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Sammanfattning  
Denna studie syftar delvis till att undersöka vilka positiva effekter som informella statistiska inferenser (ISI) samt  
informella inferentiella resonemang (IIR) kan tänkas ha på utvecklandet av elevers statistiska tänkande och delvis på hur 
ISI och IIR definieras och används inom forskning i statistikundervisning. Databaserna ERIC och Unisearch, samt en viss 
del manuell sökning, användes för att systematiskt välja ut de artiklar som används i rapporten. De undersökta  
artiklarnas resultat ställs mot Wild och Pfannkuchs (1999) kategorisering av statistiskt tänkande. 
På vilka sätt ISI och IIR definieras och används i forskningen kategoriseras för att få en överblick på forskningsläget. Det  
visar sig att mycket av forskningen har använt hela eller delar av karaktäriseringen av ISI som genomfördes av  
Makar och Rubin (2009). 
 
 
The aim of this study is, partly, to examine the positive effects of informal statistical inferences (ISI) as well as informal 
inferential reasoning (IIR) on the development of statistical thinking by students and, partly, to examine how ISI and  
IIR are defined as well as how they are utilized in current statistical education research. The two databases, ERIC and 
Unisearch, as well as some manual searching, was used in order to systematically choose the articles used in this study. 
The results in the chosen articles are compared to Wild and Pfannkuchs (1999) categorization of statistical thinking. 
To get an overview on the current state of research, the ways in which ISI and IIR are defined as well as utilized are  
categorized. The characterization of ISI that Makar and Rubin (2009) produced is shown to be prevalent. 
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1. Inledning 

Samhällets teknologiska framväxt har lett till att högre krav ställs på dess invånare, inte minst 

vad gäller den statistiska kunskapen. Till exempel är det en fördel för invånare i samhället att 

nu kunna tolka data samt förstå vilka slutsatser man kan dra om en statistisk population 

utifrån ett visst urval. Detta betyder att skolan behöver bli bättre på att skapa förutsättningar 

för eleverna att utveckla sin kapacitet att analysera data (Blomberg, 2015, s. 1). Skolverket 

skriver att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem i samhälls- och 

yrkessituationer (Skolverket, 2011), något som, givet ett ökat krav på statistisk kunskap i 

samhället i stort, passar väl in på statistikundervisningen och på statistisk problemlösning. 

Vidare skriver Blomberg (s. 2) att matematikdidaktiska forskare överlag är överens om att det 

bör ske en förskjutning från formelinlärning och procedurkunskap till ett fokus på centrala 

idéer och strategier i statistikundervisningen. En av de centrala idéer som framhållls av 

forskare vad gäller statistik är inferens (Blomberg, 2015, s. 2). Inferens definieras som ”att dra 

slutsatser om en statistisk modell med hjälp av empiriska data, t.ex. skatta parametrar eller 

testa hypoteser om deras värden” (NE, 2019).  

För att möta samhällets höjda krav på individers statistikkunskap skulle en möjlighet kunna 

vara att ändra utbildningen så att den bättre lär ut de stora idéer som finns inom statistiken. Ett 

sätt att göra detta på är genom statistisk inferens. Men, som Blomberg (2015, s. 2) skriver, är 

statistisk inferens ett av de svåraste momenten att lära sig inom matematiken, då det består av 

teorier från både statistik och sannolikhetslära. Även Makar och Rubin (2018, s. 261) 

poängterar att området statistisk inferens länge enbart har varit tillgängligt för experter inom 

statistikområdet. Vidare skriver Blomberg (2015, s. 2) att forskare inom statistikundervisning 

nu menar att man ska övergå till en undervisning som är styrd av informella strategier för att 

belysa dessa stora idéer. Den idé som målas upp som ett lovande sätt att undervisa i statistik 

är informella statistiska inferenser (ISI) och informella inferentiella resonemang (IIR). 

Med bakgrund i detta undersöker denna litteraturstudie hur undervisning inom ISI och IIR 

kan förbättra elevers statistiska tänkande, hur ISI och IIR definieras i forskningen samt vilka 

användningsområden ISI och IIR har i statistikundervisningen. 
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2. Bakgrund  

För att på ett adekvat sätt kunna analysera hur forskare tolkar begreppen informell statistisk 

inferens (ISI) och informella inferentiella resonemang (IIR) när de använder dem, är det 

nödvändigt att först undrsöka hur begreppet statistik definieras samt vilka skillnader som 

existerar mellan statistik och övrig matematik. Vidare är det intressant att undersöka vad en 

inferens är och hur inferenser används inom statistiken, då en förståelse för det breda 

begreppet inferens kan hjälpa oss att förstå de smalare begreppen ISI och IIR. Vidare finns 

det, för att analysera definitionen av begrepp, ett visst värde i att definiera vad begreppen i 

fråga inte är definierade som. Begreppen statistik, inferens och statistik inferens samt formella 

statistiska resonemang definieras således nedan. Vidare belyses skillnader mellan statistik och 

övrig matematik. Slutligen redogörs det översiktligt för det forskningsområde som har växt 

fram kring begreppen ISI och IIR. 

2.1. Statistik 

Statistik är ett omfattande begrepp, med vilket man kan mena många olika saker. Exempelvis 

beskrivs statistik i NE som ” dels uppgifter om omvärlden i numerisk form, vanligen 

presenterade i tabeller och diagram, dels vetenskapen om hur data med inslag av slumpmässig 

variation eller osäkerhet skall insamlas, utvärderas och presenteras (NE, 2019c)”. Denna 

rapport använder Wild och Pfannkuchs (1999) ramverk för statistiskt tänkande. Ramverket är 

indelat i fyra dimensioner, vilka uttömmande beskrivs nedan. Detta ramverk används för att 

ha möjlighet att dela upp begreppet statistik i mer hanterliga bitar, för att på så sätt kunna 

analysera på vilka sätt begreppen ISI och IIR påverkar elevers statistiska tänkande. Vidare 

förklaras vad som är intressant inom detta ramverk för denna rapport. 

I denna del av rapporten används en rad bilder, tagna från Wild och Pfannkuchs (1999) 

rapport. Båda författarna till rapporten och förlaget som har utgivit den, har tillåtit 

användandet av dessa bilder. 

2.1.1. Dimension 1: den undersökande cykeln 
I den första dimensionen har Wild och Pfannkuch använt sig av Mackay och Oldfords (1994) 

PPDAC (P=problem, P=plan, D=data, A=analys, C=slutsats) modell, som beskriver sättet 

man agerar och tänker på under en statistisk undersökning (Wild & Pfannkuch, 1999, s. 225). 

PPDAC, som kan ses mer övergripande i figur 1, är alltså en cykel som: 

• Identifierar ett problem, vilket innefattar att man, till exempel, förstår den kontext 

som problemet uppfattas inom och formulerar och definierar problemet. 

• Planerar det arbetssätt som används för lösningen av problemet. Detta görs genom 

att bestämma vilket urval av data man ska använda sig av. Hur man ska hantera den 

data man samlar in är också av intresse.  

• Data samlas in, hanteras och sållas 

• Analyser av den insamlade datan genomförs och hypoteser för lösning tas fram 

• Slutsatser dras av analyserna av datan och nya idéer framkommer. Slutsatserna 

tolkas, vilket eventuellt leder till att ett nytt problem identifieras, och cykeln börjar 

om.  
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Figur 1: Wild och Pfannkuch (1999, s. 226) 

2.1.2. Dimension 2: Typer av tänkande 
Wild och Pfannkuch delade upp typer av tänkande i två grupper: dels gruppen med de typer 

av tänkande som var applicerbara på all typ av problemlösning och dels gruppen med de typer 

av tänkande som specifikt appliceras på statistiska problem. Nedan följer en kort genomgång 

av dessa typer av tänkande.  

Typer av tänkande specifikt för statistiska problem (Wild & Pfannkuch, 1999, s. 227-

228) 

• Insikten av behovet av data: insikten att personliga erfarenheter och anekdoter inte 

räcker till för att svara på statistiska problem. 

• Transnumeration: Idén om att forma och ändra representationer av data hos aspekter 

av ett system för att bättre förstå systemet är central. Transnumeration är en dynamisk 

process för att producera förståelse. 

• Variation: För att tänka statistiskt idag måste man ta hänsyn till osäkerhet, osäkerhet 

som ofta kommer ifrån olika typer av variation. 

• Statistiska modeller: Precis som alla andra typer av tänkande kräver statistiskt 

tänkande sina egna särskiljande modeller  

• Statistikkunskap, kontextkunskap och syntes: grundstenarna på vilka statistiskt 

tänkande byggs är just kunskap i statistik, kunskap i det område den statistiska 

undersökningen genomförs och informationen som ges av data. 

 

Generella typer av tänkande 
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• Strategiskt tänkande: Tänkande som rör vad som ska göras härnäst samt hur det ska 

göras. 

• Modellering: att konstruera modeller för att avgöra hur man ska handskas med 

problem genomsyrar alla aspekter i människans tänkande, däribland statistiskt 

tänkande. 

• Applicering av kända tekniker: I statistiken, såväl som matematiken, försöker man 

ofta anpassa ett nytt problem efter ett redan löst problem, för att på så sätt kunna 

anpassa lösningsstrategin därefter. Detta resulterar i att förmågan att applicera en 

lösningsstrategi på ett okänt problem är önskvärd. 

2.1.3. Dimension 3: Den interrogativa cykeln 
Den interrogativa cykeln, som kan ses i figur 2 nedan, är en tankeprocess som används inom 

statistisk problemlösning. Cykeln delas in i fem faser, nämligen: generera, söka, tolka, 

kritisera och bedöma. Dessa fem listas kort, samt återfinns i figur 2, nedan. 

• Generera: att på egen hand eller i grupp diskutera olika möjliga sätt att angripa ett 

problem på.  

• Söka: att man antingen söker internt, inom sig själv eller sitt arbetslag, eller externt, på 

nätet eller hos andra människor, efter information som kan hjälpa en att angripa 

problemet.  

• Tolka: Att tolka och bearbeta den information man fått fram i sökningsfasen.  

• Kritisera: Här kritiseras den information och de idéer man fått fram under tolknings- 

och sökningsfasen. Man undersöker om de idéer man har kommit fram till har några 

interna motsägelser. 

• Bedömning: Här tas beslut på det man kommit fram till under kritiseringsfasen, vad 

man behåller och vad som förkastas.  

 



5 

 

Figur 2: Wild och Pfannkuch (1999, s. 226) 

Meningen med den interrogativa cykeln är alltså kapsla in och destillera de idéer och den 

information som är tillgänglig till lösningen av ett statistiskt problem som kan ses i figur 3 

nedan. 

 

Figur 3: Wild och Pfannkuch (1999, s. 233) 

2.1.4.  Dimension 4: Personliga dispositioner (Wild & Pfannkuch, 1999, S. 233-234) 
I detta avsnitt listas några av de personliga kvalitéer som Wild och Pfannkuch (1999) anser 

positiva för lösandet av statistiska problem. 

• Nyfikenhet och medvetenhet: Att vara observant på sin omgivning och ställa frågor är 

ofta det som leder till nya upptäckter. Dessa karaktärsdrag är således viktiga vid 

analys av statistiska problem. 

• Engagemang: Har man ett intresse för det man håller på med är det lättare att upptäcka 

de små nyanser och frågeställningar som kanske kan uppkomma i periferin hos det 

ämne man är engagerad i, till exempel statistik. 

• Fantasi: Att se ett problem från flera olika perspektiv, samt att komma fram till olika, 

ibland förvirrande, förklaringsmodeller hos data, är enligt Wild och Pfannkuch (1999) 

en imaginativ process. 
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• Skepsis: att vara uppmärksam på potentiella brister i idéerna man har eller 

informationen man fått är till stor nytta vid lösning av statistiska problem. 

2.1.5.  Vad är intressant för denna rapport? 
Som beskrivits ovan har forskare- i statistikundervisning börjat intressera sig för en 

undervisning i statistik, som fokuserar mer på de stora idéer och teorier som finns inom 

statistikundervisning, med hjälp av ISI och IIR, än på formelinlärning och procedurinlärning. 

Wild och Pfannkuchs karaktärisering av statistiskt tänkande är omfattande, och innefattar 

således många av dessa stora idéer inom statistik, såsom variation och urval. Denna rapport 

använder sig av karaktäriseringen av statistiskt tänkande i syfte att undersöka vilka positiva 

effekter inkorporationen av ISI och IIR i undervisningen kan ha på elevers utveckling av 

statistiskt tänkande. Detta görs i första hand i diskussionsavsnittet i denna rapport. 

2.2.  Inferens och statistisk inferens 

I sin licentiatavhandling påpekar Blomberg (2015, s. 1) att statistik ofta delas in två delar. Å 

ena sidan finns deskriptiv statistik, där man sammanställer och presenterar data i, till exempel, 

grafer. Å andra sidan finns inferentiell statistik, som är denna rapports fokus. Med inferentiell 

statistik syftar man till att definiera styrkan i en hypotes genom sannolikhetsberäkningar 

(Blomberg, 2015, ss. 1-2). Vidare använder sig författaren även av definitionen från Ramsey 

och Schafer (2013) av statistisk inferens, allltså: 

1) en inferens är en slutsats där mönster i data presenteras i ett större sammanhang. 

2) en statistisk inferens är en inferens motiverad med en sannolikhetsmodell som riktar 

data till ett större sammanhang. 

Att använda sig av mönster i data gällande något specifikt för att uttrycka sig om något i ett 

större sammanhang är alltså vad som menas med begreppet inferens.  Ett exempel på vad en 

inferens kan innebära i en statistisk kontext kan vara att man, utifrån data som säger att en 

majoritet av elever i Sverige kommer från en bakgrund där skidsport dominerar vinter-tv:n, 

dra slutsatsen att detta även stämmer för elever runtom i världen. Eller, som Blomberg 

uttrycker det, ”en övergång från vad som är känt till ett allmänt påstående i ett större 

sammanhang i form av en slutsats (Blomberg, 2015, s. 29)”. En statistisk inferens är således 

en generalisering av mönster i data, där denna generalisering är motiverad med hjälp av en 

sannolikhetsmodell.  

2.3. Formell statistisk inferens 

NE (2019b) skriver att formell innebär något som håller sig till vissa bestämda former. 

Således är en formell statistisk inferens en statistisk inferens som man kommit fram till med 

hjälp av formella statistiska beräkningar och regler.  

2.4. Statistik kontra matematik  

Skolverket skriver i läroplanen under ämnet matematik att matematik handlar om 

mönsterigenkänning samt upptäckten av generella samband (Skolverket, 2011). För att 

upptäcka generella samband behövs en stegrande abstraktion av innehållet i 

matematikundervisningen. Denna abstraktion, skriver Wild, Utts och Horton (2018, s. 14), är 

matematikens yttersta fokus. Till exempel går man från vanlig addition, där alla termer är 
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kända och reella, till ekvationer, där minst en av termerna är okänd, för att finna generella 

regler och formler.  

Statistiken liknar den övriga matematiken i det att den hela tiden letar efter sätt att finna 

mönster (Wild, Utts, & Horton, 2018, s. 14). Problem generaliseras och analyseras för att 

tillåta statistiker att använda sig av den repertoar av statistiska verktyg de har för att lösa 

problemet. Skillnaden som existerar mellan statistik och den övriga matematiken är att 

statistiken efter denna generalisering sedan återgår till ett mer specificerat, kontextbaserat och 

konkret problem, direkt anknutet till vardagslivet (Wild, Utts, & Horton, 2018, s. 14). 

Vidare skriver Franklin et al. (2005, s. 11) att man när man ställer en statistisk fråga förväntar 

sig ett svar som inte är deterministiskt. Istället är svaret baserat på varierande data. Detta är en 

skillnad gentemot övrig matematik, som är deterministisk. 

2.5. Statistik i den svenska gymnasieskolan 

Statistik är ett delmoment i ett flertal matematikkurser på gymnasienivå i den svenska skolan. 

Vid undervisning i matematikämnet på gymnasienivå ska lärare bedöma huruvida 

undervisningen kan ske i en ”relevant praxisnära miljö” (Skolverket, 2011), alltså i en miljö 

liknande den eleverna vistas i under kommande yrkesliv. Vidare skriver Skolverket (2011) att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att använda matematiken i samhälls- och 

yrkesnära situationer.  

Den svenska gymnasiematematiken är uppdelad i tre spår, nämligen a-spåret, b-spåret och c-

spåret. a-spåret är anpassat för gymnasieprogram av yrkesförberedande karaktär. Inom a-

spåret finns det två separata matematikkurser, matematik 1a och matematik 2a, vilka båda 

innehåller statistikmoment. Denna struktur gäller även för b-spåret, som är anpassat för 

högskoleförberedande och samhällsorienterade gymnasieprogram, med tillägget att ytterligare 

en kurs återfinns här, nämligen matematik 3b. I matematk 3b återfinns dock inte något 

statistikmoment. På liknande sätt är det naturorienterande och högskoleförberedande c-spåret 

uppbyggt, med de ytterligare kurserna matematik 4, samt den valbara kursen matematik 5. 

Statistik är dock inget uttalat moment i dessa kurser heller. I tabell 1 redogörs för det centrala 

innehållet i matematikkurserna, alltså det innehåll som eleverna förväntas ha lärt sig vid 

kursens slut, som ingår i statistikundervisningen och är relevant för denna rapport. Observera 

att Skolverket har angivit samma centrala innehåll för ett antal kurser, vilket tabellen 

återspeglar. 

Tabell 1: (Skolverket, 2011, ss. 92-116) 

Kurser i matematik Centralt innehåll relevant för statistikundervisning 

Matematik 1a • Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt 

granskning av hur statistiska metoder och resultat 

används i samhället och i yrkeslivet. 

• Begreppen beroende och oberoende händelser samt 

metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i 
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flera steg med exempel från spel och risk- och 

säkerhetsbedömningar. 

Matematik 1b och 1c • Granskning av hur statistiska metoder och resultat 

används i samhället och inom vetenskap. 

• Begreppen beroende och oberoende händelser samt 

metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i 

flera steg med exempel från spel och risk- och 

säkerhetsbedömningar. 

Matematik 2b • Orientering och resonemang när det gäller korrelation och 

kausalitet. 

Matematik 2b och 2c • Statistiska metoder för rapportering av observationer och 

mätdata från undersökningar inklusive regressionsanalys 

med digitala verktyg. 

• Metoder för beräkning av olika lägesmått och 

spridningsmått inklusive standardavvikelse, med digitala 

verktyg. 

• Egenskaper hos normalfördelat material och beräkningar 

på normalfördelning med digitala verktyg. 

 

Återkommande genom alla dessa kurser är dels användandet av digitala verktyg, dels 

förberedelsen för elevernas kommande yrkesliv. Med den ökade digitaliseringen av samhället 

behöver elever engageras i lärsituationer, som innefattar att dra slutsatser utifrån data på ett 

rationellt och resonerande sätt (Blomberg, 2015, s. 1). ISI och IIR ses av forskare om 

statistikundervisning som ett möjligt svar på detta ökade krav på statistisk kunskap. Således är 

ISI och IIR intressanta att analysera utifrån den svenska skolkontexten.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med denna rapport är att undersöka vilka gynnsamma effekter för 

statistiskt tänkande ISI och IIR kan tänkas ha när elever lär sig att använda dem. För att 

åstadkomma detta är det viktigt att undersöka vad som menas med ISI och IIR i forskningen. 

Med tanke att begreppet är relativt nytt, och att det därmed möjligen inte råder någon 

konsensus kring hur det definieras, har jag valt att titta på enbart de senaste 5 åren av 

forskning, vilket återspeglas i den första frågeställningen. Den andra frågeställningen har för 

avsikt att undersöka om det existerar någon konsensus på området inom forskningen. 

Frågeställningen är formulerad på ett öppet vis för att få in alla de skillnader som kan finnas. 

Detta görs i enlighet med det övergripande syftet, då begreppets olika definitioner kan 

förklara skillnader i de gynnsamma effekter som återfinns i forskningen. Med ledning av 

svaret på den tredje forskningsfrågan vill jag sätta den i forskningen redovisade användningen 

av ISI och IIR i relation till de gynnsamma effekter som hittas i forskningen.  

1. Hur har begreppen Informella statistiska inferenser (ISI) och informella inferentiella 

resonemang (IIR) definierats i forskningen under de senaste 5 åren?  

2. Finns det skillnader mellan forskningens definitioner av begreppen ISI och IIR och i 

så fall, vilka är skillnaderna? 

3. Hur har begreppen ISI och IIR använts inom forskningen under den valda 

tidsperioden?   
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3. Metod (och genomförande)  

Följande del i examensarbetet förklarar hur litteratursökningen genomfördes. Vilka 

urvalskriterier som användes belyses och användandet av sökmotorer motiveras och förklaras. 

Examensarbetet är övervägande text-drivet, med vilket man menar att forskningsfrågorna till 

stor del har uppkommit då forskningslitteraturen har lästs (Krippendorff, 2004, s. 340). 

Rapporten är baserad på en systematisk litteraturstudie (Erikson Barajas, Forsberg och 

Wengström). I nästa avsnitt beskrivs de kriterier som rapporten använde sig av för urval av 

litteratur. Vidare redogörs det för de databaser som använts vid framställningen. Den 

sökstrategi som använts vid framställningen av rapporten beskrivs. Slutligen motiveras och 

förklaras den söksträng som använts för att hitta önskvärd forskningslitteratur. 

4.1. Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes i databasen ERIC och på Unisearch. ERIC (Educational 

Resource Information Center) är en bred databas som innefattar böcker, vetenskapliga och 

övriga tidskriftsartiklar, rapporter och avhandlingar som har sitt fokus på pedagogik och 

psykologi (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 75), och lämpar sig således bra 

för detta arbete. Unisearch är en sökmotor som sammanställer flera olika databaser, och 

användes således för att fånga upp de artiklar som kanske inte fanns med i ERIC men som 

ändå var av intresse för rapporten.  

Snöbollssökning användes även för att finna en liten del av den litteratur som använts för 

denna rapport, med vilket man menar att referenslistorna i den funna litteraturen studerats och 

yttterligare passande litteratur valts ut. 

4.1.1. Urvalskriterier 
Urvalet av litteratur som genomfördes för denna studie gjordes delvis för att försäkra 

författaren om att de valda artiklarna var tillräckligt relevanta och av tillräckligt hög kvalité ur 

ett forskningsperspektiv, och delvis för att hitta uppdaterad och modern forskning. De 

kriterier de använda artiklarna i studien uppfyller är följande: 

• De är peer-reviewed 

• De är publicerade de senaste 5 åren. Alltså mellan åren 2014 och 2019 

• Till största del är de tillgängliga via ERIC 

• Artiklarna behandlar på ett tydligt och konkret sätt något av begreppen informal 

inferential reasoning eller informal statistical inference 

• De ska ha en tydlig definition av ISI och/eller IIR 

För att se till att dessa kriterier uppfylls har sökmetoden som beskrivs i nästkommande kapitel 

använts. I både ERIC och Unisearch har man som användare möjlighet att filtrera 

sökresultaten så att de bara visar Peer-reviewed artiklar skrivna de senaste 5 åren. 

4.1.2. Sökmetod 
Vilka sökord som används vid en litteratursökning kan ändra resultaten av studien drastiskt. 

Jag valde initialt att söka på termen ”informal statistical reasoning” för att få en bild av 

forskningsläget samt leta ytterligare begrepp och termer som skulle kunna passa in i 

sökningen. Eftersom denna sökning inte gav särskilt många träffar, som kan ses i tabell 2, 

valde jag att bredda min sökning med termerna ”informal statistical inference” (ISI) samt 
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”informal inferential reasoning” (IIR) då dessa termer var använda i den litteratur jag fann 

vid den initiala sökningen. Det visade sig vidare att dessa termer var de termer som användes 

mest i forskningen, vilket gjorde att jag ändrade det begrepp jag ville titta på till dessa två. Jag 

valde vidare att kombinera mina söktermer med hälp av den booleska operatorn ”OR”, för att 

hitta referenser som innehåller antingen ”informal statistical inference”, ”informal inferential 

reasoning” eller ”informal statistical reasoning” (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013, ss. 78–79). Den sista raden i tabell två är alltså en sammanställning av de ovanstående 

raderna. Anledningen till att antalet träffar på den sammanställda raden inte är lika med de 

övriga raderna i tabell 2 när de adderas är att vissa av artiklarna ger utslag på flera av de 

utvalda sökorden, men enbart visas en gång i den fullständiga söksträngen.  

 Då forskningsområdet är relativt nytt, och således riskerar att vara volatilt i definitionerna på 

många av de begrepp som området använder, begränsades litteratursökning till forskning 

gjord under de senaste 5 åren. Vidare begränsades forskningsresultaten till enbart artiklar som 

är peer-reviewed. I tabell 2 ser vi antalet träffar från de två databaserna med de begränsningar 

som redovisats ovan applicerade. 

Tabell 2: Valda söktermer 

Sökord Träffar i ERIC Träffar i Unisearch 

“Informal Statistical 

Inference” 

8 54 

“Informal statistical 

reasoning” 

1 3 

“Informal inferential 

reasoning” 

9 28 

”Informal statistical 

inference” OR ”informal 

statistical reasoning” OR 

“informal inferential 

reasoning” 

 

16 79 

 

 

4.1.3. Valda artiklar 
Av de 16 artiklar som återfanns vid litteratursökningen har 13 valts ut för denna rapport. En 

av de 16 artiklarna var skriven på spanska, och användes således inte då författaren till denna 

rapport inte kan spanska. Vidare förkastades ytterligare två artiklar, då de efter läsning inte 

mötte kraven på tydliga definitioner av minst ett av begreppen ISI eller IIR som tidigare 

ställts upp. Inga artiklar valdes från Unisearch. Detta beslut togs delvis på grund av att de 

artiklar som återfanns via ERIC ansågs ge en tillräcklig bild av forskningsläget i ämnet, och 

delvis därför att tiden som skulle ha krävts för att analysera de artiklar som återfanns i 

UNISEARCH ansågs vara för lång för att arbetet skulle hinna bli färdigställt. I tabell 3 ses de 

valda artiklarnas författare samt en kort beskrivning av varje artikel. 
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Tabell 3: Valda artiklar från initial sökning och snöbollssökning 

Författare av 

Litteraturen 

Kort beskrivning 

Henriques & Oliviera 

(2016) 

En artikel där författarna har undersökt hur programvaran 

TinkerPlots, som används för att utföra statistiska undersökningar, 

kan användas för att utveckla elevers förmåga att använda sig av ISI 

Doerr, Delmas & Makar 

(2017) 

Författarna undersöker här huruvida ett modelleringsperspektiv på 

statistikundervisning kan hjälpa elever att utveckla IIR 

Makar (2016) En studie på unga barn som syftar till att förstå och stödja 

framväxten av ISI hos unga. 

Tobías-Lara & Gómez-

Blancarte (2019) 

En metastudie på hur IIR och FIR (Formella inferentiella 

resonemang) har konceptualiserats och bedömts. Författarna 

kommer fram till att en förändring i hur begreppen IIR och FIR 

beskrivs är önskvärd. 

English & Watson 

(2018) 

Författarna har här tittat på barns lösningar av ett statistiskt 

modelleringsproblem. Detta har de gjort med hjälp av ett ramverk i 

syfte att analysera hur eleverna modellerade och löste problemet 

Mclean & Doerr (2015) Studien fokuseras på elevers uttryck av IIR medan de är engagerade 

i datadrivna ”sampling and resampling activities” 

Huey & Jackson (2015) Författarna har framställt ett ramverk för att bedöma informella 

inferentiella uppgifter i mellanstadiets matematikböcker 

Dvir & Ben-Zvi (2018) Syftet med denna studie var att utforska den roll som ”model 

comparison” har inom statistiska modeller och modellering inom 

kontexten av ISI 

Manor Braham & Ben-

Zvi (2017) 

Studien analyserar elevers uttryck av statistiska modeller när de tar 

sina första steg i ISI 

Kazak & Pratt (2017) Studiens syfte är att studera hur matematiklärarstudenter använder 

sig av sannolikhetsmodeller för att göra ISI i kontexten av ett ”river 

crossing game”. 

Vetten, Schoonenboom, 

Keijzer & Oers (2018) 

Syftet med denna studie var att studera lärarstudenters utvecklande 

av ISI-CK (Informal statistical inference content knowledge), eller 

kunskap av innehållet i ISI (min översättning), under en 

tidsbegränsad intervention 

Meletiou-Mavrotheris & 

Paparistodemou (2015) 

Studien undersöker den tidiga utvecklingen av inferentiella 

resonemang genom en undersökningsstudie i två faser. 

Garfield, Le, Zieffler & 

Ben-Zvi (2015) 

Artikeln granskar och jämför artiklar som diskuterar expert-novice 

thinking. Vidare argumenterar författarna för att statistiskt tänkande 

är en sorts experttänkande. Således är det intressant, skriver 

författarna, att titta på hur expert-novice thinking har diskuterats, då 

novice-thinking skulle kunna anses vara elever när vi talar om 

statistiskt tänkande.  

Wild, C.J., Utts, J.M. & 

Horton, N.J. (2018  

Referens hittad i English och Watsons (2018) referenslista. Del 1 i 

boken International handbook of research in statistics education, 

där författarna analyserar vad statistik är, vad statistikundervisning 

är samt sammanställer forskning inom ämnet statistikundervisning. 

 



13 

 

4.2. Analysmetod 

I detta avsnitt beskrivs hur den lästa litteraturen analyserades. Både då ISI och IIR används på 

många olika sätt, och då frågeställningarna syftar till att titta på olika saker i den lästa 

litteraturen så är analysen inte begränsad till, till exempel, resultatdelen i rapporterna. Nedan 

sammanfattas kortfattat den metod som användes vid analysen av litteraturen i form av en 

punktlista, för att sedan beskrivas mer ingående nedanför det. 

• Få en övergripande syn på artikelns syfte och genomförande 

• Finn de delar av litteraturen som är intressanta för denna litteraturstudie 

• Sammanställ definitioner av ISI och IIR 

• Kategorisera användningsområdena ISI och IIR har inom forskningslitteraturen 

• Analysera vilka gynnsamma effekter ISI och IIR har för utvecklandet av statistiskt 

tänkande 

Till att börja med lästes den valda litteraturens sammanfattningar och inledningar för att 

säkerställa att litteraturen uppfyllde de urvalskriterier som beskrevs ovan. Vidare lästes 

litteraturen mer genomgående och de stycken som var intressanta för denna rapport 

sammanfattades. Även de definitioner av ISI och IIR som återfanns i litteraturen 

sammanfattades och sammanställdes i syfte att finna likheter i definitionerna. Vidare 

kategoriserades de användningsområden som ISI och IIR uppfyllde i den lästa 

forskningslitteraturen. De funna kategorierna var följande: 

• ISI och IIR som mål 

• ISI och IIR som delmål 

• ISI och IIR som redskap 

Slutligen lästes varje artikel noggrant igenom delvis för att säkerställa att ingen viktig 

information missats och delvis för att koppla ISI och IIR till Wild och Pfannkuchs (1999) 

ramverk för statistiskt tänkande, i enlighet med rapportens övergripande syfte.  
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5. Resultat  

Resultatet i denna rapport är uppdelat i två delar för att spegla de forskningsfrågor som denna 

studie ämnade svara på. I delkapitel 5.1 kodas begreppen ISI och IIRs definitioner utifrån den 

forskningslitteratur som lästs. Vidare belyses de skillnader som återfinns i definitionerna, 

kapitel 5.1 motsvarar alltså forskningsfrågorna 1 och 2. I kapitel 5.2 analyseras hur 

forskningslitteraturen har använt sig av begreppen i forskningen, och motsvarar således 

forskningsfråga 3. 

5.1. Definitioner av begreppen ISI och IIR 

I detta kapitel sammanställs de definitioner av ISI och IIR som återfunnits i den analyserade 

forskningslitteraturen. Då de funna definitionerna har varit relativt lika är detta mer ett kapitel 

som initierar och förbereder diskussionskapitlet, som diskuterar vilka positiva effekter ISI och 

IIR har på utvecklingen av statistiskt tänkande hos elever. I tabell 5 och 6 ses 

sammanställningar av alla artiklar samt vilken definition av ISI och IIR de använt sig av  

5.1.1. Informella Statistiska Inferenser (ISI) 
En stor del av den lästa forskningslitteraturen har använt sig av karaktäriseringen av ISI som 

Makar och Rubin (2009) konstruerade. I själva verket har nästintill den lästa 

forskningslitteraturen som definierat ISI, vilket var 7 av 13 artiklar, använt sig av hela eller 

delar av den punktlista Makar och Rubin konstruerade. Makar och Rubins (2009) 

karaktärisering av ISI (min översättning): 

• Ett påstående som går bortom tillgängliga data 

• Användning av tillgängliga data för att bevisa detta påstående 

• Ett uttryck av osäkerhet 

I tabell 4 nedan ses de 7 artiklar som analyserades och vilka på något sätt utgått ifrån Makar 

och Rubin (2009), samt vilka av delar av Makar och Rubins karaktärisering av ISI de använt 

sig av. Slutligen sammanfattas den definition som inte enbart återspeglar delar i 

karaktäriseringen av ISI. 

Tabell 4: Definitioner av ISI 

Manor Braham och Ben-Zvi (2017) och Vetten, Schoonenboom, Keijzer och Oers (2018) 

skriver, precis som Makar och Rubin (2009), att ISI är en databaserad generalisering som tar 

Definition Artiklar 

Makar och Rubin (2009): 

• Påstående som går bortom 

tillgängliga data 

• Användande av data som bevis för 

detta påstående 

• Ett uttryck av osäkerhet 

• Doerr, Delmas och Makar (2017) 

• Henriques och Oliviera (2016) 

• Makar (2016) 

• Meletiou-Mavrotheris och 

Paparistodemou (2015) 

• Påstående som går bortom 

tillgängliga data 

• Dvir och Ben-Zvi (2018) 

• Slutsatser som går bortom tillgänglig 

data 

• Uttryck av osäkerhet 

• English och Watson (2018) 
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hänsyn till osäkerhet. Författarna här skiljer sig dock i att de explicit uttrycker att ISI inte 

använder sig av formella procedurer. Denna definition är alltså den enda definitionen i den 

lästa forskningslitteraturen där författarna explicit uttrycker ett avståndstagande från en mer 

formell typ av statistiska resonemang vid sin beskrivning av ISI. 

5.1.2 Informella inferentiella resonemang (IIR) 
Definitionerna av IIR var överlag mer spridda än de som återfanns för ISI. Som kan ses i 

tabell 6 nedan skriver Makar (2016) att IIR är de resonemang som leder fram till ISI. I andra 

fall använde forskare, till exempel Doerr och Mclean (2015, s. 440), begreppen ISI och IIR 

som om de vore ett och samma begrepp. I några fall har författare gjort skillnad på de två 

begreppen. Dessa fall beskrivs nedan och sammanställs slutligen i tabell 6. 

Henriques och Oliviera (2016, s. 64) hänvisar till Zieffler et al. (2008) vid sin beskrivning av 

IIR. Zieffler et al. (2008) definierar IIR som sättet elever argumenterar med hjälp av sin 

informella statistiska kunskap. Dessa argument genomförs för att förstärka de inferenser som 

görs om okända populationer baserat på observerade data. Vidare beskriver Henriques och 

Oliviera (2016) vilka idéer dessa resonemang innefattar: 

• Egenskapar hos samlade resultat, med vilket man menar att man tittar på heleheten hos 

den insamlade datan istället för att dra slutsatser utifrån enskilda datapunkter. 

• Urvalets storlek och dess påverkan på trovärdigheten på de slutsatser man drar på en 

population 

• Kontroll av bias 

Ovanstående illustrerar att definitionen av IIR på flera punkter skiljer sig från de ISI-

definitioner som sågs i tabell 5. Till exempel är Henriques och Olivieras (2016) artikel den 

enda artikel som nämner kontroll av bias som en nödvändighet för att engagera sig i ISI eller 

IIR. Definitionen är dock lik definitionerna av ISI i det att observera data och dra slutsatser 

om okända populationer utifrån dessa data är en central aspekt i IIR. Notera att författarna 

trycker på att det är resonemang det handlar om, något även andra författare gör. Makar 

(2016, s. 2) skriver att IIR är de resonemang som leder fram till en ISI.   

Kunskap om kontexten inom vilken inferenser utförs har också pekats ut som något 

karaktäristiskt för IIR. Tobías-Lara och Gómez-Blancarte (2019 s. 12) skriver att det de ser 

som nyckelfaktorer för beskrivningen av IIR är: 

• generalisering av data,  

• använda statistiska bevis för att styrka ens slutsats,  

• använda sig av probabilistiskt språk  

• kunskap om den kontext som inferensen utförs inom 

Återigen är denna definition mycket lik den karaktärisering av ISI som återfinns ovan. Till 

exempel är generalisering av data ett påstående som går bortom tillgängliga data. Vidare är 

användandet av ett probabilistiskt språk ett sätt att uttrycka osäkerhet i de slutsatser man 

kommit fram till.  
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Tabell 5: Definition av IIR 

Definition Artikel 

De resonemang som leder fram till ISI Doerr, Delmas & Makar (2017) 

Makar (2016)  

Manor Braham och Ben-Zvi (2017) 

IIR karaktäriseras av: 

• elevers intuitioner när de möts med 

en inferentiell uppgift,  

• användandet av deskriptiva analyser 

av urvalet, och simulationer.  

denna typ av inferenser är tänkta att 

introducera inferentiella idéer innan 

eleverna möter dem på ett formellt vis.   

 

Tobías-Lara och Gómez-Blancarte (2019) 

Zieffler et al. (2008)s definition av IIR: 

sättet elever argumenterar med hjälp av sin 

informella statistiska kunskap för att 

förstärka de inferenser som görs om 

okända populationer baserat på 

observerade data. Även kontroll av bias är 

viktig för engagemang inom IIR, skriver 

författarna. 

Henriques och Oliveira (2016) 

IIR är: 

Sättet som människor förstår sig på 

statistiska idéer och information med målet 

att komma fram till en slutsats som går 

bortom den givna data 

Huey och Jackson (2015) 
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5.2. Hur har artiklarna använt sig av ISI och IIR? 

I detta kapitel kommer de användningsområden ISI och IIR har haft i forskningslitteraturen 

att kategoriseras. Den lästa forskningslitteraturen använde sig av ISI och IIR på vitt skilda 

sätt. Vid läsing av artiklarna framgick tre kategorier av användande tydligt. Nedan 

sammanfattas kortfattat de sätt att använda ISI och IIR som har identifierats i de valda 

artiklarna. I tabell 7 nedan har varje artikel kategoriserats och sammanfattats utifrån de tre 

användningsområdena:  

• ISI/IIR som mål 

o Direkt mål 

o Indirekt mål 

• ISI/IIR som delmål 

• ISI/IIR som redskap  

Med ISI som mål menas den forskning som har som uttalat syfte att förbättra förmågan att 

använda ISI eller IIR hos elever. Syftet med studierna under denna kategori är att på ett eller 

annat vis hitta sätt att förmedla ISI och/eller IIR till elever eller studenter. Nedan delas 

kategorin in i direkta samt indirekta mål. Å ena sidan lästes forskning där studiens syfte var 

att eleverna på ett bättre vis ska kunna hantera antingen ISI eller IIR. Å andra sidan hittades 

forskning som analyserade skolböcker, utbildade blivande lärare eller analyserade tidigare 

forskning för att bättre förstå sig på begreppen. Målet med den andra typen av forskning var 

fortfarande att förbättra elevers framtida användning av ISI och IIR, och kategoriserades 

således en delrubrik under ISI som mål.  

Forskningen som hade elevers lärande och förståelse för ISI och IIR som direkt syfte. Här får 

elever engagera sig i en rad olika metoder för att förbättra deras ISI, metoder såsom statistiska 

undersökningar och modellering. Flera artiklar har istället för att studera elever och studenter 

ägnats åt att analysera skolböcker och utbilda framtida lärare i ISI och ISI-CK.  ISI-CK 

beskrivs som en kunskap om hur ISI fungerar och hur det lärs ut. Även tidigare publicerad 

forskning har analyserats för att se om det går att dra några slutsatser angående elevers 

lärande av ISI utifrån den. 

Om artiklarna hade något annat än utveckling av ISI och IIR hos elever som huvudmål, men 

ändå utvecklade ISI och IIR hos eleverna kategoriserades de under rubriken delmål. Till 

exempel studerade English och Watson (2018, s. 104) elevernas förmåga att genomföra 

modelleringsuppgifter, samt analyserade deras framväxande modelleringskunskap. Studien 

kom fram till att elevers ISI utvecklades samtidigt som deras förmåga till modellering 

utvecklades. 

Den sista kategorin, ISI/IIR som redskap, består av artiklar som använder sig av elevers 

förmåga till ISI och IIR för att utveckla andra delar i elevernas statistiska kunskap. Till 

exempel har Manor Braham och Ben-Zvi (2017, s. 136) studerat hur elevers 

modelleringsförmåga påverkas av uppgifter där eleverna engagerar sig i ISI.  
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Tabell 7: Kategorisering av ISI/IIRs användningsområden 

ISI/IIR som mål ISI/IIR som delmål ISI/IIR som 

redskap Direkt mål Indirekt mål 

Mclean och Doerr 

(2015, s. 439) 

Studien undersöker på 

utvecklingen av ISI/IIR 

hos elever med hjälp av 

sampling- och 

resampling-metoder 

Huey och Jackson (2015, s. 

432) 

Författarna har konstruerat ett 

ramverk som syftar bedöma 

uppgifter i matematikböcker och 

bestämma huruvida uppgifterna 

där är bra konstruerade för att 

lära ut IIR 

Doerr, Delmas & Makar 

(2017, s. 87) 

Studiens huvudsyfte är att 

utveckla elevers förmåga att 

resonera kring två grupper av 

observerad data, vilket, skriver 

författarna, även utvecklar 

elevernas ISI 

Garfield, Le, 

Zieffler och Ben-

Zvi (2015, s. 328) 

Författarna 

intresserar sig för 

hur elevers 

framväxande IIR 

kan hjälpa 

eleverna att 

utveckla en 

formell typ av 

inferentiella 

resonemang (FIR) 

Garfield, Le, Zieffler 

och Ben-Zvi (2015, s. 

337) 

Författarna kommer 

fram till en del saker 

som hjälper elever att 

utveckla IIR, till 

exempel teknologi och 

simulationer. 

Kazak och Pratt (2017, s. 290) 

Studien ämnar hitta sätt att 

förbättra framtida lärares ISI. 

Författarna skriver att lärare 

behöver ha en förståelse för ISI 

och en kunskap i hur man kan 

lära sig det för att kunna lära ut 

det 

 

Dvir och Ben-Zvi (2018, s. 

1183) 

Studien använder sig av 

modelleringsuppgifter för att, 

bland annat, utveckla elevers ISI 

Manor Braham 

och Ben-Zvi 

(2017, s. 136) 

Författarna 

undersöker i 

denna studie hur 

elevers 

modellering 

uttrycker sig när 

eleverna gör ISI. 

 

Henriques och 

Oliviera (2016, s. 63) 

Studien har gjorts för 

att undersöka huruvida 

statistiska 

undersökningar är ett 

bra medium för lärandet 

av ISI hos elever 

Tobías-Lara och Gómez-

Blancarte (2019, s. 9) 

Författarna har kritiskt 

analyserat tidigare publicerad 

forskningslitteratur med målet 

att bidra till diskussionen 

angående IIR och elevers 

kognitiva utveckling 

 

English och Watson (2018, s. 

104) 

Författarna har låtit elever 

konstruera egna modeller för att 

sedan observera vilka typer av 

ISI som eleverna drog från dessa 

modeller 

 

Makar (2016, s.6) 

Författaren undersökte 

sätt att stödja 

framväxten av IIR hos 

unga elever (5–6 års 

ålder) 

Vetten, Schoonenboom, 

Keijzer och Oers (2018, s. 218) 

En studie genomförs på 

lärarstudenter där författarna 

undersöker sätt att förbättra 

lärares ISI-CK, som är 

ämneskunskap inom informell 

statistisk inferens, för att lärarna 

på så sätt i framtiden bättre ska 

kunna lära sina elever ISI 

 

Meletiou-Mavrotheris och 

Paparistodemou (2015, s. 386) 

Författarna skriver att artikeln är 

skriven för att ”bidra med 

information om högstadieelevers 

framväxande uppfattningar 

angående viktiga koncept inom 

sampling (min översättning). 

Detta gjordes för att sampling är 

en viktig del i utvecklingen av 

ISI 
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6. Diskussion 

Kapitlet inleds med en diskussion av resultatet av studien. Vidare diskuteras den metod som 

använts för framställningen av denna litteraturstudie. Vilken potentiell påverkan ISI och IIR 

kan ha på elevers utveckling av statistiskt tänkande diskuteras sedan. Slutligen diskuteras 

författarens framtida yrke som lärare i förhållande till ISI och IIR samt eventuell vidare 

forskning. 

6.1. Resultatdiskussion 

Detta avsnitt är uppdelat i två delar. Den första delen svarar mot de två första 

frågeställningarna, medan den andra delen svarar mot den tredje frågeställningen.  

6.1.1. Definitioner 
Som framgår av tabell 5 (under 5.1.1. ISI) så har nästintill alla de definitioner av ISI som 

återfanns i den lästa forskningen använt sig av delar eller hela karaktäriseringen som Makar 

och Rubin (2009) konstruerade. IIR, däremot, hade en större spridning i hur det definierades 

inom forskningslitteraturen, även om det begreppet också hade klara kopplingar till den 

ovannämnda karaktäriseringen. Således skulle man kunna hänvisa till Makar och Rubin 

(2009), vars karaktärisering av ISI ses i punktlistan nedan, för svaret på hur ISI definieras i 

forskningen och ge en, i stort, rättvis bild av definitionerna. 

• Ett påstående som går bortom tillgängliga data 

• Användning av tillgängliga data för att bevisa detta påstående 

• Ett uttryck av osäkerhet 

Vissa forskare såg IIR som resonemangen som ledde fram till ISI medan andra verkade se det 

som synonymt med ISI. Denna spridning kan ha implikationer för forskning i ämnet. Om 

begreppet inte är väl definierat kan forskning som ser ut att vara på samma ämne i själva 

verket skilja sig.  

6.1.2. Användning av ISI/IIR  
I kategoriseringen av resultatet så återfanns tre användningsområden för ISI och IIR i 

forskningen. ISI/IIR som mål, ISI/IIR som delmål samt ISI/IIR som redskap. Detta 

examensarbete använde nästan enbart databasen ERIC för att finna forskningslitteratur. Det är 

möjligt att andra som genomför ett liknande arbete skulle kategorisera de 

användningsområden som återfanns på ett annorlunda sätt. Vidare är det klart möjligt att 

definiera de olika användningsområdena på olika sätt, och således få olika resultat vid 

analysen av de lästa rapporterna. 

6.2. Vilka typer av statistiskt tänkande kan stärkas av användning av ISI? 

I detta avsnitt av rapporten sammanställs de definitioner som den lästa forskningslitteraturen 

har använt sig av för att beskriva begreppen ISI och IIR.  Wild och Pfannkuchs (1999) 

Ramverk presenterades i tidigare kapitel och används nu för att särskilja och analysera de 

olika definitionerna. Nedan analyseras definitionerna utifrån vilken dimension i Wild och 

Pfannkuchs (1999) ramverk för statistiskt tänkande som författaren till denna rapport anser att 

de befinner sig i. Definitioner av begreppen kunde appliceras på delar av alla de fyra 

dimensionerna.  
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Då alla definitioner av ISI innehöll någon kombination av karaktäriseringen från Makar och 

Rubin är detta delkapitel indelat i just de tre punkterna som återfinns i den karaktäriseringen. 

Vidare sammanfattas de delar i artiklarna som återspeglar någon av punkterna i 

karaktäriseringen och de resultat som artiklarna har fått hängs upp på ramverket som 

beskrivits ovan. I bilaga två återfinns en tabell över kategoriseringen som gjorts. Denna 

kategorisering ligger till grund för diskussionen av det övergripande syftet med denna rapport, 

nämligen på vilka sätt undervisning i ISI och IIR kan utveckla elevers statistiska tänkande. 

 6.2.1 Påstående som går bortom tillgängliga data 
I detta kapitel diskuteras på vilka sätt elever som engagerar sig i påståenden som går bortom 

de data som finns tillgängliga förbättrar sin förmåga till att tänka statistiskt. Nedan ges två 

exempel på hur resonemanget för att koppla samman karaktäriseringen av ISI med statistiskt 

tänkande i kontexten av den lästa forskningslitteraturen. 

I studien som Henriques och Oliveira (2016, s. 69-70) genomförde bad de elever att anteckna, 

till exempel, skostorlek och måtten på deras armar. När eleverna hade gjort detta bad deras 

lärare dem att försöka svara på frågor som kunde tänkas ha med till exempel skostorlek att 

göra. Detta gjordes initialt utan att eleverna fick tillgång till resten av klassens data, med 

avsikt att konfrontera elevernas anekdotiska bevisföring med data. När eleverna sen fick i 

uppgift att utifrån klassens data dra slutsatser om elever i deras ålder i allmänhet så var de mer 

noggranna med att uttrycka osäkerhet vid sina påståenden. Slutsatsen som eleverna drog om 

elever i deras egen ålder i allmänhet är ett påstående som går bortom tillgängliga data. 

Elevernas slutsatser utvecklades till att innefatta att elever från högre årskurser skulle ha en 

genomsnittligt större skostorlek. Författarna påpekar att studien fick eleverna att se data som 

ett aggregat samt att ta hänsyn till något författarna kallar för data-noise (Henriques & 

Oliveira, 2016, s. 70). Att se data som ett aggregat skulle kunna liknas vid data-management 

i dimension 1, medan data-noise visar att eleverna nu förstår behovet av data från 

dimension 2 i ramverket.  

Att engagera elever i påståenden som går bortom den data som finns tillgänglig kan även öka 

elevers engagemang, som ingår i dimension 4, i uppgiften. I Dvir och Ben-Zvis (2018, s. 

1189) studie är det en elev som, efter att ha gjort ett påstående, är väldigt engagerad i 

huruvida hans tes var korrekt eller inte. 

Makars (2016, s. 10) studie lät barn förutse hur många objekt, såsom småstenar eller 

tennisbollar, de kunde hålla i handen. Vidare fick barnen testa sina hypoteser genom att 

prova. De fick sedan prova samma sak igen, fast med andra objekt. Alltså, om barnen hade 

haft småstenar i handen nyss skulle de nu gissa hur många tennisbollar de kunde få plats med 

och vise versa. Från den data eleverna hade (hur många bollar som får plats i min hand) drog 

de nu slutsatser, som är en del av dimension 1, som gick bortom denna data (hur många små 

stenar får jag plats med i handen?). 

6.2.2. Användandet av data som bevis för påståenden 
När elever övar sig att använda tillgänglig data som bevis för sina påståenden engagerar de 

sig i de delar av Wild och Pfannkuchs (1999) ramverk för statistiskt tänkande, som återges 

nedan. 

Eleverna i studien utförd av Henriques och Oliviera (2016, s. 69-70), fick i uppgift att 

resonera kring den genomsnittliga kroppslängden i deras mellanstadieskola utifrån data från 

enbart deras klass. En elev sa att ”vår klass är bra [att ha som urvalsgrupp] för vi har många 
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olika längder [i klassen] (min översättning)” vilket, skriver författarna, är något som påvisar 

en förståelse för betydelsen av data, vilket är en del av dimension 2.  

Eleverna i Manor Braham och Ben-Zvis (2017, s. 137) studie arbetade med modellering. En 

elev hade en relativistisk syn på urvalsdistribution (s. 133), vilket kan förklaras med en ovilja 

att säga, till exempel, hur många procent av 100 tärningskast som skulle resultera i nummer 6, 

då antingen alla eller inga skulle kunna hamna på nummer 6. Sedan eleverna hade producerat 

en modell för att undersöka sina påståenden och testat den med olika urvalsstorlekar, ändrades 

deras syn till en syn på urvalsdistribution, som bättre speglade verkligheten ( Manor Braham 

& Ben-Zvi, 2017, s. 135). Detta är ett exempel (”sampling design”) på planering av arbetssätt 

i den undersökande cykeln (dimension 1).  

I Dvir och Ben-Zvis (2018, s. 1192) studie är det en elev som är väldigt säker på att hur 

snabbt man hoppar hopprep hänger ihop med hur långa armar man har bortförklarar de 

punkter i den grafiska representationen, som talar emot den slutsatsen med att de punkterna är 

avvikande värden och att man därför kan ”gömma dem (s. 1190)”. Efter en diskussion med 

arbetspartner och lärare samt en analys av datan ändrade dock eleven inställning något, och 

såg på de värden, som tidigare ansågs vara avvikande som en del i datan som man måste ta 

hänsyn till. Eleven sa nu även att långa armar kan vara till hjälp när man hoppar hopprep, 

vilket visar på en lägre självsäkerhet i sitt påstående, skriver författarna (ss. 1191-1192). Detta 

kan liknas vid uttrycket transnumeration, del i dimension 2, med vilket man menar att man 

ändrar datarepresentationer för att bättre förstå ett problem. I denna situation ändrade eleven 

sin syn på de data-punkter som inte stämde överens med hans påstående för att bättre 

återspegla den faktiska representationen. 

6.2.3. Ett uttryck av osäkerhet 
Eleverna i Doerr, Delmas och Makars (2017) studie fick i uppgift att släppa 

pappershelikoptrar och ta tid på hur lång tid det tog för dessa helikoptrar att nå marken. 

Vidare konstruerade de tallinjer där de prickade in hur lång tid det tog varje gång de 

genomförde experimentet. Eleverna fick diskutera i par för att komma fram till om denna 

tallinje hjälpte dem att nå en slutsats på frågan går det att svara på hur länge 

pappershelikoptern kommer att stanna i luften? Många av paren kom fram till att det berodde 

på vilken höjd man släppte pappersflygplanet ifrån.  Eleverna kom alltså fram till att deras 

data inte var tillförlitlig på grund av den variation i fallhöjd som helikoptrarna hade (Doerr, 

Dolmas och Makar, 2017, s. 98). Variation är en del av dimension 2. Även English och 

Watsons (2018, s. 112) studie pekar på att elevernas uttryck av osäkerhet hänger ihop med 

deras förståelse för variation. Författarna påpekar också att elevers uttryck för osäkerhet 

ibland kritiserades av andra elever, då de ansågs vara för precisa. Kritik är en del i 

dimension 3. 

Eleverna i Meletiou-Mavrotheris och Paparistodemou (2015, s. 396) diskuterar storlek hos 

urval samt vilka bias som kan existera när man gör urval, som är en del av dimension 1. 

Flera elever uttrycker skepsis vad gäller olika urvalsmetoder, då de till exempel inte anses 

vara representativa. 
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6.3. Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras den metod, som författaren använde i rapporten.  

Eftersom definitionerna av ISI och IIR ligger nära varandra hade det kanske varit mer 

intressant att undersöka dessa begrepp enskilt vilket några av artiklarna verkar göra. På så sätt 

kunde man få ett mer omfattande resultat. Tiden räckte dock inte till för att ändra på projektets 

upplägg och genomförande när denna tanke uppmärksammades.  

På grund av att de artiklar som valdes var från de senaste 5 åren är det även möjligt att vissa 

definitioner av begreppet har förbisetts. Detta val gjordes för att begreppet är relativt nytt, och 

således finns en möjlighet att definitioner, som var allmänt accepterade för 10 år sedan, 

kanske inte är det längre. Författaren till detta arbete ville försäkra sig om att en rättvis bild av 

dagens forskning gavs. Eftersom den karaktärisering av ISI som var mest återkommande i 

forskningen har sitt ursprung från 2009 kan man dock ställa frågan om det inte hade varit 

intressant att gå tillbaka åtminstone så långt i valet av litteratur. 

Vid framställningen av rapporten användes i första hand databasen ERIC och i andra hand 

användes snöbollssökning för att få fram den litteratur som arbetet är baserat på. Vidare 

kategoriserades de definitioner av ISI och IIR som återfanns i de utvalda artiklarna. En annan 

databas, eller ett annat urval av artiklar kunde mycket väl ändra den kategoriseringen. En mer 

rättvis bild av begreppen hade kanske framträtt om ett snävare, eller bredare, antal artiklar 

hade valts ut från en större mängd databaser. Med tanke på det tidskrav och den begränsade 

kunskap författaren hade inom ämnet innan arbetet påbörjades valdes databasen ERIC. 

Kategoriseringen av användningen av ISI och IIR är konstruerad av författaren. Det är mycket 

möjligt att en annan kategorisering hade fungerat minst lika bra för att beskriva användandet 

av ISI och IIR i forskningslitteraturen. Till exempel hade det möjligtvis varit intressant att 

göra en tydlig uppdelning mellan artiklar, som fokuserar på att utbilda elever och artiklar, som 

fokuserar på framtida lärare. På liknande sätt hade man tydligare kunnat analysera skillnaden 

mellan att använda ISI som indirekt och som direkt mål. 

6.4. Framtida yrke och vidare forskning 

Som framtida gymnasielärare har det varit intressant att få sätta sig in i något som verkar ha 

potential att forma den framtida statistikundervisningen. I tabell 1, under avsnitt 2.3., kan man 

se att elever i matematik 2b förväntas lära sig resonemang kring begreppen kausalitet och 

korrelation. Resonemangsförmåga, som kan ses i kapitel 5.1., är något som är direkt kopplat 

till användandet av ISI och IIR. Detta är ett exempel till varför jag tycker att det varit väldigt 

intressant att sätta sig in i detta ämne, då det har direkta implikationer för mitt framtida 

yrkesliv. 

I kapitel 6.2. framkommer det att ISI och IIR kan ha en möjlig positiv påverkan på elevers 

statistiska tänkande. Så vitt författaren till det här arbetet har hittat har ingen studie utförts i en 

svensk skolkontext som undersöker detta. Således skulle ett sådant arbete vara intressant att 

genomföra.  
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7. Bilagor 

7.1. Tabell över ISIs påverkan på statistiskt tänkande 

Tabell 9: Hur har ISI förbättrat elevers statistiska tänkande? 

 Påstående som går 

bortom tillgängliga 

data: 

Användande av 

data som bevis för 

detta påstående: 

Ett uttryck av 

osäkerhet: 

Doerr, Delmas och 

Makar (2017) 

  Dimension 2 (s. 97): 

Variation 

Dimension 3 (s. 

112): 

Kritisk 

Dvir och Ben-Zvi 

(2018) 

Dimension 4 (s. 

1189): 

Fantasi/Engagemang 

Dimension 2 (s. 

1192): 

Transnumeration 

  

English och Watson 

(2018) 

  Dimension 2 (s. 

112): 

Variation 

Dimension 3 (s. 

112): 

Kritisera 

Henriques och 

Oliviera (2016) 

Dimension 1 (s. 69): 

Data-management 

Dimension 2 (s. 70): 

förstå behov av data 

 

Makar (2016) Dimension 1 (s. 10): 

slutsats 

  

Manor Braham och 

Ben-Zvi (2017) 

 Dimension 1 (s. 135-

7): 

Plan – sampling 

design 

Dimension 3 (s. 

139): 

Tolka 

Meletiou-

Mavrotheris och 

Paparistodemou 

(2015) 

  Dimension 1: (s. 

396): 

Sampling design 

 


