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Förord
Lärares arbete idag styrs inte så mycket av läroplaner och kursplaner som av läroböckerna
(Johansson, 2003: Jablonka & Johansson 2010 i Jäder 2015). Vi seglar rätt nära vinden.
Orsakerna är tillfälligheter. Tänk att planera en riktigt god undervisning, från grunden och till
sista finslipning, med fullvärdig uppsikt över matematiskt och didaktiskt sammanhang. Då
skulle en kritisk granskning av läroböcker vara en del av processen.
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1. Inledning
Den svenska gymnasieskolan har år 2011 fått en ny läroplan som är mera inriktad på en
kunskapsskola än den tidigare läroplanen. Matematiklärare har nu, genom den nya
ämnesplanen, ställts inför nya utmaningar såsom att utforma sin undervisning till att omfatta
begrepp som tidigare inte varit obligatoriska för kurserna. Ett sådant begrepp är
regressionsanalysen.
I rent matematisk mening kan regressionsanalysen sättas in i ett brett sammanhang. Det finns
bland annat kopplingar till variabelbegrepp, linearisering, kvadratkomplettering, derivata,
exponentialfunktioner, logaritmer och matriser. Det finns forskningsbelägg för att det att koppla
olika delområden i matematiken till varandra i undervisningen är mycket värdefullt för
inlärningen (Batanero m.fl.) och detta stöds också av gymnasieskolans kursplaner, både gamla
och nya, och är därtill den typ av förmåga som de nationella proven testar. Jonas Jäder (2015)
är också inne på denna linje. Han argumenterar för att elever skall ha en möjlighet att koppla
ihop olika matematiska begrepp till varandra, att skapa en mental karta och att nya begrepp
alltid skall kopplas ihop med redan kända begrepp (Hiebert och Carpenter, 1992, i Jäder 2015).
I didaktisk mening kan den statistiska regressionsanalysen likaledes sättas in i ett brett
sammanhang. Det som läraren berättar, genomgångarna, är traditionell didaktik vars värde
består. Som Jäder (2015) lyfter fram så förhandlas synen på matematik fram i klassrummet och
det som läraren berättar och kör i dialog med eleverna blir däri tongivande för elevers syn på
matematik. Övandet på procedurer är likaledes värdefull traditionell praxis. När man sedan
kontrasterar detta traditionella med det specifikt statistikdidaktiska så optimeras
inlärningsmöjligheterna enligt Petoctz och Reid (2005). Forskarna lyfter fram fem didaktiska
verktyg av betydelse i statistikämnet: 1) videofallstudier; 2) problembaserat lärande; 3)
praktiskt eller datorbaserat laborativt arbete; 4) projekt i en arbetskontext eller sådant som
intresserar eleverna personligen; och 5) läsning av forskningsrapporter som visar statistikens
betydelse för deras eget yrkesområde.
Mot bakgrund av en kartläggning av begreppet regressionsanalys i en bred matematisk kontext
tillika med en bred didaktisk kontext, är syftet med detta arbete att utreda hur och i vilken grad
olika länders gymnasiematematikböcker gynnar elevers förståelse av den statistiska
regressionsanalysen. Metoden kommer att vara att söka efter det matematiska och didaktiska i
läromedlen.
Genom att göra en internationell jämförelse av hur matematikböcker behandlar ett enskilt
matematiskt begrepp är det min förhoppning att kunna få svar på huruvida det finns någon
koppling mellan läroboksupplägg och respektive länders placering i de internationella PISA
och TIMSS undersökningarna i matematikämnet, för att sedan se om vi som länder kan ha något
att lära av varandra. Min förhandsuppfattning är att jämförelse av matematikläroböcker är ett
kraftfullt redskap för lärare.
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2. Syfte och frågeställning
2.1 Syfte
Mitt syfte är att undersöka hur matematikböcker i Sverige, Norge och Finland främjar
gymnasieelevers förståelse av begreppet regressionsanalys och dess användningsmöjligheter.
Undersökningen kommer att inbegripa såväl rent matematiska aspekter som didaktiska aspekter
som också här gemensamt kommer att benämnas inlärningsfrämjande parametrar.
2.1.1 Inlärningsfrämjande parametrar
Följande parametrar för främjandet av inlärning stöds av didaktisk forskning:
För konceptuell förståelse:
En matematisk genomgång som bygger vidare på det konceptuella nätet hos eleven, som
skapar sammanhang och förståelse för det nya matematiska innehållet, så att elevernas
förmåga till att föra kreativa matematiska resonemang och lösa problem kan utvecklas.
För tillämpningsmässig förståelse:
- Kopplingar till andra ämnen och till elevernas intressen, bland annat genom
ämnesöverskridande elevundersökningar
- Praktiskt laborativt arbete
- Digitalt laborativt arbete
- Exponering för data som visar på regressionsanalysens användbarhet

2.2 Frågeställningar
–

–
–

Vad säger läroplanerna för respektive land angående regressionsanalysen och hur
förhåller de sig till de didaktiska metoder som aktuell internationell forskning erkänner
och som här benämns inlärningsfrämjande parametrar?
I vilken grad finns dessa parametrar representerade i läromedlen?
Hur svarar läromedlen mot respektive ämnesplaner?

3. Matematik och regressionsanalys i svenska, norska och
6

finska ämnes- och kursplaner
Ämnesplanerna i matematik för de tre länderna är skrivna på lite olika sätt. Den svenska listar
sju förmågor som gymnasiematematiken skall utveckla hos eleverna och detta oavsett hur
mycket matematik de läser på sina program (Skolverket, 2011). Den norska listar fyra större
punkter gällande matematiklärokursen för de olika programmen var för sig, och vi ser nedan på
beskrivningen för realfag vilken motsvarar naturprogrammet (Utdanningsdirektoratet, 2006). I
den finländska gymnasieskolans ämnesplan för matematik finns en sektion som beskriver vad
ämnet skall utveckla hos samtliga elever och en annan sektion som beskriver vad elever som
läser den långa lärokursen skall ges förutsättningar att utveckla (Utbildningsstyrelsen, 2015).
Nedan jämförs de tre ländernas ämnesplaner för en förmåga åt gången (alltså utgående från den
svenska ämnesplanen av år 2011). Detta tillvägagångssätt grundar jag på att kunskapen som
ligger bakom läroplanerna sprids internationellt. Christersson och Lingefjärd förklarar att
Europakommissionen har tagit fram olika kompetenser inom matematikämnet som anses
viktiga för inlärning under en människas liv och ämnesplanerna speglar detta (Nämnaren,
2011). Likväl testar PISA undersökningen matematiska kompetenser. Syftet med denna
genomgång är att synliggöra den standard som läroboksstoffet kan prövas mot och ge en
uppfattning om hur lika eller olika de tre ländernas ämnesplaner är.
1. Begreppsförmåga. Den svenska ämnesplanen uttrycker som första punkt att eleverna
skall ges förutsättningar att utveckla förmågan att ”använda och beskriva innebörden av
matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.” Detta med
begreppsbehärskning innebär att eleverna skall få en karta över de matematiska
begreppen, en konceptuell förståelse. Denna förståelse gör att de kan koppla ihop olika
delområden i matematiken med varandra och att allt inte handlar enbart om procedurer
och algoritmer, något som den svenska skolan anklagas att ha fastnat i (Jäder, 2015). I
den norska ämnesplanen finns begreppsförmågan inte omnämnd särskilt. I den finska
ämnesplanen lyder det såhär angående konceptuell förståelse: ”De ska särskilt vägledas
till insikt om de matematiska begreppens innebörd och hur de hänger samman med
större helheter.”
2. Procedurförmåga. Den andra förmågan av de sju som den svenska ämnesplanen listar
är att ”hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.”
Procedurkunskapen som det talas om här är en central del av matematiken. I den norska
ämnesplanen beskrivs denna förmåga i den av de fyra punkterna som heter ”räkning”
som den mest grundläggande inom ämnet och man framhåller att detta ska ske utan
tekniska hjälpmedel. I den finska ämnesplanen uttrycks det som så att
matematikundervisningen skall utveckla elevernas färdigheter i räkning.
3. Problemlösningsförmåga. Denna handlar om att ”formulera, analysera och lösa
matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.”
Problemlösningsförmågan är och förblir ett mått på riktig matematisk förståelse och den
förutsätter de två ovan diskuterade, begrepps- och procedurförmågorna (Jäder 2015).
Problemlösning innebär att en direkt väg till lösning saknas, så att man är tvungen att
använda sin begreppsliga karta för att knäcka nöten. I den norska ämnesplanen uttrycks
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7.
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det som så att elever skall kunna ”delta i samtaler og drøftinger av matematiske
situasjoner og problemer og argumentere for egne løsningsforslag.” I den finska lyder
det: ”De studerande sporras att utveckla kreativa lösningar på matematiska problem.”
Modelleringsförmåga. Punkt fyra ”att utforma en matematisk modell utifrån tolkning
av en realistisk situation,” är extra intressant för detta arbete då det är det som regression
handlar om, och lika viktigt; ”använda och utvärdera en modells egenskaper och
begränsningar.” Denna punkt inbegriper självfallet mycket mer än regression. I den
norska läroplanen finns detsamma i det centrala innehållet för realfagsmatematikken
under funktionsområdet: ”formulere en matematisk modell ved hjelp av sentrale
funksjoner på grunnlag av observerte data, bearbeide modellen og drøfte resultat og
framgangsmåte”. I den finska ämnesplanen nämns särskilt för den långa lärokursen att
de studerande ska bli vana ”att ställa upp matematiska modeller för praktiska
problemsituationer och att utnyttja olika strategier för att lösa dem.” I den finska
ämnesplanen finns detta dessutom med i kursen Matematiska modeller där man
dessutom har som mål att ”bekanta sig med att göra prognoser utgående från modeller.”
Vad gäller regressionen så benämns den särskilt endast i den svenska gymnasieskolans
kursplan, men regressionen finns som tidigare nämnts med i läroböckerna för alla tre
länder.
Resonemangsförmåga. ”Eleverna skall ges förutsättningar att utveckla förmågan att
följa, föra och bedöma matematiska resonemang.” Motsvarigheten i den norska
återfinns under punkten ”Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i matematikk [som
bland annat] innebærer å formulere logiske resonnementer.” I den finska ämnesplanen
uttrycks detta på ett annat sätt men innebörden är den samma: ”bli van att behandla
information på ett sätt som är karakteristiskt för matematiken, att göra antaganden, att
undersöka deras riktighet och att motivera dem samt att bedöma motiveringarnas
giltighet och resultatens generaliserbarhet.”
Kommunikationsförmåga. Här handlar det om att ”kommunicera matematiska
tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.” Under punkten om att uttrycka sig
muntligt och skriftligt i matematik i den norska ämnesplanen lyder det: ”forklare en
tankegang og sette ord på oppdagelser, ideer og hypoteser.” Motsvarigheten i den finska
ämnesplanen lyder: ”göra de studerande bekanta med matematiska tankemodeller och
grundläggande matematiska idéer och strukturer, lära dem använda matematikens språk
i tal och skrift.”
Relevansförmågan. Sist men inte minst listar den svenska ämnesplanen för
matematikämnet på gymnasiet förmågan att ”relatera matematiken till dess betydelse
och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt
sammanhang.” I den norska läroplanen hittas motsvarande under rubriken syfte: ”
Matematikk brukes til å […] beskrive og forstå naturgitte og samfunnsmessige
sammenhenger.” I den finska ämnesplanens beskrivning av den långa lärokursen lyder
det: ”Undervisningen syftar också till att ge de studerande en klar uppfattning om
matematikens betydelse i samhällsutvecklingen och om dess tillämpningsmöjligheter i
vardagslivet, vetenskapen och tekniken.”
Förmågan att använda digital teknik. Detta är ytterligare en sak som alla tre länders
ämnesplaner poängterar, inte så att det kallas en förmåga som jag gör här, fast det
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egentligen är det. Hos oss lyder det: ”I undervisningen ska eleverna dessutom ges
möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala medier och även
andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena.” I Norge uttrycks det enligt
följande: ”Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk for realfag innebærer å bruke
digitale verktøy til omfattende beregninger og visualisering. Det betyr å hente,
bearbeide og presentere matematisk informasjon i elektronisk form. I tillegg vil det si å
vurdere verktøyets hensiktsmessighet, muligheter og begrensninger.” Slutligen i den
finska beskrivs den som följer: ”De studerande tränas i användningen av datorprogram
som stöd för inlärning och utforskning av matematik och som hjälpmedel vid
problemlösning. I matematikstudierna används bland annat dynamiska och symboliska
matematikprogram, statistikprogram, kalkylprogram och textbehandlingsprogram.
Dessutom används digitala informationskällor i den mån det är möjligt. Det är också
viktigt att bedöma hur nyttiga hjälpmedlen är och vad som begränsar deras användning.”
Att bekanta sig med de svenska, norska och finska gymnasieskolornas ämnes- och kursplaner
för matematik är givande; skillnaderna får en att reflektera mer över orden och deras egentliga
betydelse. Det är olika uppställt hos de tre länderna men de är mycket överensstämmande, med
något undantag. I nästa avsnitt skall vi ta reda på huruvida böckernas innehåll i
regressionskapitlen svarar upp mot läroplanerna för respektive länder.

3.1 I vilken grad finns de inlärningsfrämjande parametrarna i ämnesplanerna för de olika länderna?
Forskningsbaserade parametrar för främjandet av inlärning ställdes upp i syftet av detta arbete.
Med en snabb blick kan vi se att samtliga passar in under de åtta punkter som precis räknats
upp ovan.
En matematisk genomgång som bygger vidare på det konceptuella nätet hos eleven, som skapar
sammanhang och förståelse för det nya matematiska innehållet, så att elevernas förmåga till
att föra kreativa matematiska resonemang och lösa problem kan utvecklas platsar
uppenbarligen under begreppsförmåga, punkt 1; resonemangsförmåga, punkt 5; och
problemlösningsförmåga, punkt 3.
Kopplingar till andra ämnen och till elevernas intressen, bland annat genom
ämnesöverskridande elevundersökningar, härrör under relevansförmågan, punkt 7. Digitalt
laborativt arbete passar in under ämnesplanernas krav på digitalt kunnande, punkt 8. Praktiskt
laborativt arbete, såsom införskaffande av data genom t.ex. mätningar och anteckningar,
plottning och ritandet av bästa linjen på frihand, passar in under modelleringsförmågan, punkt
4; och procedurförmågan, punkt 2. Exponering för data som visar på regressionsanalysens
användbarhet, härrör till relevansförmågan, punkt 7.
De inlärningsfrämjande parametrarna som ställts upp relaterar till alla punkter i
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läroplanskapitlet
ovan,
utom
en,
kommunikationsförmågan
i
punkt
6.
Kommunikationsförmågan är ett värdefullt redskap för inlärning, som även om den inte är av
avgörande betydelse, kan ha en betydelse också för inlärningen i en skolmiljö, t.ex. genom att
arbeta i par eller i grupp. Då denna mest handlar om hur man jobbar i klassen så tillmäts den
ingen större uppmärksamhet i detta arbete.

4. Regressionsanalysen i matematisk kontext
4.1 Några ord om regressionsanalysens historia
Ordet regression är inte ett ord man kommer i kontakt med så ofta. Regression betyder enligt
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ordböckerna tillbakagång eller försämring. I matematiskt sammanhang användes det för första
gången av Sir Francis Galton i England på 1870-talet. Galton undersökte sambandet mellan
fäders och söners längd. Han lade märke till att långa fäder fick långa söner, men att sönerna
inte var fullt så långa som sina fäder, utan låg litet närmare befolkningens medellängd. Det var
denna tillbakagång mot befolkningens genomsnittslängd som Galton kallade regression
(Wikipedia). Namnet regressionsanalys kanske inte är så beskrivande, för som vi kommer att
se nedan så är det frågan om en funktion som används för att uttrycka samband i data, en
funktion som gör data mer överskådligt och även möjliggör prognostisering. Om vi dock önskar
se namnet regression som beskrivande så kan vi göra det i den meningen, som till exempel
Graham (2006) poängterar, att ursprunglig data i sig alltid är bättre, i bemärkelsen mer exakt,
än någon matematisk avbildning av det.

4.2 Regressionen inom statistikområdet
Genomgången här görs genom statistiska glasögon då regressionsanalysen i skolmatematiken
hör till statistikområdet. I statistiken hanterar vi data. Anta nu att vi har några data och att dessa
data verkar variera något. Vi frågar oss om det kan finnas någon faktor som påverkar detta,
någon omständighet? Om vi finner någon sådan faktor så frågar vi oss hur sambandet kan tänkas
se ut. Går detta samband kanske att beskriva matematiskt och att visualisera? för att sedan kunna
förutsäga utslag om vi vet omständighet. Låt oss ta ett exempel.
Det bor sju hönor i en hönsgård. Dessa sju hönor värper ägg. När bonden Henry Ekoblad fört
statistik över hur många ägg de värper varje dygn har han under en femdagarsperiod fått
följande data.
Dag

Antal värpta ägg

Dag 1

10

Dag 2

5

Dag 3

11

Dag 4

7

Dag 5

8

Bonden undrar vad det kan bero på att hans hönor vissa dagar värper få ägg och andra dagar
många. Finns det något som gjorde dem mer värpglada som bara fanns vissa dagar. När han
berättar detta för grannen så får han veta något intressant. Vissa dagar sitter grannen och hans
hustru ute på sin veranda och löser korsord, närmare bestämt under varma dagar. Då har de lagt
märke till att bondens sju hönor alltid går utomhus och ute äter de av naturens gröda. Under
svala dagar, då grannen och hans hustru håller sig inomhus och ser hönsgården från fönstret,
ser de aldrig hönsen, då även dessa håller sig inomhus. Är vädret omväxlande så är hönsen både
inne och ute. I grannens sparade tidningar kan bonden i efterhand se medeltemperaturer för
dygnen. Ekoblad har nu huvudet på skaft, han noterar att det finns ett dröjsmål på en dag innan
väderleken ger utslag i mängden ägg. Bra väder igår, bra med ägg idag. Dåligt väder idag, dåligt
med ägg imorgon. Ekoblad benämner det som egentligen var dag noll, gårdag 1 i väderlekslistan
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och då blir listorna matchade enligt naturens mekanism.
Dag
Gårdag 1
Gårdag 2
Gårdag 3
Gårdag 4
Gårdag 5

Medeltemperatur
12
5
14
6
9

Hans dotter Henrietta som lärt sig GeoGebra i skolan skriver in data i GeoGebras kalkylblad,
markerar de två kolumnerna, och plottar punkterna genom att högerklicka och välja ”skapa”
och ”lista med punkter.”

Om vi ser på koordinatsystemet här så har vi väderleken på x-axeln och antalet ägg på y-axeln.
När vädret är bättre blir äggen fler. Den trenden är så tydlig att vi kan dra slutsatsen att ett
matematiskt samband föreligger. Därför har vi anledning att försöka beskriva sambandet med
en funktion. Då punkterna verkar ligga samlade kring en linje söker vi ett linjärt samband.
Henrietta markerar data i kalkylbladet, klickar på verktygsikon 2 och väljer ”Tvåvariabels
regressionsanalys,” och väljer linjär regression.

Programmet GeoGebra räknar ut vilken linje, det vill säga vilken funktion, som bäst beskriver
data och visar denna i ritområdet. Denna funktion kan nu vara behjälplig i att förutse antalet
ägg under det kommande dygnet beroende av dagens väderlek. SMHI:s väderleksprognoser blir
då också äggprognoser. Nu blir Harry Ekoblad så fascinerad att han vill förstå den fantastiska
matematiken bakom detta.
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4.3 Vad regressionsanalys går ut på?
Henrietta förklarar: Regression handlar om att generera ett samband mellan två variabler och
om att bedöma styrkan på detta samband (Zed Statistics, min översättning). ”Det enklaste sättet
att tänka sig regression är som ’den bäst anpassade linjen.’” Den linjen används vid
förutsägelser. Om vi då vill förutse antalet ägg så kan vi, om vi vet dagens medeltemperatur, få
en prognos för hur många ägg vi får följande dag. Denna linje har en ekvation som vi ser i
GeoGebras algebrafält och är g(x)=0,61x+2,6. Det finns en konstant term, som visar
skärningspunkten på y-axeln, samt en ”koefficient till x,” vilka tillsammans definierar
regressionslinjen (Zedstatistics).
Intuitivt tänker man att linjen är dragen så att avstånden i y-led mellan punkterna och linjen är
minimerade. Men riktigt så är det inte. Om vi summerar alla fel, positiva och negativa så får vi
noll och det hjälper oss inte. Det finns ett oändligt antal linjer som kan dras som har just
residualsumman noll. Det vi behöver göra är kvadrera avstånden. Den linje vars summa av
kvadrerade avstånd är minst, är den som är bäst anpassad till data. Härifrån stammar namnet
minsta kvadratmetoden (Zedstatistics).
Sedan till den andra frågan som regression handlar om, nämligen att bestämma styrkan på
sambandet. Det finns något som förkortas SSR, SSE och SST. För att greppa dem behöver en
linje för y:s medelvärde ritas ut. Allt detta låter sig synliggöras med hjälp av GeoGebra. Det går
nämligen att rita in önskad linje genom att ange dess ekvation på inmatningsraden. Henrietta
vet att ett medelvärde på utfallsdata visar sig som en vågrät linje som skrivs y är lika med talet
för medelvärdet, här 8.2. (Medelvärdet fick hon genom att markera kolumn b på kalkylbladet
och välja medelvärdet i den fjärde av kalkylbladsikonerna.) Regressionslinjens ekvation är
y=0,61x+2,6 och när hon matar in den också och trycker på enter så har hon vad hon behöver
för att illustrera SST=SSR+SSE.

Vi ställer då frågan: Varför var antalet ägg så högt någon av dagarna och så lågt en annan? (Det
som regression de facto handlar om.) Varför är någon datapunkts x-värde så långt ovanför eller
nedanför medellinjen? Vi kan dela upp denna distans i två delar, den förklarade avvikelsen och
den oförklarade avvikelsen. Så för ett visst värde på x är distansen från medellinjen till
regressionslinjen i y-led (vertikalt), den så kallade förklarade avvikelsen. Den oförklarade
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avvikelsen för det enskilda x-värdet är resterande del av distansen mellan regressionslinje och
datapunkt, den som vår matematiska modell inte förklarar.
Den totala avvikelsen SST (T står för total), består då av SSR (R står för regression), summan
av de förklarade kvadrerade avvikelserna å ena sidan, och SSE (E står för errors), summan av
de oförklarade kvadrerade avvikelserna, eller summan av residualfelen å den andra. Egentligen
är det lite mer komplicerat vad SST, SSR och SSE handlar om; SST, SSR och SSE är alla
kvadrater och förhållandet dem emellan är detsamma som i Pythagoras sats. Men tillbaks till
vårt syfte. Vårt syfte var att med hjälp av regressionen svara på två frågor. Den ena, hur man
genererar ett samband mellan två variabler utifrån en datamängd, har vi besvarat ovan. Den
andra frågan kan vi besvara med hjälp av SST, SSR och SSE. Den frågan lyder: Hur starkt är
sambandet? Det förhåller sig nämligen så att då vi tar kvoten av SSR och SST så får vi ett mått
på sambandets styrka. Då den oförklarade variationen (SSE) ingår i totalvariationen betyder det
att om den oförklarade variationen är stor (datapunkterna ligger mycket spridda kring linjen) så
blir 𝑟𝑟 2 lågt och är den oförklarade variationen hög (datapunkterna ligger rätt samlade kring
linjen) så bli 𝑟𝑟 2 hög (Zedstatistics).
Henrietta återvänder till GeoGebra för att få ett r-värde för sina data. I GeoGebra beräknas detta
genom koefficienten som även kallas Pearsons produktmomentkorrelation (Jönsson &
Lingefjärd, s. 107), vilket motsvarar just en relation på det linjära förhållandet mellan två
datauppsättningar och är ett tal mellan -1 och 1, med en negativ respektive positiv
riktningskoefficient. Ett r-värde närmare noll är svagt och ju närmare 1 eller -1 det är desto
starkare samband innebär det att vi har. Henrietta som hade data kvar i kalkylbladet och hade
skapat lista 1 av det genom att välja det från den tredje ikonen skriver B15=Korrelation[Lista1]
på inmatningsraden och erhåller en koefficient på 0,98. Denna koefficient berättar då alltså att
sambandet är starkt.
Om vi skulle leka lite med dessa begrepp så kan vi tänka oss att samtliga data ligger på linjen.
Vilket 𝑟𝑟 2 har vi då? Jo antingen 1 eller -1 då SSR i så fall är lika SST (då det inte finns någon
oförklarad variation) och kvoten av lika tal är 1. Den andra ytterligheten är om data spretar så
att det i koordinatsystemet mer liknar ett moln än något linjärt. Det är då som det blir
meningslöst att göra en linjär regression till data (Zedstatistics).

4.4 En bredare matematisk genomgång av minsta kvadratmetoden
Låt oss utgå ifrån att vi har en linjär kombination som på matrisform skrivs Ax = b, där A är en
n∙k-matris. Vi antar att denna saknar lösning. Om detta inte har en lösning betyder det bland
annat att b inte hör till A:s kolonnrum C(A). Kolonnerna, två stycken, i A spänner upp ett plan.
Då är b inte i planet utan utgår bara från det och sticker ut. Då kan vi inte finna en lösning –
men – vi kan komma nära en lösning. Vi kan finna en minsta kvadratlösning. Om b är en vektor
så vill vi minimera längden på b – Ax. Vilket Ax som helst kommer att vara i vårt kolonnrum.
Man vill alltså minimera denna skillnad, få en minsta kvadratuppskattning. Vi vill ha en vektor
som är så nära b som möjligt. Den närmaste vektorn är projektionen av b på vårt kolonnrum.
Formel: Ax = proj b i C(A). Detta är fortfarande svårt att hitta. Låt oss subtrahera b från båda
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leden. Vad är då proj b - b? Jo det är, enligt definitionen, den ortogonala vektorn. Ax - b är en
medlem av det ortogonala komplementet till vårt kolonnrum. Ax - b tillhör N( 𝐴𝐴𝑇𝑇 ) där T står
för transponat. Det innebär att 𝐴𝐴𝑇𝑇 (Ax - b) = 0 (nollvektorn) Om vi förenklar 𝐴𝐴𝑇𝑇 𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝑇𝑇 b = 0 så
får vi att 𝐴𝐴𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝑇𝑇 𝑏𝑏. Lösningen till detta är vår minsta kvadratuppskattning till Ax = b.
(Summering av Khan Academys film ”Least Squares Method.”)
Om vi fortsätter på vårt lantliga exempel så är det frågan om ett i huvudsak linjärt samband
mellan de två variablerna så är ekvationen av typen 𝑙𝑙 = 𝑚𝑚 + 𝑘𝑘𝑘𝑘. Insättning av de olika
temperaturvärdena på f respektive motsvarande äggmängdger då 5 ekvationer för de två
modellparametrarna m och k, som på matrisform kan skrivas Ax = b, där A är en 5 gånger 2
matris med ettor i första kolonnen och de 5 temperaturvärdena i den andra, x är en 2 gånger 1
matris/vektor med de sökta m och k-värdena, och b är en 5 gånger 1 matris/vektor med de 5 till
temperaturerna motsvarande äggmängderna. Detta ekvationssystem har inte någon exakt
lösning då de 5 observationspunkterna inte ligger exakt på någon rät linje. Vad man kan göra är
att söka det linjära samband y = m + kx för vilket den så kallade residualkvadratsumman 𝑠𝑠 =
∑5𝑖𝑖=1(𝑚𝑚 + 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑙𝑙𝑖𝑖 )2 blir minimal. Här representerar 𝑚𝑚 + 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑖𝑖 de äggmängder som skulle
erhållas enligt modellen medan 𝑙𝑙𝑖𝑖 representerar faktiskt erhållen mängd. Avvikelserna mellan
modelläggmängd och faktisk mängd är det som kallas residualfelet (eller ibland modellfelet).
Om vi nu tillämpar teorin ovan på exemplet med bonden Ekoblads hönor och temperaturerna
så får vi följande ekvationssystem på matrisform
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑏𝑏
1 12
10
⎡1 5⎤
⎡5⎤
⎢
⎥ 𝑚𝑚 ⎢ ⎥
⎢1 14⎥ � 𝑘𝑘 � = ⎢11⎥
⎢1 6⎥
⎢7⎥
⎣1 9⎦
⎣8⎦

Ekvationssystemet har som sagt ingen lösning då punkterna inte ligger exakt på någon linje.
Däremot kan vi hitta den bästa möjliga lösningen. Den fås genom att båda sidor multipliceras
med A:s transponatmatris 𝐴𝐴𝑇𝑇 och att man löser denna nya ekvation. Vi får:
𝐴𝐴𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝑇𝑇 𝑏𝑏

För en lösning av vårt lantliga exempel på matrisform, se bilaga 1.

4.5 Hur minimerandet går till? – en algebraisk tolkning
Vi vill hitta de m och k som gör den summerade kvadratavvikelsen, s, minimal (𝑠𝑠 =
∑5𝑖𝑖=1(𝑚𝑚 + 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑙𝑙𝑖𝑖 )2 ). Då behöver vi använda oss av analys (J. B. Statistics, 2012). Vi vet att
vid minimum skall en variation i värdena på m och k inte ge någon förändring i s, det vill säga
de så kallade partiella derivatorna av s med avseende på m och k skall vara lika med noll, det
vill säga
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𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

= 2 ∑5𝑖𝑖=1 𝑚𝑚 + 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑙𝑙𝑖𝑖 = 0 och 𝜕𝜕𝜕𝜕 = 2 ∑5𝑖𝑖=1(𝑚𝑚 + 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑙𝑙𝑖𝑖 )𝑓𝑓𝑖𝑖 = 0.

Här ovan användes deriveringsregler. Detta är ett system med två linjära ekvationer för m och
k som kan förenklas till:
5

�(𝑚𝑚 + 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑖𝑖 ) = 5𝑚𝑚 + �
𝑖𝑖=1

5

𝑖𝑖=1

5

𝑓𝑓𝑖𝑖 𝑘𝑘 = 𝑆𝑆1 𝑚𝑚 + 𝑆𝑆𝑓𝑓 𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑙𝑙 = � 𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑖𝑖=1

∑5𝑖𝑖=1(𝑚𝑚𝑓𝑓𝑖𝑖 + 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑖𝑖2 ) = ∑5𝑖𝑖=1 𝑓𝑓𝑖𝑖 𝑚𝑚 + ∑5𝑖𝑖=1 𝑓𝑓𝑖𝑖2 𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑓𝑓 𝑚𝑚 + 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓 = ∑5𝑖𝑖=1 𝑙𝑙𝑖𝑖 𝑓𝑓𝑖𝑖 ,
Där 𝑆𝑆𝑓𝑓 = ∑5𝑖𝑖=1 𝑓𝑓𝑖𝑖 , 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓 = ∑5𝑖𝑖=1 𝑓𝑓𝑖𝑖2 , 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓 = ∑5𝑖𝑖=1 𝑙𝑙𝑖𝑖 𝑓𝑓𝑖𝑖 o.s.v.

Det kan bevisas att de linjära ekvationssystem, här med två ekvationer som kallas
normalekvationerna och två sökta parametrar, alltid har en lösning. Den lösningen är en minsta
kvadrat lösning. (Gunnarsson, 2002; J. B. Statistics, 2012; Eriksson, 2012).

Lösning av vårt exempel på matrisform
Om vi nu tillämpar teorin ovan på exemplet med bonden Ekoblads hönor och temperaturerna
så får vi följande ekvationssystem på matrisform
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑏𝑏
1 12
10
⎡1 5⎤
⎡5⎤
⎢
⎥ 𝑚𝑚 ⎢ ⎥
⎢1 14⎥ � 𝑘𝑘 � = ⎢11⎥
⎢1 6⎥
⎢7⎥
⎣1 9⎦
⎣8⎦

Ekvationssystemet har som sagt ingen lösning då punkterna inte ligger exakt på någon linje.
Däremot kan vi hitta den bästa möjliga lösningen. Den fås genom att båda sidor multipliceras
med A:s transponatmatris 𝐴𝐴𝑇𝑇 och att man löser denna nya ekvation. Vi får:
𝐴𝐴𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝑇𝑇 𝑏𝑏

1 12
10
⎡1 5⎤
⎡5⎤
⎥ 𝑚𝑚
1 1 1 1 1 ⎢
1 1 1 1 1 ⎢ ⎥
�
� 1 14⎥ � � = �
� 11
𝑘𝑘
12 5 14 6 9 ⎢
12 5 14 6 9 ⎢ ⎥
⎢1 6⎥
⎢7⎥
⎣1 9⎦
⎣8⎦
Detta löses på det vanliga sättet. För uträkningar, se bilaga1. Så småningom ser vårt
ekvationssystem 𝐴𝐴𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝑇𝑇 𝑏𝑏 enklare ut:
�

41
5
46 𝑚𝑚
�� � = �
�
413
46 482 𝑘𝑘
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Efter ytterligare uträkningar (se bilaga1) fås m- och k-värdena till vår minsta kvadratlösning :
m ≈ 2,5986 ≈ 2,60
k ≈ 0,60884 ≈ 0,61

De avrundade m- och k-värdena är desamma som GeoGebra ger när vi gör regressionen där.
Vi kan då avslutningsvis uttrycka det som så att vår minsta kvadratuppskattning av det
överbestämda ekvationssystemet vi hade är
y = 2,6 + 0,61x

5 Den didaktiska kontexten
I detta kapitel ges det teoretiska ramverk som motiverar och bereder väg för påföljande
undersökning av läromedlen. Dels är det angeläget att diskutera läromedlets roll i
matematikundervisningen och dels att presentera valda delar av didaktik forskning.

5.1 Matematikläroboksteorier
5.1.1 Läromedlets roll i matematikundervisningen
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Det finns undersökningar som visar att läromedlet har en mycket stor roll i
matematikundervisningen (Johansson, 2003; Rezat & Strässer, 2012, i Jäder 2015). I
Johanssons studie, utvärderades skolor i 40 kommuner (av 290) under åren 2001-2002. Det
rapporterades att från årskurserna 4-5 och uppåt ”är undervisningen i matematik i princip
baserad på användningen av textböcker”, att ”matematiken både för elever och lärare endast är
det som är skrivet i textböckerna” (Johansson 2003, s. 1, min översättning). Johansson refererar
också till internationella studier som visat att fenomenet med att läraren i hög utsträckning
använder läromedlet förekommer i många länder. Johansson räknar upp olika aspekter som gör
läroboken viktig i matematikämnet. ”Den har en så nära relation till klassrumsundervisningen,
den identifierar kunskapsområden och ordnar dem på ett sätt som elever borde upptäcka dem,
den försöker specificera hur klassrumslektioner skall struktureras med lämpliga övningar och
aktiviteter” (s. 20, min översättning). Det finns en djupt rotad uppfattning att elever är bättre
betjänta av lärare som inte följer läroböckerna än av dem som gör det. Men det finns
undersökningar som strider mot denna. Till exempel drar Freeman och Porter slutsatsen att
lärare som följde boken noggrant satte mest fokus på tillämpningar och begreppsförståelse.
(Freeman & Porter i Johansson, 2003, s. 31). I en internationell jämförelse fick Foxman (1999)
fram att elever från länder där man mer strikt följde läroböcker klarade sig bättre i TIMSS än
elever från länder som inte gjorde det (Foxman i Johansson, s 31).
Läroböcker anses ha en stark relation till läroplaner i olika länder. Johansson framhåller att
läroböckerna har ”en framträdande position i läroplansreformer och anses vara det viktigaste
verktyget för implementeringen av nya läroplaner i många länder” (Johansson, s. 20, min
översättning). Det finns dock ett allvarligt problem med detta, och det är att läroboksförfattare
och förlag inte nödvändigtvis följer läroplanerna och det beror på att det är en business och ”i
business blir det ofta mer framträdande att få en större marknadsandel än att följa nationella
läroplaner” (Johansson 2003, s. 1, min översättning). Så påvisas också i internationell analys
av läromedel brister då det gäller att låta elever möta en bred matematisk kompetens (Fan &
Zhu, 2007; Vincent & Stacey, 2008 i Jäder 2015).
Ett lysande undantag till detta med kommersialiserade läroböcker är Singapore som placerar
sig högt i internationella undersökningar över elevers prestationer i matematik, med första
placering i TIMSS i alla olika årgångar. Skolan här är rättvis och håller en hög standard i ämnet
(Hsu, 2013). En stor delförklaring till den höga nivån på matematiken i landet är att
utbildningsdepartementet ansvarar för design och utveckling av matematikläromedlen
(Ginsburg, 2005; Hsu, 2013). En annan undersökning från Singapore visade att
matematikboken var mycket viktig för lärare, i synnerhet då det gällde att ge hemläxor. Däremot
var lärobokens roll inte så framträdande i klassrummet, utan lärarna hoppade över mycket i den.
Sedan spelade inte kvaliteten på elever, skolor, eller lärarens kön eller erfarenhet någon större
roll i hur läroboken användes (Fan & Zhu, 2002, refererad i Johansson, s. 29-30).
Hur som helst så ger kommersialiseringen av böckerna i kombination med det faktum att dessa
har en så central roll i matematikundervisningen här, vägande skäl till att kritiskt granska dem.
Jag kommer att analysera läromedlen med hjälp av de inlärningsfrämjande parametrar jag ställt
upp – och detta som en internationell jämförelse för att eventuellt hitta skillnader som kan vara
till
lärdom.
Detta
sistnämnda
förstärks
av
Hiebert et al.
(2003)
samt
Stigler och Hiebert (2004) vilka lyfter fram att folk kan lära om för- och nackdelarna med
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läroböckerna i sitt land genom jämförande internationella studier (Hiebert et al. (2003); Stigler
och Hiebert (2004) i Hsu (2013), min översättning).
5.1.2 Läromedlens olika intentioner
Av betydelse för detta arbete är undersökningar som har att göra med
matematikläroboksupplägg. Det väsentliga finns hos Peppin och Haggarty (2001, i Johansson
2003) vilka identifierar fyra huvudområden som dessa undersökningar täcker:
1) ”De matematiska intentionerna i läroboken: matematiken som representeras i
läroböckerna, övertygelser om matematikens natur i läroböcker, samt presentationen av
den matematiska kunskapen” (s. 22).
2) ”De pedagogiska intentionerna i läroböcker – sätt på vilka den lärande hjälps (eller
inte) genom innehållet, metoden och textens röst (min översättning s. 22).”
3) ”Läroböckers sociologiska kontexter” (s. 22).
4) ”De kulturella traditioner som finns representerade i läroböcker” (s. 22).
Fokus i detta arbete ligger på de två första av punkterna ovan, en begränsning som gjordes då
fokus i denna uppsats är på matematiken och matematikdidaktiken specifikt.

5.2 Didaktisk forskning
5.2.1 Didaktisk forskning inom matematikområdet
I Sverige har procedurkunskapen en befäst ställning. Detta är inget nytt, utan redan för hundra
år sedan hävdar Dewey att skolan plågas av en strävan efter snabba svar (Dewey i Jäder 2015).
Det problematiska med detta, som Jäder konkluderar, är att matematisk förståelse då får stryka
på foten. Algoritmerna som skall memoreras blir för många. Det är det breda matematiska
sammanhanget och möjligheten att utveckla förmågor som att resonera, modellera, se
relevansen m.fl. som skall komplettera procedurkunskapen för att elever skall vara i stånd att
lösa verkliga matematiska problem. Jäder förklarar vidare att möjligheter till lärande beror av
många faktorer: läroboken, lärarens genomgångar, elevens hjälpande eller stjälpande
förkunskaper och huruvida undervisningen utgår från de sistnämnda.
5.2.2 Didaktisk forskning inom statistikområdet
Enligt Batanero m.fl. är det en trend i flera länder att statistikundervisningen breddas, vilket
beror på dess ”vitt erkända plats i det allmänna bildandet av medborgare” (min översättning).
Batanero m.fl. argumenterar vidare att denna större tyngd som nu ges statistikämnet i många
länder (bl.a. i U.S.A, England och Spanien) fodrar ”en intensiv förberedelse av lärare”, och det
gäller då såväl ämnesbiten i sig som lämpliga sätt att undervisa ämnet, ”för att de skall uppnå
sina undervisningsmål.” De framhåller att det av alla delområden i matematiken är just
statistikområdet som behöver mer forskning.
Batanero m.fl. framhåller att förberedelsen av lärarna behöver inbegripa kunskap om
svårigheterna som elever upplever när de lär sig detta ämne och felen de gör. Författarna
hänvisar till Brosseau som förklarar att ett hinder för en elev kan vara kognitivt. Då är det frågan
om att procedurkunskap som används för att få fram rätt svar i ett givet sammanhang felaktigt
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används i ett annat sammanhang. Det är då kunskapen som blir till ett hinder, inte bristen på
kunskap. Då är det ”väsentligt att identifiera hindret och byta ut det i det nya lärandet.” Brosseau
räknar upp olika typer av hinder som har med barns utveckling att göra. Han nämner som
exempel att det behövs proportionalitetsresonemang för att förstå idén med sannolikhet. En
annan typ av hinder Brosseau nämner är didaktiska hinder, som t.ex. att man introducerar nya
symboler då elever skulle behöva konkreta exempel. Batanero m.fl. nämner utöver de typer av
hinder som Brosseau tar upp bristen på baskunskaper som behövs för en korrekt förståelse av
ett givet begrepp.
5.2.3 Fenomenologisk forskning inom statistikundervisningsområdet
Bl. a. Reid och Petocz har genom fenomenologisk forskning sett hur elevers förståelse av
statistiska begrepp och deras tillämpningsmöjligheter varierar på en skala från en snäv
förståelse av statistiken som en eller några metoder, till bredare förståelse av statistiska storheter
som verktyg att hantera datamaterial, till en riktigt bred förståelse av statistiken som ett medel
att förbättra sin yrkesutövning eller i bästa fall förbättra värden. En pedagogisk konsekvens av
dessa upptäckter är att man behöver frångå för starkt fokus på statistiska tekniker till förmån
för fokus på den meningsfullhet som finns i det statistiken kan avslöja – och vidare till vilken
betydelse statistiken kan ha både i specifika kontexter och i deras egna liv. I termer av vår
ämnesplan handlar det här om att frångå statistiska tekniker till förmån för relevansförmågan,
för tillämpningarna inom olika områden
.
I en annan fenomenologisk undersökning liknande den ovan refererade har härutöver
identifierats fem specifika verktyg av betydelse. Nämligen videofallstudier, problembaserat
lärande, praktiskt eller datorbaserat laborativt arbete, projekt i en arbetskontext eller sådant som
intresserar eleverna personligen och studerandet av forskningsrapporter som visar statistikens
betydelse för deras eget yrkesområde. Dessa metoder, säger Petoctz och Reid, skall kontrasteras
med traditionella undervisningsmetoder. Min erfarenhet från min lärarutbildning är att man
säger att läraren behöver återerövra berättandet. Lärarens förhållningssätt till matematiken
kommer att ge ton för elevers uppfattning om ämnet och i sina genomgångar har läraren unika
möjligheter att inspirera elever och vädja till deras naturliga nyfikenhet. När värdet av denna
traditionella didaktik förminskas så riskerar man, som man säger, att ”kasta ut barnet med
badvattnet.” Istället behöver alltså det traditionella och det nya bilda en syntes.
5.2.4 Förståelse av begreppet regressionsanalys och dess användning
Då det gäller regressionsanalysen har Batanero m.fl. identifierat vissa specifika fel studenter
gör. De förklarar att det gjorts forskning på ett fenomen som kallas ’illusorisk korrelation’
mellan variabler, som inte tar hänsyn till data på ett fullständigt sätt i tolkning av tabeller. Det
rör sig om problemets olika variabler som är fler än elever förstår. När det sedan står klart att
det finns ett sådant förhållande mellan variablerna att en regression kan göras så gäller det för
elever att förstå idén någondera av den på frihand dragna ’bästa linjen’ eller av minsta
kvadratmetoden.
5.2.5 Slutsats: Vad som skall ses på i läroböckerna utgående från vad didaktisk forskning
inom matematikområdet ger vid handen.
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Då jag skall göra min analys av läroböckerna kommer jag att söka efter dessa följande
didaktiska verktyg i läromedlen:
-

problembaserat lärande
praktiskt eller datorbaserat laborativt arbete
projekt i en arbetskontext eller sådant som intresserar eleverna personligen
studerandet av forskningsrapporter som visar statistikens betydelse för områden
vilka är intressanta för eleverna

Det förstnämnda området, problembaserat lärande, vill jag analysera i böckerna på det sätt som
Jäder (2015) beskriver; i princip genom att se huruvida en direkt rutt till lösning på problemet
saknas så att ett kreativt matematiskt resonemang behövs.

6 Metod
I studien som ligger för handen vill jag i läromedlen undersöka:
1) Matematiskt innehåll och huruvida detta hjälper eleven att bygga upp sin konceptuella
karta.
2) Fem didaktiska verktyg av betydelse för statistikområdet:
- Problembaserat lärande som kräver kreativa matematiska resonemang
- Praktiskt laborativt arbete
- Digitalt laborativt arbete
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- Projekt som relaterar till elevernas intressen
- Forskningsrapporter, data, som visar regressionsanalysens betydelse för område
som är intressant för eleverna
För att få en kvantitativ och fördelningsmässig bild av materialet använder jag dessutom
Johanssons uppdelning av materialet i så kallade block. Hon påpekar att ”denna typ av
uppdelning ger en hyfsat bra bild av bokens egenskaper” (min översättning). Ett block kunde
vara ett av följande:
Instruerande text
Exempel
Övningar
Textproblem
Föreslagen aktivitet

Relaterad bild
Orelaterad bild
Sammanfattning
Repetition
Annat, t.ex. hemläxor
Johansson s. 58-64

6.1 Urval
Jag har valt att begränsa min granskning till att behandla läromedel från Sverige, Norge och Finland
och att endast undersöka två böcker från Sverige och en bok från vartdera grannlandet för att mitt
syfte är att skärskåda hur matematiken och matematikdidaktiken kan se ut och skilja sig från bok till
bok. Då Finland har rönt intresse från världens olika hörn för sitt skolsystem och inte minst för sin
matematikundervisning, tack vare topplaceringar i de internationella testerna TIMSS och PISA, så
kan det vara intressant att se huruvida detta faktum återspeglar sig i skollitteraturen.

6.2 Genomförande
Jag granskar och jämför böckernas behandling av regressionsanalysen i de tre länderna. Detta gör jag
genom att undersöka hurudan den matematiska genomgången av regressionsanalysen är, hur det
didaktiska innehållet svarar mot de ovan uppställda fem parametrarna, hurudana block, exempel och
uppgiftstyper som finns i de olika böckerna. Dessutom granskas hur böckerna svarar upp mot målen
i läro- och kursplaner i respektive länder. Jag presenterar böckernas avsnitt om regressionsanalys
genom stolpdiagram som visar kvantitet och andel av olika block, samt genom en kvalitativ
beskrivning kring graden av inlärningsfrämjande substans.

7 Resultat och resultatanalys
I detta kapitel beskrivs innehållet i matematikböckerna. Först beskrivs varje bok för sig med avseende
på block för att ge läsaren en översiktsbild. Efter det beskrivs innehållet i större noggrannhet med
avseende på de olika parametrarna som främjar inlärning av statistikområdet i matematiken som
ställdes upp under rubriken Syfte.

7.1 Resultat: Böckernas innehåll i regressionskapitlen
7.2.1 Bok 1 Sverige
Boken M2c har ett kapitel om regression vilket omfattar drygt nio sidor. Dessa är uppdelade på
följande block: Två sidor där begrepp åskådliggörs i ord och bild, det vill säga ett block med
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instruerande text, med ett introducerande exempel. Sedan följer ett helsidesexempel på linjär
regression med hjälp av miniräknare. Därefter finns två sidor med uppgifter som skall lösas på
miniräknare eller dator förutom två uppgifter som kontrollerar begreppsförståelsen. Nästa del av detta
kapitel tar en sida i anspråk och består av två miniräknarexempel, varav ett på exponentiell regression
och ett på potensregression. Därpå följer en och en halv sida med uppgifter på icke linjär regression
och en halvsidesbild på tävlingssimmare. Nästsist finns en sida där regression och logaritmering skall
användas till data. Sist finns en helsidesaktivitet som är praktiskt laborativ.

7.2.2 Bok 2 Sverige
Boken Origo 2c behandlar ifrågavarande matematiska område på sex sidor. Först finns här en utförlig
behandling av begreppet korrelation på drygt en sida. Detta följs av ett exempel där en
miniräknarlösning handleds. Uppgifter över detta tar sedan drygt en sida i anspråk. Sedan tas
regressionsbegreppet upp på en halv sida och på resten av sidan finns ett exempel som visar hur man
skall göra en linjär regression på miniräknaren. Sedan följer en knapp sida med uppgifter på
regression. Nederst på sidan finns frågor som kontrollerar att begreppen korrelation och regression är
klara. På den sjätte sidan finns en större uppgift (och en halvsidesbild) där dessa två begrepp finns
med som en del.
7.2.3 Bok Norge
Boken Sigma R2 behandlar regression på ett uppslag. Man ser detta som en fortsättning av
modellering av sinusfunktioner då man vet några kritiska punkter, med skillnaden att här görs
modelleringen på ett digitalt verktyg. Drygt en sida åskådliggör begreppet regression, sedan följer ett
exempel och tre uppgifter.
7.2.4 Bok Finland
Den finska boken Ellips 6 behandlar regression och korrelation på drygt åtta sidor. De sex första
sidorna går under rubriken korrelation och linjär regression. Två sidor matematik, ett
helsidesexempel, ett tvåsidesexempel och en sida med övningar. På de drygt två sidor som återstår
görs en geometrisk tolkning av linjär regression.

7.2 Resultatanalys
7.2.1 Matematiskt innehåll
Den norska boken Sigma R2 har här som utgångspunkt modellering av sinus- och cosinusfunktioner
från ett tidigare kapitel. Här är det nya att göra detta med digitala hjälpmedel. Man förklarar regression
som det ”att finne uttryck for empiriske funksioner,” och för att komma dit används ett exempel på
solens höjd olika tider under dagen, som resulterar i en andragradskurva. Sedan finns här en lista på
hur man skall göra en regression med hjälp av digital teknik: Gör tabell och spridningsdiagram, välj
funktionstyp, få fram funktionsuttrycket och få regressionskurvan inritad i spridningsdiagrammet. I
genomgången hoppar man över den linjära regressionen och dess existens nämns endast en gång i en
lista med olika regressionstyper. Begreppet korrelation behandlas inte alls. Inte heller talas något om
minsta kvadratmetoden.
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Läroboksbild 1. Regressionsanalysens matematiska sammanhang i norska Sigma.

Den svenska boken M2c har korrelation och linjär regression som gemensam rubrik och inleder sin
begreppsliga genomgång med ett exempel om elevers läxläsningstid och provresultat. Man frågar sig
om ett samband finns. Man presenterar data i ett spridningsdiagram för att lättare kunna avgöra detta.
Ur diagrammet avläses att höga värden på läxläsningstid hör ihop med bra provresultat och slår fast
att ett positivt samband mellan variablerna föreligger. Positivt för att ”lutningen på punktsvärmen är
positiv.” Sedan åskådliggörs positiv, negativ och ingen korrelation med hjälp av bilder. Man förklarar
vad ett starkt samband är och presenterar korrelationskoefficienten r som ett mått på sambandets
styrka och att den antar värden mellan -1 och 1 och att extremvärdena är ett fullständigt samband
medan noll betyder inget samband mellan variablerna. Man förklarar att teorin för hur man får fram
r ligger utanför kursen. Man förklarar sedan att linjär regression ”är att anpassa ’bästa möjliga linje’
till svärmen av punkter,” och att regression är att anpassa en graf till en mängd mätpunkter. Sedan
visar man med ord och bild hur datorn får fram anpassningen. På bilden finns tre punkter och en linje.
Punkterna ligger inte på linjen men tydligt längs med den. ”För varje punkt jämför räknaren punktens
y - värde med linjens y - värde,” lyder det, och metoden går ut på att summan av kvadraterna på dessa
skillnader skall minimeras och räknaren undersöker många linjer. Man har här således i stort förklarat
vad minsta kvadratmetoden går ut på. Ett miniräknarlöst handlett exempel visar slutligen hur man får
fram funktionen och korrelationskoefficienten.
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Läroboksbild 2. Regressionsanalysen i matematiskt sammanhang, där minsta kvadratmetoden
förklaras, i svenska M2.

I den svenska läroboken Origo 2c har man delat upp begreppsteorin för korrelation och regression
lite mer. Man börjar med korrelationen och har ett uppgiftsblock på den innan man går in på
regressionsanalysen. ”Det kan vara intressant att undersöka om det finns ett samband” mellan två
serier av mätvärden, är utgångspunkten. Man ger fyra exempel på frågeställningar och börjar sedan
nysta i ett med utomhustemperaturer och elförbrukning. Man inför begreppen förklarande variabel,
som avsätts efter x-axeln, och responsvariabel som är beroende av den förra och avsätts efter y-axeln.
Sedan finns det ett diagram där en linje med negativ lutning kan skönjas utifrån datapunkterna. Man
kommer in på negativ korrelation och ytterligare tre bilder demonstrerar stark positiv, svag positiv
och avsaknad av korrelation. Till sist förklarar man att all korrelation inte innebär att det finns ett
orsakssamband mellan variablerna; man vet inte alltid vad som är hönan och vad som är ägget, om
man skall uttrycka det så. Man demonstrerar detta med ett detaljerat handlett miniräknarexempel.
Efter ett rejält uppgiftsblock på korrelation följer en halvsidesredogörelse över regression. Här återgår
man till det tidigare exemplet med utomhustemperaturer och energiförbrukning och förklarar att ”det
är rimligt att anta att elförbrukningen kan beskrivas med hjälp av en linjär modell, dvs. med
ekvationen för en rät linje, y = k x + m. Man berättar att en linje som verkar passa bäst kan ritas på
frihand och att man sedan kan bestämma dess ekvation, men att den bäst anpassade linjen smidigt fås
fram med hjälp av en grafritande räknare. I en liten ruta i marginalen definieras sedan vad som menas
med bäst anpassad ekvation: ”Ekvationen för den räta linje som minimerar avvikelsen mellan linjen
och de observerade värdena.” men man slår fast att teorin för det ligger utanför kursen.
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Läroboksbild 3. Korrelation i svenska Origo.

Läroboksbild 4. Regressionsanalys i svenska Origo.
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I den finska läroboken Ellips 6 hör regressionskapitlet till fördjupningsdelen. Man inleder med att
konstatera att man i statistiken ofta är intresserad av sambandet mellan två statistiska variabler och
att man då undersöker ”om man kan förutspå värdet på en statistisk variabel med hjälp av en annan
statistisk variabel.” Man anger att ekvationen för en linjär regression ges av y = ax + b och ger sedan
formlerna för a och b.
b=

∑𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑖𝑖 −(∑𝑥𝑥𝑖𝑖 )(∑𝑦𝑦𝑖𝑖 )
n∑𝑥𝑥2𝑖𝑖 −(∑𝑥𝑥𝑖𝑖 )2

och a =

𝑦𝑦𝑖𝑖 −𝑏𝑏∑𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛

Man förklarar minsta kvadratmetoden: ”Koefficienterna a och b bestäms så att kvadratsumman […]
av det lodräta avståndet mellan punkterna och linjen blir så liten som möjligt.” En formel för
kvadratsumman dyker upp och en bild som belyser detta.
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(∆𝑦𝑦𝑖𝑖 )2 = (∆𝑦𝑦1 )2 + (∆𝑦𝑦2 )2 + … + (∆𝑦𝑦𝑛𝑛 )2

Sedan förklaras korrelation och korrelationskoefficient och man anger en formel för
korrelationskoefficienten, r. De värden denna kan anta anges och en tabell visar för vilka intervall
absolutbeloppet av r innebär ingen, måttlig, betydande eller stark korrelation. Man påpekar också att
negativ korrelation innebär en negativ koefficient till b och positiv korrelation innebär en positiv
koefficient till b. Vidare berättas här att kvadraten till r kallas förklaringsgrad eller
determinationskoefficient. Denna visar hur stor del av variationen i y som kan anses vara beroende
av x. Ett procenttal på förklaringsgraden fås genom att man tar kvadraten på r gånger 100 procent.

Läroboksbild 5. Korrelationskoefficienten i finska Ellips.

Den matematiska genomgången av regressionen i den finska boken Ellips 6 är inte färdig med detta.
Under en ny rubrik, Geometrisk tolkning av linjär regression, följer en drygt två sidors utvikning som
spänner över vektorlära och analytisk geometri. Här berörs bl.a. vektorläran som bevis för minsta
kvadratmetoden – d.v.s. de samband som i detta examensarbete beskrivs under rubriken ”En bredare
genomgång av minsta kvadratmetoden.” Man gör detta genom att använda ett tre talpars exempel för
att det är överskådligt, medveten om att det är ett för litet stickprov i ett statistiskt sammanhang. Man
poängterar att fallet då n är större än 3 behandlas på exakt samma sätt och ger en hänvisning till en
tidigare kursbok.
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7.2.2 Matematikdidaktiskt innehåll
Förekomsten av praktiskt laborativa övningar
Detta är en riktig grundsten i matematiken. För att greppa det nya området behöver man få laborera
praktiskt. Den bok som tydligast ger möjligheter till detta är den svenska Origo. Här finns ett
helsidesblock med uppgifter som tränar korrelation, den del som föregår all regression och där man
skall undersöka närvaron eller frånvaron av korrelation med hjälp av spridningsdiagram. Detta är
något som med mindre material med fördel låter sig göras för hand. Med fördel därför att vi vill hålla
de praktiskt laborativa färdigheterna uppdaterade. Det finns en orsak till att en del provuppgifter skall
lösas utan miniräknare och den är att det är värdefullt att kunna de gamla goda metoderna för att
sedan gå över till miniräknare då man avancerar och således skiftar fokus. Origo har i dessa uppgifter
ett verklighetsnära grepp där eleverna skall avgöra huruvida korrelation föreligger i olika situationer,
eller utifrån olika givna spridningsdiagram komma på egna exempel. I boken M2 finns det endast en
uppgift där man uppmanas att rita ett spridningsdiagram och nästan alla uppgifter börjar med
uppmaningen att göra en regression förutom då man testar elevernas begreppskunskap med
uppmaningar som att analysera eller förklara. Däremot finns en helsidesaktivitet i kapitlets slut där
man skall undersöka hur pendelns svängningstid beror av dess längd. Här skall både sytråd, vikt,
linjal och stoppur användas för minst tio mätningar. Man skall sedan undersöka vilken typ av
regression det här kan handla om. I den finska Ellips 6 finns en korrelationsuppgift där man kan klara
sig utan digitalt hjälpmedel när man skall undersöka sambandet grafiskt, även om tanken verkar vara
att det skall göras med hjälp av digital teknik.

Läroboksbild 6. Praktiskt laborativ övning i svenska Origo.

Förhållningssätt till digitala hjälpmedel
Det ligger i sakens natur – regressionens beroende av minsta kvadratmetoden och minsta
kvadratmetodens tillhörighet i den linjära algebran som ligger utanför gymnasiets mest avancerade
kurser – att när regression introduceras så är man beroende av digitala hjälpmedel för att lösa
uppgifter. Alla fyra läroböcker har i regressionskapitlen uppgifter där man behöver använda
dataprogram eller miniräknare. Sedan skiljer sig förhållningssätten åt: I norska Sigma R2 vilar det
korta kapitlet på just den digitala tekniken. Istället för att förklara det matematiska sammanhanget för
regression har man en lista på steg för utförandet av regressionen på det digitala hjälpmedlet. Man
kan också anta att det råder en annan kultur i den norska gymnasieskolan då det gäller den digitala
tekniken då den norska boken inte ger några instruktioner för hur man gör på något specifikt digitalt
hjälpmedel, utan eleverna antingen behöver instruktioner av läraren eller får använda miniräknarens
instruktionsbok. Man är i Sigma övervägande inne på att låta eleverna avgöra vilken typ av regression
som lämpar sig bäst för givna datamaterial både i exempel och i uppgifter. Den linjära regressionen
används faktiskt inte alls.
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I den finska boken poängterar man att man nästan alltid beräknar koefficienterna a, b och r med
digitalt hjälpmedel. Man uppmanas att läsa i manualen till sin miniräknare hur detta skall utföras.
Båda de svenska läromedlen ger mer handledning för hur man använder miniräknaren för att lösa
regressionsuppgifterna och i synnerhet då Origo som har en steg för steg handledning med bilder på
knapparna man behöver trycka på. Det kan finnas fördelar med båda förhållningssätten. Då man inte
handleder så kan det heller inte uppstå en situation där det digitala hjälpmedlet inte är kompatibelt
med det som boken hänvisar till. Min erfarenhet av svensk matematikundervisning säger dock att
man är mån om att ha en given modell av miniräknare och då kan det tänkas att läroboksförfattarna
har koll på denna. Sedan är naturligtvis läraren till just för att överbrygga en sådan oförenlighet lika
mycket som hon/han finns till för att instruera i användningen av digitala hjälpmedel på olika nivåer.

Läroboksbild 7. Exempel på korrelation på miniräknaren med steg-för-steglösning i svenska Origo.
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Läroboksbild 8. Exempel på linjär regression på miniräknaren med steg-för-steglösning i svenska Origo.

Sporrar eleverna till egna/ämnesöverskridande undersökningar (samhälle, naturvetenskaper,
ekonomi)
Ämnesöverskridande undersökningar för eleverna att göra finns endast i läromedlet M2,
undersökningen om pendelns svängningstid. Kopplingar till elevernas värld, som kan vara
motiverande finns i båda de svenska läromedlen och i det finska. Boken M2 från Sverige har rikligt
med material från elevernas egen värld. Det kan handla om flickors träningstid i löpning och deras
resultat. Det finns kopplingar till det naturvetenskapliga området och någon till det samhälleliga i
korrelationsdelen. I regressionsdelen är uppgifterna mest från fysikens område. I Origo finns i
korrelationsdelen uppgifter från elevernas egen värld. I Sigma R2 från Norge finns inte direkta
kopplingar till elevernas värld. I den finska Ellips 6 finns ett exempel från sportens värld och ett
exempel samt en uppgift som handlar om samband mellan elevers betyg och någonting annat.
Forskningsresultat, data, som betjänas av att man söker en funktion för att uttrycka det och
som hjälper elever att se regressionsanalysens betydelse i ett vidare sammanhang
Sigma R2 från Norge har ett exempel och två uppgifter från det naturvetenskapliga området och ett
exempel från ekonomiområdet. I M2 finns det kopplingar till det naturvetenskapliga området och
någon till det samhälleliga i korrelationsdelen. I regressionsdelen är uppgifterna mest från fysikens
område. I läromedlet Origo finns i korrelationsdelen material från den samhälleliga sfären. I
regressionsdelen är uppgifterna från det naturvetenskapliga området. Kapitlet avslutas med en
helsidesuppgift från biologins område med givna data. I den finska Ellips 6 finns ett exempel från
den olympiska världen.

Problemlösning som kräver kreativa matematiska resonemang
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Den första av de tre uppgifterna i Ellips 6 har en traditionell utformning, en tabell med talpar, vitsord
i matematik respektive engelska, som i a inledningsvis skall ritas ut i ett koordinatsystem. Deluppgift
b som går ut på att räkna ut korrelationskoefficienten. Sedan skall man i c prognostisera betyget i
engelska utifrån betyget i matematik. Det är i d som problemet kommer – att prognostisera betyget i
matematik utifrån betyget i engelska. Det är lätt hänt att man av bara farten använder grafen från c.
Dock behöver man tänka på att det är x som skall förklara y här och inte tvärtom. Det innebär att en
ny plottning och en ny regression måste göras, nu med engelskbetygen i x och matematikbetygen i y.
I nästa uppgift i Ellips 6 finns sex spridningsdiagram. Att känna igen det grafiska utseendet för olika
typer av korrelation är elementärt för detta delområde i matematiken. Här är tre av sex bilder kluriga.
Två av dem ser ut som rätblock, ett som står på långsidan och ett som står på kortsidan. Det att det är
lite långsträckt kräver en extra tankeomgång. Så ter sig vanligtvis en korrelation. Men – finns det
ingen snedhet så blir korrelationskoefficienten varken positiv eller negativ och då hamnar man utanför
r:s existensområde. Dessutom ger olika värden på x samma värden på y upprepade gånger vilket gör
det svårt att prognostisera som man brukar i dessa sammanhang.

Läroboksbild 9. Problemlösningsuppgift i finska Ellips.

I den tredje och sista uppgiften i Ellips 6 finns en ny lista med par som skall plottas. Detta är en
punktmängd som till förstone liknar en naturlig logaritmkurva eller en exponentialkurva. När man
tittar närmare på talparen och koordinatsystemet så kan man se att grafen speglar sig i linjen x = y
som inte ln-kurvan gör. Vad innebär detta? Jo det innebär att för varje givet talpar så finns det ett
annat där talen har ombytta platser. Dessutom, ju mindre x blir desto större blir y, och ju mindre y
desto större x, vilket ger en symmetrisk graf där vartdera benet kryper närmare axeln ju längre bort
från origo man kommer. Så beter sig xy = k där k är en konstant. Man vill gärna använda digital
teknik här och välja en ln-funktion, det väljer till och med GeoGebra, men uppgiften uppmärksammar
oss på att syna plotten bättre. För att göra en regression är det elementärt att känna till olika
funktionstypers grafiska beteende. En mycket bra lärdom som kopplar detta område till ett annat i
matematiken. Jag vill passa på att poängtera att om det finns mycket oväntat i uppgifterna som det
gör i finska Ellips 6 så skapar det i längden en vilja att ifrågasätta och söka efter dolda samband. En
sådan vilja behöver en god problemlösare ha.
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Läroboksbild 10. Problemlösningsuppgift i finska Ellips.

I Sigma R2 kan en av tre uppgifter klassificeras som problemlösande, men, detta gäller mer den
digitala kompetensen och ytterst lite den matematiska. Att få fram en tredjegrads-, en sinus- och en
logistisk regression i samma koordinatsystem kräver mer än de flesta uppgifter i tekniskt hänseende.
Den matematiska utmaningen består i att se utanför dataintervallet för att då kunna avgöra vilken av
regressionskurvorna som egentligen är hållbar. Det behöver understrykas att den digitala
kompetensen möjliggör för elever att lösa fler och svårare problem och att den däri är oumbärlig för
att eleverna skall vara rustade för att i framtiden jobba i vårt högteknologiska samhälle (Rödström
och Österberg).

Läroboksbild 11. Digital problemlösningsuppgift i norska Sigma.

I M2 finns en uppgift som motsvarar den i Sigma ovan där tre regressionskurvor skall jämföras och
som kräver mer avancerad digital kompetens.

Läroboksbild 12. Digital problemlösningsuppgift i svenska M.
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7.2.2.6 Tabell över uppgiftstyper och deras frekvens i de olika läromedlen. Varje deluppgift
räknas som en uppgift och varje deluppgift kan tillhöra allt från noll till alla kategorier i
tabellen.
Origo
M
Sigma
Ellips
Testar förståelsen av
9
9
4
korrelationstyper, 1
Testar specifikt
7
2
2
begreppsförståelse,
2
Testar statistisk
8
13
1
3
slutledningsförmåga,
3
Testar praktiskt
1
laborativ förmåga, 4
Testar förmågan att
7
24
3
3
använda digitala
verktyg, 5
Testar förmågan att
1
1
använda digitala
verktyg avancerat, 7
Testar förmågan att
1
resonera kreativt
3
matematiskt, 8

25
20
15

Origo

10

Sigma

M
Ellips

5
0

1

2

3

4

5

6

7

Diagrammet åskådliggör i vilken utsträckning olika kvaliteter testas i de fyra läromedlens
uppgifter. Det åskådliggör även var tyngdpunkten ligger hos vart och ett av läromedlen.
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7.3 Håller läromedlen gentemot läroplanerna?
Det överskådligaste sättet att greppa ämnesplanerna är genom de olika förmågor som matematiken
skall utveckla hos elever och som ställdes upp i början av detta arbete. Nedan skall böckernas innehåll
prövas mot dessa. Trots att dessa förmågor är desamma för de tre nordiska länderna så tar vi nedan
tillvara vissa smärre skillnader i formuleringar länderna emellan, då detta kapitel specifikt skall svara
på frågan om stoffet i läromedlen håller mot respektive läroplaner.
1. Begreppsförmåga. Vi återkallar vad begreppsfömågan innebär genom en beskrivning från
början av denna rapport: ”Detta med begreppsbehärskning innebär att eleverna skall få en
karta över de matematiska begreppen, en konceptuell förståelse, den förståelse som gör att de
kan koppla ihop olika delområden i matematiken med varandra och som gör att allt inte
handlar enbart om procedurer och algoritmer.” I norska Sigma är kapitlet om regression en
fortsättning på ett kapitel om modellering av sinus- och andra icke-linjära funktioner vilket
sätter in regression i ett begreppsligt sammanhang. I överensstämmelse med att kravet om
begreppsförmåga inte finns uttalat i den norska ämnesplanen utreds begreppet regression dock
minimalt och korrelation nämns överhuvudtaget inte. Svenska Origo har en belysande
genomgång av statistiska samband och korrelation och orsakssamband, men med ett
undantag: att korrelationskoefficienten inte nämns. I en skild del för regression förklaras att
regression handlar om en funktion som beskriver data och som minimerar avvikelserna till de
observerade värdena. Här förklaras att detta kan göras både på frihand och med digitalt
verktyg. Man nöjer sig i Origo med linjär regression. I svenska M nämns inte begreppen
statistiskt samband eller orsakssamband, men istället finns korrelationskoefficienten med på
ett belysande sätt, om än inte dess formel. M är lite grundligare än Origo med att förklara
regressionens natur så att man både nämner metoden bakom den vid namn, minsta
kvadratmetoden och har en bild som visar vilka avstånd det är som minimeras. I ett skilt
delkapitel finns andra regressionstyper med. Båda de svenska läromedlen ger en god
uppfattning om vad regression (och korrelation) handlar om. Med andra ord ger de en
grundläggande begreppsförståelse. Finska Ellips ger begreppsförståelse i likhet med de
svenska läromedlen men utvidgar detta till att omfatta algoritmer för koefficient och konstant
i den räta linjens ekvation, plus en algebraisk representation för minsta kvadratsumman.
Vidare ges för formeln för korrelationskoefficienten plus en koppling av den kvadrerade
korrelationskoefficienten till förklaringsgrad uttryckt i procent. Olika ord som beskriver
korrelationens styrka ges också. Under rubriken ”Geometrisk tolkning av linjär regression”
görs, som tidigare nämnts, kopplingar till vektorlära och analytisk geometri algebraiskt och i
text så att man till och med visar att cosinus för vinkeln mellan vektorerna för koefficient och
konstant i den linjära ekvationen är lika med korrelationskoefficienten för den regression det
handlar om. Således skapas ett bevis. Genomgången av regressionsanalysens matematiska
natur i detta finska läromedel är mycket grundlig och avancerad och sålunda uppfylls kravet
i den finska ämnesplanen att eleverna särskilt skall ”vägledas till insikt om de matematiska
begreppens innebörd och hur de hänger samman med större helheter,” där jag tolkar det som
att det är betoningen på ”större helheter” i den finska ämnesplanen som skiljer den från
beskrivningen av begreppsförmågan i den svenska.
2. Procedurförmåga. Här är det frågan om att uppgifter kan lösas genom att se på exempel som
finns i kapitlet. Att använda en given algoritm för en ny uppgift. I den svenska ämnesplanen
omfattar den räkning med och utan hjälpmedel, i den norska och den finska omfattar den
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3.

4.

5.

6.

7.

enbart räkning utan hjälpmedel. Under denna punkt behandlar vi räkning utan digitala
hjälpmedel. Det att rita ett koordinatsystem för hand och plotta data hör till procedurförmågan.
Sådana uppgifter finns i Origo. I M uppmanas man att rita i någon uppgift. I Sigma finns ingen
räkning, och i Ellips finns möjligheten till ritande och till och med uträkning av
korrelationskoefficienten då formeln är angiven. Det att procedurförmågan i avseendet att rita
för hand har så lite utrymme generellt i de fyra läromedlen beror som tidigare nämnts på att
digital teknik lämpar sig bättre för detta område av matematiken.
Problemlösningsförmåga. Vi sade i början av detta arbete att ”problemlösningsförmågan är
och förblir ett mått på riktig matematisk förståelse” och den förutsätter de två ovan
diskuterade, begrepps- och procedurförmågorna samt resonemangsförmågan. Problemlösning
innebär att en direkt väg till lösning är blockerad, så att man är tvungen att använda sin
begreppsliga karta för att knäcka nöten. För att lösa ett matematiskt problem krävs kreativitet.
Det är, med andra ord, mycket som krävs här och enligt Jäders undersökning så ligger andelen
uppgifter som kräver verklig problemlösning internationellt på tio procent i läroböckerna och
då lika länder emellan. Men i vårt fall ser det lite annorlunda ut: Med de höga krav som ställs
på problemlösning så drar det finska läromedlet iväg och har problemlösning i alla tre av sina
uppgifter. Av den rika uppgiftsfloran i M anser jag att en uppgift till sin karaktär fyller de höga
kraven på problemlösningskategorin medan Origo och Sigma helt saknar någon sådan uppgift.
Jag tolkar skillnaden i denna aspekt av läromedlens utformning på basen av en skillnad i
formulering av ämnesplanerna i samma aspekt: Nämligen, den enda läroplanen som skriver
ut att eleverna skall utveckla förmågan till ”kreativa lösningar” på matematiska problem är
den finska.
Modelleringsförmåga. Regressionen är till sin natur modellering, men av de fyra läromedlen
är det endast det norska som poängterar detta. De andra tre läromedlen tar inte upp den tråden
utan ger istället en inramning som är typisk för statistikområdet.
Resonemangsförmåga. Denna förmåga handlar om att föra logiska resonemang på ett sätt som
är typiskt för matematiken. Vi utgår ifrån att alla ämnesplanerna menar detta när de beskriver
denna förmåga. Vi vet att resonemangsförmågan behövs för problemlösning, vilket behandlats
ovan. I vilken grad ger då böckerna eleverna möjlighet att resonera matematiskt utan att det
handlar om problemlösning? I uppgifterna där man utifrån ett spridningsdiagram skall
beskriva korrelationstypen eller huruvida statistiskt samband föreligger frågas efter
resonemangsförmåga. Sådana uppgifter finns i de svenska läromedlen och i det finska. Det att
göra statistiska slutledningar hör också till resonemangskategorin och detta finns med i de
samma tre läromedlen.
Kommunikationsförmåga. Här handlar det om att använda matematikens språk i tal och skrift.
Denna förmåga behövs till vilken uppgift som helst. Kommunikationsförmågan ingår i
resonemangsförmågan och således också i problemlösningsförmågan. De uppgifter som
uteslutande testar kommunikationsförmågan är de där man skall förklara begrepp såsom
positiv korrelation eller regression. Sådana uppgifter finns i de två svenska läromedlen.
Relevansförmågan. Alla tre ämnesplaner vidhåller att matematiken skall kunna användas i ett
samhällssammanhang och även till andra sammanhang såsom tekniska, naturvetenskapliga
eller historiska eller rätt och slätt till livets. Alla fyra läromedel svarar upp mot detta men de
svenska läromedlen gör det på ett generöst och lekfullt sätt som saknar motstycke hos de andra
två. Detta innebär att läraren har en chans att välja och vraka bland uppgifterna efter
elevgruppernas intressen vilket kan vara både motivationshöjande och lustfyllt.
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8. Förmågan att använda digital teknik. Som vi nämnt tidigare så är den digitala förmågan inom
ämnet något som är av vikt för att eleverna skall vara rustade för arbetslivet i ett
högteknologiskt samhälle och därför finns det krav i samtliga ämnesplaner på att
matematikämnet skall utveckla detta hos eleverna. Som vi konstaterat ovan har alla
läromedlen tagit fasta på detta, och M och Sigma vilar i stort helt på detta i sina uppgifter.
Även om det är samma funktioner i de digitala hjälpmedlen som alla fyra läromedel förutsätter
så är det just i Sigma och M som man i någon uppgift avancerar till en litet större utmaning
då det gäller den digitala förmågan.

7.4 Sammanfattande analys
I detta kapitel har syftet varit att se huruvida olika nordiska läromedels kapitel om regressionsanalys
lever upp till inlärningsfrämjande parametrar för matematikämnet i allmänhet och statistikämnet i
synnerhet som internationell forskning erkänner. Som ett parallellspår som i mycket överlappar detta
har innehållet i läromedlens kapitel prövats mot de kompetenser inom matematikämnet som de
svenska, norska och finska ämnesplanerna innehåller. Vi har följt en uppdelning på rent matematiskt
innehåll å ena sidan och didaktiskt innehåll å den andra. Nedan börjar vi med att dra slutledningar av
hur de didaktiska bitarna uppfylls i läromedlen för att sedan gå över till att göra detsamma med de
rent matematiska bitarna – dock med ett undantag: Förmågan att lösa problem med kreativa
matematiska resonemang som beror så starkt av kvaliteten på den matematiska genomgången att jag
väljer att behandla den som en del av denna.
Som vi konstaterat i analysen ovan så är regressionsanalysen till sin natur sådan att procedurer med
fördel görs med digital teknik. Detta har läromedlen svarat på allt ifrån att bygga hela genomgången
på detta, norska Sigma, till att använda det till de flesta uppgifterna, svenska M, och slutligen till att
använda den till en stor del av uppgifterna, svenska Origo och finska Ellips. Vad gäller att
kommunicera matematik och resonera så har det norska läromedlet snävat ner det till ett minimum
till fördel för det digitala. Procedurförmåga utan digital teknik har i förhållande till den digitala fått
plats i motsatt utsträckning, inte alls i Sigma och så vidare. Den icke-digitala procedurförmågan är
inte oumbärlig för regressionsanalysen men för skolmatematiken i stort är den det. Hur som helst så
öppnar istället samtliga läromedel här för de fantastiska vyer som ungdomar av vårt högteknologiska
samhälle behöver bekantas med, vyer som visar på teknologins möjligheter inom statistikområdet och
som ger forskningsresultat ett uttryck som är lätt att ta till sig. Då har vi kommit in på
relevansförmågan och vad matematiken kan användas till för andra ämnesområden och intressen som
eleverna har. Då vi ställde upp de forskningsbaserade parametrarna för den didaktiska aspekten av
den statistiska regressionsanalysen handlade lejonparten egentligen om relevansperspektivet. Det
enda undantaget var den digitala aspekten. Här kan man till de svenska läromedlens fördel hävda att
de har tagit fasta på detta med en ymnighet och lekfullhet. En ymnighet och lekfullhet som visar den
växande generationen hur statistiska begrepp som regression kan skapa begriplighet och mening i allt
mellan himmel och jord som forskats kring och som kan undersökas. Detta kallar jag god didaktik.
Då återstår den matematiska kontexten och den som handlar om den begreppsliga kartan.
Genomgången har visat att bredden på den matematiska kontexten i de olika läromedlen varierar från
sparsam i det norska läromedlet till god i de två svenska och slutligen till en bred genomgång i det
finska. Samma mönster kan skönjas vad gäller de möjligheter läromedlen bjuder elever att lära sig
föra kreativa matematiska resonemang för att lösa problem.
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8 Diskussion
Denna forskningsrapport har vaskat fram likheter och skillnader i hur fyra nordiska läromedel är
uppbyggda genom att se på hur dessa tar upp den statistiska regressionsanalysen. Undersökningen är
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begränsad till enbart ett kapitel i läromedlen och skulle fler kapitel undersökas skulle kanske resultatet
blivit annorlunda. Trots att undersökningen på detta sätt är liten vill jag hävda att mer undersökningar
som jämför läromedel är värda att göras då sådana vidgar våra perspektiv.
Jämförelsen i denna forskningsrapport har visat att medan det norska läromedlet mest lutar sig på den
digitala tekniken så uppfyller de svenska läromedlen utöver den digitala aspekten relevansaspekten
grundligt, både med avseende på introduktionen av regression och på uppgifternas kvaliteter och
antal. Svenska Origo har dessutom tagit fasta på värdet i att laborera praktiskt, alltså på gammal god
procedurkunskap. Slutligen har det finska läromedlet förutom att lyfta fram den digitala aspekten en
grundlig genomgång av det matematiska sammanhanget kring regressionsanalysen och har en hög
andel problemlösningsuppgifter. Med andra ord ligger fokus i det finska läromedlet starkt på den
konceptuella aspekten. Sedan har de norska och finska läromedlen överhuvudtaget sparsamt med
uppgifter – en egenskap som hänger samman med att relevansaspekten inte har varit framträdande.
Varför det förhåller sig så att endast ett läromedel av fyra utmanar eleverna på det konceptuella planet
kan man fråga sig. Problemlösningsförmågan finns med i alla tre ämnesplaner, och begreppsförmågan
i de svenska och finska. Definierar man problemlösning och konceptuell förståelse på ett mera
krävande sätt i Finland än man gör i Sverige och Norge? Råder det en annan kultur i den finska skolan
än det gör i den norska och den svenska? Skall vi tro resultaten av PISA och TIMSS så råder det en
annan kultur i den finska skolan men det enda man vet riktigt säkert är att det för de finska barnen
handlar om en ihållande topplacering i läsförståelse. Paul Andrews, anför att de finska elevernas
framgångar i matematik beror på att de är bra på att läsa, därför klarar de sig väl i PISA där
matematikproblemen är textbaserade (Annell, 2014). Han menar vidare att deras matematikresultat i
TIMSS där problemen inte är textbaserade är mediokra. Det är uppenbart att den kultur som råder i
landet förklarar elevers goda läsförståelse: Det läses mycket, man toppar den internationella
statistiken i det, och likaledes skattas skolan och läraryrket högt (Undervisningsministeriet i Finland).
Det man glömmer i detta sammanhang är att Sverige är det land som utan motstycke i Europa
förbarmat sig över flyktingar och att det skapar en annan situation i elevgrupperna då språk och
kulturer skall pusslas ihop (Jönsson och Lindström, 2006). Bland annat. Precis som man skriver på
det finska utbildnings- och kulturministeriets hemsida så är en jämförelse länder emellan alltid
problematisk.
Vilande på min undersökning av läromedlen så vill jag hävda att läromedlen för de tre nordiska
länderna sinsemellan har helt olika betoning. I stort förhåller det sig så att tyngdpunkten i de två
svenska läromedlen ligger på det didaktiska och då i synnerhet på relevansaspekten men också på
räkning i traditionell mening. Tyngdpunkten i det finska läromedlet ligger däremot på den
konceptuella förståelsen som bereder elever att lösa matematiska problem på ett kreativt sätt och
slutligen i det norska läromedlet ligger tyngdpunkten på den digitala tekniken. Gräset är som känt
alltid så mycket grönare hos grannen, men som den finlandssvenska bloggaren Amanda Audas-Kass
reflekterar så har både vår och grannens gräsmatta gröna och vissna partier. Vi får beundra de gröna
partierna i varandras gräsmattor. Beundra och dra lärdom av. Ja, läromedel är till för att användas så
att man som lärare tar vara på det stora arbete som läromedelsförfattare lagt ned för att skapa
innehållet, (Van de Walle) och då kan man med fördel använda läromedel från andra länder. Det finns
faktiskt något exempel på att läromedel med finsk förlaga utformats i Sverige (Bedroth och Persson,
2015). Hur som helst så vilar undervisningens upplägg och lektionernas struktur alltid på den enskilde
lärarens omdöme. Vidare är den konceptuella kartan som den enskilde läraren har A och O för att
elever skall kunna skapa sig en sådan. Matematisk kvalitet är viktigt – men – lika viktigt är ett lustfyllt
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lärande och exempel som berör elevernas värld. Att elever skall ges självförtroende och inte blott
framgångar är en grundbult i fostran av den växande generationen. Där vågar jag, som levt i bägge
länder, påstå att Finland har mycket att lära av Sverige och Norge – och detta innefattar att dra lärdom
av läromedlen i matematik.

9 Vidare forskning
Att jämföra svenska och asiatiska läroböcker i matematik, till exempel Singaporiska böcker, som
dels är engelskspråkiga och dels kända för sitt framgångsrika upplägg, skulle förmodligen vidga
våra didaktiska vyer. Att studera något annat område i matematiken än det som gjorts här skulle
likaledes kunna ge värdefulla insikter.
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Bilaga 1.
Lösning av vårt exempel på matrisform
Om vi tillämpar teorin i delkapitel 4.4 på exemplet med bonden Ekoblads hönor och temperaturerna
så får vi följande ekvationssystem på matrisform
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑏𝑏
1 12
10
⎡1 5⎤
⎡5⎤
⎢
⎥ 𝑚𝑚 ⎢ ⎥
⎢1 14⎥ � 𝑘𝑘 � = ⎢11⎥
⎢1 6⎥
⎢7⎥
⎣1 9⎦
⎣8⎦

Ekvationssystemet har som sagt ingen lösning då punkterna inte ligger exakt på någon linje. Däremot
kan vi hitta den bästa möjliga lösningen. Den fås genom att båda sidor multipliceras med A:s
transponatmatris 𝐴𝐴𝑇𝑇 och att man löser denna nya ekvation. Vi får:
𝐴𝐴𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝑇𝑇 𝑏𝑏
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1
⎡1
1 1 1 1 1 ⎢
�
� 1
12 5 14 6 9 ⎢
⎢1
⎣1

12
10
⎤
⎡
5⎤
5 𝑚𝑚
⎥
1 1 1 1 1 ⎢ ⎥
� 11
14⎥ � 𝑘𝑘 � = �
12 5 14 6 9 ⎢ ⎥
⎢7⎥
6⎥
⎣8⎦
9⎦

Först multiplicerar vi upp 𝐴𝐴𝑇𝑇 𝐴𝐴. Detta skall resultera i en 2x2 matris. Detta görs genom att multiplicera
varje komponent från första raden av 2x5 matrisen med varje komponent i den första kolonnen av
5x2 matrisen. Då fås fem produkter som adderas ihop till ett enda tal. Sedan första radens
komponenter med den andra kolonnens, sedan andra radens med första kolonnens och till sist andra
radens med andra kolonnens.
1 12
⎡1 5⎤
⎥
1 1 1 1 1 ⎢
�
� ⎢1 14⎥ =
12 5 14 6 9
⎢1 6⎥
⎣1 9⎦
�

1∙1+1∙1+1∙1+1∙1+1∙1
12 ∙ 1 + 5 ∙ 1 + 14 ∙ 1 + 6 ∙ 1 + 9 ∙ 1
=�

5
46

1 ∙ 12 + 1 ∙ 5 + 1 ∙ 14 + 1 ∙ 6 + 1 ∙ 9
�
12 ∙ 12 + 5 ∙ 5 + 14 ∙ 14 + 6 ∙ 6 + 9 ∙ 9

46
� = 𝐴𝐴𝑇𝑇 𝐴𝐴
482

Motsvarande manöver görs med 𝐴𝐴𝑇𝑇 𝑏𝑏. Multiplicering av en 2x5 matris med en 5x1 matris skall ge en
2x1 matris.
10
⎡5⎤
1 ∙ 10 + 1 ∙ 5 + 1 ∙ 11 + 1 ∙ 7 + 1 ∙ 8
41
1 1 1 1 1 ⎢ ⎥
�
� 11 = �
�=�
� = 𝐴𝐴𝑇𝑇 b
413
12 5 14 6 9 ⎢ ⎥ 12 ∙ 10 + 5 ∙ 5 + 14 ∙ 11 + 6 ∙ 7 + 9 ∙ 8
⎢7⎥
⎣8⎦

Nu ser vårt ekvationssystem 𝐴𝐴𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝑇𝑇 𝑏𝑏 enklare ut:
�

41
5
46 𝑚𝑚
�� � = �
�
413
46 482 𝑘𝑘

Nu vill man ha matrisen längst till vänster augmenterad med den till höger för att kunna räkna vidare.
�5

46
46 482

41 �
413

Nu är målsättningen att få vår matris här på reduced rad-echelonform, rref, även kallad
trappstegsform. Denna innebär att den första siffran i varje rad är ett och att alla under och över den
är noll. Det betyder då också att i en kvadratisk matris ligger ettor på diagonalen från det övre vänstra
hörnet till det lägre högra hörnet. När vi har vår matris på denna form så skall vi ha de sökta m- och
k-värdena till höger om avdelningslinjen.
Dela första raden med 5.
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5
46 482

�1

Ta andra raden minus 46 gånger den första.

46

41
⎤
5
⎥
46 ∙ 41⎥
413 −
5 ⎦

⎡1
5
⎢
462
⎢
⎣0 482 − 5

Dela andra raden med 482 -

Ta den första raden -

46
5

462
5

41
5 �
413

.
⎡
⎢
46
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⎢0 1
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⎣

gånger den andra.
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−� ∙
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5
5
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5
⎥
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⎥
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5
⎥
⎥
462
482 −
⎦
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Nu har vi vår matris på reducerad rad-echelonform. Då återstår lite algebra för att se vilka värden m
och k antar.
35,8

m = 8.2 − (9,2 ∙ 58,8) ≈ 2,5986 ≈ 2,60
35,8

k = 58,8 ≈ 0,60884 ≈ 0,61

De avrundade m- och k-värdena är desamma som GeoGebra ger när vi gör regressionen där.
Vi kan då avslutningsvis uttrycka det som så att vår minsta kvadratuppskattning av det överbestämda
ekvationssystemet vi hade är
y = 2,6 + 0,61x
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