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Inledning 

Syfte 

Det primära syftet är att undersöka hur kombinatorik och kombinatoriska begrepp har använts i 

gymnasieutbildningen ifrån 1965 fram till och med utbildningsreformen Gymnasieskola 2011. 

Ett sekundärt syfte är att se hur kopplingen mellan sannolikhetslära och kombinatorik har sett ut. 

Genomförande 

För att undersöka detta har jag gjort en kvantitativ studie över styrdokumenten där jag dels 

undersökt när kombinatorik och sannolikhetslära i tid skall ingå i matematikundervisningen, och dels 

vilka kombinatoriska begrepp och metoder som nämns. Jag har även tittat på definitionen av 

sannolikhet och hur kombinatoriken och sannolikhetsläran har kopplats samman. 

Jag har på samma sätt undersökt läromedlen under dessa perioder, och även tittat på i vilken ordning 

begreppen och metoderna presenteras. 

Matematiska begrepp 

För att starta min undersökning krävs det en bra definition av vad kombinatorik är. Jag har baserat 

min definition på ”Mathematics Subject Classifikation” från 2010 ([3]) skapad av ”American 

Mathematical Society” som är den klassificering de främsta matematiska tidskrifterna använder sig 

av. Kombinatorik har nummer 05Xxx och är ett eget ämnesområde vari bland annat enumerativ 

kombinatorik (nummer 05Axx) och grafteori (nummer 05Cxx) ingår. Dessa är de underområden som 

är relevanta för gymnasiets kombinatorik. Jag har även valt att titta på kombinatorisk sannolikhet 

som i MSC2010 är delområde under sannolikhetsläran med nummer 60C05. 

I Sverige har myndigheterna dock inte följt MSCs klassificering i speciellt hög grad, istället för 

kombinatorik använder man i ”Standard för svensk indelning i forskningsämnen 2011” ([8]), 

utformad av högskoleverket och SCB, det vidare begreppet ”Diskret matematik” och innan dess i 

”Nationell förteckning över forskningsämnen” ([4]) fanns varken kombinatorik eller diskret 

matematik som enskilt forskningsämne utan ingick under titeln ”Algebra, geometri och analys”. 

Diskret matematik är även den term som skolverket använder sedan de införde Matematik Diskret år 

2000. Anledningen till att jag inte har använt mig av detta begrepp är att diskret matematik 

inbegriper vitt skilda områden som kombinatorik, mängdlära, talföljder och induktionsbevis. Dels 

skulle studien bli för omfattande och dels för intetsägande. Det finns även matematiker som starkt 

motsätter sig en uppdelning i en diskret och kontinuerlig matematik, och jag anser MSC2010 

klassificeringen vara mer akademiskt vedertagen än Skolverkets och Högskoleverkets klassificering. 

Dan Laksov ([2]) vid KTH i Stockholm går så långt att han hävdar att diskret matematik inte existerar. 

Han menar dels att den matematik som kallas för diskret genomsyrar all matematik, bland annat 

induktionsbevis, och dels visar han att de flesta matematiska begrepp både har diskreta och 

kontinuerliga egenskaper. Han visar bland annat att med rätt vald metrik och avståndsnorm så kan 

man få heltalen att vara kontinuerliga. 
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Anledningen till att Skolverket börjat använda diskret matematik som begrepp ser jag som en 

naturlig följd av IT-satsningen i skolan. Även Dan Laksov drar denna slutsats, men menar att det är 

felaktigt att tro att all matematik som används vid datortillämpningar skulle vara diskret.  

Min rent semantiska definition av kombinatorik är den matematik som räknar antal kombinationer 

av någonting, och därmed svarar på frågan ”på hur många sätt?”, inklusive de slutsatser man kan dra 

av detta. Jag har begränsat de kombinatoriska begreppen till de som är relevanta för 

gymnasieskolans matematik. 

Jag har valt att titta på följande begrepp och principer inom kombinatoriken: 

Additionsprincipen, multiplikationsprincipen, diskreta utfallsrum, permutationer, kombinationer, 

lådprincipen, binomialsatsen, Pascals triangel, grafteori. 

Jag har även tittat på två olika definitioner av sannolikhet: 

Pascals och Fermats klassiska sannolikhetsdefinition samt den relativa frekvensen; 

och följande kombinatoriska metoder inom sannolikhetsläran: 

Träddiagram och koordinatsystem över utfallsrummet; 

samt följande sannolikhetsfördelning kopplat till kombinatorik: 

Binomialfördelningen. 

Kort förklaring ([1]) 

Additionsprincipen: Om händelse A har n möjliga utfall och händelse B har m möjliga utfall så har vi 

totalt n+m möjliga utfall.  

Multiplikationsprincipen: Om händelse A har möjliga utfall och händelse B har m möjliga utfall så har 

vi för händelse ”först A, sen B” totalt n m utfall. 

Diskreta utfallsrum: Ett diskret utfallsrum innehåller mängden av alla möjliga utfall med uppräkneligt 

antal element.  

Kombinationer: Oordnat urval utan upprepning ifrån en given mängd element  

Permutationer: Ordnat urval utan upprepning ifrån en given mängd element  

Lådprincipen: Har du n+1 element och n lådor att stoppa dem i förekommer minst två element i 

minst en låda 

Binomialsatsen: Utveckling av multipler av parenteser med två variabler (binom). 

Pascals triangel: En geometrisk framställning av binomialkoeffecienterna där man använder Pascals 

identitet för att få nästa rad i triangeln. 

Grafteori: Med hjälp av grafer (mängd av noder och bågar) kan man formulera och lösa problem som 

enligt mig i grunden är kombinatoriska, även om vissa grafteoretiska problem är mer av kvalitativ än 

kvantitativ karaktär. Eulers berömda problem med broarna i Königsberg är i grunden kombinatoriskt; 
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”av alla kombinationer av vägar man kan ta, finns det någon som innebär att man återkommer till 

samma plats?”.  

Träddiagram: Ej det grafteoretiska trädbegreppet (som inte förekommit i min undersökning) utan en 

metod att räkna ut sannolikheten för flera på varandra följande oberoende händelser. Exempelvis 

ger ett träddiagram över myntkastning först två möjliga resultat, som vi kan kalla element, för första 

kastet, sedan för andra kastet får man två element för varje element ifrån det första kastet, alltså 

fyra stycken o.s.v. Träddiagrammet visar alla möjliga händelser, kombinationer, och man kan då se 

vad sannolikheten är att få tre klave på fyra försök. 

Koordinatsystem över utfallsrummet: Liknande träddiagrammet används denna metod i 

sannolikhetsläran för att räkna kombinationer, utan att använda kombinatoriska begrepp. Ibland 

kallas det rutnät och det är i regel ett koordinatsystem med två variabler som kan anta ett antal olika 

värden. Sedan visar grafen hur många kombinationer som exempelvis innebär att man fått ett visst 

sammanlagt värde. Exempelvis i fallet med ett tärningskast med två siffror, så antar båda variblerna, 

antal prickar på tärning 1 resp. 2, värden 1-6. I grafen har man då ritat upp det diskreta 

utfallsrummet och kan enkelt se vilka kombinationer som ger ett sammanlagt värde på över 

exempelvis 7. 

Binomialfördelning: Sannolikhetsfördelningen för upprepande händelser med bestämd sannolikhet 

beräknas med hjälp av binomialtal och kallas därför binomialfördelning. Detta följer av de 

kombinatoriska i dessa slumpsituationer, exempelvis om man singlar slant n gånger så beräknas 

sannolikheten för att få k stycken krona med hjälp av n över k, antal kombinationer och därmed 

sannolikhet ökar ju närmare k kommer n/2 och således ges en sannolikhetsfördelning som har 

maximum i mitten och minimum ute i kanterna. 

Pascals och Fermats klassiska sannolikhetsdefinition: 

Sannolikheten för en händelse är lika med kvoten mellan antalet för händelsen gynnsamma fall och 

antalet möjliga fall. Refereras hädanefter till som den kombinatoriska definitionen av sannolikhet. 

Den relativa frekvensen: 

Sannolikheten för en händelse är det tal som den relativa frekvensen, som är kvoten mellan antalet 

observerade gynnsamma fall för händelsen och antalet försök, stabiliserar sig mot när man ökar 

antalet försök. Kan ses som en statistisk definition av sannolikhet. 
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Granskning av styrdokument med avseende på kombinatorik och 

sannolikhetslära 

Urval 

Jag har valt att göra en kvantitativ jämförelse av innehållet i styrdokumenten ifrån 1965 och fram till 

idag. Anledningen att jag började vid 1965 års läroplan är att man fr.o.m. då har haft ett 

naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt treårigt program som sett ungefär likadant ut över tid. 

Det som har jämförts är dels när kombinatorik respektive sannolikhetslära först nämns i 

läroplanerna, dels vilka begrepp och metoder som explicit nämns med utgångspunkt av min 

definition av kombinatorik ovan. Före läroplansreformen 1994 stod matematikinnehållet i 

läroplanerna, därefter i kursplaner (Lpf94) och ämnesplaner (Gy 2011). För Lpf94 i form av kursmål, 

för Gy 2011 i form av centralt innehåll. I dessa två fall är innehållet mycket mer vagt beskrivet än 

tidigare vilket försvårar en komparativ studie. Jag har i min tabell markerat explicit omnämning med 

stort X medan * markerar en mer generaliserad beskrivning där begreppet skulle kunna tolkas in. 

Tabellen bör därför ses som en grov översikt där det är väsentligt att ta del av kommentarerna. Först 

kommer också en kort beskrivning av de styrdokument jag granskat. 

Läroplan 1965 

I läroplanen från 1965 står det detaljerat beskrivet år för år vilket lärostoff som 

matematikundervisningen ska innehålla. I de delar jag jämfört skiljer sig inte det 3-åriga 

samhällvetenskapliga programmet (här betecknat S) och naturvetenskapliga programmet (här 

betecknat N) åt varpå denna läroplan betecknas med ”Läroplan NTSE 1965” där T och E står för 

teknisk resp. ekonomisk linje. (Den enda skillnaden under rubriken ”Kombinatorik” är att S och E ej 

har med induktionsbevis, men det räknar jag inte in i min definition av kombinatorik). 

Läroplan lgy70  

Lgy70 består av två delar, en allmän del och en supplementdel för de olika programmen, där själva 

innehållet står på samma sätt som i läroplan 1965. Treårig ekonomisk linje, treårig 

humanistisk linje, treårig naturvetenskaplig linje, treårig samhällsvetenskaplig linje och fyraårig 

teknisk linje har en gemensam supplementdel ifrån 1971 vilken är det första styrdokumentet för 

Lgy70 jag granskat, betecknat ”Lgy70 NTHSE 1971”.  Även här har N och S samma komparativa 

innehåll. 

1981 så reviderades supplementdelen för N och T i ett dokument som fick titeln ”Supplement 75”, 

betecknat ”Lgy70 Supplement 75 NT 1981” i tabellen. 

1983 så reviderades supplementdelen för S, E och H i ett dokument som fick titeln ”Supplement 93”, 

där det för S årskurs 1 hänvisas till ”Supplement 69” då de läser samma saker år 1 som tvååriga 

ekonomiska och sociala linjen. Jag har därför slagit ihop dessa två dokument under beteckningen 

”Lgy70 Supplement 93+69 S 1983” som alltså låg till grund för matematikundervisningen för det 

treåriga samhällsvetenskapliga programmet 1983 fram till Lpf94. 

 

 

http://ncm.gu.se/media/kursplaner/gym/LLsupp3ariga.pdf
http://ncm.gu.se/media/kursplaner/gym/LLsupp3ariga.pdf
http://ncm.gu.se/media/kursplaner/gym/LLsupp3ariga.pdf
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Kursplaner Lpf94 

I och med 1994 års skolreform så infördes den nya läroplanen Lpf94 och gymnasieskolans utbildning 

delades in i kurser, matematikämnet i kurserna A, B, C, D och E, och ämnets innehåll i form av 

kursmål som står att finna i respektive kursplan. I S (Samhällvetenskapliga programmet med 

samhällvetenskaplig inriktning) ingick kurserna A-C och för N kurserna A-D med ett val mellan E-

kursen eller miljökunskap i år 3. År 2000 reviderades kursplanerna och kurserna Ma Diskret och Ma 

Breddning lades till som valbara kurser. Jag har valt att enbart redovisa de reviderade kursplanerna 

då de inte skiljer sig i det jag undersökt förutom dessa nya kurser. Förutom målen som står i 

kursplanerna finns även en syftesbeskrivning över matematikämnet som sådant. Det är en allmänt 

hållen text som jag valt att jämföra med målbeskrivningen i tidigare läroplaner. 

Ämnesplaner Gy 2011 

I och med Gy 2011 så görs kurserna om och man inför nu de olika kurserna 1c, 2c, 3c för N respektive 

1b, 2b, 3b för S. Dessutom finns de valbara kurserna Ma 4 som bygger på 3b/3c och Ma 5 som bygger 

på Ma 4. Ma spDet för min undersökning väsentliga innehållet återfinns i Ma 1c, 1b, 4 och 5 där det i 

1c och 1b är identiskt varpå jag inte skiljer på S och N här. Kursplanerna kallas nu för ämnesplaner 

och de gamla kursmålen har ersatts av ”Centralt innehåll”. Det finns även en syftestext i 

ämnesplanen för matematik liknande den ifrån Lpf94 och en kommentarsdel som mer detaljerat 

förklarar detta. I syftestexten formuleras även 7 mål som är det som ska betygsättas. 

Jämförelser 

Syftestext i styrdokumenten 

Alla styrdokument har något slag av beskrivning över vad syftet med matematikundervisningen på 

gymnasieskolan är. Jag har valt att leta efter sådant som är relevant för kombinatorik och 

sannolikhetslära. 

Läroplan 1965 och Lgy70 är identiska i detta avseende då det står att syftet är att genom 

undervisningen i matematik ge kunskap om några begrepp och metoder inom bland annat 

sannolikhetslära.  

Lpf94 betonar på ett annat sätt det egna tänkandet, kreativitet vid problemlösning samt att lära sig 

föra matematiska resonemang. En vidare förklaring av problemlösningsprocessen slår dock fast att 

det är algebraiska, numeriska och grafiska metoder som används. Kreativiteten verkar således vara 

begränsad och inte innefatta kombinatoriska metoder. Sannolikhetslära nämns som ett 

kunskapsområde. 

I Gy 2011:s syftestext står det inte explicit hur problemlösning ska gå till, men att det både ska vara 

ett ”mål och medel”. I kommentarsdelen så förklaras det närmare med att problemlösning som mål 

innebär att eleven ska få förmågan att lösa matematiska problem och som ett medel att utveckla 

andra matematiska förmågor. I det centrala innehållet så är problemlösning med som en rubrik i de 

flesta kurser, så även om det är målen som ska betygsättas, där problemlösning ingår, så finns det 

lite uttrymme för annat kursinnehåll än just det centrala innehållet. Slutsatsen är att man inte kan 

läsa in någon kombinatorik mellan raderna. Sannolikhetslära nämns ej i syftestexten eller som något 

mål. 
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 När kombinatorik och sannolikhetslära kommer in tidsmässigt 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer: I 1965 och 1971 års läroplaner kommer både kombinatorik och sannolikhetslära sent i 

år 3 där kombinatorik är momentet precis före sannolikhetslära och kopplingen däremellan är tydlig 

och det står speciellt i läroplan för 1965 att problemlösningen inom sannolikhetsläran ska 

”inskränkas till enkla tillämpningar av sannolikhetslagarna och kombinatoriken”. 

I 1981 års revision blir kombinatoriken inkorporerad i sannolikhetsläran under titeln ”Fördjupad 

sannolikslära”. I början av år 3 har man elementär sannolikhetslära och i slutet har man fördjupad 

som i stort består av kombinatorik och binomialfördelningar samt väntevärden och 

földelningsfunktioner. Däremellan har man haft ett moment med serier och MacLaurin-utvecklingar. 

Det är tydligt att man knyter an till binomialtalens funktion både i form av serieutvecklingar  

(en exempeluppgift är att visa att   
 
 
     stämmer), kombinatorik och sannolikhetsfördelningar 

inom samma moment. För samhällsvetenskapliga linjen har man 1983 plockat bort den obligatoriska 

kombinatoriken men man kan välja till ”Fördjupad sannolikhet”, förmodat samma som N läser 

innehållande kombinatorik, som ett av 6 möjliga tillval som sista moment i år 3. Sannolikhetsläran i år 

2 fokuserar mycket på den statistiska biten, men även där kan man välja till att lära sig 

permutationer. 

1994 års kursplaner nämner ingenting om kombinatorik eller annan diskret matematik. 

Sannolikhetsläran nämns i kursplanen till Ma B och såldes obligatorisk för båda programmen. 

År 2000 kom reviderade kursplaner som inte gjorde någon skillnad för det jag undersöker men 

däremot lades två matematikkurser till, Ma Diskret där kombinatorik ingick och Ma Breddning där 

vadsomhelst kunde ingå. Båda dessa kurser krävde Ma C så det tidsmässiga avståndet ifrån 

sannolikhetsläran var på minst en termin, men i många fall fanns det inte ens möjlighet att läsa Ma 

Diskret på sin skola. Men nu finns i alla fall en teoretisk chans för eleverna att läsa kombinatorik, men 

sammankopplingen med sannolikhetslära verkar helt borta då Ma Diskret inte något sådant. 

I och med Gy 2011 så görs kurserna om och man inför nu olika kurser för N resp S, 1c, 2c, 3c för N 

och 1b,2b,3b för S. Dessutom finns de valbara kurserna Ma 4 som bygger på 3b/3c och Ma 5 som 

bygger på Ma 4. Ma specialiseringen. Det för min undersökning väsentliga innehållet återfinns i Ma 

1c, 1b, 4 och 5 där det i 1c och 1b är identiskt varpå jag inte skiljer på S och N här. Sannolikhetsläran 

återfinns i Ma 1c/b kurserna och Ma 4 och kombinatoriken i Ma 5, det minsta teoretiska avståndet 

ifrån första sannolikhetsläran till kombinatoriken är tre terminer. Ännu har ingen läst Ma 4 eller 5 så 

det är svårt att förutspå om det blir fler eller färre än de som läste Ma Diskret. 

 Sannolikhetslära Kombinatorik 

Läroplan NTSE 1965  År 3 År 3 

Lgy70 NTHSE 1971 År 3 År 3 

Lgy70 Supplement 75 NT 1981  År 3 År 3 

Lgy70 Supplement 93+69 S 1983  År 2 Tillval i år 3 

Lpf94 kursplaner 1994 Ma B (År 1 eller 2) - 

Lpf94 rev. kursplaner 2000 Ma B (År 1 eller 2) Ma Diskret (tillval år 3) 

Gy 2011 Ämnesplaner 2011 Ma 1a,1b,1c (År 1) Ma 5 (tillval år 3) 
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Kombinatoriska begrepp inom Kombinatorik 

 

1. Läroplan NTSE 1965.  

    Kommentar: Kombinationer beskrivs som "antal delmängder till en ändlig mängd". 

2. Lgy70 NTHSE 1971 

    Kommentar: Identisk med 1965 års formuleringar. 

3. Lgy70 Supplement 75 NT 1981 

    Kommentar: Kombinatorik ingår i ”Fördjupad sannolikhetslära”. Kombinationer beskrivs som       

                           ”antal följder och delmängder med k element valda ur given mängd med n element”. 

4. Lgy70 Supplement 93+69 S 1983 

   Kommentar: Permutationer står som fritt tillval inom sannolikhetslära år 2. Även ”Fördjupad     

                          sannolikhetslära” är ett fritt tillval (år 3), antagligen samma som N läser. 

5. Lpf94 rev. kursplaner 2000: Ma Diskret 

     Kommentar: I målen för Ma Diskret ingår "grundläggande begrepp och principer" inom   

                             kombinatorik men ges ingen explicitare förklaring. Jag gör tolkningen att  

                             permutationer och kombinationer hör till grundläggande begrepp och att additions-,   

                             multiplikations- och lådprincipen är grundläggande kombinatoriska principer. 

6. Gy 2011 Ämnesplaner 2011: Ma 5 

    Kommentar: I det centrala innehållet står "Metoder för beräkning av permutationer och   

                           kombinationer". Jag tolkar multiplikationsprincipen som en metod för denna  

                           beräkning. Vidare kan träddiagram och koordinatsystem tolkas in i detta. 

                           Grafteori nämns för första gången i något styrdokument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Additions-
principen 

Multipl.-
principen 

Permutationer Kombi-
nationer 

Binomial
-satsen 

Pascals 
triangel 

Låd-
principen 

Grafteori 

1  X X X X    

2  X X X X    

3  X X X X X   

4   Tillval år 2     

5 * * * *   *  

6  * X X    X 
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Begrepp och metoder inom sannolikhetslära 

 

1. Läroplan NTSE 1965.  

    Kommentar: Binomialsatsen rekommenderas göras med max tre, fyra eller fem termer för SE. 

2. Lgy70 NTHSE 1971 

3. Lgy70 Supplement 75 NT 1981 

    Kommentar: Först gås elementär sannolikhetslära igenom där utfallsrum, träddiagram och  

                            rutdiagram presenteras. Senare i fördjupad sannolikhetslära kommer  

                            binomialfördelning in jämte kombinatorik. 

4. Lgy70 Supplement 93+69 S 1983 

   Kommentar: "Utfallen åskådliggörs med träddiagram" vid sannolikhetsförsök i flera steg, vilket   

                           i princip är ett utfallsrum, fast på en mer konkret nivå. 

5. Lpf94 rev. kursplaner 2000: Ma B 

     Kommentar: Utfall nämns ej men däremot beräkning av "slumpförsök i flera steg". 

6. Gy 2011 Ämnesplaner 2011: Ma 1a, 1b, 1c, 4 

    Kommentar: Utfall nämns ej men däremot beräkning av "slumpförsök i flera steg". I Ma 4 ingår  

                            olika sannolikhetsfördelningar så där borde binomialfördelning ingå. 

 

Kombinatorik i grundskolan 

I tidigare läroplaner för grundskolan har inte kombinatorik nämnts överhuvudtaget. I och med Lgr11 

så nämns kombinatorik under rubriken ”Sannolikhet och statistisk” både för mellan- och högstadiet. 

För år 4-6 återfinns punkten ”Enkel kombinatorik i konkreta situationer” i det centrala innehållet och 

för år 7-9 ”Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.” 

I Matte Direkt för år 9 utgiven före lgr11 så finns ingen kombinatorik med explicit medan man i den 

senare upplagan anpassad för lgr11 har med kombinatorik i form av multiplikationsprincipen samt 

begreppen kombinationer och permutationer. Sannolikhetsläran använder sig även av den 

kombinatoriska definitionen och träddiagram. 

 

 Utfallsrum Binomial-
fördelning 

Definition. 
Kombi-
natorisk 

Def. Statistisk: 
relativ 
frekvens 

Metod: 
Träddiagram 

Metod: 
Koordinat-
system 

1 X X  X   

2 X X  X   

3 X X  X X X 

4 *   X X  

5    X   

6  * Ma 4     
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Granskning av läroboksinnehåll med avseende på kombinatorik och 
sannolikhetslära 

Jag har granskat läroböckers innehåll utifrån samma begrepp jag använde i granskningen av 
styrdokumenten. Jag har i mina tabeller markerat i vilken kronologisk ordning dessa har kommit i 
med siffror, där 1 betyder att den förekommer först o.s.v. Jag har även skilt på om begreppen lyfts 
fram i ett avsnitt tillägnat kombinatorik eller sannolikhetslära genom färgerna svart respektive rött 
på siffrorna. Högst upp i tabellen står läroböckernas indexnamn (bokstav), det program eller kurs 
boken varit avsett till samt utgivningsår. 

Läroböcker 1968-1985 (fyra olika styrdokument) 

 Bok A  
N 

 (1968) 

Bok B 

N 
(1971) 

Bok C 

N 
 (1975) 

Bok D 

N 
 (1983) 

Bok E 
N 

(1983) 

Bok F 
S 

(1985) 

Utfallsrum 7 8 3  1 1 
Binomialfördelning 9 10 9 8 8  
Def. Kombinatoriskt 8 9 2 7 2 2 
Def. Relativ frekvens  7 1 6  5 
Metod: Träddiagram 2 2 5 4 4 3 
Metod: Koordinatsystem   4  3 4 
Additionsprincipen       
Multiplikationsprincipen 1 1 6 1 5  
Permutationer 3 3 7 2 6  
Kombinationer 4 4 8 3 7  
Binomialsatsen 6 6 10 5 9  
Pascals triangel 5 5   10  
Lådprincipen       
Grafteori       

 

Bok A Bergendal, Matematik för gymnasiet na/te år3 (1968). Läroplan 1965 gällde. 
Allmän kommentar: Kombinatorik-kapitlet kommer precis före kapitlet om sannolikhetslära och det 
finns en tydlig koppling mellan dessa. Mycket av sannolikhetsläran bygger på kunskaper i 
kombinatorik. 
Kommentar sannolikhetslära: Relativ frekvens nämns inte men däremot frekvensfunktion 
Kommentar koppling styrdokument: Har med allt som står i styrdokumentet förutom relativ 
frekvens, frekvensfunktioner tar upp fördelningar och visar implicit den relativa frekvensen men  
man presenterar den inte som någon viktig matematisk princip. 

Bok B Nyman, Matematik för gymnasiet NT3 (1971). Lgy70 gällde. 
Allmän kommentar: Kombinatorik-kapitlet kommer precis före kapitlet om sannolikhetslära och det 
finns en tydlig koppling mellan dessa. Mycket av sannolikhetsläran bygger på kunskaper i 
kombinatorik. 
Kommentar kombinatorik: I exempel på permutationer står en graf med 5 noder  som modell, där 
man drar bågar emellan för att illustrera olika permutationer av samma mängd element. Här 
angränsar man grafteori men inga grafteoretiska uppgifter eller begrepp presenteras. 
Kommentar koppling styrdokument: Har med allt som står i styrdokumentet och dessutom lite mer, 
bland annat Pascals triangel. 

Bok C Brolin, Matematik för gymnasieskolan 3b (1975). Lgy70 gällde. 
Allmän kommentar: Denna lärobok var för naturvetenskapliga och tekniska linjer i år 3. Den har först 
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ett ”Relativa frekvensen”-kapitel direkt följt av sannolikhetslära och därefter kombinatorik.  
Kommentar sannolikhetslära: Kapitlet om den relativa frekvensen innehåller en del sannolikhetslära. 
Den relativa frekvensen får först en definition som är rent kombinatorisk, antal gynnsamma utfall 
delat på möjliga utfall, men ges sedan dess statistiska egenskaper visualiserat med en kurva som 
stabiliserar sig kring detta värde.  
Kommentar kombinatorik: Binomialsatsen följer binomialfördelningen som hör till kombinatorik-
kapitlet. Den ges varken namn, generell formell eller bevis utan läroboken visar hur man utvecklar 
binom av grad 3, 4 och 5, vilket i första hand används för att visa binomialfördelningens egenskaper. 
Kommentar koppling styrdokument: Har med allt som står i styrdokumentet. 

Bok D Bergman, Matematik för gymnasiet NT3 (1983). Bygger på Lgy70 Supplement 75. 
Allmän kommentar: Kapitlet om talserier, kombinatorik och sannolikhetslära följer varandra med en 
tydlig koppling och progression där kombinatorik bygger vidare på vissa kunskaper om talserier och 
sannolikhetsläran på vissa kunskaper om talserier och kombinatorik. 
Kommentar sannolikhetsläran: Binomialfördelning förklaras med kombinatoriska begrepp. "Antal 
kastserier med två sexor med fem tärningar är lika med antalet sätt att välja ut två platser bland 
fem". Utifrån binomialtalen får vi binomialfördelningen genom att välja ut k platser bland n stycken. 
Kommentar kombinatorik: Specialfallet av binomialsatsen för (1+x)^n tar lärobokens upp i kapitlet 
innan om talserier då man förklarar MacLaurins formel, nu får läsaren den generella formeln. Liksom 
i Bok B finns ett exempel som angränsar till grafteori med. 
Kommentar koppling styrdokument: Saknar både utfallsrummet och Pascals triangel. 

Bok E Björk, Matematik för gymnasieskolan NT3 (1983). Bygger på Lgy70 Supplement 75. 
Allmän kommentar: Först kommer ett kapitel med "Elementär sannolikhetslära" och sedan med 
några andra kapitel emellan ett med "Fördjupad sannolikhetslära" där kombinatorik ingår liksom 
binomialfördelningen. 
Kommentar sannolikhetsläran: Begreppet komplementhändelse förklaras med en graf över 
utfallsrummet där de kombinationer som tillhör de gynnsamma utfallen är markerade och de 
resterande utfallen tillhör komplementhändelsen. Relativ frekvens nämns inte men däremot 
frekvensfunktioner. 
Kommentar kombinatorik: Binomialfördelning förklaras i anslutning till kombinatoriken i kapitlet 
"Fördjupad sannolikhetslära", innan binomialsatsen tas upp. Binomialfördelningen används för att 
förklara binomialsatsen och Pascals triangel.  
Kommentar koppling styrdokument: Har med allt som står i styrdokumentet förutom relativ 
frekvens, frekvensfunktioner tar upp fördelningar och visar implicit den relativa frekvensen men  
man presenterar den inte som någon viktig matematisk princip. 

Bok F Björk, Matematik för gymnasieskolan SoEk2 (1985). Bygger på Lgy70 Supplement 83. 
Allmän kommentar: I denna bok som samhällsvetarlinjen läser finns enbart sannolikhetslära och 
ingen kombinatorik med. För kombinatorik hänvisas till naturvetenskapliga linjens böcker för år 3 
som man kan läsa som tillval.  
Kommentar sannolikhetsläran: Det förekommer flera uppgifter av ren kombinatorisk natur då eleven 
ska beskriva alla möjliga kombinationer genom att sätta in dem i ett koordinatsystem. 
Komplementhändelse förklaras av en graf över utfallsrummet på samma sätt som i Bok D. 
Principen med den relativa frekvensen förklaras inte explicit men den förekommer i flera uppgifter 
då man ska dra slutsatser utifrån tabeller med relativa frekvenser. 
Kommentar koppling styrdokument: Har med allt som står i styrdokumentet. 
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Läroböcker 2002-2011 (två olika styrdokument) 

 Bok G 

Ma B 
(2002) 

Bok H 

Ma B 
(2007) 

Bok I 
Diskret  
(2007) 

Bok J 
Diskret 
(2002) 

Bok K 

Diskret 
(2002) 

Bok L 

Ma 1c 
(2011) 

Bok M 

Ma 1c 
(2011) 

Utfallsrum 1 1   1 2 2 
Binomialfördelning     5   
Def. Kombinatoriskt 2 2    1 1 
Def.  Relativ frekvens 3 4    4 5 
Metod: Träddiagram 4 5    5 4 
Metod: Koordinatsystem 5 3    3 3 
Additionsprincipen   1 3    
Multiplikationsprincipen   2 2 2   
Permutationer   3 4 3   
Kombinationer   4 5 4   
Binomialsatsen   valbart 6 6   
Pascals triangel   valbart 7 7   
Lådprincipen   5 1    
Grafteori   valbart  8   

 

Bok G Norberg, Matematik B (2002). Bygger på Lpf94 revision Gy2000. 
Allmän kommentar: I denna kursbok finns bara sannolikhetslära och ingen kombinatorik explicit. 
Kommentar sannolikhetsläran: Kombinatorik nämns inte men däremot används kombinatoriska 
metoder som träddiagram och koordinatsystem mycket. 

Bok H Wallin, NT/a+b (2007). Bygger på Lpf94 revision Gy2000. 
Allmän kommentar: I denna kursbok finns bara sannolikhetslära och ingen kombinatorik explicit. 
Den är inriktad på naturvetenskapliga programmet men skiljer sig inte särskilt ifrån Bok F. 
Kommentar sannolikhetsläran: Kombinatorik nämns inte men däremot används kombinatoriska 
metoder som träddiagram och koordinatsystem mycket. Den statistiska frekvensen lyfts inte fram i 
speciellt hög grad. 

Bok I Mattsson, Diskret matematik (2007) . Bygger på Lpf94 revision Gy2000. 
Allmän kommentar: I denna kursbok, som snarare är ett häfte utan hårda pärmar, så finns bara 
kombinatorik och ingen sannolikhetslära explicit. 
Kommentar kombinatorik: Ingen tydlig koppling till sannolikhetslära. Pascals triangel, binomialsatsen 
och grafteori står under rubriken "Tema" vilket jag tolkar som valbara moment. 

Bok J Björk, Matematik 3000 Diskret (2002). Bygger på Lpf94 revision Gy2000. 
Allmän kommentar: I denna kursbok finns bara kombinatorik och ingen sannolikhetslära explicit. 
Kommentar kombinatorik: Ingen tydlig koppling till sannolikhetslära. 

Bok K Wallin, Diskret Ma för gymnasiet (2002). Bygger på Lpf94 revision Gy2000. 
Allmän kommentar: I denna kursbok finns kombinatorik men inte sannolikhetslära under egen 
rubrik. 
Kommentar kombinatorik: I denna bok existerar en liten koppling till sannolikhetslära, bland annat 
så förekommer binomialfördelning som förklaras med att: "Binomialfördelning kommer ifrån de 
binomialtal som uppkommer när binom utvecklas." Vidare så namnger man inte binomialsatsen utan 
kallar det "utveckling av binom". Till grafteorin hör hamiltoncykel, Euler-slinga och en 
handelsresandes problem. 
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Bok L Szabo, Ma 1c Origo (2011). Bygger på Gy 2011. 
Allmän kommentar: I denna kursbok finns bara sannolikhetslära och ingen kombinatorik explicit. 
Den är inriktad på naturvetenskapliga programmet men skiljer sig inte i de för min undersökning 
väsentliga delar emot Ma 1b Origo som samhällsvetenskapliga programmet använder. 
Kommentar sannolikhetslära: Det kombinatoriska sannolikhetsbegrepp lyfts fram i större mån än 
den relativa frekvensen. 

Bok M Sjunnesson, M1c (2011). Bygger på Gy 2011. 
Allmän kommentar: : I denna kursbok finns bara sannolikhetslära och ingen kombinatorik explicit. 
Den är inriktad på naturvetenskapliga programmet men skiljer sig inte i de för min undersökning 
väsentliga delar emot M1b som samhällsvetenskapliga programmet använder. 
Kommentar sannolikhetslära: Det kombinatoriska sannolikhetsbegrepp lyfts fram i större mån än 
den relativa frekvensen. Läroboken snuddar vid kombinatorik när man inom parantes beskriver de 
möjliga utfallen som kombinationer.  Exempel 1 s. 249. "De fyra punkterna visar de möjliga utfallen 
(de kombinationer Tim kan få.)" Vidare så beskrivs två tärningskast med ett 6x6-koordinatsystem där 
man ringar in de kombinationer av tärningskast som ger summa över 7. 
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Slutsats 

Med utgångspunkt i min data har jag skapat följande graf där vi ser hur kombinatorik och 

sannolikhetsläran har skilts åt genom att det är större och större tidsglapp (eller textmassa i 

läroböckerna) mellan dem i gymnasieundervisningen för varje ny läroplan. Den blå linjen 

representerar när man läser kombinatorik och den röda sannolikhetsläran, tjockare streck innebär 

ett tidsspann där man förmodas läsa ämnesgrenen. Det blåa strecket blir streckat fr.o.m. då 

kombinatoriken blir tillval och således inte läses av alla. Grafen är en grov översikt tänkt att ge en 

visuell bild över den förlorade kopplingen i styrmedel och läroböcker mellan kombinatorik och 

sannolikhetslära i gymnasieskolan. 

 

Före Lpf94 så hängde kombinatorik och sannolikhetslära tätt samman för den som gick den 

naturvetenskapliga linjen, medan kombinatoriken i och med Lpf94 tvärt togs bort. År 2000 lades det 

till kombinatorik i kursen Matematik Diskret som var en tillvalskurs som inte gavs på alla 

gymnasieskolor. Kombinatoriska begrepp levde kvar inom sannolikhetsläran men inte explicit, 

binomialfördelningen föll bort helt. I och med 2011 års skolreform så kom kombinatorik att införas i 

grundskolan medan sannolikhetsläran lades i första kursen i gymnasiet, vilket kan tolkas som att man 

velat stärka kopplingen mellan kombinatorik och sannolikhetslära.  

Resultatet visar även att begreppen utfallsrum, träddiagram och binomialfördelning i läroböckerna 

både funnits med i kapitel med rubrik kombinatorik och sannolikhetslära. Det har även pendlat 

huruvida kombinatorik kommit före eller efter sannolikhetslära i läroböcker före Lpf94.  
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Ett annat tydligt resultat i min undersökning är hur den relativa frekvensen lyfts fram i 

styrdokumenten medan de i läroböckerna lever en oviss tillvaro. Här kan man hitta flera 

läroboksförfattare som inte följer styrdokumentens definition av sannolikhet utan lyfter fram det jag 

kallar för den kombinatoriska definitionen av sannolikhet, vilken inte finns med i något 

styrdokument. 

Diskussion 

Didaktisk forskning: Att förstå sannolikhet 

Förståelsen för sannolikhet och slumpsituationer är en väsentlig del i att bli en upplyst människa. 

Utvecklingspsykologen, och en av pedagogikens grundare, Jean Piaget hänvisar i sin bok ”The Origin 

of the idea of chance in children” ([6]) till antropologen Lucien Lévy-Bruhls arbete om det primitiva 

medvetandet. Lévy-Bruhl menade att en av de karaktäristiska skillnaderna mellan den primitiva och 

den moderna människan är iden om slumpen. För primitiva människor beror allting på antingen 

kända orsak-verkan samband eller på någon okänd kraft som bestämmer över ödet. Skulle en 

primitiv människa råka ut för något osannolikt, exempelvis vinna på lotto, så skulle hen anta att det 

var ett mirakel. Man kan anta att detsamma gäller för små barn men att de sedan får en mer och mer 

utvecklad förståelse för slumpen. Piaget pekar på en svårighet i förhållande till andra matematiska 

områden som människan kan förstå deduktivt, de naturliga talen och räkneoperationerna följer ett 

logiskt system, medan sannolikhetsläran i högre grad är induktiv, den bygger på tidigare 

erfarenheter. Då vi formar vår förståelse för slumpen med induktion får vi en intuitiv uppfattning om 

hur sannolikt olika händelser borde vara, som ibland kan vara helt fel. Per Nilsson listar i sin uppsats 

”Elevers förståelse av en slumpsituation ” ([5]) tre olika felkalkyleringar som detta kan ge, han väljer 

att använde de engelska uttrycken.  Det mest kända exemplet är ”gamblers fallacy” då man tror att 

sannolikheten för en oberoende händelse ändå beror på tidigare händelser. Detta grundar sig på 

bedömningsmetoden ”representativeness” som säger hur slumpprocesser brukar se ut. Exempelvis 

är det väldigt få som väljer lottoraden 1234567 även om den är lika sannolik som vilken lottorad som 

helst eftersom man har sett många fler oregelbundna lottorader vinna än sådana som har ett tydligt 

mönster. Med samma resonemang om oregelbundenhet gör ”gambler fallacy” att det verkar 

troligare att få en klave i myntkastning ifall man fått tio kronor på raken. En annan felaktig 

bedömningsmetod kallas för ”availability” och baseras på egna erfarenheter av liknande 

slumpsituationer. Detta innebär exempelvis att det anses mer troligt att vinna på ett visst lotteri om 

man vunnit på det tidigare. Slutligen tar Nilsson upp tendensen att fördela sannolikheter likformigt 

över alla händelser utan att ha fog för detta, vilket han kallar för ”equiprobability”. 

Enligt Per Nilsson ([5]) så pekar flera forskningsresultat på att det avgörande för elevers 

sannolikhetsbedömningar är vilket utfallsrum som de associerar till situationen. Elever kopplar ofta 

intuitivt en sannolikhetssituation till ett visst utfallsrum utan att reflektera över det. Han ger ett 

exempel på en slumpvis fördelning av 20 karameller på 5 barn där de flesta elever tyckte att en 

{4,4,5,4,3}  fördelning var troligare än en {4,4,4,4,4} fördelning. Detta kan förklaras med 

missförståndet med ”representativeness” då den första fördelningen liknar sådana man sett tidigare, 

men man kan också se det som att man valt ett utfallsrum av kombinationer istället för 

permutationer. Kombinationen {4,4,5,4,3}  har en sannolikhet på 0.0514 medan {4,4,4,4,4} har en 

sannolikhet på 0.00321 både för kombinationen och permutationen, däremot har permutationen 

{4,4,5,4,3}  sannolikheten 0.00257.  
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Detta visar enligt mig på behovet av en grundläggande kombinatorisk förståelse hos eleverna för att 

finna rätt utfallsrum och därmed sannolikhetsbedömning. 

Anledning till utvecklingen 

Mina resultat pekar på att färre och färre andelar gymnasieelever läser kombinatorik som tidigare var 

ett obligatoriskt moment, Skolverket saknar dock siffror på hur många elever som läst Matematik 

Diskret. Under en tidsperiod var den hursomhelst helt borta ifrån gymnasiematematiken och man 

kan fundera på varför. Mitt intryck är inte att kombinatoriken har ersatts av något annat matematiskt 

moment, men det är ingen undersökning jag aktivt bedrivit. Det kan dock konstateras att det mesta 

av Matematik Diskrets innehåll tidigare var obligatoriska moment, förutom kombinatoriken även 

mängdlära, talföljder och induktionsbevis. Min uppfattning är att man helt enkelt skurit ner på 

innehållet i matematikundervisningen, vilket kan förklara de sjunkande matematikkunskaperna 

sedan 1995 ([9]) och varför bland annat Uppsala Universitet sett sig tvungen att införa en 

basmatematikkurs där stora delar av Matematik Diskret inklusive kombinatorik ingår. En förklaring 

till varför man skurit ner på innehållet kan vara det kurssystem som infördes i och med Lpf94 där alla 

program läste matematikkurser med samma innehåll.  

En förklaring till varför just kombinatorik har försvunnit kan dels vara uppdelningen av diskret och 

kontinuerlig matematik som jag nämnde i min inledning. Gör man en sådan distinktion är det 

naturligt att prioritera den kontinuerliga matematiken då den är mer applicerbar på tekniska och 

fysikaliska problem. En annan förklaring är att kombinatorik anses svårt och att man inte ser 

kopplingen till sannolikhetsläran som speciellt viktig. Ett pedagogiskt problem med kombinatorik är 

att det är lätt att formulera problem, men kan vara väldigt svårt att lösa dem. Ett vardagsnära 

exempel är en lottdragning kvartsfinallag i fotbollens Champions League där två lag ifrån samma land 

eller kvalgrupp ej får mötas. Att räkna alla möjliga kombinationer med sållprincipen (som aldrig ingått 

i gymnasiekombinatoriken) är nästan mer tidskrävande än att skriva ett dataprogram som simulerar 

alla möjliga lottningar. 

I [7] redogör författarna för varför den statistiska definitionen av sannolikhet är att föredra framför 

den kombinatoriska. De menar på att vi bara kan förlita oss på kombinatoriska sannolikheter i de 

mycket enkla situationerna då vi kan ge de enskilda händelserna en sannolikhet medan vi i flertalet 

fall har att göra med icke-likformig sannolikhet. De pekar även på att problemet med 

missuppfattningar på grund av vad de kallar ”det saknade skälet”, vilket Per Nilsson ([5]) kallar 

”equiprobability”, skulle bero på en allt för kombinatorisk syn på sannolikhet. Vidare menar de att 

den matematiska utvecklingen av sannolikhetsläran under 1900-talet då man inkorporerat 

mängdlära och andra matematiska discipliner kan tillskrivas den statistiska frekvenstolkningen av 

sannolikhetsbegreppet. Författarna verkar därmed ha samma uppfattning av vikten av den relativa 

frekvensen i förståelsen för sannolikhet som de som skrivit styrdokumenten, men i motsats till 

många av de svenska läroboksförfattarna. 

Vidare undersökning 

Min undersökning skulle kunna utökas med exempelvis intervjuer av de som varit med och skrivit 

styrdokumenten för att ta reda på hur de tänkt. Man skulle även kunna titta närmare på 

kombinatorik i grundskolan och hur kunskapen sett ut för nya svenska universitetsstudenter under 

samma tidsperiod. Läroboksgranskningen har enbart koncentrerat sig på vad och när vissa begrepp 
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dykt upp, men inte hur. Jag misstänker att även typen av presentation, övningsuppgifter och prov har 

ändrats över tid.  

Inom en snar framtid börjar förlagen jobba med Matematik  5-läroböckerna, de skulle jag gärna ha 

haft med i min undersökning för att den skulle kännas komplett. Nu kan man bara spekulera i hur det 

kommer att se ut. Baserat på vad som står i Gy 2011 så skall grafteori finnas med, vilket i stort kan 

påverka hur kombinatoriken presenteras. Det vore även intressant att få fram siffor på hur många 

elever som har läst Matematik Diskret och i framtiden Matematik 5. Då Matematik 5 kommer ge ett 

meritvärde, extra poäng på slutbetyget, så kan man bli benägen att tro att det blir en mer populär 

kurs än Matematik Diskret, även om det alltjämt är en valbar kurs. 

Min undersökning kan även vara underlag i en större undersökning av hur matematikinnehållet har 

förändrats över tid, vad som tagits bort och lagts till. 
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