkapittel. Eksempeloppgavene i mediandelkapittelet 

behandlet kun median, selv om øvingsoppgavene inkluderte gjennomsnitt og modus i tillegg 

til median. Et eksempel på dette er beskrevet i neste delkapittel. En relativt høy andel 

oppgaver i kategori c i Sinus 1T kom fra to delkapitler, hvor oppgavene bak i boken tilhørte 

tilsynelatende neste delkapittel. En stor del av oppgavene i delkapittel 9.2 «Hendinger» bruker 

teori om sum av sannsynligheter som blir presentert i følgende delkapittel. Tilsvarende 

oppgavene i delkapittel 9.3 inneholdt sum av sannsynligheter som er tema i delkapittel 9.4. 

4.2.2 Oppgaver og eksempler på kategoriene  

Kategoriene er presentert i delkapittel 3.4, men for å illustrere innholdet i kategoriene har jeg 

valgt noen eksempler for å demonstrere hva kategoriene går ut på. 

Kategori a: Oppgaven følger etter gitte eksempler i delkapitlet. Det er nok å bytte tall 

i regnestykket eller bruke gitte formler direkte.  

Et eksempel av kategori a var nevnt i delkapittel 4.1.6, i forbindelse med eksempelet om 

geometrisk sannsynlighet (figur 14), hvor en komplisert oppgave som følger fremgangsmåten 

direkte og blir derfor kategorisert i kategori a. 

Et eksempel som bruker direkte gitte formler kommer fra Sinus 1T. I kapitlet blir formel for 

betinget sannsynlighet presentert. 

Figur 25 - Betinget sannsynlighet, Sinus 1T s. 256 

 

Oppgaven i delkapittelet er i neste figuren. Denne oppgaven bruker den gitte formelen direkte 

og er dermed kategorisert i kategori a. I tillegg til at oppgaven følger den gitte formelen 
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direkte, hadde boken også en eksempeloppgave som man kunne følge. Eksempeloppgaven 

handlet også om sykdommer, dermed er likheten mellom eksempeloppgave og oppgaven på 

neste side opplagt. 

Figur 26 - Oppgave i betinget sannsynlighet, Sinus 1T  s. 257  

 

Kategori b: Oppgaven bruker teori fra delkapitlet uten å følge de gitte eksemplene 

direkte. Løsningen krever mer enn bytting av tall i regnestykket.  

Variaabeli 5, oppgave 136: «Hva må 𝑛 være når (𝑛
2

) = 21?» 

Denne oppgaven krever at eleven finner verdien til 𝑛, for eksempel i Pascals trekant eller ved 

å prøve seg frem til svaret. Delkapittelet i boken presenterer binomialkoeffisienter og hvordan 

de regnes ut, men vinklingen er omvendt fra den typiske oppgaven hvor man finner verdien til 

en binomialkoeffisient. Fremgangsmåten er ikke åpenbar og krever kreativ tenkning, dermed 

er denne oppgaven tydelig i kategori b. 

Pitkä matematiikka 6, oppgave 27: «Vi kaster en vanlig sekssidet terning og en firesidet 

terning (tetraeder). Hva er sannsynligheten for at a) summen av tallene er 7, b) firesidete 

terningen viser et større tall?» 

Den nærmeste eksempeloppgaven i delkapittelet var kast med to sekssidete terninger, hvor 

man måtte finne ut sannsynligheten for å få summen 8 og sannsynligheten for at den svarte 

terningen viser større tall enn den hvite. Det er mulig å løse oppgaven med nesten identisk 

metode ved å telle antall par av mulige utfall av terningene. Situasjonen er annerledes på 

grunn av den firesidete terningen og oppgaven krever at man bruker kunnskapen videre. 

Derfor faller denne oppgaven i kategori b.  

Lyhyt matikka 5, oppgave 42: «Vi kaster to terninger. Hva er sannsynligheten for at vi får a) 

sum større enn 9, b) begge kastene mindre enn 4?» 
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Denne oppgaven er i grenseland mellom kategoriene a og b, siden boken presenterer en 

eksempeloppgave med kast av en svart og hvit terning med spørsmål: «Hva er 

sannsynligheten for at vi får a) summen 8, b) den svarte terningen viser større tall enn den 

hvite terningen?» Metoden for å løse eksempeloppgaven er å lage en tabell over alle mulige 

utfall og telle gunstige utfall, men siden spørsmålene i oppgave 42 er annerledes, faller denne 

oppgaven i kategori b i sin helhet. 

Variaabeli 5, oppgave 207: «I en gruppe er de tre gutter. Når man velger to tilfeldige personer 

fra denne gruppen blir sannsynligheten for å få to gutter lik 3 28⁄ . Hvor mange personer er det 

i denne gruppen?» 

Denne oppgaven er et eksempel på en utfordring jeg møtte noen få ganger i 

kategoriseringsprosessen. Oppgaven er innenfor delkapitlet om binomialkoeffisienter, men i 

utgangspunktet tenkte jeg at denne oppgaven tilhører hjemme i delkapitlet om betinget 

sannsynlighet, siden en måte å løse oppgaven på er å sette opp følgende ligning og løse for 𝑥:  

𝑃(to gutter) = 𝑃(første er gutt) ∗ 𝑃(andre er gutt) =
3

𝑥
∗

2

𝑥−1
=

3

28
.  

Dermed ville denne oppgaven tilhøre kategori c. En annen måte å løse denne oppgaven på er å 

oppdage at man kan velge to gutter fra tre på tre forskjellige måter. Dermed trenger man bare 

å finne ut hvor stor må gruppen være for at man har 28 muligheter for å velge to personer av 

denne gruppen, altså binomialkoeffisienten (𝑥
2
) = 28.  

Kategori c: Oppgaven bruker matematisk teori i sannsynlighet og statistikk som ikke 

er presentert i delkapitlet i eksemplene eller forklart i teoridelen. 

Lyhyt matikka 5, oppgave 2: «Når man kaster en mynt, hva er sannsynligheten for at man får 

krone? Tenk videre på hvilke av følgende påstandene er riktige. a) Når man kaster mynt blir 

hver annen en krone. b) Når man kaster mynt to ganger, så blir en av den krone. c) Når man 

kaster hundre ganger, får man 50 kroner. d) Når man kaster flere hundre ganger, blir resultatet 

ca. 50 % kroner.» 

Denne oppgaven er i kapittelet om klassisk sannsynlighet, men man trenger mer teori om 

sannsynlighet og statistikk for å kunne besvare denne oppgaven, nemlig kunnskap om 

statistisk sannsynlighet og at mange forsøk tenderer mot den klassiske sannsynligheten med 

økende antall forsøk. Samme oppgave er også presentert i Pitkä matematiikka 6, oppgave 6, 
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men på grunn av delkapitlet hadde en gjennomgang av statistisk sannsynlighet er den 

kategorisert i kategori a i Pitkä matematiikka 6. 

Fem oppgaver i Sinus 2P ble kategorisert i kategori c, på grunn av kapittelfordelingen. 

Delkapittel 3.3 er om gjennomsnitt og typetall, og delkapittel 3.4 inneholder median. 

Delkapitlet om median hadde få eksempler og kun teori om hvordan man finner medianen. 

Dermed ble oppgaver som vist i figuren under kategorisert i kategori a og c.  

Figur 27 - Oppgave kategorisert i kategoriene a og c, Sinus 2P s. 134 

 

Kategori d: Oppgaven bruker matematisk teori utenfor sannsynlighet og statistikk 

som ikke er representert i teori eller eksempeloppgavene.  

De fleste oppgavene i kategori d tilhørte uten tvil denne kategorien. Et tydelig eksempel 

kommer fra Variaabeli 5, fra delkapitlet hvor gjennomsnitt er presentert. Denne oppgaven 

krever å sette opp ligningen og bruke metoder for å løse andregradsligning for å finne 

svarene: 

Variaabeli 5, oppgave 34: «Finn tallet 𝑎 slik at gjennomsnittet av 5, 15, 2𝑎 + 1 og 𝑎2 er lik 

9.» 
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Hva regnes som matematisk innhold utenfor sannsynlighet og statistikk som ikke er bruk av 

de fire regneartene og enkel algebra? Det å løse en andregradsligning kan lett beskrives som 

ikke-elementært, men hvor komplisert må en ligning være for at det ikke lenger er enkel 

algebra? Det var noen få eksempler som kom i grenseland mellom kategoriene b og d på 

grunn av denne problematikken. 

Lyhyt matikka 5, Oppgave 218: «Den gjennomsnittlige månedslønnen for økonomene som 

jobber for staten var 4461€ i 2012. Kvinnenes gjennomsnittlige månedslønn var 4266€ og 

mennenes var 4822€. Hvor mange prosent av økonomene var kvinner?» 

Denne oppgaven tilhører delkapittelet hvor å regne gjennomsnitt fra relative frekvenser var 

presentert i et av eksemplene. Ved hjelp av dette kan man sette opp ligningen:  

𝑝∗4266+(100−𝑝)∗4822

100
= 4461,  

hvor p er andel kvinner i prosent. Etter min vurdering kvalifiserer dette til kategori d, fordi å 

sette opp ligningen og løse den er mer avansert enn bruk av enkel algebra og dermed 

fremgangsmåten i løsningen teller som matematisk innhold utenfor sannsynlighet og 

statistikk. 

4.2.3 Tabeller med sammenligning 

Første figuren på neste side viser godt hvordan oppgavene i hver lærebok er fordelt i 

kategoriene. Her ser man tydelig at det er forskjell også mellom de finske forlagene. Otavas 

Laudatur 6 og Variaabeli 5 har veldig lignende fordelinger. Tilsvarende har Pitkä 

matematiikka 6 og Lyhyt matikka 5 fra WSOY/SanomaPro lignende fordelinger. 
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Figur 28 - Prosentandel av kategorier i hvert læreverk 

 

I den neste figuren ser man godt hvilke lærebøker som har forholdsvis mest av hvilken 

kategori. Tallene fra kategoriseringen presentert i tabellen (figur 23) er visualisert her. 

Figur 29 - Relativ mengde av oppgaver i hver kategori 

 

For lettere sammenligning mellom finske og norske lærebøker er figuren på neste side fra en 

samlet opptelling av antall oppgaver i hver kategori fra de finske og norske lærebøkene. De 

nasjonale forskjellene er tydelige i denne grafen. 
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Figur 30 - Sammenlagt fordeling av oppgaver i de finske og norske læreverkene 

 

Her ser vi tydelig forskjellene. Kategori a, som presenterer andel rutineoppgaver har største 

forskjellen. Den finske prosentandelen er 49,2 % og den norske er 83,1 %. Det er en stor vekt 

på å legge til rette for elevenes utvikling av imiterende resonnement ved øving av oppgaver 

som følger etter eksempeloppgavenes løsningsmetoder. Finske lærebøkene i denne studien 

inneholdt ganske nøyaktig like mange rutineoppgaver som ikke-rutineoppgaver. 
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5 Diskusjon 

I denne studien har vi kommet frem til flere interessante forskjeller og likheter mellom den 

finske og norske opplæringen av sannsynlighet og statistikk på videregående skole basert på 

lærebøkene. Lærebøkene har en sentral rolle i hvilke muligheter elevene har for læring av 

matematikk. 

To læringssyn, behavioristisk og konstruktivistisk, kan bli sett i hvordan lærebøkene 

presenterer teori og variasjon av oppgavetyper som er inkludert i lærebøkenes oppgavesett. 

Det behavioristiske læringssynet støtter seg på å gi elevene teori og resultater, og å øve 

løsningsmetoder ved imiterende resonering og rutineoppgaver. Det konstruktivistiske 

læringssynet legger til rette for elevenes refleksjon og bruk av kunnskaper i ulike 

sammenhenger og varierende tilnærmingsmetoder. Dermed skal bruken av kreativ resonering 

og ikke-rutineoppgaver støtte elevenes læring ved at elevene må bearbeide kunnskapen for å 

løse oppgaver og lære.  

Resultatene, spesielt de kvantitative, vitner om en stor forskjell i hvordan Sinus-serien og de 

finske bøkene skiller seg fra hverandre. I Figur 29 er disse forskjellene åpenbare i at Sinus-

serien har over 80 % av oppgavene innenfor rutineoppgaver og kun cirka 10 % i kategori b, 

som bruker teorien av delkapitlet i forskjellige vinklinger og oppgavetyper. De tilsvarende 

tallene for de finske lærebøkene er litt under 50 % rutineoppgaver og litt over 40 % krever 

kreativ resonering. I tillegg til disse tallene, har de finske lærebøkene mer forklaringer og 

alternative løsningsmetoder presentert i lærebøkene. Det kan virke som om Sinus-serien lener 

mot en mer behavioristisk læringssyn og setter elevene i en mer mottakende enn deltakende 

rolle enn de finske lærebøkene. 

Å kun se på lærebøker gir et begrenset synspunkt for å identifisere det sosialkonstruktivistiske 

læringssynet i opplæringen. Uansett kan man tenke seg at de historiske eksemplene og 

oppgavene, og muligheten for å bli kjent med sannsynlighetsregningens historie kan bidra til 

en følelse av å være en deltaker (participationist) i den store gruppen av matematikkyndige. 

Denne konteksten er en del av alle de finske lærebøkene, men er fraværende i Sinus-serien.  

Utfordringer i oppgavene støtter elevenes mulighet til å lære, spesielt læring av relasjonelle 

aspekter og begrepsforståelse av matematiske konsepter. Rutineoppgaver kan støtte læring av 

algoritmiske ferdigheter og instrumentell forståelse. Både instrumentell og relasjonell 
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forståelse er nødvendige for en helhetlig læring av matematisk kunnskap. Dermed kan man 

stille spørsmål om hvilken fordeling av rutine- og ikke-rutineoppgaver som kan best i vareta 

muligheten for læring av begge aspektene. Man kan tenke seg at de finske lærebøkene, med 

sin jevnere fordeling mellom rutine- og ikke-rutineoppgaver kan være mer gunstig med tanke 

på elevenes læring. 

Når det gjelder de typiske misoppfatningene, som sett i denne studien, er det store forskjeller 

mellom de finske lærebøkene og Sinus-serien. En del av de finske lærebøkene nevner typiske 

misoppfatninger og gjør et forsøk for å forklare disse. «Gambler’s fallacy» blir nevnt og 

forklart i Lyhyt matikka 5. I Sinus-serien, i introduksjon til sannsynlighet i både 1T og 1P, 

blir det til og med antatt lik sannsynlighet på forholdet av fødte jenter og gutter uten noe 

forklaring for denne antakelsen. En del oppgaver i de finske lærebøkene, spesielt oppgavene 

knyttet til sannsynlighetsregningens historie, gir muligheten for diskusjon og refleksjon av 

problematiske aspekter ved sannsynlighet og statistikk som kan avdekke misforståelser og 

misoppfatninger. Også mulighet til å lære om sannsynlighetsregningens historie i flere av de 

finske lærebøkene kan bidra til en dypere forståelse av sannsynlighet og statistikk og dermed 

bidra til å unngå dannelse av misoppfatninger. 

Matematisk språk er nært knyttet til læring av matematikk. Dette inkluderer hvordan teori er 

formulert, hvilken matematisk notasjon er brukt og hvor godt disse er forklart. Det er stor 

variasjon av bruk av matematiske symboler og språkbruk innenfor de finske lærebøkene. 

Pyramidi og Ellips inkluderer til og med en egen seksjon om mengdelære og bruker tung 

matematisk notasjon hvor de andre finske bøkene sett i denne studien ikke bruker en gang 

tegnene for union og snitt. Derimot bruker Sinus-serien union og snitt i 1T og R1 men ikke i 

P1 og P2. Tilsvarende er Pyramidi og Ellips grundigere i matematiske formuleringer, for 

eksempel er Pyramidi og Ellips åpne om at fullstendig additivitet er komplekst og er ikke 

inkludert i videregående pensum. Sinus-serien og andre finske lærebøker gir bare en forenklet 

fremgang til en generell formel. Siden denne formelen er gjeldende på videregåendeskolenivå, 

kan det diskuteres om det er nødvendig å ta opp problematikken om at det ikke er så enkelt i 

videre studier av matematikk. Denne diskusjonen tar jeg ikke opp i denne oppgaven. 

En del eksempler i denne oppgaven har illustrert forskjeller på matematisk nivå. De finske 

lærebøkene tar for seg kontinuerlige fordelinger allerede tidlig i sannsynlighetskapitlene i 

forbindelse med geometrisk sannsynlighet. Integrasjon i sannsynlighetsregning som presentert 

i delkapittel 4.1.3, er et eksempel på høyt matematisk ambisjonsnivå for elevene. Også en del 
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av oppgavene innenfor geometrisk sannsynlighet viser høyere kompleksitet i oppgavene enn i 

Sinus-serien. Også den kvantitative undersøkelsen viser at flere oppgaver krever kunnskap 

utenfor sannsynlighet og statistikk for å løse oppgavene. Ved disse eksemplene er det 

antydninger til at elevene har mulighet til å lære matematikk på et noe høyere nivå enn ved 

Sinus-serien. 

Bruk av digitale hjelpemidler i lærebøkene skiller også mellom lærebøkene. De finske 

lærebøkene antar at kalkulator er et tilgjengelig hjelpemiddel i alle oppgavene og kun få 

referanser til kalkulatorbruk er gitt. Sinus-serien derimot bruker stor plass i bøkene for å 

forklare detaljert bruk av kalkulatorer og skiller tydelig mellom oppgaver med og uten 

hjelpemidler. Forberedelse mot matematikkeksamen og -prøver som i norsk videregående 

skole er todelt, med og uten hjelpemidler, er en mulig forklaring til denne forskjellen. Finske 

lærebøker får mest sannsynlig en tilsvarende oppdeling av oppgaver, på grunn av nylig 

innførte todelte avsluttende eksamen i matematikk i finsk videregående skole. Dette kan ikke 

ses i lærebøkene brukt i denne studien, på grunn av innføring av todelt eksamen er så nytt. 

Oppgavene som krever bruk av digitale hjelpemidler i Sinus-serien, kan både bidra og hemme 

elevenes iver for læring. I delkapittel 4.1.7 viste jeg et eksempel på dette. Det kan være 

fordelaktig å bruke noen oppgaver om igjen for å vise nytten av digitale verktøy, men når alle 

oppgavene referer til tidligere oppgaver, kan det hende at denne effekten bli glemt.  

Det var noen forskjeller i fordelingene av oppgavene mellom de finske lærebøkene. 

Opptellingen av kategoriene i den kvantitative analysen viste at bøkene fra samme forlag 

hadde lignende fordelinger (figur 27). Det kan forventes at andre finske og norske lærebøker 

kan være forskjellige fra de bøkene som ble analysert i denne studien. En naturlig utvidelse av 

undersøkelsen ville ha inkludert flere læreverk. 

En tydelig forskjell mellom finske og norske lærebøker er i hvordan sannsynlighet blir 

presentert. De finske tar for seg klassisk, statistisk og geometrisk sannsynlighet for å 

introdusere flere tilnærminger til sannsynlighet. Sinus-serien har tilsynelatende et 

frekvensbasert syn på sannsynlighet, men største andel oppgaver har en uniform 

sannsynlighetsmodell som underliggende antagelse. De norske lærebøkene skiller ikke 

mellom klassisk og statistisk sannsynlighet, men det trenger ikke å være nødvendig heller, 

selv om en diskusjon av hva sannsynlighet er kunne bidra til en dypere forståelse. 
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Figur 29 viser overraskende store forskjeller mellom de finske lærebøkene og Sinus-serien. 

Forskjellene i andel av oppgaver i kategori a og b er store, men også resultatene i kategori d er 

tankevekkende. Sinus-serien begrenser seg nesten utelukkende i temaene innenfor 

delkapitlene med oppgaver med imiterende resonering med liten andel oppgaver med kreativ 

resonering. Få oppgaver inkluderer temaer fra andre delkapitler innenfor sannsynlighet og 

statistikk og ble derfor kategorisert i kategori c. Mesteparten av oppgavene i denne kategorien 

i Sinus-serien var på grunn av hvordan opptellingsmetoden brukt i denne studien gav utslag til 

kapittelfordelingen. Det er kun to eksempler med bruk av teori utenfor sannsynlighet og 

statistikk i kapitlene om sannsynlighet og statistikk i Sinus-serien. Tenker man at elevene ikke 

trenger å kunne andre temaer enn de som er under behandling? Oppgavene i de finske 

lærebøkene inkluderer temaer innenfor andregradsligninger, funksjoner, geometriske 

betraktninger og til og med integrasjon i tilfellene dette bør være kjent for elevene. Dette 

tenker jeg kan bidra til elevenes læring, ved å koble flere temaer sammen med sannsynlighet 

og statistikk.  
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6 Konklusjon 

6.1 Oppsummering 

Jeg hadde lyst å finne ut om forskjeller mellom finsk og norsk matematikkundervisning på 

videregående skole. Sannsynlighet og statistikk er spennende og utfordrende temaer, og 

dermed hadde jeg lyst å fordype meg i dette. Fokuset har vært på lærebøker i sannsynlighet og 

statistikk på studiespesialiserende retning på videregående skole. 

Finsk og norsk videregående skole er organisert på litt forskjellige måter, og en 

sammenligning av disse er presentert for å gi en sammenheng og bakgrunn for lærebøker som 

er sentrale i matematikkundervisning. Jeg har presentert sentral teori som omhandler læring 

av matematikk og lærebøkenes rolle i elevenes læring. Misoppfatninger er vanlige innenfor 

temaet sannsynlighet og statistikk, og noen typiske misoppfatninger er presentert for å kunne 

identifisere disse i lærebøkene. Matematikkoppgaver har hatt et stort fokus i denne oppgaven 

og disse er blitt behandlet ved en kvalitativ og kvantitativ tilnærming. I tillegg har jeg tatt for 

meg et utvalg av teori og eksempler som bidrar til en sammenligning mellom lærebøkene. 

Jeg har kommet frem til tentative resultater om forskjeller mellom finske og norske 

lærebøker. Noen indikasjoner som viser avdekking av misoppfatninger er funnet i de finske 

lærebøkene, men ikke i de norske. Det tydeligste resultatet jeg kom frem til var at Sinus-

serien hovedsakelig har rutineoppgaver for å støtte elevenes læring, i motsetning til en relativt 

jevn fordeling av rutine- og ikke-rutineoppgaver i de finske lærebøkene. Det kan tenkes at de 

finske lærebøkene kan gi elevene mulighet til å nå et høyere matematisk nivå enn Sinus-

serien.   

6.2 Svar på problemstillingen 

Oppsummerende svar til de sentrale spørsmålene jeg stilte i begynnelsen av denne oppgaven 

er presentert her. 

Problemstillingen: 

Hvordan legger man til rette for elevenes læring av sannsynlighet og statistikk i finske 

og norske lærebøker på videregående skole? 
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Elevene får ulike muligheter til å lære sannsynlighet og statistikk avhengig av hvilke 

lærebøker de bruker. Sinus-serien gir gode muligheter til å lære noen utvalgte 

løsningsmetoder ved imiterende resonering gjennom stor antall rutineoppgaver. De finske 

lærebøkene gir en bedre mulighet til bruk av kreativ resonering ved å inkludere en stor andel 

oppgaver som krever bruk og bearbeiding av gitt informasjon og eksempler. Forklaringer og 

muligheter for refleksjon og diskusjon er bedre representert i de finske lærebøkene, og dette 

kan bidra til læring av konseptuell og relasjonell forståelse av begrepene. 

For å svare problemstillingen videre hadde jeg tre forskningsspørsmål: 

Hva kjennetegner elevenes læring og hvilke spesielle utfordringer elevene møter i 

læring av sannsynlighet og statistikk? 

Jeg har sett på læringssyn og det ser ut som at de finske lærebøkene benytter seg av 

konstruktivistiske læringssyn i større grad enn de norske. Sinus-serien gir et inntrykk av 

innflytelse av behavioristisk tenkning. I tillegg har de finske lærebøkene bedre forklaringer og 

gir muligheter for å avdekke typiske misoppfatninger i noe større grad enn Sinus-serien. 

Hva kjennetegner forskjellene mellom lærebøkene fra Finland og Norge når det 

gjelder presentasjon av teori og oppgaver? 

Det var stor variasjon mellom lærebøkene i Finland når det gjelder nivå av matematisk 

notasjon og presisjon av matematisk språk. Pyramidi og Ellips viste seg å bruke tyngre og mer 

presis matematisk språk og matematiske symboler sammenlignet med de andre finske 

lærebøkene og Sinus-serien. En del av eksempeloppgavene i de finske lærebøkene var på et 

vanskeligere matematisk nivå enn de i Sinus-serien. 

I hvilken grad gir oppgavene i lærebøkene utfordringer for å støtte elevenes læring? 

Sinus-serien hadde en stor andel av rutineoppgaver og oppgavene fulgte fremgangsmåte til 

eksempeloppgavene i de fleste tilfellene. Finske lærebøkene hadde mye større andel oppgaver 

som krever anvendelse av ny teori og bruk av kreativ resonering. Av de oppgavene som er 

presentert i denne oppgaven, ser det ut som at de finske lærebøkene inkluderer noen 

vanskeligere oppgaver enn de vanskeligste oppgavene i Sinus-serien. 
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6.3 Videre forskning, refleksjon fremover i temaet 

Naturlig utvidelse og videre forskning i dette temaet ville inkludert flere læreverk både fra 

Finland og Norge. De to finske lærebokseriene sett i den kvantitative delen av denne studien 

hadde ulik fordeling av oppgavetyper. Det var også tydelig variasjon i presentasjon av teori 

mellom lærebøkene, både mellom de finske lærebøkene og sammenlignet med Sinus-serien. 

Det er forventet at andre lærebokserier i Norge er forskjellige fra Sinus og det ville være 

interessant å se om forskjellene mellom finske og norske lærebøker er like markerte ved en 

bredere studie. Ikke bare andre lærebøker men andre temaer innenfor matematikk kunne være 

av interesse for en bredere studie. 

For å finne ut mer om forskjeller i lærebøker og bruk av lærebøker i Finland og Norge kunne 

andre tilnærmingsmåter vært av interesse. Elevenes mulighet til læring kunne bli sett i 

kontekst av en sosial setting ved, for eksempel, en videoobservasjonsstudie av 

klasseromssituasjoner. Dette kunne videre belyse forskjellene mellom land og elevenes 

mulighet for læring. Hvordan blir lærebøkene brukt i klasserommene? Hva blir presentert og 

på hvilken måte for elevene? Slike spørsmål kunne man også finne svar på, men ikke bare ved 

observasjon av klassesituasjoner, men også ved intervju av elever og lærere. En annen mulig 

tilnærming kunne være å observere elevenes forkunnskaper og resulterende læring av 

undervisning og oppgaveløsning ved forskjellige skriftlige eller muntlige 

observasjonsmetoder. Slike metoder kunne bevare forkunnskapenes subjektive natur, 

istedenfor å operere med en objektiv forkunnskap basert på hva som er presentert i 

lærebøkenes eksempeloppgaver og teori, som i denne studien. 

Det er mye mer man kunne studert når det gjelder elevenes læring av matematikk og 

forskjeller mellom lærebøker i matematikk. Det kunne for eksempel være interessant å 

sammenligne lærebøker fra andre land enn Finland og Norge. 
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Vedlegg 

 

Vedlegg 1. Kursplan for Kulosaari videregående skole. 
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Vedlegg 2. Fylt kategoriseringsark med notater. 

 


