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Miniräknaren och matematikundervisningen i grundskolan



Abstrakt 
 
I dagens samhälle används miniräknaren i många vardagssituationer. I grundskolan sker 
räkning huvudsakligen med algoritmer. 
 
Utgångspunkten i detta examensarbete har varit att försöka att se om miniräknaren används 
med eftertanke i de olika stadierna i skolan och se vilka möjligheter det finns med att använda 
den som ett hjälpmedel. På vilka sätt kan miniräknaren användas för att hjälpa eleverna att 
förstå matematiken bättre? Eller är det kanske rent utav en fara att använda den innan eleverna 
har fått en grundläggande förståelse för aritmetik? 
 
Vi kommer att inleda med en beskrivning av tidigare forskning om elevers lärande i 
matematik och titta på vad denna forskning visat angående användningen av miniräknaren. 
Vår analys bygger på en enkätundersökning, fältstudier och intervjuer. 
 
Vår analys visar på att lärare är försiktiga med användandet av miniräknaren men ser trots allt 
vissa möjligheter i användandet tillexempel införandet av stora tal redan i tidig ålder. Mycket 
av forskningen pekar däremot på att miniräknaren bör användas mycket mer. 
 
 
Nyckelord: Miniräknare, grundskola, matematikundervisning.

 



Förord 
 
Vi vill tacka alla lärare som genom att besvara enkäter och ställt upp på intervjuer gjort detta 
arbete möjligt. Vi vill tacka vår handledare Sven Öberg som bidragit med värdefulla 
synpunkter. Vi vill slutligen tacka våra opponenter som grundligt granskat vårt arbete. 
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1 Inledning 
När vi först började diskutera om vilket ämne som vi skulle koncentrera oss på var vi båda 
överens om att vi ville inrikta oss på något inom matematikundervisningen. Det blev svårare 
att bestämma oss för vad inom matematik som skulle vara vårt fokus. Vi pratade först om hur 
problemlösning hanterades från lågstadiet och upp till högstadiet men vi hade svårt att komma 
fram till en röd tråd som länkande samman de olika årskurserna. Däremot så kom vi fram till 
något som användes i stor utsträckning i de högre stadierna, kanske till och med för mycket 
och som inte användes alls i många fall i de lägre stadierna, miniräknaren.  
 
Vi tyckte att eleverna inte fick någon bra introduktion till det redskap som ofta används i 
vardagssituationer, om, när och hur den kan användas. Till en följd av detta så kanske den 
användes för mycket i högre stadier och inte kommer till hjälp för elever i lägre stadier. 
 
Vi bestämde oss därför att undersöka miniräknarens användning i grundskolan. Vi ville se 
lärarnas inställning till miniräknaren då de är de som beslutar om tillgängligheten och visar i 
vilka situationer samt hur den kan användas. Vi beslutade oss för att se vad forskningen sa om 
miniräknaren och ställa det i kontrast till lärarnas åsikter. 
 
 

1 



2 Syfte 
Syftet med undersökningen är att se om miniräknaren är ett stöd eller ett hinder för 
matematikinlärningen i grundskolans tidigare och senare år. Vi kommer även att undersöka 
hur den kan användas på ett bra sätt. 
 

2.1 Frågeställningar 
 

• Hur kan miniräknaren användas som ett stöd för inlärningsprocessen i de tidigare och 
senare åren i grundskolan? 

• Vilka risker finns det i användandet av miniräknaren? 

2.2 Avgränsning 
 
Studien fokuserar på lärare som undervisar elever på lågstadiet (årskurs 1 till och med 3) samt 
högstadiet (årskurs 7 till och med 9). Vi kommer även att begränsa oss till användandet av 
miniräknaren och därmed inte se till dataprogram samt övriga hjälpmedel. 
 
Vi har även primärt tänkt undersöka lärares strategier istället för att undersöka elevers 
uppfattningar om miniräknaren. Räknare som kan utföra avancerade operationer, tillexempel 
grafräknare, kommer inte i att behandlas i vår studie. 
 
Vi kommer inte heller att redovisa någon kartläggning av skillnaden mellan skolor. Vi 
kommer inte att göra skillnad på annat än vilket stadie som intervjupersonerna undervisar på. 
Vi har delat ut enkäter till lågstadielärare och högstadielärare som undervisar i Luleå 
kommun. 
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3 Bakgrund 
Det finns olika teorier om hur matematiken ska läras ut. Beträffande användandet av 
miniräknaren så finns det forskning som tyder på att miniräknaren är ett stöd och bidrar till att 
mer tid kan läggas på annat än uträkningar. Det finns även motståndare som anser att 
miniräknaren inte bör användas på detta sätt då algoritmer är en viktig del av matematiken. 
Miniräknaren bör enligt dem endast användas för att spara tid på uträkningar som teoretiskt 
sett kan lösas utan miniräknare, men då vara mycket tidskrävande. Exempel på sådana 
uträkningar på grundskolenivå är vid statistik och uträkningar av medelvärden då ofta många 
tal ska summeras. Nedan presenteras tidigare forskning kring ämnet och teorier kring lärande. 
Skolverkets riktlinjer kommer även att presenteras. Detta i form av de styrdokument som 
gäller för grundskolan och som har anknytning till miniräknaren. 

3.1 Tidigare forskning kring miniräknaren 
I en rapport om huruvida användandet av miniräknaren på lägre stadier kan vara en fördel för 
elever står det följande, ”miniräknaren är ett redskap som inte uppfunnits för skolans bruk 
utan ett hjälpmedel som finns i vardagen” (Sandahl & Unenge, 1990, s. 10). När elever 
ofrånkomligen kommer att använda miniräknare anser vi att läraren måste kunna motivera hur 
och kanske framförallt när eleverna bör använda den. Rapporten visar på vikten av att 
eleverna lär sig att använda den nya tekniken på ett bra sätt. Idag är denna teknik inte särskilt 
ny, men den finns istället överallt. Hemdatorer är vanligare idag än 1990 då rapporten skrevs. 
Miniräknare finns i de flesta mobiltelefoner och är mycket lättillgängliga. Detta ökar vikten 
av att kunna använda dem på ett effektivt sätt. Ett citat som inspirerade oss kommer från ett 
examensarbete av Ibrahim (2001) ”Eleverna skall lära sig att välja det redskap som de har 
behov av i den givna situationen” (Ibrahim, 2001 s. 3). Miniräknaren är inte alltid den bästa 
metoden att använda sig av. Har eleven de grundläggande kunskaperna för att göra 
uträkningar är miniräknaren ofta överflödig. Huvudräkning är i flera fall en snabbare metod 
än att använda miniräknaren. Rittle-Johnson och Kmicikewycz (2008) utreder i en artikel om 
det finns någon skillnad mellan elever som använder miniräknare och de som inte gör det. 
Studien visar att eleverna som använde miniräknaren fick mer träning. De kunde lösa 
uppgiften två gånger jämfört med de elever som inte använde miniräknare. En risk med 
användandet av miniräknaren är att elever som minns bättre av att skriva lär sig bättre av att 
använda algoritmer. Det är viktigt att läraren är medveten om de olika inlärningsstilarna, och 
därmed inser vikten av att individanpassa undervisningen. Artikeln visar att användandet av 
miniräknare inte hade någon större effekt i inlärningen för de som har förkunskaper. Däremot 
hade det större effekt på elever med små förkunskaper. I projektet Calculator Aware Number 
Curriculum (CAN) var det tänkt att eleverna uteslutande skulle använda miniräknaren eller 
huvudräkning för matematiska uträkningar. Miniräknaren är tänkt att användas när eleven inte 
klarar att räkna ut talet i huvudet. Huvudpunkterna i metoden var: 
 

• classroom activities should be practical and investigational, emphasising the development and  
use of language, and ranging across the whole curriculum; 

• encouragement should be given to exploring and investigating ‘how numbers work’; 
• the importance of mental calculation should be emphasised; children should be encouraged to  
 share their methods with others; 
• children should always have a calculator available; the choice as to whether to use it should be  

the child’s not the teacher’s; and 
• traditional written methods of calculation should not be taught; children should use a calculator  
 for those calculations which they could not do mentally. 
(Ruthven, 2008) 
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Projektet syftade även till att siffror inte skulle ta upp mer än hälften av tiden. Istället skulle 
diskussioner kring lösningar diskuteras och därmed ge mer tid till att öka förståelsen. Samtal 
kring matematiken är en viktig del i CAN projektet. Eleverna får en chans att utbyta 
erfarenheter och tala om sina lösningsstrategier med varandra (Ruthven, 2003). ”Research 
carried out at the Edinburgh Centre for Mathematical Education suggests that calculators can 
be used to improve numeracy skills rather than replace them” (Forrester, 2001, s. 1). Ett 
användningsområde för miniräknaren är att låta eleverna uppskatta svaret på olika tal för att 
sedan med miniräknarens hjälp kontrollera det. Detta möjliggör ett nästan oändligt antal 
övningar som eleverna själva kan skapa och med miniräknarens hjälp gör ett facit (Forrester, 
2001). Detta gör att eleverna dessutom själva kan anpassa svårighetsgraden på talen efter eget 
önskemål, alternativt som lärare begränsa dem inom ett vist talområde och utvalda räknesätt. 
 
Stacey och Groves (1994) kom i sin undersökning, Calculators in primary mathematics 
(CAM), fram till att elever som sedan tidigare var vana att använda miniräknare inte hade lika 
stora problem som elever som inte använt miniräknare när det löste uppgifter som resulterade 
i negativa tal eller tal med decimaler. ”For all items involving negative numbers and decimals, 
the difference in the proportion of students getting correct answers was statistically strongly 
significant” (Stacey & Groves, 1994, s. 13). Dessa elever var vana att se dessa tal från sitt 
användande av miniräknaren. 
 

For many teachers one of the frightening aspects of calculator use is the possibility that children 
may encounter very large numbers, negative numbers and decimals "before they are ready". 
Project teachers who have now become comfortable with calculators in their classroom take the 
opposite view. They see their previous curriculum constraints as imposing artificial boundaries on 
the children. Because they are no longer so worried about children finding out things they won't 
understand, they now regard constraints on the type and size of numbers used as "stupid" (Stacey 
& Groves, 1994, s. 6) 

 
Detta visar att rädslan att stöta på nya saker som eleverna kanske inte förstår är ogrundad. 
Eleverna som med hjälp av miniräknaren bekantar sig med stora tal och även med negativa tal 
samt decimaltal har lättare att lösa dessa i framtiden då de redan stött på dem (Stacey & 
Groves, 1994). Det är viktigt att inte begränsa sina elever i undervisningen utan att istället 
göra dem nyfikna och intressera dem för att finna nya intressanta vägar inom matematiken. 
 

När miniräknaren används från början medför detta, bland annat, att innehållet i undervisningen 
ändras. Elever med fri tillgång till miniräknare gör nya upptäckter. Avsnitt och frågor som tidigare 
behandlats i senare årskurser kan dyka upp redan i årskurs 1. miniräknaren kan då användas som 
ett inlärningshjälpmedel bland alla andra. (Persson, 1998, s. 1) 

 
Det är samtidigt viktigt att lärare reflekterar över användandet av miniräknaren så att den inte 
blir ett hinder i utvecklingen. Samtidigt bör man enligt forskningen inte helt ta avstånd till den 
i de yngre åren då den kan vara en ingång till ny matematikkunskap för eleverna. Den kan 
som Ljung (1990) skriver vara ett bra metodiskt redskap. 
 

Det är uppenbart att frågan om användningen av miniräknaren måste beaktas och bearbetas mera 
aktivt.  Detta inte desto mindre eftersom vi kan konstatera att lärarna enligt lärarenkäten i den 
nationella utvärderingen förhåller sig mycket avvaktande eller kritiska till användningen av 
miniräknaren på låg- och mellanstadiet. Man ser inte möjligheterna att använda miniräknaren som 
ett metodiskt hjälpmedel som rätt använt kan vara till god hjälp. Den kan ju också ge ökade 
möjligheter till och mera tid för arbete med mera verklighetsanknuten problemlösning. (Ljung, 
1990, s. 6). 
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Även Dunham (1998) är inne på samma linje och belyser möjligheterna med miniräknaren 
som ett hjälpmedel vid problemlösning. 
 

What effect does calculator use have on problem solving? Dick (1992) claims that calculators can 
lead to improved problem solving because they free more time for instruction, provide more tools 
for problem solving, and change students perception of problem solving as they are freed from the 
burden of computation to concentrate on formulating and analyzing the solution (Dunham, 1998, 
s. 1). 

 
Persson (1998) skriver i tidskriften nämnaren om hur man kan introducera miniräknaren som 
ett metodiskt hjälpmedel redan i grundskolans tidigare år. Persson (1998) skriver om 
fördelarna med användandet av miniräknaren i undervisningen. Persson (1998) ger även 
exempel på hur den kan användas för att fylla ett syfte. Inte bara för att ge ett svar. Här visar 
Persson (1998) på vikten av att använda den med eftertanke och inte bara för att elever ska 
lära sig miniräknarens funktioner som det står i kursplanen. Det är viktigt att varje lärare som 
bestämmer sig för att använda eller inte använda miniräknaren motiverar varför (Persson, 
1998). Miniräknaren används kontinuerligt i skolan men frågan är om det är någon tanke 
bakom användandet. Starr (2002) listar i en artikel argument för och emot miniräknaren 

 
Calculator proponents claim that calculators 
• Allow students to spend less time on tedious calculations and more time on  

understanding and  solving problems.  
• Help students develop better number sense.  
• Allow students to study mathematical concepts they could not attempt if they had to  

perform the related calculations themselves.  
• Allow students who would normally be turned off to math because of frustration or  

boredom to increase their mathematical understanding.  
• Simplify tasks, while helping students determine the best methods for solving problems.  
• Make students more confident about their math abilities. 
(Starr, 2002, s. 1)

 
Liknande åsikter finns hos andra som förespråkar användandet av miniräknaren. Dessa 
punkter målar en bra bild för argumentet att använda miniräknaren. Angående första punkten 
så är frågan hur mycket problemlösning som sker i de lägre åldrarna? Om så sker, får eleven 
då en förståelse för vad denne gör om svaret räknas ut med en miniräknare? Taluppfattningen 
är något som nämns av både förespråkare och motståndare till miniräknaren. Det är en av de 
grundläggande sakerna som eleverna måste lära sig i matematik, förståelsen att siffrorna 
representerar något och inte bara är lösryckta symboler är grundläggande för att kunna se 
meningen med uträkningar. Nästa punkt att eleverna skulle tillåtas att studera matematiska 
koncept som de inte skulle klara av om de behövde räkna ut dem själv är något som 
miniräknarmotståndare starkt motsätter sig. De hävdar att eleven måste ha en förståelse för 
matematiken innan eleven börjar räkna med den, ”prevent students from discovering and 
understanding underlying mathematical concepts.” (Starr, 2002, s. 1). Att hjälpa svaga elever 
är något som vi hört både för och motargument för bland lärare, vissa anser att eleverna får 
motivation av att räkna med miniräknaren andra inte.  
 

Critics say calculators 
• Produce students who can't perform basic tasks without a calculator.  
• Encourage students to randomly try a variety of mathematical computations without any  

real understanding of which is appropriate or why.  
• Prevent students from discovering and understanding underlying mathematical concepts.  
• Keep students from benefiting from one of the most important reasons for learning math  

-- to train and discipline the mind and to promote logical reasoning.  
• Inhibit students from seeing the inherent structure in mathematical relationships.  
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• Give students a false sense of confidence about their math ability.  
(Starr, 2002, s. 1)

 
Argumentet att elever som använder miniräknaren för mycket blir beroende av den är också 
en viktig orsak till att den ska vara integrerad i undervisningen. Lärare måste kunna motivera 
för eleverna varför de inte ska använda miniräknaren i vissa situationer. Argumentet att lära 
matematik ska träna och disciplinera hjärnan samt främja logiskt tänkande, är också något 
värt att tänka på. Om uträkningarna enbart ska göras enklare så faller argumentet, men om en 
träning sker i själva uträkningen så är det en otjänst att göra dem enklare. ”Hur försäkrar vi 
oss om att eleverna får möjlighet och stimulans till tillräcklig träning om det alltid finns en 
närliggande och enklare väg att gå?” (Thunberg & Lingefjärd, 2007, s. 1). 
 
“Mental arithmetic and estimation are more important now to evaluate the correctness of 
calculator answers” (Dunham, 1998, s. 1). Det blir även en träning i att se om svaret som 
miniräknaren ger är rimligt. Det är av stor vikt att eleven alltid reflekterar över detta när 
miniräknaren används, även när den inte används. Detta för att ett fel inslaget tal ger ett helt 
fel svar. Det är även viktigt att eleven får en sådan grund att denne kan avgöra detta. 
Miniräknarens fördelar måste vägas mot dens nackdelar och eleverna måste lära sig att se 
miniräknarens begränsningar. 
 
Problemet som miniräknaren medför är att eleverna, om de inte görs medvetna och reflekterar 
över sitt användande av miniräknaren, inte blir förtrogna eller ens bekanta med viktiga delar 
inom matematiken. 
 

I en lång rad rapporter har högskolorna vittnat om att nybörjarstudenter har allt sämre 
förkunskaper i matematik, se exempelvis Thunberg, Filipsson och Cronhjort (2006). Ett problem 
som pekas ut är just att den försämrade förmågan att, för hand eller i huvudet, utföra de 
standardberäkningar som ingår i läsandet av varje matematisk text eller resonemang. Många 
studenter har t ex avsevärda svårigheter med elementär algebra. En trolig bidragande orsak till det 
är att bråkräkning, en av de viktigaste förkunskaperna till algebran, har fått stryka på foten till 
förmån för omvandling till decimaltal och räkning på räknaren (Thunberg & Lingefjärd, 2006, s. 
3). 

 
Miniräknaren får inte göra eleverna mindre förberedda för det som kommer senare i 
matematiken. Återigen är det viktigt att lärarna tidigt reflekterar över användandet för att 
skapa så goda förutsättningar för eleverna som möjligt. 

3.2 Skolverkets riktlinjer angående miniräknaren 
I styrdokumenten för grundskolan (Skolverket, 2000) står det att läsa följande: ”utvecklar 
intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig 
matematik och att använda matematik i olika situationer”. Anledningen till att använda 
miniräknaren och inte bara huvudräkning står i styrdokumenten för grundskolan ”utvecklar 
sin förmåga att utnyttja miniräknaren och datorns möjligheter” (Skolverket, 2000). I 
strävansmålen nämns miniräknaren specifikt, men vanligtvis så brukar den införas i trean eller 
fyran och då endast vid talen i boken där författaren anser att miniräknaren ska användas. 
Skulle den kunna införas tidigare? Målen i trean säger bland annat följande ”Kunna undersöka 
elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och räknesätt samt uppskatta 
och reflektera över lösningar och deras rimlighet” (Skolverket, 2000). Här kan miniräknaren 
vara ett alternativt lösningssätt. Användandet alternativt frånvaron av miniräknaren måste 
motiveras. I målen i femman står följande att läsa ”Kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, 
med hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare” (Skolverket, 2000). Här är det 
första gången som miniräknaren nämns specifikt i målen som eleven ska uppnå. Här ska 
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miniräknaren användas, men användandet måste fortfarande kunna motiveras och det måste 
bidra till en lärandesituation. Mål i nian 
 

”Ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal och tal i 
decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder 
och med tekniska hjälpmedel” (Skolverket, 2000). 

 
I nian utvecklas användandet av elektroniska hjälpmedel till att förutom miniräknaren även 
innefatta andra tekniska hjälpmedel. Det finns en mängd avancerade program att välja mellan. 
Problemet är däremot att skolorna inte har ekonomi att tillhandahålla alla möjligheter som 
tekniken kan bidra till. 

3.3 Elektroniska hjälpmedel, vad kan det vara? 
Elektroniska hjälpmedel inom matematik innefattar många saker. Det kan vara allt från 
miniräknare och avancerade program på datorn som MatLab, ett program som möjliggör 
uträkningar av avancerade formler. Till program för yngre barn som är till för att de ska lära 
sig siffror och de fyra räknesätten. Ett exempel på detta är Den flygande mattan en 
matematisk resa (se bilaga 4). Det är ett program som riktar sig till årskurs två till fem. Vi 
kommer i denna uppsats att inrikta oss på enkla miniräknare och avancerade miniräknare samt 
dess användning eller frånvaro i undervisningen. Vi kommer inte att i någon större 
utsträckning tala om grafräknare och avancerade datorprogram. När vi talar om miniräknare 
menar vi räknare i allmänhet. Nedan preciseras de olika typerna av miniräknare som nämns i 
arbetet. 
 
De vanligaste miniräknarna som används i grundskolan är enkla räknare, i fortsättningen 
kallad vanlig miniräknare, med räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. 
Dessa räknare har även möjligheten att räkna enkla rötter men saknar funktioner så som 
cosinus, sinus och liknande. Problem med dessa räknare kan vara att de inte vet hur de ska 
prioritera räknesätten. Om talet 2354 ⋅−⋅  matas in så ska räknaren först räkna ut 4 gånger 5 
sedan 3 gånger 2 och till sist ta det ena svaret minus det andra 20-6=14. Med en enkel 
miniräknare blir svaret fel om detta matas in i en följd. Talen måste räknas ut var för sig för 
att sedan subtrahera de två svar som fås. Mer avancerade räknare kan räkna ut detta direkt 
genom att den kan prioritera rätt vid inslagningen. Det är viktigt att poängtera för eleverna att 
de ska följa med i uträkningen och skriva ner talen eftersom de annars finns en risk för att de 
tappar bort sig i räkningen. En variant på miniräknaren för lärare är OH-räknaren. Denna har i 
stort sett samma utseende som en vanlig miniräknare men är genomskinlig och större. Därför 
kan den läggas på en overhead för storbildsvisning. Genom detta så kan läraren visa på 
miniräknarens möjligheter och brister samt visa vad eleverna bör tänka på när de räknar med 
miniräknare. 
 
Det finns även mer avancerade miniräknare. I fortsättningen kallad avancerade miniräknare. 
Definitionen av dessa är att de gör det möjligt att skriva in hela uträkningen innan svaret ges. 
Denna uträkning förblir synlig i displayen även efter att svaret givits. Detta möjliggör en 
kontroll av vad som egentligen räknats ut. Dessa kan även prioriteringsreglerna förutsatt att 
formeln skrivs in korrekt. Dessa räknare kan därför vara ett bra hjälpmedel för att visa vad 
som händer om exempelvis parenteser saknas ( ) 164263 =+−  jämfört med 204263 =+−⋅ . 
Dessa räknare rymmer även fler siffror jämfört med de vanliga räknarna som rymmer 8, 
displayen består oftast av 2 rader. En annan viktig funktion på dessa räknare är möjligheten 
att räkna med tal i bråkform. Dessa kan även omvandla bråk till decimalform.  
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3.4 Inlärningsprocessen 
I ett barns inlärningsprocess om matematik handlar det från början mest om taluppfattning. 
(Sterner & Lundberg, 2002) Hur ska då miniräknaren integreras på ett bra sätt under denna 
period? Mönster är något som med fördel kan övas genom miniräknaren. Ett exempel är en 
övning gjord av Holsten (2006) I lektionsförslaget så bes barnen slå en räkneserie på 
exempelvis 2+2+2+2 och se att talen ökar med två hela tiden. Sedan kan läraren fråga vad 
som kommer efter när eleven har gått två steg framåt ett visst antal gånger. Öppna luckor i 
mönstret kan också vara bra att använda, som 2, 4, 6, _, 10, 12, _, 16 och be eleverna att fylla 
i luckorna. Följande citat är ett exempel på ett mattespel som kan användas för att träna elever 
i användandet i miniräknaren. 
 

Start at the head. Key 92 into the calculator. Add, subtract, multiply or divide by something to 
make the calculator show the next number, 111. If the pupil misses and gets 110 say, they carry on 
with another operation (+1) to get 111. Continue down the snake in the same way to finish with 
the tail number, 0. Pupils can time themselves or race against a partner. (Forrester, 2001, s. 1) 

 
Detta exempel är användbart både i lägre och högre åldrar då svårighetsgraden enkelt kan 
anpassas i och med att talen anpassas och räknesätten väljs utifrån målgrupp. Miniräknaren 
fungerar här dels som ett medel att skynda på uträkningarna samt som en kontrollfunktion för 
att testa det föreslagna svaret. Denna övning skulle även gå att genomföra utan miniräknare 
men skulle då bli tidskrävande och eleverna kan snart tappa intresset för den. Miniräknaren 
blir då även en motivationsfaktor genom att ta bort fokus från uträkningar samtidigt som 
fokus delvis hamnar på uppskattning. Tanken med miniräknaren är att den ska vara en del i 
inlärningsprocessen, inte att den ska ersätta kunskap (Anderberg, 1992). 
 
Det finns tankar inom matematikdidaktik som säger att lärare kan lära ut räkning till elever 
och helt ta bort inlärningen av algoritmer för att rikta sig till att lära ut problemlösning och 
huvudräkning. ”traditional methods of calculation should not be taught; children should use 
calculator for those calculations which they could not do mentally” (Ruthven, 2003). Tanken 
att kunna koncentrera sig på problemlösning och huvudräkning är god. Elever kan pröva sig 
fram med uträkningar de inte skulle klara av med penna och papper. Detta är särskilt viktigt 
vid multiplikation och division. Men hur ska lärare kunna kontrollera om eleverna får 
problem med att lära sig mer avancerad matematik. Detta problem har redan uppkommit 
exempelvis i skolor i Dublin där elever hade problem med att använda division. Det är svårt 
att säga i hur stor grad detta har att göra med användandet av miniräknaren, men eleverna 
hade problem med grundläggande aritmetik och kritiker konstaterade att ”the programs leave 
children unable to do math without a calculator and unprepared for standardized tests” 
(Sebastian, 2007, s. 2). 
 
Vid användandet av miniräknaren är det även viktigt att avgöra när det är ett bra tillfälle att 
använda den. Lärare måste kunna motivera i vilka fall som miniräknaren är mindre bra att 
använda. Ett exempel skulle kunna vara rent logiska uppgifter. Multiplikationstabellen är ett 
exempel på när det är bättre att lära sig något utantill istället för att använda miniräknaren. 
Både multiplikation och division sker mycket snabbare genom multiplikationstabellen. 
Minnas talet jämfört med att slå det på en miniräknare går mycket fortare (Sterner & 
Lundberg, 2002). Riskerna måste även påpeka vid miniräknaranvändning. Om eleverna slår in 
talen för hastigt kan de få fel svar, eleverna kan tappa bort dig om de inte kontinuerligt 
antecknar vart de ligger i uträkningen. Miniräknaren kommer inte ihåg enheter åt dig. Det 
viktigaste argumentet kan vara att tänka på svarets rimlighet. Om ingen kontroll av svarets 
rimlighet sker så kan det bli många tusental fel. Det är viktigt att som lärare se till att eleven 
förstår om svaren blir rimliga eller ej (Sterner & Lundberg, 2002). 
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3.5 Teorier kring elevers lärande 
Nedan presenteras två teorier kring barns lärande, Vygotskij och Piaget. Anledningen till att 
just dessa två presenteras är för att deras teorier är aktuella inom pedagogiken i dagens skola. 

3.5.1 Vygotskij 
För att stimulera elever till att nå ny kunskap bör undervisningen enligt Vygotskij bedrivas i 
den proximala utvecklingszonen (Imsen, 2000). Proximala utvecklingszonen innebär att 
undervisningen ligger på en nivå som för den enskilde eleven betyder att denne inte utan hjälp 
kan klara sig vidare men att utmaningen inte blir allt för stor. Detta bidrar till att eleven 
ständigt utmanas i sitt sökande efter kunskap. Bristen på utmaning i skolan kan bidra till att 
eleven tappar intresset för ämnet och då inte presterar optimalt.  
 
Vygotskij menar att kunskap är något som människor förvärvar genom erfarenhet. Människan 
är från första början en social varelse och därför är språket mycket viktigt. Det är genom 
språket som människan förmedlar sig. Språket är viktigt i både tanke och tal. Genom samspel 
med andra människor uppstår ny kunskap (Stensmo, 1994). Starr (2002) och Ruthven (2003) 
menar att miniräknaren frigör mer tid för samtal kring matematiken. Kritikerna menar att 
användandet av miniräknaren inte stimulerar eleverna till samtal kring problem utan eleverna 
använder miniräknaren som en genväg (Thunberg, Lingefjärd, 2006) och initierar därför inte 
ett samtal med läraren eller klasskamraterna kring uppgifterna. 

3.5.2 Piaget 
Piagets har en konstruktivistisk kunskapssyn. ”Kunskap är något som en människa 
konstruerar utifrån sina erfarenheter” (Stensmo, 1994, s. 33). Bidrar räkning med algoritmer 
till erfarenheter som miniräknaren inte kan ersätta? (Starr, 2002). Piaget har liknande tankar 
som Vygotskij om barns inlärningsprocess. Piaget menar att eleven måste uppleva en obalans 
för att på så sätt stimuleras att söka ny kunskap. Materialet måste därför ligga lite över elevens 
rådande kunskapsnivå för att skapa ny kunskap. När jämvikten blir rubbad anpassar sig 
människan efter de nya förutsättningarna. Detta sker i två steg varav det första är assimilation. 
Den nya informationen tolkas utifrån redan existerande tankemönster och i nästa steg, 
ackommodation, anpassa de gamla mönstret efter den nya informationen. Detta innebär att 
jämvikten har återställts (Stensmo, 1994). 
 
Enligt Piaget är människor färgade av tidigare erfarenheter och den förståelse de har sedan 
tidigare. Ett fenomen kan aldrig ses helt utan förförståelse då tidigare erfarenheter och 
världsuppfattning kommer att påverka hur detta fenomen uppfattas (Stensmo, 1994). Piaget 
menar att kunskap är en ständigt pågående process, människan är i grunden nyfiken och söker 
därför svar på det som möter henne, och att barn och unga lär sig genom aktivt handlande 
(Stensmo, 1994). Piaget menar även att undervisningen och därmed läroplanen måste baseras 
på elevens kognitiva utvecklingsnivå. Vilket innebär att små barn behöver lek och konkreta 
saker för att stimuleras. Enligt (Stensmo, 1994) samanfaller detta med låg och mellanstadiet. 
Här förespråkar Piaget laborativa verksamheter som undersöker saker som finns i elevens 
omgivning. 
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4 Metodik 
Metoderna som vi använde oss av var utformade på ett sätt som gav oss information för att 
jämföra lågstadielärares och högstadielärares hantering av miniräknaren. Vi ville också 
undersöka tidigare forskning för och emot miniräknaren för att bättre kunna diskutera med 
lärare om deras åsikter och utforma enkäten på ett bra sätt. 

4.1 Informationshämtande metoder 
Metoderna som vi använt oss av för att samla information är: enkäter, intervjuer och 
fältstudier. Dessa metoder motiveras och kommenteras kortfattat. 

4.1.1 Enkäter 
Enkäter används ofta för att ge en översikt av vad en stor grupp människor tycker samt för 
frågor där svaren kan kräva eftertanke (Svenning, 2000). I vår enkät kan en sådan fråga som 
kräver eftertanke vara ”Under hur många lektioner per vecka har eleverna tillgång till 
miniräknare?” (se bilaga 1). Med en enkät kan en överblick skapas som kan vara bra att ha 
som utgångspunkt i fortsatta studier av ämnet. Vi valde att använda oss av en enkät för att nå 
så många lärare som möjligt. Med enbart intervjuer vore det inte rimligt då detta skulle bli allt 
för tidskrävande. Med enkäten kan vi samla in fler svar samt sedan genomföra ett begränsat 
antal intervjuer. Syftet med enkäten var att undersöka vilken attityd till miniräknaren lärare 
som undervisar i matematik har. 
 
Enkäten är utformad på ett sätt som gör det möjligt för oss att i likhet med Likert-skalan se 
om lärarna är positivt eller negativt inställda till miniräknaren (Patel & Davidsson, 2003). 
Varje fråga ger ett värde beroende på om frågan är positiv till miniräknaren eller negativ. Är 
frågan positiv i förhållande till miniräknaren kommer svarsalternativen att ge ett poäng (figur 
1). Är frågan negativt inställd till miniräknaren kommer poängvärdet att vara det omvända 
(figur 2). 
 

 
Detta kommer att resultera i ett värde (x) som ligger i intervallet 7218 ≥≤ x . Detta innebär 
att ett värde över 45 betyder att lärarna är positivt inställda till miniräknaren och det omvända 
om värdet är under 45 innebär detta att lärarna är negativt inställda till miniräknaren. 
 
Patel och Davidsson skriver att antalet påståenden bör vara mellan 40 till 50 (Patel & 
Davidsson, 2003, s. 85). Vi kommer att använda oss av 18 påståenden samt en möjlighet att 
skriftligt motivera svaren och dessutom genomföra en uppföljande intervju med dem som 
ställer upp. Vi anser därför att 40 påståenden vore för mycket. Varje fråga har fyra 
svarsalternativ: Stämmer inte alls, stämmer mindre bra, stämmer bra, stämmer mycket bra. Vi 
valde att inte använda oss av ett neutralt svarsalternativ då vi ville se ett ställningstagande från 
intervjupersonernas sida. Enkäten som inspirerat vår enkät (Fleener, 1995) använde sig av 
fyra påståenden och saknade därmed ett neutralt alternativ. Vi övervägde fem alternativ men 
beslutade oss för fyra. 
 

”Stämmer mycket bra” 1 poäng 
”Stämmer bra” 2 poäng 
”Stämmer mindre bra” 3 poäng 
”Stämmer inte alls” 4 poäng 
Figur 2 

”Stämmer mycket bra” 4 poäng 
”Stämmer bra” 3 poäng 
”Stämmer mindre bra” 2 poäng 
”Stämmer inte alls” 1 poäng 
Figur 1 
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Frågan i enkäten om hur ofta miniräknaren används kommer i att presenteras i form av 
alternativen i figur 3. Detta då frågan kan besvaras med både ord och siffror. 
 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 
 Figur 3 
 
 För att kunna göra en tillförlitlig samanställning och tolka data från enkäterna kommer vi att 
använda oss av ett statistikprogram. 

4.1.2 Intervjuer 
I likhet med enkäter används intervjuer till att hämta information om något ämnesområde. Till 
skillnad från enkäter finns här möjlighet att ställa följdfrågor samt be om förtydligande. Då 
intervjufrågorna formuleras under intervjun och ställs i den ordning som är lämplig ger detta 
större möjlighet att anpassa intervjun. Denna intervjuform har låg grad av standardisering 
(Patel & Davidsson, 2003). Om frågorna i förväg är konstruerade och ställs i samma ordning i 
alla intervjuer kallas dessa för standardiserade intervjuer (Patel & Davidsson, 2003). En 
ostrukturerad intervju lämnar större utrymme för den intervjuade att svara på frågorna. 
 
Vi har valt att göra en uppföljning av enkäten i form av att intervjua de som i enkäten 
samtyckt till en muntlig uppföljning. I de fall det blir aktuellt kommer vi att begränsa oss till 
ett visst antal intervjuer för att få kvalitativ information (Svenning, 2000). Intervjuerna var 
baserade på enkäternas frågor. I intervjuer har vi större möjlighet att kunna få svar på de 
frågor vi har då det till skillnad från en enkät är möjligt att ställa följdfrågor. Det finns även 
möjlighet att begära förtydligande. På detta sätt minimeras risker för feltolkning. Vi började 
intervjuerna med att prata lite allmänt om matematikens karaktär och hur matematiken kan 
läras ut. Sen försökte vi leda in samtalet till att handla om miniräknaren. Anledningen till att 
vi ville göra intervjun som en uppföljning av enkäten var att lärarna skulle få en möjlighet att 
börja fundera kring användandet av miniräknaren och därigenom vara mer förberedd inför 
intervjun. Förutom stödfrågorna från enkäten så hade vi få specifika frågor som vi ville ställa. 
Vi ville hellre få lärarnas åsikter om huruvida de tyckte att miniräknaren var bra eller dålig att 
använda i de olika stadierna. Vi pratade även allmänt om miniräknaren. De enda specifika 
frågor vi hade var om lärarna kunde se några specifika möjligheter eller risker.  
 
Under genomförandet av intervjuerna med lågstadielärarna hade vi vid en av dessa lite 
störningsmoment. Då intervjun genomfördes i ett personalrum passerade det andra lärare 
genom detta rum under intervjun. Detta skedde vid ett tillfälle. Under intervjun med den andra 
lågstadieläraren hade vi möjlighet att sitta i ett avskiljt rum och undvek därför störningar. När 
vi intervjuade högstadieläraren satt vi även där i ett avskiljt rum och undvek även där 
störningar från andra. 

4.1.3 Fältstudie 
Fältstudier används då varken enkäter eller intervjuer kan ge svar på det som söks. Vi är här 
inte beroende av individers tolkning och uppfattningar utan kan själva studera situationer. 
(Patel & Davidsson, 2003). Det möjliggör en ny infallsvinkel i forskningen och kan därmed 
ge annan för forskningen intressant material. 
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De fältstudier som vi kommer att hänvisa till är anteckningar från tidigare verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) som genomförts inom ramen för utbildningen. Detta motsvarar 15 veckor 
på lågstadiet och 15 veckor på högstadiet. Detta uppdelat i kortare perioder sedan 2005. 
Förutom att detta ger en bild av flera skolor ger det även en bild av läget under en längre tid. 

4.1.4 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen kommer att ligga till grund för våra studier i grundskolan. 
Forskningen kommer att vara en bas som vi utgår ifrån i tolkningen av det data som samlats in 
med de olika metoderna. Vi kommer även att ställa det resultat som undersökningen genererat 
mot den tidigare forskningen. 

4.2 Kvalitativ och Kvantitativ undersökning 
”Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 
fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder.” (Patel & 
Davidsson, 2003, s. 118). Den kvalitativa informationen kommer därför att ge mer 
djupgående kunskap inom området som undersöks. Den kvantitativa undersökningen kommer 
att ge en översiktlig bild av läget i skolorna. 

4.3 Urval 
Urvalet av försökspersoner grundade sig i en uppdelning av lågstadielärare och 
högstadielärare. Vi delade ut enkäterna till tre lågstadieskolor samt tre högstadieskolor i första 
omgången. Vi förberedde oss även att lämna ut till fler skolor om materialet skulle bli för 
tunt. Vi valde ut dessa skolor efter dess storlek för att få ut så många enkäter som möjligt och 
därmed minimera effekterna vid eventuellt bortfall. Första omgången resulterade i ett lågt 
deltagande framförallt från lågstadieskolor. Med anledning av detta lämnade vi ut fler enkäter 
till lågstadieskolor. 
 
För att finna lärare att intervjua lämnade vi i samband med enkäten ut ett formulär att fylla i 
vid intresse av att ställa upp på en intervju. Detta dels för att nå till så många som möjligt men 
även för att intervjun är tänkt som en uppföljning till enkäten. Risken med detta sätt är att få 
svarar. 
 
4.4 Bortfall 
Enkätundersökningens reliabilitet påverkades av ett relativt stort bortfall. Endast en skola 
lämnade tillbaka samtliga enkäter. På övriga skolor varierade antalet återlämnade enkäter 
stort. Totalt lämnade vi ut 45 enkäter. Av dessa har sammanlagt 26 lämnats tillbaka. Bortfallet 
skedde I lika stor utsträckning på de båda stadierna. 
 
Endast 3 lärare anmälde intresse att medverka i uppföljningen av enkäten, två från lågstadiet 
och en från högstadiet. Även detta påverkar undersökningens reliabilitet då dessa inte kan ses 
som en representativ mängd. Däremot har dessa intervjuer gett relevant information. 
 
Avsaknaden av ett neutralt alternativ på enkäten kan ha resulterat i ett litet bortfall då alla 
frågor inte har besvarats på 1 enkät. 
 
Vi ringde runt till de flesta skolorna innan vi kom ut och poängterade varför vi tyckte att vår 
undersökning var viktig. Men någon form av motivationsfaktor utöver den eventuella 
pedagogiska vinningen hade kanske bidragit till fler inlämnade enkäter. 
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Det interna bortfallet (Patel & Davidsson, 2003) utgörs av ett antal frågor som inte besvarat 
vårt syfte. Därför redovisas ej svaren på dessa frågor i resultatet. De frågor som ej redovisas 
är: 9, 10, 15, 18. 

4.5 Tillförlitlighet 
Validitet syftar till att se om de frågor som ställs verkligen ger svar på det område som ska 
utforskas (Patel, Davidsson, 2003). Reliabilitet är hur pass väl mätningen genomförts för att 
skapa ett försvarbart underlag. Detta dels för att undvika att slumpen avgör vad 
underökningen visar (Patel, Davidsson, 2003). För att ett arbete ska ha hög tillförlitlighet 
måste det ha hög grad av validitet och samtidigt hög grad av reliabilitet. 
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5 Resultat 
Här presenterar vi resultatet som de olika informationshämtande metoderna givit oss. 

5.1 Fältstudier 
Under vår utbildning har vi varit på flera skolor och då kunnat se hur användandet av 
miniräknare sett ut. Då vi inriktat oss mot olika stadier men samma ämnen har vi erfarenheter 
från både lågstadiet och högstadiet från flera olika skolor. 

5.1.1 Lågstadiet 
Miniräknaranvändning har inte märkts av så mycket i klasserna i lågstadiet. Ingen av skolorna 
hade en genomtänkt planering som utgick från miniräknaren. Användningen hade startat i 
några klasser där barnen var lite äldre, men för det mesta var detta enbart när talen i boken 
specifikt skulle räknas ut med miniräknare. Detta visar återigen på att algoritmer inte är 
tillräcklig till allt och frågan är om eleverna tappar tilltro till algoritmer när de ser att de får 
använda miniräknaren när talen blir mer avancerade. Andra sorters hjälpmedel är vanliga i 
skolorna som cuisinarestavar och plastkuber för att visa på mängder av tal. Knappar för att 
visa mängder förekom också. Alla dessa metoder verkade fungera bra. På en skola så 
användes olika datorprogram på ett bra sätt som en omväxling för eleverna, det var dels olika 
tävlingar som eleverna spelade. Vissa av dessa tävlingar skulle också fungera med 
miniräknaren.  
 
Undervisningen i matematik verkade fungera bra på skolorna i fältstudien. Men användandet 
av miniräknaren skulle vara en ytterligare väg för svaga elever att se samband i matematik 
och starkare elever skulle se att miniräknaren inte var en lösning för alla problem. De skulle 
däremot kunna identifiera situationer där den var ett bra hjälpmedel. 

5.1.2 Högstadiet 
Miniräknaren är en vanligt förekommande del i matematiken för eleverna. I flera av de 
observerade klasserna har eleverna fri tillgång till miniräknaren under lektioner men 
begränsas ofta under prov då en eller flera delar av provet görs utan miniräknare. Som 
intervjuerna visat på finns det andra inställningar till miniräknaren. En del av skolorna har 
mer restriktioner kring användandet av miniräknaren. Det är inte ovanligt att boken styr 
användandet av miniräknaren då vissa läromedel tydligt märker ut när miniräknaren kan 
användas. I högstadiet har inte någon motsvarighet till de konkreta material som ofta används 
i lågstadiet observerats. Det finns sällan material för att åskådliggöra matematiken. Detta har 
delvis att göra med att abstraktionsgraden ökar i matematiken när eleverna kommer längre i 
sin utbildning. Undantaget är det material som finns för att åskådliggöra volymer och ytor.  
 
Miniräknarens användning på högstadiet sträcker sig till att vara ett medel för att skynda på 
uträkningarna då eleverna inte blir instruerade om hur de kan använda miniräknaren. Den 
används inte som ett metodiskt hjälpmedel varken för svaga eller starka elever. Den används 
ofta av eleverna på tal där bättre kunskap om multiplikationstabellen vore en mycket snabbare 
metod. Exempelvis räknar många elever tal som 99 ⋅  och 81  på miniräknaren. Den typ av 
miniräknare som förekommer mest är den enkla miniräknaren. Den räknar ut svaret efter varje 
ny inmatning och tar på så sätt inte hänsyn till prioriteringsreglerna. Det finns dock några 
undantag där eleverna har tillgång till avancerade miniräknare. Det möjliggör att eleven kan 
se vad som matas in och samtidigt kunna se ett svar. Detta möjliggör en kontroll av vad som 
matats in och därmed kunna avgöra om svarets eventuella orimlighet beror på ett fel vid 
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inmatningen. Denna räknare används i likhet med den enklare miniräknaren till att skynda på 
uträkningar men med möjligheten att lättare kunna följa med i det som matas in. 
 
Fältstudierna har inte visat på någon annan användning av miniräknaren än denna i skolor. 
Eleverna har ofta fri tillgång till den och därmed kan problem uppstå i framtiden då kontrollen 
av hur den används inte alltid finns. Ibland ersätter den grundläggande kunskap som 
multiplikationstabellen och är på så sätt inte ett medel för att skynda på uträkningar utan är då 
en belastning. 

5.2 Enkäter 
Enkätsvaren har inte skiljt sig åt i någon större utsträckning mellan stadierna. Däremot 
förekommer det stor variation på flera av frågorna inom stadierna. I vår undersökning har vi 
inte möjlighet eller för avsikt att skilja på svaren från olika skolor och kan därför inte visa om 
skillnaderna är mellan skolor eller om skillnaden även finns inom samma skola. 
 
I likhet med Likert-skalan räknades ett värde ut på enkäterna som visar på de intervjuades 
inställning till miniräknaren. Detta värde visade sig vara i stort sett lika för lågstadiet och 
högstadiet (bilaga 3). Lågstadiets värde är 46 och högstadiets värde är 47. Detta resultat tyder 
på att lärarna varken är positivt eller negativt inställd till miniräknaren.  
 

Fråga 1: Fler 
intressanta 
matematikproblem 
kan lösas om eleverna 
har tillgång till 
miniräknare: Observerade 
Svarsalternativ Högstadiet Lågstadiet 

Stämmer inte alls 2 1 
Stämmer mindre bra 4 3 
Stämmer bra 7 4 
Stämmer mycket bra 1 4 
Totalt 14 12 

 Figur 4 
 
Fråga 1 (figur 4) visar på att lågstadielärarna ser fler pedagogiska möjligheter med 
användandet av miniräknaren än vad högstadielärarna ser.  
 
Två av de lärare som motiverat svaret på fråga 2 ansåg att miniräknaren kan vara ett stöd för 
de elever som har stora svårigheter med huvudräkning samt skriftliga uträkningar. Det 
framkom däremot inte om miniräknaren användes istället för uppställning eller som ett 
komplement för att i framtiden läras sig att ställa upp tal. 
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Fråga 3:  
Miniräknaren är en 
motivationsfaktor: Observerade 
Svarsalternativ Högstadiet Lågstadiet 

Stämmer inte alls 3 0 
Stämmer mindre bra 5 6 
Stämmer bra 5 5 
Stämmer mycket bra 1 1 
Totalt 14 12 

 Figur 5 
 
Fråga 3 (figur 5) visar på att det är fler lågstadielärare som ser miniräknaren som en 
motivationsfaktor. Högstadielärarna är mer skeptiska till detta. 
 

Fråga 4: Användande 
av miniräknaren under 
lektionerna gör 
matematiken rolig: Observerade 
Svarsalternativ Högstadiet Lågstadiet 

Stämmer inte alls 5 2 
Stämmer mindre bra 8 4 
Stämmer bra 1 4 
Stämmer mycket bra 0 2 
Totalt 14 12 

 Figur 6 
 
Fråga 4 (figur 6) visar att de flesta högstadielärare inte ser någon större koppling mellan 
miniräknare och om matematiken är rolig. Lågstadielärarna har delade åsikter. 
 

Fråga 5: Eleverna får 
en bättre förståelse för 
matematiken om de 
använder penna och 
papper: Observerade 
Svarsalternativ Högstadiet Lågstadiet 

Stämmer inte alls 2 1 
Stämmer mindre bra 3 3 
Stämmer bra 7 8 
Stämmer mycket bra 2 0 
Totalt 14 12 

 Figur 7 
 
Fråga 5 (figur 7) visar på att både högstadielärarna och lågstadielärarna tycker att det är 
viktigt att inte enbart använda miniräknare utan att även lära sig att räkna det utan hjälpmedel. 
En av lärarna från lågstadiet som svarade på enkäten motiverade detta med följande ”man 
måste kunna hantverket”. Däremot så anser majoriteten att miniräknaren kan införas innan 
eleven har en förståelse för hur uträkningen fungerar (fråga 6). 
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Fråga 7: Användandet 
av miniräknare får 
eleverna att anstränga 
sig mindre: Observerade 
Svarsalternativ Högstadiet Lågstadiet 

Stämmer inte alls 3 2 
Stämmer mindre bra 6 5 
Stämmer bra 2 2 
Stämmer mycket bra 1 4 
Totalt 14 11 

 Figur 8 
 
Majoriteten av lågstadielärarna tycker att påståendet ”användandet av miniräknaren får 
eleverna att anstränga sig mindre” (figur 8) stämmer mindre bra, men det finns flera som är 
mer kritiska till miniräknaren. Det finns även de som tycker att miniräknaren inte har med 
detta att göra. I högstadielärarnas svar finns inget entydigt svar. Det är flera som inte anser att 
miniräknaren har negativ inverkan på elevernas ansträngningar samtidigt som det finns flera 
som tycker det. De lärare som även har motiverat sitt svar ger ett intryck av att det finns en 
risk för detta. ”Eleverna blir latare när de har tillgång miniräknaren” är en motivering som en 
lärare från högstadiet ger på fråga 7 i enkäten. 
 

Fråga 8: Miniräknaren 
ska bara användas till 
att kontrollera ett 
redan uträknat svar: Observerade 
Svarsalternativ Högstadiet Lågstadiet 

Stämmer inte alls 8 6 
Stämmer mindre bra 6 5 
Stämmer bra 0 1 
Stämmer mycket bra 0 0 
Totalt 14 12 

 Figur 9 
 
Lärarna på båda stadierna anser att miniräknaren har mer möjligheter än att bara användas till 
att kontrollera ett redan uträknat svar. Detta syns tydligt i svaren på fråga 8 (figur 9). 
 

Fråga 13: Jag har 
miniräknare 
tillgängliga i 
klassrummet: Observerade 
Svarsalternativ Högstadiet Lågstadiet 

Stämmer inte alls 0 1 
Stämmer mindre bra 0 3 
Stämmer bra 1 2 
Stämmer mycket bra 13 6 
Totalt 14 12 

 Figur 10 
 
Här svarar en övervägande del att de har miniräknaren tillgänglig i klassrummet (figur 10). 
Dock är de mest avvikande värdena från lågstadiet ”stämmer inte alls” och ”stämmer mindre 
bra”. Detta utgör endast 4 av totalt från lågstadiet 12 enkäter. Ändå går det att utläsa en viss 
skillnad då ingen av högstadielärarna svarar mer negativt till miniräknaren än ”stämmer bra”. 
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Eleverna på lågstadiet har dock inte samma tillgång till miniräknaren som eleverna på 
högstadiet vilket fråga 12 visar på (figur 11).  
 

Fråga 12: De flesta 
eleverna har tillgång 
till egen miniräknare: Observerade 
Svarsalternativ Högstadiet Lågstadiet 

Stämmer inte alls 1 5 
Stämmer mindre bra 1 4 
Stämmer bra 5 2 
Stämmer mycket bra 7 1 
Totalt 14 12 

 Figur 11 
  
Undersökningen visar på att antalet lektioner matematik per vecka varierar från 2 till och med 
4. Detta enligt fördelningen som figur 12 visar. 
 

Antal lektioner per 
vecka: Observerade 

2 2 
3 13 
4 11 

 Figur 12 
 
I figur 13 presenteras lågstadielärarnas svar på fråga om hur ofta eleverna har tillgång till 
miniräknare. 
 

Hur ofta har eleverna 
tillgång till miniräknaren 
under lektionerna Observerade 
Svarsalternativ Högstadiet Lågstadiet 

Aldrig 1 3 
Sällan 1 1 
Ibland 1 3 
Ofta 1 0 
Alltid 10 5 

 Figur 13 
 
Alla de lärare som deltagit i enkätundersökningen har svarat att de har en lärarexamen där 
matematik ingår. På frågan i enkäten benämnd C ”Har du annan högre utbildning i 
matematik?” svarade 2 personer ja. Ingen av dessa preciserade dock vilken utbildning. 
 
En lärare från lågstadiet svarar följande på hur miniräknaren kan användas ”kan testa sig fram 
för att få förståelse”. De ser en möjlighet i miniräknare att verka som en partner att testa idéer 
med. Dock med de begränsningar som en miniräknare medför. ”Bra att ha som hjälpmedel vid 
problemlösning” är en kommentar av en högstadielärare angående miniräknaren. En annan 
kommentar på samma fråga (fråga 11) ”har inte med varandra att göra”. Ett hjälpmedel att 
bolla idéer med, men inte ett medel för att göra själva problemlösningen enklare. Eleven 
måste fortfarande tyda uppgiften och komma fram till vad det är som frågas efter. Det finns 
flera motiveringar som tyder på att miniräknarens användningsområde är begränsat till just att 
skynda på uträkningen. ”Om det är långa eller komplicerade uträkningar” är ett svar som visar 
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på detta. De flesta lärare, både från lågstadiet och högstadiet, som deltagit i undersökningen 
anser att miniräknaren inte kan erbjuda några nya sätt att närma sig matematiken. 
 

Fråga 17: Jag vet hur 
jag kan använda 
miniräknaren effektivt 
i klassen: Observerade 
Svarsalternativ Högstadiet Lågstadiet 

Stämmer inte alls 0 0 
Stämmer mindre bra 2 4 
Stämmer bra 8 7 
Stämmer mycket bra 4 1 
Totalt 14 12 

 Figur 14 
 
Det finns en viss osäkerhet på hur miniräknaren kan användas (figur 14). Fördelningen är 
ungefär lika i båda stadierna. De flesta anser att de kan använda den effektivt men några är 
osäkra. 

5.3 Intervjuer 
Intervjuerna visar till skillnad från enkäterna, trots det neutrala resultatet, en mer kritisk 
inställning till miniräknarens möjligheter och visar på riskerna med användandet. De 
intervjuade, två lärare från lågstadiet samt en lärare från högstadiet, ser begränsade 
pedagogiska vinningar i att använda miniräknare. Lågstadieläraren ser en viss vinning i att 
kunna arbeta med större tal medan högstadieläraren endast ser miniräknaren som ett medel att 
utföra uträkningar snabbare efter det att eleven kan göra det för hand. Intervjuerna visar på att 
lågstadielärarna ser möjligheten att använda miniräknaren för att kunna ta in större tal i 
undervisningen. Detta stöds i forskningen av citatet ”Vi kan lösa problem med sifferuppgifter 
från talområden som vi ännu ej behandlat, t.ex. stora tal, decimalform” (Persson, 1995, s. 2).  
När vi diskuterade allmänt om matematik sa lågstadielärarna att de ofta pratade matematik 
med sina elever. Detta för att skapa förståelse och en djupare inblick i ämnet. Båda 
lågstadielärarna poängterade att det var viktigt att kunna använda de fyra räknesätten utan 
miniräknare. Om miniräknaren började användas för tidigt skulle detta kunna skapa problem. 
Den högstadielärare som vi intervjuat introducerar miniräknaren i årskurs sju, men ger 
eleverna fri tillgång till den i årskurs åtta. Högstadieläraren såg miniräknaren som ett medel 
för att skynda på uträkningen, vilket i sig är det man är ute efter. Om beräkningarna går 
fortare att göra i huvudet så finns det däremot ingen anledning att använda en miniräknare. 
Högstadieläraren poängterade att de inom arbetslaget hade liknande syn på miniräknaren och 
dess användning generellt sett. Den intervjuade högstadieläraren ser en risk med miniräknaren 
då den använd på fel sätt riskerar att eleverna inte lär sig de grundläggande kunskaperna i 
aritmetik. Högstadieläraren ser en stor fara i att använda sig av miniräknaren innan de 
grundläggande kunskaperna först är befästa. Miniräknaren ses som ett tidsbesparande 
instrument som gör det möjligt för eleverna att göra annat än att räkna på tal som de kan men 
som tar mycket lång tid. Här nämner läraren statistik som ett specifikt område där 
miniräknaren ofta tillåts för att det är så många uträkningar i rad som ska göras. 
 
Något som högstadieläraren och lågstadielärarna hade gemensamt var att de påpekade vikten 
av att kunna multiplikationstabellen för att undvika problem längre fram.  Alla de intervjuade 
lärarna påtalade också vikten av att kunna utföra beräkningar utan miniräknare innan eleven 
själv får bestämma över användandet. 
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6 Diskussion 
Framförallt högstadielärarna ser få eller inga pedagogiska möjligheter i att använda 
miniräknaren för att lära sig matematik, utan de ser den som ett medel att skynda på 
uträkningarna när eleven lärt sig att göra uträkningarna utan miniräknare. Miniräknaren är 
ändå mycket vanligt förekommande i skolan i högstadiet. Den fråga som tydligast visar på 
detta är fråga 13 i enkäten. Här har lärarna gjort ett val att tillåta miniräknaren. Detta innebär 
att eleverna kan välja att använda miniräknare även om de inte har förståelsen. Det vi ser från 
intervjun med lågstadieläraren är att de är mycket restriktiva med användandet av 
miniräknaren då de endast använder den i liten utsträckning för att bekanta eleverna med den. 
Lågstadielärarna nämner att det är viktigt att tala matematik för att barnen ska få en förståelse. 
 
Vi kommer nu att föra en diskussion baserad på en sammanfattning av de olika fördelarna och 
nackdelarna med miniräknaren. Vi kommer sedan att presentera vår slutsats i kapitel 6. 

6.1 Fördelarna med användandet av miniräknaren 
Till skillnad från vad de lärare vi har frågat tyder mycket av den forskning som är gjord att 
miniräknaren bör användas mer. Tidigare så listade vi CAN-projektets huvudpunkter under 
rubriken 2.1 Bakgrund. Många av dessa punkter är generella saker som är bra att tänka på. 
Praktiska och undersökande uppgifter ger eleverna en koppling till hur matematiken kan 
komma till nytta utanför skolan. De ser att uträkningarna skulle kunna hjälpa dem med 
praktiska problem som de stöter på i vardagen. 
 
Forrester (2001) skriver att miniräknaren kan användas för att förbättra taluppfattningen. 
Miniräknaren ger mer tid till att lösa fler uppgifter samt tid för diskussion kring problemen. 
CAN-projektet visar att elever som tidigare stött på negativa tal med miniräknarens hjälp inte 
hade lika stora problem med detta som de som inte tidigare räknat med dessa. Miniräknaren 
innebär en möjlighet för eleven att bekanta sig med nya saker som de annars inte kommer i 
kontakt med förrän senare i utbildningen. Även om de inte då förstår detta har de kommit i 
kontakt med det och har då senare lättare att räkna med dessa tal. Lågstadielärarna är till stor 
del kritiska till miniräknaren men ser vissa möjligheter att använda den för att ta eleverna 
vidare i matematiken, då främst i arbetet med större tal. De ser möjligheter med att använda 
miniräknaren för att öka elevernas möjligheter att räkna med stora tal då miniräknaren tar 
eleven förbi hindret med tiotalsövergångar. Det finns även tidigare forskning som ger idéer på 
hur miniräknaren kan användas som ett hjälpmedel. Persson (1998) ger exempel på hur 
miniräknaren kan användas i kritiska talövergångar för elever i lågstadiet. Tanken med att 
möjliggöra räknandet med stora tal är inte i detta läge att eleven ska kunna dessa. Utan att 
möjliggöra räknandet med dessa tal tills det att eleven behärskar dess delar. 
 
Högstadieläraren vi intervjuat ser att miniräknaren i vissa fall kan fungera som ett stöd för 
elever med stora problem i matematik. Läraren talar om de avancerade miniräknarna och dess 
möjlighet att visa det som skrivs in för att eleven ska få en möjlighet att kontrollera det som 
räknas ut. De avancerade miniräknarna möjliggör även automatisk omvandling mellan 
decimaltal och bråkform. Denna funktion skulle kunna användas i samband med bråkräkning 
som en möjlighet för eleverna att testa sig fram och lära sig se samband. För att detta ska vara 
en möjlighet och inte en risk får inte denna möjlighet missbrukas så att kunskapen om räkning 
med bråktal försvinner. De lärare som svarat på enkäten ser en viss möjlighet i att använda 
miniräknaren som ett hjälpmedel vid problemlösning. Men de har inte motiverat hur 
miniräknaren kan vara till hjälp i detta fall. 
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6.2 Risker med användandet av miniräknaren 
Den vanligaste åsikt som vi stött på är en oro för att miniräknaren kommer att ersätta kunskap 
i aritmetik. Det finns även en oro för att annan förståelse försvinner då miniräknaren används. 
Speciellt i de lägre åldrarna då tiotalsövergångar kan vara ett problem. Eleverna måste få en 
känsla för tal och metoder att räkna med tal utan miniräknarens hjälp som Sterner och 
Lundberg (2002) skriver. Det är viktigt att eleverna lär sig att uppskatta om ett tal är rimligt 
eller ej. Lärarna ser risken med att miniräknaren blir en genväg istället för ett instrument att ta 
sig vidare i sitt kunskapsbyggande. Framförallt högstadielärarna ser få eller inga pedagogiska 
möjligheter i att använda miniräknaren för att lära sig matematik. De ser den som ett medel att 
skynda på uträkningarna när eleven lärt sig att göra uträkningarna utan miniräknare. 
Majoriteten av högstadielärarna som svarat på enkäten har utryck att de vill att eleverna ska 
kunna grunderna innan de vill att eleverna ska använda miniräknaren. Här finns det en tydlig 
tanke kring användandet av miniräknaren. Fältstudier har visat att så inte alltid är fallet. På 
några skolor finns ingen klar tanke kring miniräknaren, utan det är ett medel som gör att 
eleverna räknar snabbare. Fältstudierna på högstadiet har även visat att det ofta är upp till 
eleverna att välja när miniräknaren ska användas. Detta innebär att eleverna riskerar att missa 
viktiga kunskaper som de senare i sin utbildning kan komma att behöva. Ett exempel på detta 
kan vara som vi beskrivit i fördelarna med miniräknaren när vi talar om bråktal. Används 
avancerade miniräknare här utan någon kontroll är det lätt för eleverna att använda 
miniräknaren då det går att skriva in ett bråktal och få ett bråktal som svar. Det är även 
möjligt att med en enkel knapptryckning låta miniräknaren göra om detta till ett decimaltal. 
Detta innebär att eleven inte troligen inte lär sig hur operationen fungerar om miniräknaren 
används på detta sätt. Tidigare forskning pekar även på dessa risker användandet av 
miniräknaren. Thunberg och Lingefjärd (2006) visar på högskolans oro över den dåliga 
kunskap som studenterna har när de kommer dit. De hänför dessa problem till miniräknarens 
användande. Användandet av miniräknaren har gjort att dessa studenter som har problem har 
använt miniräknaren för mycket och på fel sätt. Studenterna saknar framförallt kunskaper om 
bråktal då miniräknaren gett dem svar i decimalform. Avancerade miniräknare gör det även 
möjligt att låta miniräknaren ge svaret i bråkform, vilket använt på fel sätt kan leda till att 
eleverna under sin tid i grundskolan inte lär sig de viktiga delarna i omvandling av dessa tal. 
 
Det kan, för självförtroendet, även vara bra att se att problemen går att lösas utan miniräknare. 
Elever som klarar de uträkningar som tas upp i kapitlet fältstudier 4.1.2 Högstadiet utan hjälp 
av miniräknare får ett större självförtroende som kan bidra till att matematiken inte känns som 
ett berg som är hopplöst att ta sig över. Om dessa matematiska problem löstes utan hjälp av 
miniräknaren skulle kanske eleverna lära sig att se sambandet mellan multiplikation och 
division. Användandet av miniräknaren måste i dessa fall ses över. Alternativa metoder att ta 
sig bort från beroendet av miniräknaren som enda möjliga väg måste finnas för de elever som 
använder den till enkla multiplikationer. 
 
De flesta lärare både på lågstadiet och på högstadiet anser att det är bättre för eleven att 
använda penna och papper än att ta till miniräknaren. De anser att denna väg ger en bättre 
förståelse för matematiken. Några av dem som svarat på enkäten kan tänka sig att 
miniräknaren kan vara en bättre väg för visa elever. De talar om dem som har stora problem 
med matematiken. Trots att enkäten visat på en neutral syn på miniräknaren är många 
skeptiska till den som mer än ett medel att förkorta tiden som eleven ägnar åt uträkningar. 
Intervjun med högstadieläraren visar dock på att det finns ett intresse av att använda sig av 
avancerade räknare främst då dessa visar både svar och uppställning samtidigt. Det möjliggör 
även en diskussion om prioriteringsregler. Men det finns inga klara idéer om hur användandet 
kan ske för att bistå undervisningen.  
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7 Slutsats 
I lågstadiet anser vi att miniräknaren bör införas som ytterligare ett verktyg för eleverna att 
experimentera med. Någon specifik undervisning baserad på miniräknaren bör inte införas, 
annat än att vissa miniräknarspel för att göra eleverna bekanta med miniräknaren. Men lärare 
bör ej heller vara rädd för att låta eleverna upptäcka nya talområden som decimaltal eller 
negativa tal. Detta kommer enligt oss att göra eleverna mer förberedda för detta när de senare 
i sin utbildning kommer att lära sig mer om det. Vi tror inte att det är en risk att låta eleverna 
använda miniräknaren så länge som den ses som ett komplement och inte en ersättare för 
något annat. Talområdet och taluppfattningen kommer att vidgas om vi bara litar på att 
eleverna har förmågan att lära sig detta och därmed inte begränsa dem i undervisningen. 
 
I högstadiet så ser vi med utgångspunkt i forskningen (Thunberg & Lingefjärd, 2006; Starr, 
2002) och de enkäter och intervjuer vi analyserat att miniräknarens möjligheter är mindre än 
på lågstadiet. Detta då matematiken blir allt mer abstrakt och därmed inte blir hjälpt av en 
miniräknare. Samtalen kring matematiken blir istället viktigare. För att ge eleverna en god 
utbildning är det viktigt att motivera när och hur miniräknaren ska användas. Det får inte bli 
ett instrument som används av lathet, vilket enkätundersökningen visade vara en risk. 
Miniräknaren har dock vissa möjligheter vid specifika tillfällen som vid statistik eller 
problemlösning med väldigt långa uträkningar. Här skulle självklart penna och papper fungera 
lika bra, men uträkningarna blir ofta långa och detta innebär att tid går åt att göra uträkningar 
som inte ger eleven några nya kunskaper. Detta likt CAN projektets grundtanke då lite tid ska 
spillas på långa uträkningar istället för att analysera fler problem. Miniräknaren blir vanligare 
desto högre upp i högstadiet som eleverna kommer. Fältstudierna och enkäterna har visat att 
det är mycket vanligt att eleverna har fri tillgång till miniräknaren. När miniräknaren börjar 
användas mer är det viktigt att poängtera hur viktigt det är att kontrollera svarens ska 
rimlighet. Miniräknaren måste precis som algoritmer användas noggrant för att undvika 
slarvfel. Den kan däremot användas på ett bra sätt för att träna på exempelvis uppskattning då 
elever kan sitta i par och turas om att ge varandra uppgifter som de ska lösa genom att 
uppskatta ett närmevärde. Miniräknaren har därför vissa möjligheter, men som våra studier 
visar ser inte lärare på högstadiet några större vinningar i att använda miniräknaren. 
 
Det mesta av den forskning som vi sett visar på möjligheterna med miniräknaren i de lägre 
åldrarna. Det finns flera idéer på hur den kan införas i undervisningen för att ta eleverna 
längre fram. I högstadiet finns det färre konkreta idéer och en rädsla från högre utbildningar 
då de ser att eleverna har stora brister inom matematik. Detta tyder på att användningen av 
miniräknaren måste ses över i alla åldrar för att säkerställa att den inte ersätter viktiga 
kunskaper. Attityden som olika matematiklärare har till miniräknaren tror vi färgar 
matematikundervisningen. Algoritmer är och har länge varit det dominerande sättet att räkna 
till skillnad från Ruthven (2003) som anser att räkning med algoritmer inte ska förekomma. 
 
Mycket av forskningen (Dunham, 1998; Forrester, 2001; Ruthven, 2006; Stacy & Groves, 
1994) pekar på fördelarna med användandet av miniräknaren medan lärarna fortfarande är 
skeptiska. Det som lärare måste komma fram till är om de ska se på matematik som enbart 
räkning eller om det är något mer. I det första fallet så är miniräknaren att föredra eftersom 
uträkningarna bara behöver göras fortare för att kunna koncentrera sig på logiskt tänkande och 
annan problemlösning. Men i det andra extremfallet, att matematik med algoritmer tränar 
metodik, tålamod och noggrannhet. I detta fall tränas många andra färdigheter genom att 
använda sig av algoritmer och då är det värt att låta det ta tid. Slutligen så pekar allt i studien 
på att miniräknaren inte får ersätta kunskap utan bara bistå den. 
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8 Vidare studier 
Det vore intressant att göra en studie liknande CAM-projektet som genomfördes i Australien 
där eleverna fick utdelade sina egna miniräknare i grundskolan. Frågan är om det skulle gå att 
hitta intresserade skolor för detta projekt. Om denna studie ska läggas fram för skolor så bör 
det tas i åtanke att poängtera att studien inte är till för att ersätta andra metoder med 
miniräknaren utan för att komma in i samspel med dem. När denna studie har fokuserat på 
lärare och deras attityder skulle det vara intressant om en annan helhetsbild framträder genom 
att också få elevernas synpunkter. Enkäter skulle troligen inte vara en bra metod i 
lågstadieklass men i säkerligen i högstadiet. Föräldrarnas åsikter kan också vara intressant att 
ta fram. 
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Bilaga 1 Brev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter, Anders Näslund som har läst matematik mot 
tidigare år samt Pär Johansson som har läst matematik mot senare år. 
Nu under höstterminen skriver vi examensarbetet tillsammans. Vår 
vetenskaplige handledare för detta arbete är professor Sven Öberg vid 
institutionen för matematik. Vårt examensarbete handlar om 
miniräknarens användning i de olika stadierna. Vi vill undersöka hur 
mycket den används samt i vilket syfte den används. 
     I dagens samhälle till skillnad från för bara några år sedan har de 
flesta människor tillgång till en miniräknare. På grund av detta så anser 
vi att det är viktigt att tänka på hur den används. 
     Vi hoppas att ni vill ta er tid att besvara den enkät som vi förberett. 
Den tar ungefär 20 minuter beroende på hur mycket ni väljer att 
motivera era svar. Vi hoppas även att ni vid ett senare tillfälle vill ta er 
tid att göra en uppföljning av denna enkät i form av en intervju. Vi 
beräknar att den kommer att ta ungefär 30 minuter. 
 
Vårt syfte 
Är miniräknaren ett stöd eller ett hinder för matematikinlärningen i 
grundskolans tidigare och senare år? 
 

• Hur kan miniräknaren användas som ett stöd för 
inlärningsprocessen i de tidigare och senare åren i 
grundskolan? 

• Vilka risker finns det i användandet av miniräknaren? 
 
 
 
 
Tack på förhand 
 
 
 
 
  
______________________  _____________________ 
Pär Johansson   Anders Näslund 
johpar-4@student.ltu.se  andnas-7@student.ltu.se 
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Bilaga 2 Enkät 
Svara genom att välja den ruta som stämmer bäst överens med din åsikt. 
Svaren ges på en skala från 1 till 4. 
1 = Stämmer inte alls 2 = Stämmer mindre bra 
3 = Stämmer bra 4 = Stämmer mycket bra 
Motivera gärna svaren. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 Stäm
m

er inte alls 

Stäm
m

er m
indre bra 

Stäm
m

er bra 

Stäm
m

er m
ycket bra  

 

1.   Fler intressanta matematikproblem kan lösas om 
eleverna har tillgång till miniräknare: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  

 

2.  Eleverna får inte använda miniräknaren under 
prov/diagnoser: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  

 

3.  Miniräknaren är en motivationsfaktor: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  

 

4.  Användande av miniräknare under lektioner gör 
matematiken rolig: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  

 

5.  Eleverna får en bättre förståelse för matematiken 
om de använder penna och papper: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  
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   Stäm
m

er inte alls 

Stäm
m

er m
indre bra 

Stäm
m

er bra 

Stäm
m

er m
ycket bra  

 

6.  Elever ska inte få använda miniräknaren förrän de 
har en förståelse för hur uträkningen fungerar: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  

 

7.  Användandet av miniräknare får eleverna att 
anstränga sig mindre: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  

 

8.  Miniräknaren ska bara användas till att kontrollera 
ett redan uträknat svar: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  

 

9.  Miniräknaren bör användas när eleverna gör 
hemläxor: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  

 

10.  Användandet av miniräknare försämrar elevernas 
förmåga att räkna själva: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  

 

11.  Eleverna blir bättre problemlösare med 
miniräknare: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  
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   Stäm
m

er inte alls 

Stäm
m

er m
indre bra 

Stäm
m

er bra 

Stäm
m

er m
ycket bra  

 

12.  De flesta eleverna har tillgång till egen 
miniräknare: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  

 

13.  Jag har miniräknare tillgängliga i klassrummet: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  

 

14.  Miniräknaren är bara ett medel för att skynda på 
uträkningarna: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  

 

15.  Jag kan miniräknarens funktioner: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  

 

16.  Matematiken blir enklare om eleverna får använda 
en miniräknare vid problemlösning: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  

 

17.  Jag vet hur jag kan använda miniräknaren effektivt 
i klassen: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  
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   Stäm
m

er inte alls 

Stäm
m

er m
indre bra 

Stäm
m

er bra 

Stäm
m

er m
ycket bra  

 

18.  Jag använder miniräknaren under genomgångar: 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4  

 

 
 
  

 
Hur många lektioner matematik har klassen per vecka? ______ 
 
Under hur många lektioner per vecka har eleverna tillgång till miniräknare? ______ 
 
Vilken/vilka årskurser undervisar du i? __________ 
 
 

 

 
 
 

A 
 
Har du en lärarexamen? 
Om ja gå till fråga B annars gå till fråga C 
 

 

Ja Nej

B Ingår matematik i din lärarexamen? 
Om ja hur mycket?: 

 
___________________ Ja Nej

C Har du annan högre utbildning inom matematik?  
Ja Om ja hur mycket? ___________________ 

 
Frågorna i enkäten är inspirerad av och till större delen tagen från: leener, M. (1995). A 
Survey of Mathematics Teachers’ Attitudes AboutCalculators: The Impact of Philosophical 
Orientation. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching. 14 (4), pp. 481-
498. Charlottesville, VA: AACE. 

Nej
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Sk

 
 
Denna information kommer att skiljas från enkäten efter att intervjun är genomförd. Detta för 
att inte enskilda individer eller skolor ska kunna identifieras i det slutliga arbetet. 
 
 
 
Intresseanmälan intervju 
Vi vill gärna göra en uppföljning av denna enkät med dig i form av en intervju (ca 30 min). 
Därför ber vi dig som är intresserad av detta att lämna de uppgifter som vi ber om nedan. Om 
ni inte är intresserade av detta kan ni lämna fälten tomma. Denna information kommer endast 
att användas för att kunna göra en uppföljning av enkäten. 
 
 

ola: N
 
 
 
 
 T

amn: 

elefon: 

D
 
 
 
 
 

essa tider/dagar passar mig bäst under v50: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi tackar dig för att du tagit dig tid att fylla i denna enkät. 
 

Pär Johansson 
& 

Anders Näslund 



 

Bilaga 3 Uträkning av likert-värde 
Uträkning av Likert-värde 
 
Fråga Pos/Neg Medelvärde från enkäter likert-skala Medelvärde från enkäter likert-skala 

  Lågstadie Lågstadie Högstadie Högstadie 
1 Pos 2,92 2,92 2,5 2,5 
2 Neg 2,83 2,17 2,21 2,79 
3 Pos 2,58 2,58 2,21 2,21 
4 Pos 2,5 2,5 1,71 1,71 
5 Neg 2,58 2,42 2,64 2,36 
6 Neg 2,67 2,33 2,93 2,07 
7 Neg 2,18 2,82 2,5 2,5 
8 Neg 1,58 3,42 1,43 3,57 
9 Pos 2,17 2,17 1,79 1,79 
10 Neg 1,91 3,09 2,07 2,93 
11 Pos 2,08 2,08 1,93 1,93 
12 Pos 1,92 1,92 3,29 3,29 
13 Pos 3,08 3,08 3,93 3,93 
14 Neg 2 3 2,64 2,36 
15 Pos 3,42 3,42 3,64 3,64 
16 Pos 2,33 2,33 2,29 2,29 
17 Pos 2,75 2,75 3,14 3,14 
18 Pos 1,33 1,33 2,29 2,29 
      
  Totalt1: 46 Totalt1: 47 
      

  
Max: 72; Min: 18; 
Neutral: 45  Totala likert-värdet2: 46,5 

      

1. Värdet är avrundat till heltal. 
2. Värdet är uträknat utifrån de avrundade svaren. 
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Bilaga 4 
 
Exempel på program för elever i årskurs två till och med fem: 
 

 
 Bilden publicerad med tillstånd från Alega Skolmateriel AB. 
 
Exempel på hur displayen till en avancerad miniräknare kan se ut: 
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