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Sammanfattning
Miniräknaren har en stor del i dagens matematikundervisning på gymnasieskolan. Om detta är 
bra eller dåligt går åsikterna verkligen isär, men vad tycker gymnasisterna själva om sitt eget 
användande av miniräknaren? Målet med uppsatsen är att få en bild av just detta.

I kursplanerna för gymnasiekurserna i matematik framgår tydligt att eleverna ska behärska 
räkning både med och utan miniräknare. Tidigare studier har visat att gymnasister/nyantagna 
högskolestuderande ofta har problem med bland annat teckenbyten, bråkräkning samt rot och 
potensuttryck.

Arbetet har bestått i tre delar. Först studerades tidigare forskning i ämnet sedan gjordes en 
undersökning och till sist sammanställdes resultaten och kring dessa drogs slutsatser. 
Undersökningen var upplagd som en enkätundersökning med en blandning av öppna frågor 
och frågor med färdiga alternativ.

Resultaten visar att gymnasisterna använder sina räknare i stort sett hela tiden. De är dock 
medvetna om att för mycket användande av räknaren kan ge vissa konsekvenser som till 
exempel att de blir sämre på huvudräkning. Respondenterna har, precis som de tidigare 
studierna visade, bristande kunskaper vad gäller rot och potensuttryck. Resultaten visar också 
att flickor är lite mer kritiska till sitt eget användande av miniräknaren. Flera av flickorna
tycker att de använder räknaren lite för mycket och de tycker de ska klara mer utan räknare än 
vad pojkarna gör.
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1 Inledning

1.1 Ämnesval
När jag började studera på matematikprogrammet vid Linköpings tekniska högskola hösten 
2001 reagerade jag på att miniräknaren knappt behövdes och hela första året lästes bara kurser 
där miniräknaren var ett förbjudet hjälpmedel på tentorna. I början tyckte jag att det var 
annorlunda, men jag kom relativt snabbt in i universitetets sätt att arbeta och sedan tänkte jag 
inte så mycket mer på det. När jag senare började studera till lärare och var ute på 
verksamhetsförlagd utbildning och såg hur mycket räknaren används på gymnasiet kom 
funderingarna från början av min studietid tillbaka. Om jag tyckte det var en stor omställning 
tycker nog studenterna fortfarande det eller känner eleverna på gymnasiet idag annorlunda för 
miniräknaren? Hur miniräknaren används är något jag intresserat mig för en längre tid nu och 
valet att fördjupa mig i ämnet känns därför naturligt.

I matematikämnets mål för gymnasiet står att utbildningen bland annat syftar till att ge 
kunskaper för fortsatta studier.1 Högskolor tillåter i allmänhet inte miniräknare på de 
inledande matematikkurserna, vanligen en kurs i linjär algebra och en kurs i analys. Att 
tvingas räkna utan miniräknare anses ge studenterna en bättre relation till miniräknaren
genom att ta bort det miniräknarberoende som många nya studenter har med sig från 
gymnasiet (det finns studenter som när de börjar på högskolan av gammal vana använder
räknaren till att multiplicera små heltal). Att inte använda miniräknaren är ett arbetssätt som 
uppskattas av studenterna.2 Om nu miniräknarberoendet kommer från gymnasietiden kan man 
fråga sig hur väl gymnasiet förbereder för fortsatta studier och hur omställningen till
högskolan blir. Utvecklingen går dock inte mot en gymnasieskola med mer räkning utan 
räknare utan tvärtom är det från läsåret 2006/2007 tillåtet att använda ännu kraftfullare 
räknare än tidigare, vilket kan uppfattas som en uppmaning till eleverna att också köpa och 
använda dessa räknare.3

1.2 Syfte
Syftet med den här studien är att få en bild av hur dagens studenter på gymnasiet ser på sitt 
eget användande av miniräknaren i matematikundervisningen. Saker som känns relevanta att 
ta hänsyn till är bland annat om de är vana att räkna utan räknare eller om miniräknaren alltid 
finns med och hur svåra uppgifter eleverna anser är rimligt att klara av att lösa utan 
miniräknaren. Fokus i studien kommer att ligga på räkning utan miniräknare. Som blivande 
gymnasielärare i matematik är det naturligtvis intressant att se hur gymnasieeleverna ser på 
hur miniräknaren ska användas i matematikundervisningen. Resultaten i denna studie kan 
förhoppningsvis hjälpa både mig och andra matematiklärare att tillhandage en så bra 
undervisning på gymnasiet som möjligt så eleverna verkligen blir väl förberedda för 
högskolan och vardagslivet.

                                                
1 Skolverket (2000). Ämnesbeskrivning för matematik
2 Helenius, Ola & Tengstrand, Anders (2005). Nybörjarstudenter och matematik - Matematikundervisningen 
under första året på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. sid. 52-53
3 Thunberg, Hans & Lingefjärd, Thomas (2006). Öppet brev till Skolverket: Avancerade räknare – hjälper eller 
stjälper? Nämnaren nummer 4 2006



2

1.3 Frågeställning
Syftet mynnar ut i följande frågeställningar:

 Hur ser studenter på gymnasiet på sitt eget användande av miniräknaren i 
matematikundervisningen?

 Finns det några skillnader i hur flickor och pojkar ser på sitt miniräknaranvändande?

1.4 Struktur på teoridelen
Teoridelen ska ge en bild av bakgrunden till studien och ligger till grund för utformningen av 
enkätstudien. Jag ska här ge en ledning till varför de olika avsnitten i teoridelen finns med.

Till att börja med kommer en introduktion till matematik som ämne på gymnasiet och vad 
miniräknarens roll är, detta för att ge en allmän introduktion till ämnet. Sedan studeras 
gymnasieskolans styrdokument med fokus på delar där miniräknaren inte ska användas som 
hjälpmedel. Då mål ska ligga till grund vid inlärningen av matematik belyser jag här vad 
eleverna bör klara utan miniräknare. Påföljande avsnitt tar upp vad det finns för tidigare 
forskning i ämnet på gymnasienivå, detta för att ge en bild av vad man vet idag. 
I kapitlet därefter kommer forskning på högskolestuderande att belysas. Anledningen till att 
jag tittar på nyantagna högskolestudenter är att de har gått igenom gymnasiet men inte än läst 
någon matematik på högskolan. Denna del belyser vilka delar nyantagna studenter på 
högskolor har problem med, vilket ger bakgrund till utformningen av enkäten. Det avslutande 
kapitlet i teoridelen knyter an till den andra frågeställningen genom att behandla vad som 
tidigare studerats i genusfrågan.

1.5 Avgränsningar och begrepp
Studien är en fallstudie av studenterna vid ett gymnasium vid en mindre ort i södra Sverige.
Vad gäller hur det är på universiteten studeras främst Linköpings tekniska högskola men även 
Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och Växjö universitet. Linköpings tekniska 
högskola valdes av två anledningar, först på grund av mina egna erfarenheter från att ha 
studerat på skolan men även på grund av att det är det närmsta av de större universiteten sett 
från den skolan enkätundersökningen genomfördes på. Anledningen till att KTH och Växjö 
togs med i resonemanget är att det därifrån finns en hel del intressant dokumenterad 
information vad gäller nyantagna studenters matematikkunskaper.

I uppsatsen kommer begreppet miniräknaren/räknaren att användas flitigt. Står inget annat
avses alla typer av räknare, även grafritande och symbolhanterande. I de fall en speciell sorts 
räknare diskuteras kommer det att preciseras.



3

2 Teori
I det här kapitlet görs en genomgång av dels vad gymnasieskolans styrdokument säger om 
räkning utan räknare men även lite om räkning med räknare, hur matematikundervisningen 
bedrivs på Linköpings tekniska högskola, vad tidigare forskning har kommit fram till om 
miniräknaren på gymnasiet och högskolan samt räkning med och utan räknare och vad 
tidigare forskning kommit fram till vad gäller genusfrågan. Kapitlet börjar med en översikt
om varför vi har matematikundervisning samt kort om vad för sorts miniräknare som får 
användas på gymnasiet.

2.1 Mål med matematikundervisningen
Anledningen till att denna del finns med i studien är för att se hur miniräknaren passar in i de 
mål som finns med matematikundervisning. En kategorisering ur både ett historiskt och ett 
nutida perspektiv på matematikundervisning visar bland annat på dessa anledningar till varför 
matematisk undervisning ska bedrivas:

 bidra till den tekniska och socioekonomiska utvecklingen av samhället.
 utveckla eller upprätthålla samhällets politik och ideologi
 ge individer förutsättningar som kan hjälpa dem i det privata livet, sociala livet, och i 

deras utbildning och sysselsättning.4

På gymnasienivå är det enligt min tolkning av skolverkets styrdokument (se kapitel 2.2.1)
främst den sista punkten som är målet. Här tycker jag att räkning utan räknare är minst lika 
viktigt som räkning med räknare, det finns inte alltid en räknare till hands.

En lite rolig men ack så tänkvärd anledning till att vi läser matematik i skolan är följande. 
Eftersom matematikundervisningen funnits så länge är den säkert bra för något. Dessutom 
studerar de matematik i alla andra länder. Kanske skulle det skada vårt samhälle om vi slutade 
med matematikundervisning.5

Målen som matematiklärare ställer upp för sin undervisning är ofta till stor del styrda av hur 
läroböckerna ser ut. Lärarens ambitioner med undervisningen speglas ofta i hur material 
presenteras och hur undervisningen är uppbyggd.6 En lärare som till exempel har som mål att 
eleverna ska lära sig att räkna utan miniräknare kommer att lägga upp sin undervisning på det 
sättet, och tvärt om. Detta leder naturligtvis till att läraren har makt över hur eleverna lär sig 
matematik och hur väl förberedda de kommer att vara för livet i stort och för ett eventuellt 
arbete eller universitetsstuderande.

2.2 Miniräknaren på gymnasiet
Den bärbara elektroniska miniräknaren slog igenom på 1970-talet och har sedan dess 
utvecklats både vad gäller användarvänlighet och funktioner.7 Något som visat sig vara viktigt 
i vardagen är att räknaren är robust. Den ska klara att fraktas mellan klassrum och mellan hem 
och skola. Många räknare har idag någon form av lock som skyddar knappar och skärm.8

                                                
4 Mogens, Niss (1996). Goals of mathematics teaching. International handbook of mathematics education part 
one, sid. 13
5 Ibid, sid. 14
6 Ibid, sid. 20
7 Ruthven, Kenneth (1996). Calculators in the mathematics curriculum: the scope of personal computer 
technology. International handbook of mathematics education part one, sid. 435
8 Ibid, sid. 440
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Det finns flera olika typer av miniräknare. De mest avancerade räknarna som är varit tillåtna 
på de nationella proven för gymnasieskolan är så kallade grafritande miniräknare. Dessa 
klarar av aritmetik, beräkning av elementära funktioner (så som potenser, logaritmer,
trigonometriska funktioner etc.) samt plottning av funktionsgrafer. Som redan antytts i
inledningen är det dock numera tillåtet att använda så kallade symbolhanterande miniräknare. 
Dessa är mer avancerade och klarar, förutom det de grafritande räknarna kan, dessutom att 
förenkla algebraiska uttryck, lösa ekvationer och derivera.9

2.2.1 Styrdokument
Med styrdokument avses här de kursplaner som skolverket har tagit fram. I det här kapitlet tas 
intressanta delar med avseende på räkning utan miniräknare upp.

Som en del av syftet för matematikämnet står:

”Utbildningen syftar till att ge kunskaper i matematik … för fortsatta studier.”10

Mer om varför detta är intressant senare.

Under ämnets karaktär och uppbyggnad står:

”Tillgången till tekniska hjälpmedel har delvis förändrat matematikämnet. … De 
tekniska hjälpmedlen har dock begränsat värde utan kunskaper om begrepp och 
metoder.”11

Varje kurs har sedan också egna specifika mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad 
kurs. I A-kursens mål står:

”Eleven skall ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta reella tal 
skrivna på olika sätt med och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna 
tillämpa sina kunskaper i olika former.”12

”Eleven skall kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära 
funktioner och enkla exponentialfunktioner ….”13

Vidare står i B-kursens mål:

”Eleven skall kunna tolka, förenkla och omforma uttryck av andra graden samt 
lösa andragradsekvationer …”14

”Eleven skall kunna förklara vad som kännetecknar en funktion samt kunna ställa 
upp, tolka och använda några icke-linjära funktioner som modeller för verkliga 
förlopp och i samband därmed kunna arbeta både med och utan dator och 
grafritande hjälpmedel.”15

                                                
9 Thunberg, Hans & Lingefjärd, Thomas (2006). Öppet brev till Skolverket: Avancerade räknare – hjälper eller 
stjälper? Nämnaren nummer 4 2006
10 Skolverket (2000). Ämnesbeskrivning för matematik
11 Ibid
12 Skolverket (2000). Kursplanen för matematik A
13 Ibid.
14 Skolverket (2000). Kursplanen för matematik B
15 Ibid.
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I C-kursens mål står det:

”Eleven skall kunna tolka och använda logaritmer och potenser med reella 
exponenter …”16

”Eleven skall kunna använda sambandet mellan en funktions graf och dess 
derivata i olika tillämpade sammanhang med och utan grafritande hjälpmedel.”17

D-kursens mål innehåller flera intressanta rader:

”Eleven skall kunna använda enhetscirkeln för att definiera trigonometriska 
begrepp, vissa trigonometriska samband och ge fullständiga lösningar till enkla 
trigonometriska ekvationer samt kunna utnyttja dessa vid problemlösning.”18

Detta är ett exempel på mål i kursplanen där jag tolkar att miniräknaren inte ska användas. 
Hjälpmedlet som står givet är enhetscirkel och för att kunna använda den måste man förstå 
dess funktion och det kan inte miniräknaren hjälpa till med.

Alla kursplanerna innehåller dessutom i betygskriterierna ord som

”Eleven … väljer generella metoder och modeller vid problemlösning…”19 20 21 22

Detta tolkas som att eleverna ska kunna föra generella resonemang vilket är tvunget att vara 
utan räknare eftersom de räknare som mig veterligen hitintills används på gymnasieskolor inte 
är symbolhanterande utan endast klarar av numeriska beräkningar.

Alla dessa utdrag ur kursplanerna visar att skolverket verkligen vill att gymnasieeleverna ska 
lära sig att räkna utan räknare. Frågan är då bara om lärarna lever upp till detta.

2.2.2 Tidigare forskning - gymnasium
Ansvaret för gymnasieutbildningen har förskjutits från nationell till lokal nivå. Detta leder till 
att läraren får större frihet att styra undervisningen men också större ansvar. Läraren måste 
själv se till att undervisningen följer med när utvecklingen går framåt.23 Detta ställer bland 
annat krav på läraren att se till att eleverna lär sig om den senaste tekniken så som 
datorprogram och miniräknare. Om läraren inte är uppdaterad kommer inte eleverna att få en 
aktuell utbildning utan en föråldrad.

Det troliga är att nästan alla som börjar på gymnasiet redan äger en miniräknare. 
Undersökningar visar nämligen att hela 85 % av 13-åringarna i västvärden kan antas äga en 
egen miniräknare.24

Många, inte bara i skolan utan även föräldrar och politiker, känner sig reserverade för
användningen av miniräknare i skolan. Detta motiveras med att de själva har lärt sig 
matematik utan tekniska hjälpmedel. Flera andra undersökningar visar dock att föräldrarna 

                                                
16 Skolverket (2000). Kursplanen för matematik C
17 Ibid.
18 Skolverket (2000). Kursplanen för matematik D
19 Skolverket (2000). Kursplanen för matematik A
20 Skolverket (2000). Kursplanen för matematik B
21 Skolverket (2000). Kursplanen för matematik C
22 Skolverket (2000). Kursplanen för matematik D
23 Nämnaren (1995). Nämnaren Tema: Matematik – ett kärnämne. sid. 7
24 Ruthven, Kenneth (1996). Calculators in the mathematics curriculum: the scope of personal computational 
technology. International handbook of mathematics education part one, sid. 443
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tycker att miniräknaren stimulerar eleverna och gör att ungdomarna tycker matematiken blir 
roligare. Eleverna själva tycker också att miniräknaren gör matematiken roligare .25 De har 
också en tendens att se miniräknaren enbart som ett verktyg som gör att uträkningarna går 
snabbare. Att miniräknaren kan vara ett pedagogiskt verktyg som kan öka förståelsen missar 
ofta eleverna.26

Miniräknaren kan hjälpa eleverna genom att göra uppgifter, som utan räknaren vore för svåra,
möjliga att lösa. Nackdelen är dock att räknaren kan ge möjlighet till genvägar som gör att 
eleverna inte utvecklar sin matematiska förståelse. En annan sak som flitigt 
miniräknaranvändande kan leda till är att eleverna tänker och sedan också skriver som de 
trycker på miniräknaren, till exempel kan man på räknaren trycka in följande:

5,11222252450 
Det är som bekant inte sant att 450 delat med 2 är lika med 112,5. Att skriva så här är inte 
korrekt matematiskt men det är precis så eleven tryckt på räknaren. Tecknet för division är 
dessutom inte heller det som normalt används.27 Att som Thunberg och Lingefjärd skriver i 
sin debattartikel, som nämndes i kapitel 1.1, tillåta ännu mer avancerade miniräknare 
(symbolhanterande) i gymnasieskolan gör att riskerna för en ännu mer försämrad 
begreppsförståelse ökar.28 Att dessa miniräknare dessutom är väldigt dyra (upp mot 2000 
kronor29) i jämförelse med de grafritande räknarna som kostar från ca 1000 kronor30, gör
också att den som betalar verkligen bör fundera om det är det bästa sättet att använda 
pengarna på. Det bör dock påpekas att rätt använt, med rätt handledning och med 
grundläggande matematiska färdigheter inhämtade, kan dessa avancerade räknare vara 
mycket bra.31 Frågan är bara om det är rätt att använda dem på gymnasienivå. Man kan här 
komma tillbaka till gymnasieskolans roll som förberedande för högskolan eller livet utanför 
skolan. Inte ens de grafritande miniräknarna används i någon större utsträckning i vare sig 
högskolornas matematikundervisning, i yrkeslivet eller i vardagslivet.32 Skolverket har som 
svar till ovan nämnda debattartikel skrivit en text på sin hemsida. Där skriver de att skälet till 
att de nu ändrat reglerna är att det från lärare framkommit att de avstått från att utvecklat sin 
undervisning i områden där symbolhanterande räknare skulle kunna berika undervisningen. 
De skriver också att de som konstruerar de nationella proven fått i uppdrag att utforma 
uppgifterna så att elever som använder symbolhanterande räknare inte ska ha någon fördel 
jämfört med elever som använder enklare räknare.33

                                                
25 Ruthven, Kenneth (1996). Calculators in the mathematics curriculum: the scope of personal computational 
technology. International handbook of mathematics education part one, sid. 444-449
26 Nordström, Daniel (2005). Miniräknaren i dagens gymnasieskola, en undersökning av lärares och elevers 
attityder och användande. Examensarbete vid Malmö högskola, sid 28-29
27 Ibid, sid. 453-454
28 Thunberg, Hans & Lingefjärd, Thomas (2006). Öppet brev till Skolverket: Avancerade räknare – hjälper eller 
stjälper? Nämnaren nummer 4 2006
29 Priset på en TI-83 pluss enligt http://shopping.kelkoo.se 2007-12-02
30 Thunberg, Hans & Lingefjärd, Thomas (2006). Öppet brev till Skolverket: Avancerade räknare – hjälper eller 
stjälper? Nämnaren nummer 4 2006
31 Ibid
32 Ibid
33 Skolverket (2006). Symbolhanterande räknare – svar på debattartikeln (Elektronisk)
http://www.skolverket.se/sb/d/813/a/7477;jsessionid=12C3B23841B7089DB1A1B84AF0E6D4EE 2008-03-09
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2.3 Universitet

2.3.1 Tidigare forskning - universitet
Miniräknare ger en trygghet vid enkla matematiska operationer. Att miniräknarna dessutom är 
mycket billiga i jämförelse med en dator har gjort att miniräknaren blivit ett mycket vanligt 
verktyg i matematikundervisningen. Med grafritande miniräknare kan man säga att varje elev 
kan få sin egen lilla dator med matematiska program och funktioner.34 Studier har visat att 
miniräknare inte gör att förståelsen blir sämre bara inlärningen först skett utan miniräknare.35

Som blivande lärare tycker jag att några av de frågor som Wong skriver om är mycket bra och 
något som alla matematiklärare bör fundera kring:

1. Gör miniräknaren att det är lättare att förstå matematiska begrepp?
2. Gör användandet av miniräknare att eleverna får större självförtroende och möjlighet 

att komma ihåg bättre?
3. Underlättar miniräknaren för matematiska tillämpningar i det verkliga livet?
4. Gör användande av miniräknaren att bedömningen av eleverna kan fokuseras på mer 

relevanta delar av matematiken?36

En viktig sak när matematiska problem konstrueras är att göra dem så att de matematiska 
kunskaperna testas och svaret inte kan fås genom att bara trycka på några knappar på 
miniräknaren. Att inte använda miniräknare över huvud taget kan dock vara negativt då det 
gör att de delar av matematiken som är svåra eller omöjliga att nå utan miniräknare inte kan 
läras ut.37Shumway säger att all matematikundervisning ska ske med tillgång till de mest 
kraftfulla miniräknarna som finns att tillgå och menar vidare att lärarna måste lära sig 
teknologin för att klara av att lära ut matematik med hjälp av dessa kraftfulla miniräknare.38

Vid KTH har en studie gjorts som tittar på vad nya studenter gör för typ av fel när de räknar. 
Materialet som användes var den avslutande tentamen vid introduktionskursen för 
civilingenjörsprogrammet med öppen ingång år 2004. Inga hjälpmedel var tillåtna på 
tentamen. Resultaten visar bland annat att ett stort antal fel beror på rena räknefel så som fel i 
användning av de fyra räknesätten och tappade minustecken. En del av felen klassas som 
allvarliga och tyder på grundläggande brister vad gäller matematiska begrepp. Studenterna 
verkar också ha svårt med potenser och rotuttryck.39

I en liknande studie från Växjö universitet framgår också att nya högskolestuderande har stora 
brister i baskunskaperna i matematikämnet. Här studerades ett diagnosiskt prov med 50 
stycken uppgifter av typen där endast svar behövdes anges och miniräknare ej var tillåtet. 
Varje uppgift gav 1 poäng vid rätt svar och 0 poäng vid fel svar, inga delpoäng gavs.40Nedan 
följer exempel på uppgifter och information om hur många som gjorde fel.

 14 % gjorde fel när de skulle beräkna  914322 

                                                
34 Wong, Ngai-Ying (2003). The influence of technology on the mathematics curriculum. Second international 
handbook of mathematics education part one, sid. 276
35 Ibid, sid.276-277
36 Wong, Ngai-Ying (2003). The influence of technology on the mathematics curriculum. Second international 
handbook of mathematics education part one, sid. 276-277
37 Ibid, sid. 276-277
38 Ibid, sid. 279-280
39 Cronhjort, Mikael (2005). En studie av fel på tentamen 2004-08-27 i 5B1120 Introduktionskurs i matematik, 1 
poäng. KTH.
40 Nilsson, Helena (2002). Nya studenters kunskaper i matematik. – En studie av matematikkunskaperna hos nya 
ingenjörsstudenter vid Växjö universitet 2002. sid. 13
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 55 % klarade inte att beräkna 
24

26

39

16
  och svara på enklaste form.

Andra moment som studenterna hade tydliga problem med var potenser (främst med negativ 
exponent), att skriva tal i grundpotensform, minustecken i samband med parantes samt 
Pythagoras sats i samband med rotuttryck.41

2.3.2 Hur är det på Linköpings tekniska högskola?
Matematikundervisningen på Linköpings tekniska högskola håller enligt studenterna själva 
högre kvalité än på öviga tekniska högskolor i Sverige.42 Ingen form av miniräknare är tillåten 
i de grundläggande matematikkurserna.43 Detta är något som högskolan försöker få sina 
studenter att anamma så snabbt som möjligt. Redan i det repetitionsmaterial som finns att 
ladda ner från matematiska institutionens (MAI) hemsida 
(http://www.mai.liu.se/TM/repetition/) står att uppgifterna bör lösas utan miniräknare och 
formelsamling för att lära sig att behärska räknelagar med mera. Längre ner i dokumentet står 
återigen att uppgifterna ska lösas utan hjälpmedel, eftersom detta upprepas måste Forsling 
verkligen tycka att det är viktigt.44 I den pedagogiska policy som MAI har står att det är 
viktigt att hjälpa studenterna att ta det kvalitativa steget från gymnasiematematiken till 
högskolematematiken.45

2.4 Genusfrågan
Miniräknaren verkar ge positiva känslor angående matematik för både pojkar och flickor. Det 
är dock så att flickor presterar något bättre ä pojkar vad gäller räkning med miniräknare vilket 
är anmärkningsvärt eftersom pojkar anses vara mer bekväma med teknologi som till exempel 
datorer. Flickor verkar också kunna höja sig mer än pojkar vid räkning med räknare jämfört
med räkning utan räknare. Detta gäller framför allt om jämförelsen görs med hjälp av 
grafritande räknare. Detta tolkas som att flickor kan dra större nytta av de pedagogiska 
fördelarna som följer med miniräknaren än vad pojkar kan.46

Danham47 menar att det finns fyra troliga orsaker till att flickor lyckas bättre när miniräknaren 
används än vad killarna gör när det är omvänt om räknaren tas bort:

1. Räknaren ger möjligheter att kontrollera algebraiska lösningar vilket gör att flickor 
känner sig mer självsäkra.

2. Flickor kan förbättra sin rumsliga uppfattning med hjälp av grafritande miniräknare. 
Detta ses som viktigt då det pojkar traditionellt anses ha en bättre rumslig uppfattning.

3. Pojkar och flickor använder olika lösningsmetoder. Pojkar använder sig mer av 
grafiska lösningar medan flickorna använder mer algebraiska lösningsmetoder. Att få 
använda en grafritande räknare gör då att flickorna får båda delarna.

                                                
41 Nilsson, Helena (2002). Nya studenters kunskaper i matematik. – En studie av matematikkunskaperna hos nya 
ingenjörsstudenter vid Växjö universitet 2002, sid. 15-29
42 Falklöf, Lennart (2006). Civilingenjörsutbildningen öppnas för fler (Elektronisk)
43 Utvärdering av matematikutbildningar vid svenska universitet och högskolor, sid. 101
44 Forsling, Göran (2003). Övningar i matematik.
45 MAI:s pedagogiska policy – Det studentaktiva lärandet (Elektronisk) http://www.mai.liu.se/und/policy.html
2006-12-02
46 Dunham, Penelope (1995). Calculator use and genders I AWM newsletter vol.25, no. 2. (Elektronisk) 
http://mathcs.muhlenberg.edu/pub/Calculator_use_and_gender.htm 2008-02-02
47 Ibid
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4. Miniräknarens intåg i klassrummet ger en annorlunda klassrumssituation. Läraren 
tenderar att prata mindre och det blir istället mer arbete i grupp och mer 
problemlösning vilket gynnar flickor.

Det finns flera studier som visar att pojkar har en tendens att överskatta sig själva och därför 
inte anser sig behöva använda räknare i samma utsträckning som flickor.48 49

                                                
48 Brandell, Gerd; Nyström, Peter; Sundqvist, Christina (2004). Mathematics – a male domain? Artikel 
presenterat på ICME 10 i topic study group 26.
49 Forgasz, Helen (2004). Computers for mathematics lerning and gender sterotypes. Artikel presenterad på 
ICME 10 I topic study group 26.
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3 Metod
Rapporten består av tre huvuddelar; en teoridel, en undersökning och en resultat- och 
diskussionsdel. Teoridelen behandlar hur matematikundervisningen är på gymnasiet 
respektive högskolan samt tidigare forskning kring miniräknaren. Dessa delar valdes för att på 
bästa sätt både hjälpa till att utforma och sedan kunna utvärdera den undersökning som senare 
gjorts. Var materialet som använts kommer ifrån varierar men gemensamt är att jag försökt att 
hitta källor från statliga verk, i matematikdidaktiska kretsar kända tidskrifter och presenterade 
vid internationella matematikdidaktiska konferenser. Dessa källor anses kunna räknas som 
tillförlitliga.

Undersökningen gjordes i from av en enkät med en blandning av slutna och öppna frågor.
Anledningen till valet att göra en enkät med blandade frågetyper är att genom en del öppna 
frågor ska eleverna själva få möjlighet att formulera sig då elevernas egna synpunkter och 
tankar ska komma fram. De slutna frågorna valdes för att inte riskera att respondenterna i sina 
svar helt skulle missa de delar som anses speciellt intressanta för denna studie.

En stor fördel med enkäter jämfört med intervjuer är att den så kallade ”intervjuareffekten”
försvinner. Det finns ingen som med betoningar och följdfrågor inte riskerar att leda in 
respondenten på ett speciellt spår. En nackdel med enkäter jämfört med intervjuer är att det 
inte finns möjlighet att ställa följdfrågor.50 Detta kompenseras dock genom att i enkäten fråga 
om möjligheten att muntligen få ställa följdfrågor efter det att enkäterna analyserats.

3.1 Utformning av enkäten
Enkäten (Bilaga 1) utformades så att det fanns möjlighet att lämna sitt namn så att om det 
behövdes skulle personen kunna kontaktas för kompletterande frågor. Det bör understrykas att 
det förklarades för alla som deltog i undersökningen att deltagande var helt frivilligt.

Under arbetet med att ta fram enkäten genomfördes ett samtal med 3 elever där frågorna 
diskuterades. Detta för att minska riskerna för missförstånd.

Nedan följer en genomgång av enkätfrågor med motivering till varje fråga.

Årskurs: _______________ Program: _______________
Kön □ Man □ Kvinna

Att fråga om program och årskurs var inte givet men det kräver inte något merjobb av 
respondenten men ger möjlighet till flera analysera vilket kan vara intressant.

1. Använder du miniräknare? □ Ja □ Nej
Om ja, vad är det för miniräknare? (märke och modell)
Om nej, varför använder du inte miniräknare?

Fråga 1 känns nödvändig då svaren i resten av enkäten skulle kunna bli svårtolkade om eleven 
inte använder räknare. Dessutom är det intressant att se vad för typ av räknare som används 
och varför en elev eventuellt väljer att inte använda räknare.

                                                
50 Bryman, Alan (2006). Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 146-147
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2. Hur har du skaffat din miniräknare? (lånat av skolan, köpt själv, fått av föräldrar etc.)

Fråga 2 finns med för att se om det finns någon koppling mellan en speciell inställning till 
miniräknaren och ett speciellt sätt räknaren skaffats på. T ex att eleven köpt räknaren själv 
och tycker det är mycket bra med miniräknare.

3. Vem/vad påverkade dig i ditt val av miniräknare? (tillåtet att sätta flera kryss)
□ Mamma och/eller pappa □ Miniräknarens funktioner
□ Kompisar □ Miniräknarens utseende
□ Lärare □ Miniräknarens pris
□ Skolan valde □ Annat ___________________________

I fråga 3 ska respondenterna tänka efter vad som påverkat dem i valet av räknare. Finns det
samband mellan hur valet gjorts och elevens inställning till miniräknaren?

4. Hur ofta har du med dig miniräknare till matematiklektionerna?
Aldrig Sällan Oftast Alltid

5. Hur ofta använder du miniräknare
- på lektioner?
Aldrig Sällan Oftast Alltid
- på prov?
Aldrig Sällan Oftast Alltid

Frågorna 4 och 5 ska ge en indikation på hur mycket eleverna upplever att räknaren används i 
matematikundervisningen.

6. Får du undervisning i hur du ska använda din miniräknare? (läraren visar hur man med hjälp av 
miniräknaren löser problem, gör uträkningar, ritar grafer etc.)
□ Ja □ Nej

Fråga 6 skall visa om eleverna tycker de i undervisningen får demonstrerat hur miniräknaren 
kan användas och om det finns samband med hur eleverna själva tycker de använder 
miniräknaren.

7. Vad tycker du om ditt eget användande av miniräknare?
Använder den för lite Använder den lagom mycket Använder den för mycket

Fråga 7 tycker jag är mycket intressant, både i sig själv och ihop med flera andra t ex fråga 6 
och 9.

8. Till vad använder du miniräknaren? (numeriska beräkningar, ekvationslösning, kontrollera svar etc.)

Fråga 8 är en öppen fråga där eleverna själva får beskriva vad de tycker de använder 
miniräknaren till.

9. Vilka av följande uppgifter tycker du att du ska klara att lösa utan miniräknare? (Var ärlig!)
□ 1319  □ 98134  □ 1962 
□ 8/56 □ 713  □ 625,4 

□ 16 □ 
9

36
□ 28

□ 43 □ 213 □ 10 % av 200 kr

□ 30 % av 1400 kr □ )5(2  □ 





 

2

4
5

3

9

Fråga 9 handlar om vad eleverna tycker de ska klara av att räkna utan räknare. Alla 
uppgifterna är på en nivå som jag efter att ha studerat gymnasieskolans kursplaner tycker 
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gymnasister ska kunna klara av utan miniräknare. De första uppgifterna innehåller de fyra 
räknesätten. Sedan kommer rot och potensuttryck. Två uppgifter behandlar procent och till 
slut kommer två uppgifter med minustecken och parenteser. Tanken är att det ska finnas lite 
lättare och lite svårare uppgifter i alla dessa områden. Anledningen till att just dessa områden 
i matematiken valts är flera:

 Uppgifterna ska vara av den karaktären att alla gymnasieelever oavsett program ska 
känna igen skrivsätten i slutet av sitt första år.

 Uppgifterna med de fyra räknesätten ska inte innehålla några problem att förstå utan 
ska bara avgöra vad eleverna tycker är rimligt att klara av att räkna i huvudet.

 Rot och potensuttryck samt parenteser är enligt kapitel 2.2.1 något som nya 
högskolestuderande har problem med. Här finns uppgifter som inte bara testar om de
kan räkna ut dessa utan även förståelsen för vad rot och potensuttrycken innebär och 

hur de hänger ihop, t ex i 213 .

10. Vad ser du för fördelar med att använda miniräknare?

11. Vad ser du för nackdelar med att använda miniräknare?

I fråga 10 och 11 får respondenterna tänka till vad de tycker är bra och dåligt med 
miniräknare. Detta är naturligtvis mycket intressant med tanke på frågeställningen.

12. Övriga kommentarer. 

Fråga 12 ger respondenten möjlighet att tillägga något som inte tidigare tagits upp i enkäten.

13. Om du kan tänka dig att svara på några kompletterande frågor så var vänlig att skriv ditt namn och din klass 
nedan. (Helt frivilligt!)

Sist finns fråga 13 som tidigare nämnt ger möjlighet att skriva namn om man kan tänka sig att 
ställa upp på några följdfrågor.

3.2 Urval
Valet av skola där undersökningen genomfördes gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval, samt
där chansen att få komma in under den vanliga undervisningen bedömdes var som störst. På 
samma sätt valdes sedan klasser för enkätundersökningen. De elever som svarade på enkäten 
läser på naturvetenskapliga programmet, teknikprogrammet samt industiprogrammet.

3.3 Genomförande av undersökningen
Enkätundersökningen genomfördes under slutet av vårterminen 2007. När enkäten delades ut 
påpekades noga att det var högst frivilligt att deltaga samt att all information bara kommer ses 
av mig och att informationen som fås in via enkäterna inte kommer att spridas vidare. Allt 
detta enligt de etiska principer som gäller för svensk forskning.51 Då jag närvarande när 
eleverna svarade på enkäterna kunde jag svara på eventuella frågor samt se till att alla 
lämnade in enkäten igen vilket ger att det inte blev något bortfall.

                                                
51 Bryman, Alan (2006). Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 440-441
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3.4 Analysmetod
Det material som erhölls via enkäterna analyserades på två sätt. Där så var möjligt skedde
analysen matematiskt med hjälp av dataprogrammet Microsoft Excel. Det vill säga resultaten 
anges i form av hur många procent eller hur stor del av de tillfrågade som valt ett visst 
svarsalternativ. Vid sammanställningen av övriga frågor skapades kategorier där svaren 
sorterades in för att sedan sammanställas på liknande sätt som alternativfrågorna. Allt 
material analyserades sedan i form av en uppdelning i teman, detta för att få en bra överblick. 
De teman som valts och vilka enkätfrågor som kopplas till de olika temana ses nedan (fråga 
12 finns med i alla teman eftersom det är en helt öppen fråga och svaren därför kan handla om 
precis vad som helst):

 Elevernas val av räknare (fråga 1, 2, 3 och 12)
 Till detta använder eleverna räknaren (fråga 6, 7, 8, 9 och 12)
 Elevernas inställning till räknaren (fråga 4, 5, 10, 11, 12 och 13)
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4 Resultat
I det här kapitlet kommer resultaten av enkätundersökningen redovisas fråga för fråga 

4.1 Enkätresultat

Vilka har svarat?

Totalt svarade 90 gymnasister på enkäten, av dessa är 59 pojkar och 31 flickor. Fördelningen 
mellan årskurserna är 25 stycken treor, 44 tvåor och 21 ettor. De program där enkäten delades 
ut i var det naturvetenskapliga programmet (62 elever), teknikprogrammet (17 elever) och 
industriprogrammet (11 elever).

Fråga 1
1. Använder du miniräknare? □ Ja □ Nej

Om ja, vad är det för miniräknare? (märke och modell)
Om nej, varför använder du inte miniräknare?

Av de tillfrågade svarade 88 av 90 att de använder miniräknare (de två som svarar att de inte 
använder miniräknare svarar dock senare i enkäten att de oftast använder miniräknare på 
prov). Alla tillfrågade använder alltså miniräknare i alla fall ibland. Alla som går på 
naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet har grafritande räknare från Texas 
Instrument, antingen TI82, TI84+ eller den absolut vanligaste TI83+. Fördelningen mellan 
dessa olika modeller anses här mindre viktig då det intressanta ligger i att de har en för den 
här studien mer avancerad miniräknare. De som går på industriprogrammet har sämre koll på 
vad de har för miniräknare. De som svarat på vilken räknare de använder har en enklare icke 
grafritande miniräknare, en använder till och med sin mobil som miniräknare.

Fråga 2
2. Hur har du skaffat din miniräknare? (lånat av skolan, köpt själv, fått av föräldrar etc.)

En klar majoritet (90 %) av eleverna har miniräknare de lånat/hyrt av skolan. Ett fåtal har fått 
tag i sin räknare på annat sätt så som ”ärvt från storebror, som läst te”52 eller ”fått av pappa 
som är lärare på skolan”.

Systemet på skolan är sådant att eleverna får, beroende på årskurs och program, låna/hyra en 
räknare (för natur och teknikprogrammen är det en TI 83+) som de får chans att köpa loss när 
de går ut gymnasiet. Detta framkom efter det att enkätundersökningen påbörjats.

Fråga 3
3. Vem/vad påverkade dig i ditt val av miniräknare? (tillåtet att sätta flera kryss)

□ Mamma och/eller pappa □ Miniräknarens funktioner
□ Kompisar □ Miniräknarens utseende
□ Lärare □ Miniräknarens pris
□ Skolan valde □ Annat ___________________________

Skolan och lärare är de alternativ som fått flest kryss, se Diagram 1, (med tanke på vad som 
framkommit angående att eleverna får låna/hyra räknare känns detta naturligt). Av de 
tillfrågade är det 11 stycken som valt räknare för dess funktioner trots att skolan 
tillhandahåller billiga räknare. Priset verkar inte spela någon stor roll i valet trotts att en 
grafritande miniräknare kostar ganska många hundralappar och återigen det faktum att skolan 
sponsrar elevernas räknare.

                                                
52 te är förkortning för teknikprogrammet
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Diagram 1. Vad påverkade valet av miniräknare?

Fråga 4
4. Hur ofta har du med dig miniräknare till matematiklektionerna?

Aldrig Sällan Oftast Alltid

Som ses i Diagram 2 har majoriteten med sig sin miniräknare till matematiklektionerna. Alla 
som svarat ”sällan” läser på industriprogrammet.
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aldrig sällan oftast alltid

Pojkar Flickor

Diagram 2. Hur ofta eleverna har med miniräknaren till lektioner.

Fråga 5
5. Hur ofta använder du miniräknare

- på lektioner?
Aldrig Sällan Oftast Alltid
- på prov?
Aldrig Sällan Oftast Alltid

Som ses i Diagram 3 använder de allra flesta miniräknaren både på vanliga lektioner och på 
proven. Av flickorna är det 55 % som kryssat att de alltid använder räknaren på lektionerna 
men sedan bara 29 % på proven. Detta betyder att flickorna själva tycker att de använder 
räknaren mer när de har tillfälle att öva än när de testas på proven.
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2%

10%

56%

32%

0%
3%

61%

36%

0%
3%

42%

55%

0% 0%

71%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

aldrig sällan oftast alltid

Pojkar lektion Pojkar prov Flickor lektion Flickor prov

Diagram 3. Miniräknaren med till lektioner och prov.

Fråga 6
6. Får du undervisning i hur du ska använda din miniräknare? (läraren visar hur man med hjälp av 

miniräknaren löser problem, gör uträkningar, ritar grafer etc.)
□ Ja □ Nej

Fler flickor än pojkar tycker de får undervisning i hur miniräknaren ska användas, se Diagram 
4. Detta beror på att sju av eleverna på industriprogrammet svarat nej på den här frågan, och i 
den gruppen på 11 elever är det enbart pojkar. Räknar man bort dem blir det 94 % av pojkarna 
som svarat ”Ja”.

83% 17%97% 3%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

ja nej

Pojkar Flickor

Diagram 4. Får du undervisning om miniräknaren?

Fråga 7
7. Vad tycker du om ditt eget användande av miniräknare?

Använder den för lite Använder den lagom mycket Använder den för mycket

Alla som tycker de använder miniräknaren för lite går på industriprogrammet. Flickorna 
tycker i mycket större utsträckning än pojkarna att de använder räknaren för mycket (Diagram 
5).
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80%

90%

100%

för lite lagom för mycket

Pojkar Flickor

Diagram 5. Hur mycket tycker eleverna de använder miniräknaren.

Fråga 8
8. Till vad använder du miniräknaren? (numeriska beräkningar, ekvationslösning, kontrollera svar etc.)

Det är 67 % som svarat något i stil med ”det mesta”, ”mycket” och ”allt”. Intressant här kan 
vara vad som anses så lätt att räknaren inte behövs, en elev svarade ”i stort sett allt, förutom 
till lätta tal som 5+2”. Måste talen alltså bli så pass lätta innan miniräknaren inte används? 
Två av de tillfrågade svarar att de bland annat använder räknaren till att spela spel.

Fråga 9
9. Vilka av följande uppgifter tycker du att du ska klara att lösa utan miniräknare? (Var ärlig!)

(1) 1319  (6) 98134  (11) 1962 
(2) 8/56 (7) 713  (12) 625,4 

(3) 16 (8) 
9

36
(13) 28

(4) 43 (9) 213 (14) 10 % av 200 kr

(5) 30 % av 1400 kr (10) )5(2  (15) 
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I sammanställningen av den här frågan är uppgifterna numrerade enligt de nummer som inom 
parenteser står framför uppgifterna ovan. I enkäten fanns istället för numreringen en ruta att 
sätta ett kryss i.

Det här är den delen jag tycker är intressantast i enkäten. De uppgifter som flest kryssat för är 
uppgift 1, 6, 11, 13 och 14 (Diagram 6). De uppgifter som fått minst antal kryss är 5, 8, 9, 12 
och 15. Här är det anmärkningsvärt att ungefär hälften av de tillfrågade inte har koll på att 

13132  , detta är den enda av uppgifterna som inte behöver någon beräkning. Intressant är 
också att flickorna på 13 av de 15 uppgifterna har högre procenttal än pojkarna. Störst 
skillnad mellan könen är det på uppgift 3 och uppgift 4.
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90%
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58% 56%
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75%

53%
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56%

80% 81%
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100%

87%

100%

84%

58%

94%

74%

65%
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87%

97%
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97%

90%

45%
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60%
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80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pojkar Flickor

Diagram 6. Vilka uppgifter eleverna tycker de ska klara utan miniräknare.
Uppgifterna är numrerade enligt ovan.

Antalet satta kryss varierar kraftigt (Diagram 7). För pojkarna varierar det mellan ett kryss 
ända upp till femton. Flickorna ligger mer samlade mellan sju och femton. Den största delen 
av de tillfrågade ligger över tolv kryss. Även medelvärdet vad avser antal satta kryss är högre 
hos flickorna (11,9) än hos pojkarna (10,0).

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pojkar Flickor

Diagram 7. Antal satta kryss för pojkar respektive flickor. 

Fråga 10
10. Vad ser du för fördelar med att använda miniräknare?

Nio av de tillfrågade har skrivit svar som ”det blir alltid rätt” och ”korrektare”, även svar som 
”man undviker onödigt slarv ” visar på detta. Den fördelen som flest, 46 stycken, påpekar är 
att man på ett eller annat sätt sparar tid. Bara ett fåtal kommenterar att räknaren faktiskt gör 
att mer avancerad matematik blir mer lättillgänglig, så som trigonometri. Någon har dock 
dragit det lite väl långt och skrivit ”vissa uträkningar går inte utan miniräknare” vilket är 
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väldigt starka ord, men det är inte omöjligt att en lärobok eller en lärare faktiskt formulerat sig 
så när något skulle förklaras för eleven.

Fråga 11
11. Vad ser du för nackdelar med att använda miniräknare?

En nackdel med att använda miniräknare, som 39 av de tillfrågade eleverna skrivit som svar, 
är försämrad huvudräkning. Vidare har 19 stycken skrivit att man blir lat av att använda 
räknaren. Det är tre stycken som ser risken med att man litar för mycket på räknaren och åtta 
stycken som kan se att man kan missa att lära sig att förstå hur man gör utan räknare när man 
till exempel använder någon av räknarens smarta funktioner. Det är åtta stycken som inte ser 
några nackdelar alls med att använda räknaren, anmärkningsvärt är att fyra av dessa kommer 
från industriprogrammet.

Fråga 12
12. Övriga kommentarer. 

Övriga kommentarer var det bara fem stycken som hade och de tillförde inte mycket. Två 
skrev ungefär att man inte ska använda räknaren mer än man behöver och de andra tre skrev 
att de gillade sina miniräknare.

Fråga 13
13. Om du kan tänka dig att svara på några kompletterande frågor så var vänlig att skriv ditt namn och din klass 

nedan. (Helt frivilligt!)

Efter det att enkätsvaren var sammanställda ansågs inte att några vidare samtal med eleverna 
behövde göras. Lite kul var dock att 9 stycken (10 %) skrev ner sitt namn och därmed erbjöd 
sig som frivillig till att prata med mig om miniräknaren. Av dessa var 5 pojkar och 4 flickor, 
varav 8 skrivit att de använder räknaren lagom mycket.
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5 Analys och diskussion
I den här delen analyseras svaren från enkäterna i tre teman. Detta för att de huvudsakliga 
dragen ska bli så tydliga som möjligt.

Elevernas val av räknare

Alla tillfrågade använder i någon utsträckning räknare. Nästan alla elever har en grafritande 
räknare, vanligen en TI83+. De flesta som svarat på enkäten går naturvetenskapligt eller 
tekniskt program och valet att ha en grafritande räknare känns därför naturligt då de i dessa 
program läser flera matematikkurser där det underlättar med en lite mer avancerad räknare. 
Intressant är att ingen har tagit steget till en symbolhanterande räknare så oron som Thunberg 
och Lingefjärd53 visade kanske inte är befogad. De allra flesta har fått räknaren genom skolan. 
Det som påverkat eleverna i valet av räknare är främst skolan då de får låna/hyra räknare av 
skolan, men flera anger att räknarens funktioner har haft betydelse i valet av räknare.
Förvånansvärt få anger priset som något som påverkade dem när de valde räknare. Detta kan 
bero på att nästan alla bara satt ett kryss trots att det var tillåtet att sätta flera kryss på den 
aktuella frågan.

Till detta använder eleverna räknaren

Väldigt många tycker att deras lärare visar hur räknaren ska användas. Eleverna skriver att de
använder sina räknare till nästan allt. Samtidigt tycker de flesta av pojkarna att de använder 
räknaren lagom mycket, medan flera av flickorna tycker att de använder den för mycket.
Detta kan man också se i att flickorna tycker de ska klara mer utan räknare än vad pojkarna 
tycker de ska göra. Det glädjer att se att så många tycker att de ska klara av nästan alla, eller 

till och med alla uppgifterna utan miniräknare. Att så få tycker att 





 

2

4
5

3

9
 är en uppgift 

som ska klaras av utan miniräknare kan bero på att den ser ganska komplicerad ut, trots att 
den är väldigt enkel om man bara skriver om bråken till heltal, vilket får ses som relativt 

enkelt. Könsskillnaderna är störst för uppgifterna 16  och 43  där pojkarna satt betydligt 

färre kryss än flickorna. Rotuttrycket är något som verkar vara svårt då även uppgifterna 
9

36

och 213  fått väldigt få kryss, nu dock av både flickorna och pojkarna.

Elevernas inställning till räknaren

De flesta av eleverna har nästan alltid med sig miniräknaren och använder den också nästan 
jämt. Flera verkar tro att bara de har med sig sin räknare så löser sig det mesta. Utgår man 
från det är det naturligtvis klart att de alltid har med sig sin räknare. De nackdelar eleverna ser 
med att använda räknare är främst att de blir sämre på huvudräkning och de riskerar att bli 
lata. Det är naturligtvis bra att de är medvetna om dessa nackdelar med för mycket 
miniräknaranvändande. De fördelar en del av eleverna ser, till exempel att ”det alltid blir rätt”, 
är något som kan ses som klara varningssignaler på att de litar för mycket på sina räknare. 
Den fördelen som många ser, och som är lätt att hålla med om, är möjligheten att spara en hel 
del tid på att använda räknaren jämfört med att vara tvungen att räkna för hand. Att var tionde 
av de tillfrågade var öppen för vidare diskussion anses vara positivt då de inte är främmande 

                                                
53 Thunberg, Hans & Lingefjärd, Thomas (2006). Öppet brev till Skolverket: Avancerade räknare – hjälper eller 
stjälper? Nämnaren nummer 4 2006
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för en diskussion kring deras eget miniräknaranvändande. De som erbjöd sig att svara på fler 
frågor har i genomsnitt satt 11,9 kryss på fråga 9, vilket är högre än snittet för alla som svarat 
på enkäten. Tittar man på medianvärdet är det ännu högre, nämligen 13 kryss. De som kan 
tänka sig att prata mer är alltså de som tycker att de ska klara riktigt många av uppgifterna i 
fråga 9 utan räknare.
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6 Slutsatser
 Hur ser studenter på gymnasiet på sitt eget användande av miniräknaren i 

matematikundervisningen?

Eleverna tycker att de använder miniräknaren lagom mycket samtidigt som de tycker att de 
ska klara väldigt mycket utan att använda miniräknaren. De uppgifter flest tyckte att de skulle 

behöva räknare för att lösa är ”30 % av 1400 kr”, 
9

36
, 213 , 625,4   och 
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. Att 

eleverna inte känner sig säkra på dessa uppgifter känns inte överraskande då tidigare studier 
(så som tidigare nämnda studier från Växjös universitet54 samt från KTH55) också visat på att 
rot och potensuttryck samt teckenväxlingar är något som många har svårt för. Uppgiften med 
teckenväxlingen innehåller också bråkräkning vilket ytterligare verkar skrämma, antagligen 
hade betydligt fler kryssat för den uppgiften om uppgiften varit förenklad till  253  . Att 
uppgifterna med procenträkning och multiplikation fått få kryss kan bero på att de ser för 
krångliga ut för att räkna ut utan miniräknare. Med lite huvudräkningsvana bedöms dock att 
det går snabbare att räkna ut dessa uppgifter i huvudet än att plocka fram miniräknaren och slå 
in siffrorna. Många verkar medvetna om att för mycket användande av miniräknaren kan leda 
till att de blir sämre på huvudräkning eller kanske till och med för lata för att räkna 
uppgifterna för hand. Detta verkar dock inte skrämma utan eleverna använder räknaren till de 
flesta uppgifter. Att eleverna använder räknaren så mycket kan kanske förklaras med att 
många tror att bara man slår på räknaren så blir det rätt. Detta är dock något som inte alls 

stämmer. Uppgiften 
4

812 
 kan bli väldigt fel om det som står bara knappas in då det lätt 

missas att en parentes är nödvändig för att få rätt svar (rätt: 54/)812(  , fel: 
144/812  ).

 Finns det några skillnader i hur flickor och pojkar ser på sitt miniräknaranvändande?

Det finns absolut skillnader mellan pojkar och flickor. Flickorna tycker i betydligt större 
utsträckning än pojkarna att de använder räknaren för mycket. Trots detta är det procentuellt 
fler flickor som alltid har med sig räknaren till matematiklektionerna. Detta beror då 
antagligen inte på vilja att använda räknaren utan min tolkning blir istället att flickorna är mer 
ordningsamma och därför oftare har med sig det som förväntas att de har med sig till 
lektionerna. Det kan också tolkas så att flickorna faktiskt märker av en större nytta med 
räknaren än vad pojkarna gör med tanke på att Dunham56 kommit fram till att flickor bättre 
utnyttjar räknarens pedagogiska fördelar. Flickorna tycker också mer än pojkarna att 
uppgifterna i enkäten ska klaras av utan att använda räknare. Detta är helt motsatt till vad 
Brandell57 och Forgasz58 kommit fram till.

                                                
54 Nilsson, Helena (2002). Nya studenters kunskaper i matematik. – En studie av matematikkunskaperna hos nya 
ingenjörsstudenter vid Växjö universitet 2002.
55 Cronhjort, Mikael (2005). En studie av fel på tentamen 2004-08-27 i 5B1120 Introduktionskurs i matematik, 1 
poäng. KTH.
56 Dunham, Penelope (1995). Calculator use and genders I AWM newsletter vol.25, no. 2. (Elektronisk) 
http://mathcs.muhlenberg.edu/pub/Calculator_use_and_gender.htm 2008-02-02
57 Brandell, Gerd; Nyström, Peter; Sundqvist, Christina (2004). Mathematics – a male domain? Artikel 
presenterat på ICME 10 i topic study group 26.
58 Forgasz, Helen (2004). Computers for mathematics lerning and gender sterotypes. Artikel presenterad på 
ICME 10 I topic study group 26.
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7 Avslutande ord
Möjligheterna att gå vidare inom detta ämnesområde känns lockande och det skulle till 
exempel vara mycket intressant att testa om elever skulle klara av att lösa uppgifterna på fråga 
9 i enkäten utan räknare. Intressant skulle naturligtvis också vara att se om det gymnasiet 
undersökningen genomfördes på skiljer sig från andra skolor genom att göra samma eller i 
alla fall liknande studier på flera skolor. Med tanke på lärarens inflytande över 
undervisningen och därmed också elevernas förhållande till miniräknaren skulle det också 
vara av intresse att studera lärares syn på hur miniräknaren ska användas.

Arbetet har varit mycket intressant att göra då jag verkligen ser en nytta med den kunskapen 
jag fått genom min studie. Hoppas även andra pedagoger vill ta åt sig av detta och har det 
med sig när de planerar sin undervisning, det kommer i alla fall jag att ha.
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Miniräknare
Den här enkäten är gjord för att ta reda på vad gymnasister tycker om miniräknare i 
matematikundervisningen. Enkäten skall användas i mitt examensarbete på lärarprogrammet 
som handlar om just detta.

Årskurs: _______________ Program: _______________

Kön □ Man □ Kvinna

1. Använder du miniräknare?

□ Ja □ Nej

Om ja, vad är det för miniräknare? (märke och modell)

________________________________________________________________________

Om nej, varför använder du inte miniräknare?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Hur har du skaffat din miniräknare? (lånat av skolan, köpt själv, fått av föräldrar etc.)

________________________________________________________________________

3. Vem/vad påverkade dig i ditt val av miniräknare? (tillåtet att sätta flera kryss)

□ Mamma och/eller pappa □ Miniräknarens funktioner
□ Kompisar □ Miniräknarens utseende
□ Lärare □ Miniräknarens pris
□ Skolan valde □ Annat ___________________________

4. Hur ofta har du med dig miniräknare till matematiklektionerna?

Aldrig Sällan Oftast Alltid
□ □ □ □

5. Hur ofta använder du miniräknare
- på lektioner?

Aldrig Sällan Oftast Alltid
□ □ □ □

- på prov?

Aldrig Sällan Oftast Alltid
□ □ □ □

6. Får du undervisning i hur du ska använda din miniräknare? (läraren visar hur man med hjälp av 
miniräknaren löser problem, gör uträkningar, ritar grafer etc.)

□ Ja □ Nej

7. Vad tycker du om ditt eget användande av miniräknare?
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Använder den för lite Använder den lagom mycket Använder den för mycket
□ □ □

8. Till vad använder du miniräknaren? (numeriska beräkningar, ekvationslösning, kontrollera svar etc.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

9. Vilka av följande uppgifter tycker du att du ska klara att lösa utan miniräknare? (Var ärlig!)

□ 1319  □ 98134  □ 1962 
□ 8/56 □ 713  □ 625,4 

□ 16 □ 
9

36
□ 28

□ 43 □ 213 □ 10 % av 200 kr

□ 30 % av 1400 kr □ )5(2  □ 
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10. Vad ser du för fördelar med att använda miniräknare?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

11. Vad ser du för nackdelar med att använda miniräknare?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

12. Övriga kommentarer. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

13. Om du kan tänka dig att svara på några kompletterande frågor så var vänlig att skriv ditt 
namn och din klass nedan. (Helt frivilligt!)

________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
/Erik


