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I ämnesplanerna i matematik betonas att 
eleverna ska få möjlighet att använda digi-
tala verktyg. Ett exempel från kursen Mate-
matik 2 är  

 

 

 

Data från den verkliga världen  
Det stora kalkylarket nedan visar valresultatet i 2014 års 
riksdagsval. Här finns data om antalet röster och andelar i 
% för partierna i Sveriges 290 kommuner. Det finns även 
uppgifter om antalet röstberättigade, antalet röstande, 
giltiga röster och valdeltagande. Uppgifterna kommer från 
Valmyndigheten (www.val.se). Här finns totalt 7540 data i 
kalkylarkets celler. Alla data har kopierats in till kalkylarket i 
TI-Nspire från en Excelfil på Valmyndigheten. Här finns nu 
data för att göra många olika undersökningar. Vi presente-
rar i denna artikel några undersökningar man kan göra med 
detta stora datamaterial. 

 

 

Exempel på grafisk representation av envariabeldata appli-
kationen Data och statistik: 
Histogram över valdeltagandet i % för alla 290 kommunerna. 
Om man klickar i diagrammet kan man växla till lådagram 
eller punktdiagram. Hur ser fördelningen ut? Man kan också 
efter ett klick ändra stapelbredd, färg och skala på axlarna. 

Vi visar här en del av det stora kalkylarket, som inne-

håller 26 olika kolumner (variabler).  

I ett Nspire-dokument kan man infoga s.k. anteckningssi-
dor med bara text. Man kan också lägga till beräkningar 
med variabler som finns i kalkylarket. Här har vi lagt till  
några kommentarer om beräkningar på procenttal. 

När man väl har kalkylarket på plats med data och namn 
på kolumnerna (variablerna) är allting klart att gå vidare 
med olika statistiska undersökningar. Beräkningar kan 
utföras i kalkylarkets celler och i andra applikationer i pro-
grammet. Nedan visas några beräkningar i applikationen 
Anteckningar. 

Anteckningar är en central del av i TI-Nspires dokument-
modell. Lärare och elever kan här enkelt skriva kommen-
tarer för att dokumentera arbetet på andra sidor i doku-
mentet. Applikationen utgör också en plattform för att 
göra matematiska resonemang publikt. 

Vi visar nu genom 
olika grafiska repre-
sentationer exempel 
på olika undersök-
ningar man kan göra 
utifrån kalkylarkets 
data. 

 Statistiska metoder för rapportering av 

observationer och mätdata från under-
sökningar inklusive regressionsanalys. 

 Metoder för beräkning av olika läges-

mått och spridningsmått inklusive stan-
dardavvikelse.  
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Spridningsdiagram med valresultat i kommunerna för m och 
s på den vågräta axeln och valdeltagande (i %) på den lod-
räta axeln. Regressionslinjer är beräknade och ritade. Det 
verkar för båda partierna finnas ett samband mellan resultat 
och valdeltagande. Kommentera närmare skillnaderna för de 
två partierna. 

Spridningsdiagram med resultaten för fi i de olika kommuner-
na på den vågräta axeln och resultaten för mp på den lodräta 
axeln. Här kan vi se ett klart samband. I kommuner där mp får 
ett högt resultat får även fi ett högt resultat, och tvärtom. En 
klar samvariation. Studera gärna närmare för vilka kommuner 
det gick dåligt respektive bra för mp och fi. 

I diagrammet ovan har vi delat Nspire-sidan i tre delar. 
Två delar med diagram och en liten del längst ner med 
beskrivning av diagrammet. Skalan i diagrammen kan 
med ett klick ändras så att den istället visar antal kom-
muner.  

Ovan två diagram med väldigt mycket information. Visar 
valresultatet för m och s i alla län. Man kan klicka på ett 
lådagram och se värden för kvartilerna, medianen och utlig-
garna. De lodräta linjerna är resultatet för hela Sverige. 

Vilken kommun liknar mest hela Sverige? 
 Kan man undersöka den svenska politiska opinion-
en genom att titta närmare på en enda kommun? 
Ja, kanske kan man det. Vi har nedan gjort en 
undersökning där vi beräknat differensen mellan 
partiernas valresultat (i %) i de olika kommunerna 
och riksresultatet. Vi har sedan summerat dessa 
differenser för alla partier. Även fi, som inte kom in 
i riksdagen, är med i denna undersökning. 
 
Nedan har vi gjort beräkningen och sorterat efter 
den nya variabeln—som vi döpt till närmaste. Dia-
grammet visar fördelningen för denna variabel. 


