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Sammanfattning 
Abstract 

Miniräknaren har under de senaste årtiondena kommit att användas som ett beräkningshjälpmedel inom allt fler områden ute i samhället 
och i hemmen. Det finns tydliga riktlinjer i skolans styrdokument för att miniräknaren ska användas i matematikundervisningen i skolan. Jag har 
funderat på om detta på något sätt påverkat matematikundervisningen i skolan. Syftet med mitt arbete har varit att få en bild av hur lärare som 
undervisar i matematik ser på användningen av miniräknare i matematikundervisningen. 

I litteraturstudien har jag genom att studera läroplanens mål och styrning, belyst några av de faktorer som styr matematikundervisningen 
och dess innehåll. Genom att studera den forskning som finns gjord över miniräknaranvändning i matematikundervisning har jag fått en bild av de 
forskningsresultat som framkommit. Forskningen visar att elever som använt miniräknare regelbundet inte har sämre kunskaper i huvudräkning 
eller med papper och penna. Eleverna har en större förmåga att bedöma tals storlek och arbetar ofta inom ett större talområde än vanligt. De är 
bättre på att välja rätt räkneoperation och att plocka ut relevant information i textuppgifter. 

Min empiriska studie, som gjorts genom intervjuer av verksamma matematiklärare, visar att lärarna accepterat miniräknaren men i de 
flesta fall med vissa reservationer. De arbetar efter en mer eller mindre planerad strategi. Miniräknaren används för att leverera svar, för att spara 
tid men också som pedagogiskt hjälpmedel. Lärarna i min studie uttrycker att eleverna påverkas negativt av användningen av miniräknare genom 
förlorad självtillit, missade kunskaper och avsaknad av eftertanke. 
Min studie visar att det finns en diskrepans mellan forskning och praktik. 
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SAMMANFATTNING 
 
Miniräknaren har under de senaste årtiondena kommit att användas som ett 
beräkningshjälpmedel inom allt fler områden ute i samhället och i hemmen. Det 
finns tydliga riktlinjer i skolans styrdokument för att miniräknaren ska 
användas i matematikundervisningen i skolan. Jag har funderat på om detta på 
något sätt påverkat matematikundervisningen i skolan. Syftet med mitt arbete 
har varit att få en bild av hur lärare som undervisar i matematik ser på 
användningen av miniräknare i matematikundervisningen. 
 
I litteraturstudien har jag genom att studera läroplanens mål och styrning, 
belyst några av de faktorer som styr matematikundervisningen och dess 
innehåll. Genom att studera den forskning som finns gjord över 
miniräknaranvändning i matematikundervisning har jag fått en bild av de 
forskningsresultat som framkommit. Forskningen visar att elever som använt 
miniräknare regelbundet inte har sämre kunskaper i huvudräkning eller med 
papper och penna. Eleverna har en större förmåga att bedöma tals storlek och 
arbetar ofta inom ett större talområde än vanligt. De är bättre på att välja rätt 
räkneoperation och att plocka ut relevant information i textuppgifter. 
 
Min empiriska studie, som gjorts genom intervjuer av verksamma 
matematiklärare, visar att lärarna accepterat miniräknare men i de flesta fall 
med vissa reservationer. De arbetar efter en mer eller mindre planerad strategi. 
Miniräknaren används för att leverera svar, för att spara tid men också som ett 
pedagogiskt hjälpmedel. Lärarna i min studie uttrycker att eleverna påverkas 
negativt av användningen av miniräknare genom förlorad självtillit, missade 
kunskaper och avsaknad av eftertanke. 
Min studie visar att det finns en diskrepans mellan forskning och praktik. 



1. BAKGRUND 
 
Inledning 
 
Det har under årens lopp lanserats ett antal olika tekniska hjälpmedel som vart 
och ett, på något sätt, ansetts kunna revolutionera utbildning och lärande. Film, 
inlärningsmaskin, bandspelare och TV för att nämna några exempel. 
Miniräknaren är ett tekniskt hjälpmedel som dykt upp i skolan under de senaste 
30 åren och dess vara eller inte vara i skolan har diskuterats flitigt. 
Som blivande matematiklärare tycker jag detta är ett intressant område. På 
vilket sätt är detta tekniska hjälpmedel användbart i skolmatematiken? 
Kan miniräknaren bli ett tekniskt hjälpmedel som revolutionerar 
matematikundervisningen? 
 
Räknedosan, som den kallades från början, gjorde sitt intåg i den svenska skolan 
under mitten av 1970 – talet och det var elever på gymnasieskolans 
naturvetenskapliga och tekniska linjer som själva tog med sig den till 
matematiklektionerna. Den infördes inte i skolan av vare sig Skolöverstyrelsen 
eller någon annan myndighet. Från början var lärarna mycket tveksamma om 
man skulle tillåta att eleverna använde sig av miniräknaren på lektioner och 
prov och därför vände sig lärarna till Skolöverstyrelsen för att få råd. 
Skolöverstyrelsen svarade då att lärarna själva fick avgöra om miniräknare 
skulle få användas på lektioner och egna prov, däremot var det inte tillåtet att 
använda den på Skolöverstyrelsens centrala prov. Detta beslut ändrades dock 
snabbt och redan 1977/78 var miniräknaren tillåten vid de centrala proven i 
gymnasieskolan. På högstadiet och mellanstadiet var man fortfarande mycket 
återhållsam (Björk & Brolin 1984). 
 
Jag har under mina praktikperioder ute i skolan kommit i kontakt med elever 
som kämpat med algoritmer och där uppställning och uträkning av uppgifterna 
tagit så mycket kraft att glädjen för matematik försvunnit. Det är först och 
främst dessa elever som fått mig att fundera på om och i så fall hur 
miniräknaren skulle kunna användas. 
När jag har varit ute på praktik i skolan har jag också upplevt att användningen 
av miniräknare varierat mycket mellan olika lärare och olika skolor. Det är på 
högstadiet som jag sett den användas mest frekvent medan den nästan inte alls 
använts på mellanstadiet. 
 
Läroplan Lpo 94 
 
I läroplanen anges skolans kunskapsuppdrag och de mål och riktlinjer som anges 
där gäller för hela skolans verksamhet. I den senaste läroplanen Lpo-94 står: 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
 

• Utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
• Utvecklar sitt eget sätt att lära (Lpo-94 s 9) 



Vidare står under mål att uppnå i grundskolan: 
 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

 
• behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det 

i vardagslivet (Lpo-94 s 10) 
 
Kursplan för matematik 
 
De krav som ställs i olika ämnen finns angivna i kursplanen. 
 
Kursplanen för matematik har klart uttryckt att miniräknaren har en roll i 
matematikundervisningen: 

 
Informationsteknologin och spridningen av kraftfulla miniräknare och 
datorer har vidgat våra möjligheter att snabbt få bättre underlag för att fatta 
beslut. Användningen av denna teknologi ställer nya krav på 
matematikkunskaper. Det är skolans uppgift att lägga grunden till sådana 
kunskaper (Kursplanen för matematik s 51). 
 
Mål att sträva mot 
 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
− kan med förtrogenhet och omdöme utnyttja miniräknarens och datorns 

möjligheter (Kursplanen för matematik s 51 ff). 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
 
Eleven skall 
− ha grundläggande färdigheter i att räkna med naturliga tal – i huvudet, 

med hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare (Kursplanen 
för matematik s 53), 

 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
 
Eleven skall 
− ha goda färdigheter i överslagsräkning och räkning med naturliga tal, tal 

i decimalform, samt med procent och proportionalitet – i huvudet, med 
hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare (Kursplanen för 
matematik s 53), 

 
Det finns alltså tydliga riktlinjer i skolans styrdokument för att miniräknare ska 
användas i matematikundervisningen. Som framgår av citaten, ur den nya 
kursplanen i matematik, har goda räknefärdigheter med miniräknare blivit ett 
viktigt mål. Kursplanen i matematik anger att elever senast i årskurs 5 ska 
kunna använda miniräknare. Lokalt bestämmer den enskilda skolan när 
miniräknaren ska börja utnyttjas i undervisningen. Hur ska man göra detta på 
ett så bra sätt som möjligt både ur undervisnings- och inlärningssynpunkt? 



Några lärarstudenters förhållande till matematik 
 
Att använda miniräknare är inte oproblematiskt vilket några lärarstudenter ger 
uttryck för i Sandahls (1997) avhandling ”Skolmatematiken – kultur eller myt?” 
Genom essäer har lärarstudenter fått beskriva sitt förhållande till matematiken. 
Sandahl skriver: 
 

Ett av studenternas starkaste intryck från matematikundervisningen är 
miniräknaren. ”Från den dagen jag började använda miniräknaren kunde jag 
inte räkna”, ”jag tappade greppet”, ” visste inte vad jag gjorde”, ” slapp jag 
skriva så mycket”. 

Dessa uttryck kommer ständigt tillbaka. ”Det var skönt att få använda 
miniräknaren för man vann en massa tid, men jag hade liksom ingen koll på 
det.” Det fanns studenter som var oroliga för att de under praktiken i 
lärarutbildningen skulle behöva ha någon huvudräkning i klasserna. 
Studenterna kände att de inte skulle klara det lika snabbt som eleverna på 
mellanstadiet. Studenterna kände sig som slavar under miniräknaren. De 
använde miniräknaren vare sig de behövde den eller inte. ”Miniräknaren är 
bra att ha, men först måste man lära sig det man skall göra så man vet vad 
man gör”, ”Man måste veta vad som händer,” ansåg flera studenter.  

Dessa studenter som under tolv år i skolan tagit del av en 
matematikundervisning som visat hur de skall GÖRA enligt givna regler – 
ett regelföljande – SÅG inte att miniräknaren på så sätt också innebär ett 
regelföljande (a.a, s 3 ff). 
 

Med tanke på det ovan citerade, från läroplan och avhandling, tycker jag att det 
finns anledning att reflektera över vilka metoder för räknande som våra elever 
idag behöver träna på. Vilka konsekvenser får användningen av miniräknare för 
matematikundervisningen? Vilka matematikkunskaper behöver dagens och 
morgondagens ungdomar?  
 
Dagens elever är i en förlängning morgondagens vuxna som med stor sannolikhet 
kommer att göra de flesta beräkningar med hjälp av tekniska hjälpmedel. Hur 
förbereder skolan dem för detta? Hur ska jag som lärare förhålla mig till 
miniräknaren? Hur ser verksamma lärare på miniräknaren? Detta är några av 
de frågor jag funderat på. Den fråga jag har valt att koncentrera och begränsa 
mitt examensarbete till är hur verksamma lärare i matematik ser på 
användningen av miniräknare i sin undervisning. 



2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Huvudsyftet med mitt arbete är att försöka få en bild av hur lärare ser på 
användningen av miniräknare i matematikundervisningen. Jag vill också få en 
uppfattning om hur de använder miniräknaren i sin undervisning och vad den 
används till. Målet med mitt arbete är också att få ta del av hur verksamma 
matematiklärare ser på hur miniräknaren påverkar elevernas 
matematikkunskaper. 
 
 
Mot denna bakgrund har därför följande frågor formulerats: 
 
§ Hur ser matematiklärare på användning av miniräknare i sin undervisning? 
 
§ Hur arbetar matematiklärare med miniräknare i undervisningen? 
 
§ Vad används miniräknaren till i matematikundervisningen? 
 
§ Hur anser matematiklärare att elevernas matematikkunskaper påverkas när 

miniräknare används i undervisningen? 
 
 



3. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Inledning 
I min litteraturstudie har jag valt att utgå från några av de faktorer som styr 
matematikundervisningen, dess innehåll och val av arbetssätt. Jag har tittat på 
läroplaner samt den forskning som finns över användningen av miniräknare i 
matematikundervisningen. 
 
När jag letade litteratur till mitt arbete, om användning av miniräknare i 
matematikundervisningen, upptäckte jag ganska snabbt att det fanns olika typer 
av litteratur. Karl Greger (Nämnaren Tema: Miniräknaren årg 10 nr 3, 83/84), 
ARK – gruppens (Analys av Räknedosans Konsekvenser) litteraturexpert, menar 
att man måste skilja mellan dels forskningsrapporter och fortbildningsmaterial, 
tidskriftsartiklar och till viss del även läromedel som tar upp 
matematikundervisningens mål. Med utgångspunkt från dessa mål behandlas 
miniräknaren och dess användningsområden i undervisningen. Den här typen av 
litteratur kan utgöra en grund för en pedagogisk modell där miniräknaren 
används som ett pedagogiskt och metodiskt hjälpmedel och inte bara som ett 
räknetekniskt hjälpmedel (a.a.). Den andra typen av litteratur som Greger pekar 
på är den som till stor del består av tips, idéer, färdiga övningar och problem. 
Den här litteraturen syftar till att stimulera elevernas intresse och utveckla 
deras insikt och färdigheter. Användningen av den här typen av litteratur menar 
Greger förutsätter att läraren har en pedagogisk och metodisk plan för sin 
undervisning, där den här typen av litteratur passar in. Jag har valt att använda 
mig av den första typen av litteratur eftersom jag är intresserad av studier av 
och forskning kring miniräknare i matematikundervisningen och inte av färdiga 
övningar. 
 
Jag inleder litteraturgenomgången med en kort introduktion till matematik och 
matematikundervisning för att därefter ge en kort sammanfattning av 
matematikämnet i de senaste läroplanerna. Läroplanen utgör ju skolans 
viktigaste styrdokument och det är genom denna som matematikundervisningen 
definieras. För att få perspektiv på den läroplan som är aktuell idag, Lpo 94, har 
jag även ägnat viss uppmärksamhet åt tidigare läroplaner. För att få en 
uppfattning om vad som styr lärarnas sätt att arbeta har jag tittat på skolans 
mål och styrning i läroplanen. Jag har också tittat på olika utvecklingstendenser 
vad gäller matematikundervisningens övergripande mål.  
I inledningen funderade jag på om miniräknaren kan bli ett tekniskt hjälpmedel 
som revolutionerar matematikundervisningen. Att införa miniräknare i 
matematikundervisningen borde innebära en förändring på något sätt och det 
kommande avsnittet belyser skolans starka förvaltande tradition. Därefter följer 
en sammanfattning av den forskning som gjorts om miniräknaranvändningen i 
matematikundervisningen.  
 
Jag avser att med min litteraturstudie kunna göra jämförelser med de resultat 
jag kommer fram till i min empiriska undersökning. 



Matematik och matematikundervisning 
I alla tider har matematik betraktats som ett viktigt ämne. För länge sedan var 
matematikkunskaper något som ofta kom till praktisk användning. Köpmän var 
tvungna att kunna behärska aritmetik för att kunna bedriva handel. För att 
kunna bygga t ex hus var det också nödvändigt att kunna räkna. 
Elevers matematikkunskaper har ofta varit föremål för intensiva diskussioner, 
där det bland annat hävdats att eleverna har otillräckliga kunskaper för att 
klara fortsatta studier och det dagliga livets krav (Pettersson, 1990). 
 
I en rapport med namnet ”Matematikinlärning i teori och praktik inför 2000” 
skriver Magne (1994) att all undervisning förändras med tiden som en följd av 
samhällets förändringar. Skolmatematiken har under de senaste 60 till 70 åren 
även den förändrats till viss del, men en viss del är trots allt rätt oförändrad. Det 
är skolans undervisningsfilosofi, enligt Magne, som inte förändrats nämnvärt. 
Han skriver att undervisningsformer och klassrumsorganisation har mjukats 
upp, men undrar samtidigt hur de har förändrats?  
 
 
Läroplan  
Magne (1994) anser att Lpo 94 innebär att både undervisning och inlärning kan 
förbättras. Till stor del, menar Magne, beroende på den ökade frihet för både 
lärare och elever som läroplanen gett och fortfarande ger (egen anm.). Vari 
består då denna ökade frihet? 
 
 
Pragmatism och individualistiska ideal 
Sedan andra världskriget slut har Sverige hämtat mycket av 
utbildningstänkandet från USA och rent allmänt har inte de övergripande 
målen, till sitt innehåll, förändrats särskilt mycket (Wyndhamn 1997). Han 
menar att pragmatiska och individualistiska ideal tydligt präglar skrivningarna. 
Vidare menar Wyndhamn att färdigheter och målinriktning ”betonas starkt på 
bekostnad av samhällskritiska och emancipatoriska ideal” (s 30). 
Den pragmatiska aspekten dvs den nyttoinriktade aspekten finns i meningar 
som handlar om att matematikkunskaper behövs för den fortsatta utbildningen, 
för yrkesliv och privatliv. Matematiken sätts in i vissa konkreta kontexter och 
ses då som ett instrument eller verktyg vid problemlösning (a.a). 
 
Vad gäller den individualistiska aspekten så ligger fokus på hur man växer in i 
den speciella kulturvärld som matematiken representerar men också i en kultur i 
vid mening. Wyndhamn menar att detta kan göras på olika sätt och fram till och 
med Lgr 62 handlar det om ”fostran” medan det från och med Lgr 69 talas om 
”utveckling av olika förmågor” (a.a). 
 
 
Matematikens innehåll 
Antalet undervisningstimmar i matematik har varit nära på konstant under lång 
tid. När en ny läroplan kommit har däremot innehållet gradvis utökats, utan att 



något har tagits bort eller ersatts. Se fig 1 nedan, som visar hur antalet 
matematikområden ökat i takt med att nya läroplaner introducerats. 

Aritmetik är det område som till innehållet är störst.  
 

Elementär eller grundläggande aritmetik omfattar tal, talskrivning, olika 
räknesätt och talbehandling med huvudräkning och skriftliga metoder. 
Räkning är därför en del av aritmetiken (a.a s 31). 
 

Lpo 94 talar allmänt om informationsteknologi istället för datalära 
 
 
Skolans styrning 
Emanuelsson (2000) skriver att kursplanerna tidigare till stor del bestått av 
momentförteckningar som talat om vad som ska tas upp i olika årskurser. Från 
och med Lpo 94 innehåller kursplanen istället uppdrag till skolor och lärare. 
Uppdraget innebär att det finns mål som undervisningen skall sträva mot och 
uppnå. Vi har gått från regelstyrning till decentraliserat ansvar med mål- och 
resultatstyrning. Kursplanerna anger syfte och mål och inga direkta anvisningar 
för hur undervisningen ska gå till. Det är skolledning, lärare och elever som 
tillsammans ska komma fram till hur målen ska nås. De får själva välja lämpliga 
vägar till målet genom arbetsätt och organisation och genom utformning av 
undervisning och val av innehåll. 
 
Även Wyndhamn (2000) anser att skolans styrning förändrats och vi har gått 
mot en kraftigt ökad decentralisering där skolan inte längre är detaljreglerad. De 
övergripande målen och bestämmelserna för skolan regleras av skollagen medan 
den nationella styrningen sker genom de mål som finns i läro- och kursplaner 
samt genom det nationellt fastställda betygssystemet. Wyndhamn menar vidare 
att denna målstyrning bygger på att Lpo 94 skiljer mellan målen och processen. 

Fig 1 Figuren ovan illustrerar hur de olika matematikområdena införts genom olika 
läroplaner (a.a s 31).  



Målen, som finns i Lpo 94, styr didaktikens ”vad” och ”varför” medan processen, 
didaktikens ”hur” nu måste bestämmas lokalt. Arbetssätt och val av innehåll 
styrs nu istället av den lokala tolkningen av de nationella målen. 
 
Emanuelsson (2000) menar att dessa förändringar beror dels av samhälls- och 
teknikutvecklingen men också ett förändrat sätt att använda och tillämpa 
matematik i både vardagsliv och yrkesliv. Han menar att behovet av kvalitativt 
goda kunskaper i matematik har ökat väsentligt i och med teknikutvecklingen. 
Tillgången till tekniska hjälpmedel som miniräknare och datorer har gjort att 
matematiken som hjälpmedel för att beskriva situationer och förlopp, för att 
kommunicera och lösa problem väsentligt förändrats. 
 
 
Matematikundervisningens övergripande mål 
Ahlberg (1994) anser att Lgr 80 betonat förståelsens betydelse för barns lärande 
och att detta fått en ännu mer framträdande roll i den senaste läroplanen, Lpo 
94. Hon skriver vidare att Lpo 94 talar om fyra olika kunskapsformer: fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet. De olika kuskapsformerna samspelar med 
varandra, menar hon, och är varandras förutsättningar.  
 

Syftet med att identifiera och beskriva dessa olika aspekter av kunskap är att 
utvidga kunskapsbegreppet och motverka en ensidig betoning av den ena 
eller andra kunskapsformen. I den nya läroplanen (Lpo 94) betonas vikten av 
att finna en balans mellan de olika kunskapsformerna. Målet i 
undervisningen är att eleverna ska bli ”kunskapare”, vilket innebär att 
eleverna ska utveckla förmågan att formulera och utveckla problem, komma 
fram till slutsatser och göra bedömningar (a.a s 16). 

 
Ahlberg skriver vidare att trots att de två senaste läroplanerna starkt betonat 
förståelsens betydelse så verkar inte undervisningen förändrats. Hon hänvisar 
till nationella utvärderingar (Ljung & Pettersson 1990) som visar att eleverna på 
låg- och mellanstadiet till största delen tränar färdigheter. För att eleverna ska 
kunna bli kunskapare menar Ahlberg måste undervisningens fokus vara mer 
förståelseinriktad matematikundervisning. Hon skriver: 
 

Tabellkunskaper och teknikträning är bra i tidsbesparande syfte, men inte 
ens den allra mest automatiserade beräkningsfärdighet medför i sig förmåga 
att formulera, förstå och lösa problem (a.a s 16). 

 
Pettersson (1990) anser att utvecklingen inom matematik går fort och hon pekar 
på att de nya tendenserna inom matematikundervisningen är att barnen mer ska 
syssla med problemlösning och att de ska tala mer matematik. Den stora 
fortbildningssatsningen har enligt Pettersson inriktat sig mot mer 
problemlösning och att lära eleverna se strukturen och därigenom kunna lösa ett 
problem. Pettersson anser vidare att algoritmräkningen betonas mindre. Arbete 
ska mer inriktas mot att eleverna diskuterar och löser uppgifter tillsammans i 
stora eller små grupper. Eleverna ska uppmuntras, menar Pettersson, att göra 
informella anteckningar som beskriver hur de tänker när de löser en uppgift. 
Undervisningen ska alltså inriktas mot problemlösning och hur barn tänker när 



de löser olika uppgifter. Pettersson anser att införandet av miniräknare och 
datorer har påverkat förnyelsearbetet inom matematiken (a.a). 
 
Även Wyndhamn (2000 s 50) anser att utvecklingen gått från en 
färdighetsinriktad undervisning till en problemorienterad. 
 
 
Skoltraditionen  
Magne (1994) menar att skoltraditionen är en konserverande faktor och ofta på 
ett ofördelaktigt sätt. Han ger exempel på områden: 

 
Filosofi och psykologi: 
Eleverna förutsätts lära sig matematik genom att följa lärarens och räknelärans 
mönster och att, som uppföljning, träna många anvisade likartade övningar. 

 
Organisation: 
Klassundervisning kollektivt under lärarens ”utlärande” (!). ledande till kollektivt 
organiserat övande. 
 
Didaktik och metodik: 
Läraren förutsätts förmedla de i kursplanen föreskrivna kursmomenten. I 
litteraturen kallar man detta ”att lära ut”. Man talar varmt och för aktivt och 
personligt ”inlärande” hos eleverna. Men hur vanligt är detta i praktiken  
(a.a, s 3 ff). 

 
Wyndhamn (1997) talar också om skolans starka förvaltande tradition: 
 

Den återkommande akademiska uppdelningen i aritmetik, geometri, algebra 
och så vidare återspeglar hur stark skolans förvaltande tradition är. En viss 
uppmjukning av områdesgränserna kan dock iakttas i Lpo 94 då dessa 
momentbeteckningar försvunnit som rubriker. Detta kan tolkas som en viss 
anpassning till samhällets utveckling utanför skolan, där tvärvetenskap och 
helheter betonas i allt högre grad (a.a. s.52). 

 
Persson (Nämnaren nr 4, årg 22, 1995) skriver i sin artikel att det nog är 
traditionens makt när det gäller vad man arbetar med på skolans 
matematiktimmar som gör att tveksamheten är stor vad gäller användandet av 
miniräknare. ”Vi gör som vi alltid gjort” skriver han vidare, är kanske en elak 
beskrivning av läget i stort. Sammanfattningsvis menar Persson att de lärare 
som tidigare använt sig av hjälpmedel, som räknesticka, haft lättast att 
acceptera miniräknaren. Detta gäller alltså då i första hand lärare som 
undervisar på högstadiet och uppåt (egen anm). 
 
 



Forskning och utveckling 
Magne (1994) menar att många forsknings- och utvecklingsprojekt har utförts 
och pågår och han ställer sig frågan hur mycket skolan har påverkats. Han 
specificerar inte vilka projekt han tänker på och jag har därför tolkat hans 
uttalande som att han menar all forskning och utveckling inom matematikens 
område. Jag har med anledning av mitt intresseområde valt att studera den 
forskning som finns om miniräknaranvändning i skolmatematiken. 
 
De största försöken med att införa miniräknare redan från skolstart har gjorts i 
Sverige och England. I Sverige var det ALM – projektet (Alternativ Lärogång i 
Matematik) som under åren 1987 – 1991 genomförde en försöksverksamhet på 
lågstadiet (Sandahl & Unenge 1990). Med bas i Cambridge genomfördes i 
England, mellan åren 1985 – 1989, ett projekt under namnet CAN, Calculater 
Aware Number (Shuard 1992 i NCTM. 1992 Yearbook) 
Sverige startade redan 1976 ARK-projektet (Analys av räknedosornas 
konsekvenser). Det initierades av Skolöverstyrelsen för att ta reda på vilka 
konsekvenser användningen av miniräknare hade för matematikundervisningen. 
Projektet pågick fram till 1983 (Björk & Brolin 1984). 
 
 
ALM - projektet 
Inom ALM – projektet (Sandahl & Unenge 1990) har försök gjorts i år 1 och 2 
med miniräknare som metodiskt hjälpmedel. Initialt var huvudsyftet för ALM – 
projektet att införa miniräknaren som ett räknetekniskt hjälpmedel men ganska 
snabbt upptäckte både lärare och elever miniräknarens möjligheter även som ett 
metodiskt hjälpmedel. 
 
Lärarna i ALM – projektet ville förändra matematiken i undervisningen utan att 
egentligen veta vad det kunde innebära. Ett grundläggande mål för projektet var 
att inte ge eleverna talen. Eleverna skulle själva erövra talen – inte siffrorna, 
inte symbolerna och inte räknandet som ett manipulerande med siffror utan just 
talen. Lärarna fick endast några få instruktioner inför projektet för att de skulle 
ha möjlighet att utveckla sina egna tankar om miniräknaren som hjälpmedel.  
Värt att påpeka i detta sammanhang är att ALM- projektet inledningsvis utgick 
från elevernas erfarenhet och språk och deras tolkning av symboler och därför 
användes inte några läromedel. Dessa kom in senare och då användes de som bas 
för viss färdighetsträning och som en del av diagnosmaterialet. Lärarna avgjorde 
själva vilket läromedel de ville använda. 
 
Det viktiga var att eleverna var delaktiga i inlärningsprocessen och inte passiva 
deltagare. Det var lärarens uppgift att låta eleverna själva välja vilka redskap de 
hade behov av och ville använda och inte följa vare sig lärarens eller lärobokens 
förslag. Undervisningen utgick inte heller från miniräknaren utan från 
vardagssituationer där eleverna måste använda tal som hörde till situationen. 
Detta medförde att eleverna många gånger använde sig av både två- och 
tresiffriga tal. 
 



Lärarna verkar eniga om att eleverna har fått en mycket bättre taluppfattning, 
”de reagerar direkt när de får fel storleksordning på ett svar för att de kanske 
slagit in fel på räknaren”(s 18) och det talområde som eleverna rörde sig inom var 
större än vad som är vanligt under det första skolåret. Positionssystemet blir 
också tydliggjort med miniräknaren. ”Eleverna började fundera över hur talens 
storlek ändras då en ny siffra slås in och hamnar bakom den tidigare inslagna 
siffran. Detta får eleven att upptäcka och få kun-skaper som kan leda till att de 
börjar förstå positionssystemet (s 18). 
 
Många lärare tyckte sig också se att skillnaden mellan ”bästa” och ”sämsta” elev 
inte alls var lika tydlig eftersom detta ofta är kopplat till förmågan att göra 
uträkningar och då med algoritmer. Nu handlade det istället om förmågan att 
tolka texter och situationer och bedöma de resultat som kommit fram.  
I rapporten poängteras att alla lärare var helt eniga om att eleverna använde 
miniräknaren med förstånd.  

 
”Här finns säkert en väsentlig skillnad mellan dessa elever som naturligt 
skolas in i användningen av miniräknaren och elever som först senare under 
skoltiden får använda miniräknaren” (a.a s 20). 

 
Forsberg (1992)(Nämnaren Tema; Matematik ett kommunikationsämne 1996) 
har genomfört en klassrumsstudie av minräknaren. Hans syfte var att införa 
miniräknaren som ett ordinarie verktyg i den dagliga undervisningen 
tillsammans med det vanliga läromedlet. Resultatet av hans studie visar på en 
bättre arbetssituation och ökat intresse för matematik. Forsberg menar att det är 
de elever som räknas till ”svaga” som har störst fördel av miniräknaren. 
 

De svagare eleverna har känt att de vunnit mest på att få tillgång till 
miniräknaren och de duktigare ha varit mindre positiva. Två av eleverna har 
de tidigare grundskoleåren hela tiden varit ett steg framför den övriga 
klassen. De har haft ambitioner, starkt stöd från hemmen och upplevts av de 
andra som ”plugghästar” i den annars inte särskilt studiemotiverade 
gruppen. Miniräknaren ersätter algoritmräkning och inget annat. Är det 
något dessa två elever varit duktiga på så är det ett lugnt, tryggt och 
metodiskt manipulerande med siffror vid algoritmräkning. Med 
miniräknarens införande har deras fördel av algoritmkunskaper plötsligt 
raderats ut. Klasskamraterna har fått en chans att komma ikapp. 
Naturligtvis har de svagare eleverna fortfarande ett långt avstånd fram till 
de duktigare, men de förstnämndas uttrycker verkligen en känsla av att ha 
fått vara med om ett ”lyft”, något som de två duktigare inte gör (Nämnaren 
TEMA: Matematik ett kommunikationsämne s 141). 
 

Här är det på sin plats att påpeka att Forsbergs studie är gjord i årskurs 6 med 
elever som inte från början varit vana att använda minräknaren. När studien 
gjordes arbetade eleverna som vanligt med det ordinarie läromedlet och de fick 
använda miniräknaren för beräkningar som i vanliga fall skulle utförts med 
algoritmer. 
 
Sandahl & Unenge (1990) och (Sandahl, 1997) pekar på att lärarrollen förändras 
när miniräknaren används naturligt i undervisningen. Från början kände 



lärarna sig osäkra och de saknade handledning. De tyckte att de tappade 
kontrollen över situationen. De hade svårt att planera och förbereda vad som 
skulle hända under lektionen. Sättet de arbetade på medförde också att lärarna 
inte hade lika mycket rättning av elevarbete som förut. Detta ledde i sin tur till 
att lärarna var osäkra på vad eleverna gjorde och om de lärde sig något. Men 
lärarna upptäckte efter en tid att de hade mer tid att följa eleverna och genom 
att ställa en annan typ av frågor kunde de fokusera på hur eleverna tänkte kring 
olika strategier. 
 
 
ARK - projektet 
I Sverige har forskning även bedrivits inom ARK – projektet. Skolöverstyrelsen 
tillsatte 1976 en arbetsgrupp som hade till uppgift att analysera miniräknarens 
konsekvenser för matematikundervisningen på olika stadier. ARK – projektet 
fungerade som ett paraplyprojekt för ett antal delprojekt som genomfördes på 
alla stadier. Projektet pågick mellan 1976 och 1983 (Björk & Brolin 1984). 
Arbetsgruppen började sitt arbete med att formulera problemområden och man 
såg tre olika faser av miniräknarens användning i skolan: 
 
1. Miniräknaren används som räknetekniskt hjälpmedel, istället för tabell och 

räknesticka 
2. Miniräknaren används för att förändra metodiken i gällande kurser 
3. Användning av miniräknare gör det möjligt att tillföra nya kursmoment (a.a ) 
 
RIMM 
Ett av delprojekten, inom ARK-projektet, var RIMM (Räknedosan i 
Mellanstadiets Matematikundervisning)(Hedrén red 1991). RIMM - projekt 
pågick mellan 1979 – 1982 och syftet med detta delförsök var undersöka om en 
konsekvent användning av miniräknare i mellanstadiets matematikundervisning 
påverkar elevernas 
 
• huvudräkningsförmåga 
• förmåga att räkna med papper och penna 
• problemlösningsförmåga 
• motivation och intresse 
samt om elevernas talbegrepp försämras eller förbättras. 
 
Ett speciellt försöksmaterial utarbetades för denna undersökning. Materialet 
innehöll texter som innebar att miniräknaren blev ett naturligt hjälpmedel i 
undervisningen och det var avsett som komplement till den ordinarie läroboken. 
 
Utvärderingen av projektet, genom test och enkäter, visade att en regelbunden 
användning av miniräknare i matematikundervisningen inte innebär en sämre 
förmåga att räkna i huvudet eller att räkna med papper och penna. 
Undersökningen visade också att eleverna fått en större förmåga att bedöma tals 
storleksordning, välja rätt räkneoperation och att plocka ut relevant information 
i textuppgifter. 



Förutom test och enkäter gjordes även klassrumsobservationer och intervjuer av 
lärarna. Vid klassrumsobservationerna framkom att många elever föredrog att 
använda papper och penna eller huvudräkning framför miniräknaren, en del 
elever använde miniräknaren även för överslagsräkning. Många elever, 
framförallt de i åk 4, hade svårt att hantera situationer där hela sifferfönstret 
fylldes av siffror. Vidare kunde man också iaktta att i början av ett nytt moment 
var det viktigt att talen som ingick i textuppgiften var så enkla att de kunde 
klaras med huvudräkning, för att eleverna skulle förstå hur de skulle angripa 
uppgiften. 
 
De intervjuade lärarna hade en mycket positiv inställning till försöket och 
uppgav bland annat att de tyckte de fått större omväxling i arbetet när de använt 
miniräknaren i undervisningen. 
 
CAN 
I många texter som handlar om försök med miniräknare i 
matematikundervisningen stöter man på ett försök som gjorts i Cambridge, 
England CAN (Shuard 1992, i NCTM 1992 Yearbook). Där har elever redan från 
6 års ålder använt sig av miniräknare. Utgångspunkten för detta projekt var att 
miniräknaren skulle vara en framtidens sätt att utföra beräkningar, när 
huvudräkning och överslagsräkning inte räckte till. Eleverna fick använda 
miniräknaren så mycket de ville och lärarna uppmanades att låta eleverna själva 
avgöra när de skulle använda den. Eleverna uppmanades att undersöka ”hur tal 
fungerar” och att i stor utsträckning träna och använda huvudräkning. I 
projektet lärde inte lärarna ut några standardalgoritmer för de fyra räknesätten. 
Eleverna uppmanades istället att göra egna anteckningar när de inte klarade 
uppgiften med huvudräkning. Bland annat resulterade detta i att: 
 
− Eleverna använde ett brett spektrum av metoder för beräkningar utan 

miniräknare och använde intuitivt grundläggande matematiska principer. 
 
− Eleverna arbetade med stora tal, negativa tal och tal i decimalform mycket 

tidigare än vid traditionell undervisning. 
En lärare som undervisade 6-åringar skrev: 
 

Prior to CAN I tended to limit my teaching to numbers up to 20. I was 
therefore surprised to find a group of children counting confidently in 
hundreds when weighing objects using 100-grams weights (a.a. s 35). 

 
− Lärarna ingrep mindre i elevernas lärande. De insåg att det var nödvändigt 

att lyssna till eleverna och observera elevernas beteende för att förstå det sätt 
som de lär sig på. 

En lärare skrev: 
 

Through developing activities, considering children’s responses, and placing a 
greater emphasis on listenig and talking to children and trying to understand 
how they think mathematically, I feel more confident in teaching 
mathematics (a.a. s 36). 



Sammanfattning av litteraturgenomgången 
 
Skolan har gått från att vara detaljreglerad mot en ökad decentralisering med 
mål- och resultatstyrning. I och med Lpo94 har skolan och lärarna uppdrag som 
innebär att det finns mål att sträva mot och mål att uppnå med undervisningen. 
Den nya läroplanen innebär också att sättet att arbeta på och vilket innehåll som 
ska ingå i undervisningen bestäms lokalt, utifrån den tolkning som gjorts av de 
nationella målen. Det här är till stor del annorlunda från tidigare läroplaner som 
mer eller mindre föreskrivit vad som ska ingå. Från och med Lpo 94 har skolan 
och lärarna en större frihet att själva välja vägen att ”ta sig till målen” än 
tidigare. 
 
Tittar man på matematiken och matematikundervisningen kan man se att 
ämnet matematik innehåller betydligt mer idag än vad det gjorde i de tidigaste 
läroplanerna. Antalet undervisningstimmar har däremot inte utökats i samma 
takt. Undervisningen ska alltså ske inom ett allt större område utan att mer tid 
avsatts till det. Enligt Ahlberg (1994) och Pettersson (1990) är det övergripande 
målet med matematikundervisningen idag, förståelse och problemlösning. 
Eleverna ska utveckla förmågan att formulera problem, komma fram till 
slutsatser, göra bedömningar och ges tillfälle att diskutera. Ahlberg pekar 
samtidigt på en undersökning som visar att undervisningen inte förändrats. 
Magne (1994) ger exempel på skolans förvaltande tradition och jag har tolkat det 
han skriver som att han menar att skolan i mångt och mycket är svår att ändra 
på. Även Persson (1995) berör detta när han beskriver lärares inställning till 
matematikundervisningen med ”Vi gör som vi alltid har gjort”. Matematiken har 
haft och har fortfarande en pragmatisk inriktning. Matematiska verktyg kan 
användas i många lägen i yrkesliv och privatliv. 
 
Forskningen visar entydigt att en regelbunden användning av miniräknare inte 
innebär att eleverna har sämre kunskaper i vare sig huvudräkning eller med 
papper och penna. Undersökningarna visar också att eleverna har en bättre 
taluppfattning och att de ofta arbetar inom ett större talområde än vad som är 
vanligt. Dessa elever är också bättre på att välja rätt räkneoperation och att 
plocka ut relevant information i textuppgifter. Många lärare tyckte också att det 
inte längre var lika stor skillnad mellan ”bästa” och ”sämsta” elev eftersom det 
inte längre handlade om att kunna manipulera med siffrorna i en algoritm utan 
att till exempel kunna tolka texter och göra bedömningar. Lärarna var eniga om 
att eleverna använde miniräknaren med förstånd. Studierna pekar också på att 
lärarrollen förändras när miniräknaren används naturligt i undervisningen. I 
början kände lärarna sig osäkra, dels på sin egen roll men också för att de ansåg 
att de inte längre hade kontroll. Det var inte längre läraren som bestämde vad 
som skulle hända och detta gjorde att de hade svårt att förbereda sig. Efterhand 
upptäckte lärarna att de istället kunde koncentrera sig på att förstå hur eleverna 
tänker kring matematik och hur de lär sig. 



4. METOD 
 
Metodval 
Jag har valt att dela upp mitt arbete i två delar. Jag gör dels en litteraturstudie 
och för att verklighetsanknyta mitt arbete en empirisk undersökning. Den 
litteraturstudie jag har gjort tar sin utgångspunkt i några av de faktorer som 
styr matematikundervisningen och dess innehåll. Jag har därför studerat 
läroplan, dess mål och styrning. Jag har också tagit del av den forskning som 
finns inom området med inriktning på miniräknaranvändning i 
matematikundervisning.  
 
Tidigare forskning 
När det gäller forskningen har jag begränsat mig till att till största delen 
redovisa svensk forskning som finns dokumenterad över miniräknare i 
matematikundervisningen. Jag har valt att göra den begränsningen dels för att 
det är utifrån denna forskning som det fortbildningsmaterial som 
matematiklärarna eventuellt tagit del av härrör. Men också för att de 
forskningsresultat som finns från till exempel USA och Australien inte skiljer sig 
från de resultat som framkommer i den svenska forskningen. Jag redogör, dock 
relativt kortfattat, för en liknande mycket omtalad undersökning som gjorts i 
England.  
 
Min litteraturstudie ligger till grund för jämförelse med de resultat jag kommer 
fram till i min empiriska undersökning.  
I den empiriska undersökning har jag intervjuat verksamma matematiklärare år 
4-9, eftersom detta är inom mitt undervisningsområde.  
 
Forskningsprocessen 
Patel och Davidsson (1997, s 30 f) skriver att det finns ett antal steg i 
forskningsprocessen som måste genomföras. Den ideala ordningen är att först 
identifiera problemområdet, sedan undersöka vilken kunskap som finns inom 
just det området. Det är utifrån den kunskap som redan finns som man sedan 
exakt kan bestämma vad som ska undersökas. Det är det preciserade problemet, 
genom frågor eller påståenden, som anger riktlinjerna för hur undersökningen 
ska läggas upp, vilka som ska ingå i undersökningen och hur informationen ska 
samlas in. Därefter genomförs undersökningen, materialet bearbetas för att till 
sist redovisas.  
Patel och Davidsson skriver också att det finns flera anledningar till att den här 
redovisade ideala ordningsföljden inte alltid kan följas. En av anledningarna är 
att stegen inte är klart avgränsade från varandra utan i verkligheten går in i 
varandra. En annan anledning är att under hela arbetsprocessen får man ny 
kunskap och nya erfarenheter som ibland gör att man får gå tillbaka till tidigare 
steg och göra revideringar. 
 
Efter att ha formulerat mitt problemområde ägnade jag några veckor åt att 
fördjupa mig i litteratur som på ett eller annat sätt har att göra med 
matematikundervisning och användande av miniräknare i densamma, 



dokumenterad forskning på området och skolans styrdokument. Efter att ha läst 
litteraturen hade jag ett bra underlag för att formulera mina intervjufrågor. 
Trost (1993) skriver att innan man konstruerar frågeguiden är det mer eller 
mindre självklart att den som gör undersökningen är väl inläst på området.  
 
Kvalitativ metod 
För att få reda på hur människor resonerar kring eller reagerar på någonting är 
det lämpligt att använda en kvalitativ metod (Trost 1993). Jag har inte haft för 
avsikt att göra en statistisk analys och få veta hur många som tyckt på det ena 
eller andra sättet och därför har jag valt en kvalitativ metod.  
 

Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så skall 
man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att 
förstå eller att hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie (a.a s 13). 

 
Jag har använt mig av intervjuer för att få ta del av lärarnas inställning till, 
samt resonemang och tankar kring användning av miniräknare i 
matematikundervisningen. Patel och Davidsson (1997) skriver: 
 

Vad individen anser om eller vilken inställning individen har till någonting 
kan vi undersöka genom frågeformulär eller intervjuer (a.a. s 70). 

 
 
Intervjuerna  
Det finns en hel del att tänka på när man ska genomföra en intervju och för att 
förbereda mig läste jag bland annat Kvalitativa intervjuer av Trost (1993). Inför 
intervjuerna gjorde jag upp en lista över intressanta frågeområden. Trost menar 
att när man gör kvalitativa intervjuer har man inga frågeformulär med i förväg 
formulerade frågor. Det är istället den intervjuade som styr ordningsföljden i 
samtalet. Listan som görs, menar Trost, ska var kort och ta upp stora 
delområden. Se bilaga 1. 
För att kunna göra en kvalitativ analys av mina intervjuer ville jag ha så 
uttömmande svar som möjligt. Därför har mina intervjuer en låg 
struktureringsgrad och en låg grad av standardisering. Intervjuerna utgår från 
stora frågeområden där frågorna inte finns formulerade från början utan 
formuleras efter hand. Den intervjuade personen har också ett stort 
svarsutrymme (Patel och Davidsson 1997, s 60 f). 
 
När det gäller frågornas ordning och formulering skriver Patel och Davidsson 
(1997, s 64) att intervjun inleds och avslutas med neutrala frågor. Mellan 
avslutning och inledning kommer de egentliga frågorna. 
Mina intervjuer inleddes därför med att den intervjuade personen ombads 
berätta om sin bakgrund; utbildning, tjänstgöringstid och nuvarande anställning. 
Avslutningsvis fick den intervjuade möjlighet att komma med kommentarer om 
innehållet i frågorna som jag ställt och om det var något de själva ville tillägga 
som var av relevans för undersökningen och som inte framkommit på annat sätt i 
intervjun. 
 



Urval 
Jag har intervjuat sex lärare som undervisar i matematik. Eftersom mitt eget 
undervisningsområde är från år 4 till år 9 har jag valt lärare som undervisar på 
dessa stadier. Tre av de intervjuade arbetar på mellanstadiet och de andra tre på 
högstadiet. 
 
För att intervjuerna skulle vara relevanta för mitt arbete hade jag ett krav, de 
lärare jag intervjuade skulle undervisa i matematik. Patel och Davidsson (1997) 
menar att motivationen vid en intervju påverkas av den personliga relation som 
uppstår mellan den som intervjuar och den intervjuade. Jag valde därför att i 
första hand ta kontakt med lärare jag kände på två olika skolor.  
För att få ett bredare urval och för att inte lärarnas åsikter skulle vara alltför 
färgade eller påverkade av en gemensam hållning inom arbetslag eller skola 
kontaktade jag även en tredje skola. 
 
 
Intervjuernas genomförande 
Jag började med att kontakta rektorerna på respektive skola för att dels få deras 
godkännande att genomföra intervjuerna och dels för att, i förekommande fall, få 
namn på personer som kunde tänkas passa för min undersökning. 
Jag tog sedan kontakt med lärarna på telefon där jag började med att presentera 
mig själv och därefter kort berätta om mitt ärende. Sedan berättade jag att deras 
medverkan skulle behandlas konfidentiellt och att det bara var jag själv som 
skulle arbeta med materialet. Jag berättade också att deras medverkan var helt 
frivillig. Alla tillfrågade lärare ställde sig positiva till att medverka. 
Vid första kontakten med lärarna angav jag att intervjun skulle ta ca 30 minuter 
i anspråk och jag var därför mycket noga vid intervjutillfället att inte överskrida 
denna tid. Det visade sig att varje intervju tog mellan 25 och 30 minuter.  
Vid den första kontakten var jag också noga med att fråga om det gick bra om 
intervjun bandades. Detta gjorde jag dels för att vill man göra 
ljudbandinspelningar under en intervju krävs intervjupersonens tillstånd (Patel 
och Davidsson, 1997). Men jag gjorde det också för att alla människor vill inte bli 
inspelade på band, de kan känna sig besvärade och hämmade (Trost, 1993). 
Ingen av de tillfrågade hade något emot att jag använde bandspelare. 
Lärarna fick själva bestämma tid och plats för intervjuerna för att de inte skulle 
känna sig pressade av vare sig tid eller rum. Alla intervjuerna genomfördes på 
skolorna i grupprum utom i ett fall där vi var i en tom slöjdsal 
 
Vid intervjutillfället berättade jag ännu en gång varför jag tagit kontakt med just 
den här personen och syftet med min intervju. Jag berättade hur materialet 
skulle presenteras och att deras medverkan skulle behandlas konfidentiellt samt 
att det bara var jag själv som skulle arbeta med intervjumaterialet.  
Efter intervjun fick den intervjuade frågan om han/hon ville ta del av det färdiga 
resultatet (Patel och Davidsson, 1997 s 51 f). 
 
 



Presentation av de intervjuade lärarna 
Eftersom jag lovat lärarna att deras medverkan skulle behandlas konfidentiellt 
är namnen nedan fingerade. I resultatdelen återfinns samma namn. 
 
Anna med inriktning sv/so 1-7, arbetar nu sitt femte år som lärare. Hon 

arbetar som klasslärare på mellanstadiet och som klasslärare 
undervisar hon i alla ämnen . Hon har därför redan från början även 
undervisat i matematik. I hennes utbildning ingick 
matematikundervisning upp till år 3. När hon anställdes som 
klasslärare i en 4-5:a och fick veta att hon skulle undervisa även i 
matematik sa hennes rektor: ”men matten det är ju lätt det är ju bara 
att följa boken”. 

 
Bertil undervisar på högstadiet. Han är folkskollärare i botten och har läst 

kemi, fysik, matematik och pedagogik. Han har arbetat som lärare i 
trettiofem år och alltid undervisat i matematik. De senaste femton 
åren har han mest undervisat i matematik och kemi.  

 
Carl undervisar på högstadiet men har inte lärarutbildning. Han har läst 

mat/nat-programmet på universitetet och har planer på att fortsätta 
arbeta som lärare. Han har sökt till universitetet för att läsa 
pedagogik på distans men inte blivit antagen. Det senaste året har 
han vikarierat på olika skolor och nu har han fått ett terminsvikariat. 

 
Daniel är ma/no-lärare 4-9 som egentligen gick ut för ett år sedan men 

ägnat det här året åt att ta igen en del förlorade tentor, som han själv 
uttrycker det. Han har läst till gymnastik och är behörig i detta för år 
1-7. Sedan höstterminens start är han anställd som matematiklärare 
och idrottslärare på högstadiet. 

 
Evert gick ut som färdig mellanstadielärare för 25 år sedan och har sedan 

dess arbetat som klasslärare inom samma rektorsområde. I hans 
utbildning ingick alla ämnen. 

 
Fredrik är ma/no-lärare 1-7 och gick ut för tre år sedan. Han har sedan dess 

undervisat på mellanstadiet i matematik och no-ämnen. Förutom 
årskurserna på mellanstadiet har han även undervisat i en trea i 
matematik. 

 
Analysens genomförande 
Mitt frågeområde handlar om lärares uppfattningar om miniräknare och Marton 
i Larsson (1986, s 12) beskriver detta som andra ordningens perspektiv. Andra 
ordningens perspektiv handlar om hur någon upplever något, hur något ter sig 
för någon medan första ordningens perspektiv handlar om hur något är, fakta, 
det som kan observeras utifrån. 
Beskriva hur människor uppfattar sin värld kan man enligt Larsson (a.a. s 12 f) 
göra på två sätt. Det ena är att gå till sig själv och tänka igenom hur något ter 



sig, man gör en filosofisk analys. Ett annat sätt är att göra en empirisk 
beskrivning av hur människor uppfattar sin omvärld. Den är empirisk för att den 
är ett försök att analysera och beskriva ett antal människors utsagor i en 
intervjusituation. Detta innebär att vi har valt att beskriva hur något upplevs för 
dessa människor och inte hur det faktiskt är. Denna metod kallas för 
fenomenografisk ansats. Jag har varit inspirerad av den fenomenografiska 
metoden vid analysen av mitt arbete. 
 
Vid analysens genomförande har jag dels tagit stöd av Starrin & Svensson (1994, 
s 125) som säger att analys- och tolkningsarbetet av intervjuerna kan delas in i 
fyra faser med olika syften för varje fas. I den första fasen bekantar man sig med 
datan och skapar ett helhetsintryck. I fas två uppmärksammar man likheter och 
skillnader i utsagorna och i den tredje fasen kategoriseras uppfattningar i 
beskrivningskategorier. För att till slut i den fjärde fasen studera den 
underliggande strukturen i kategorisystemet. Jag har också tagit stöd av 
Larsson (1986, s 20 f) som menar att den kvalitativa analysen syftar till att finna 
kvalitativt skilda kategorier som kan beskriva de funna uppfattningarna. 
Larsson skriver också att för att hitta variationen i uppfattningarna krävs det 
läsning och reflektion och kärnan i analysen är jämförelsen mellan olika svar. 
Man söker efter likheter och skillnader för att till sist finna det karaktäristiska 
för en uppfattning. 
 
Mitt analysarbete började med att de inspelade intervjuerna skrevs ut så 
ordagrant och så nära talspråket som möjligt. Jag försökte få med pauser och 
eventuellt mummel för att vid tolkningen kunna se hur den intervjuade förstått 
frågan och kommit fram till svaret (Starrin & Svensson, 1994 s 124)  
Efter att ha skrivit ut intervjuerna lät jag dem ligga ett par dagar innan jag åter 
tog tag i dem. Precis som Starrin (1991) skriver upplevde jag att det under den 
här perioden pågick en omedveten problemlösning och bearbetning av materialet. 
 
Jag läste sedan intervjuerna i sin helhet ett par gånger och därefter plockade jag 
ut de delar som berörde mitt intresseområde. Larsson (1986, s 37) skriver att 
man kan stryka för de utsagor som är relevanta. Patel och Davidsson (1991) 
föreslår att man skriver ut texten med stort radavstånd så att man kan anteckna 
mellan raderna eller i marginalen. Därefter kan man klippa ut de utsagor, som 
man kan finna på olika ställen i texten, som är relevanta och samla dem på ett 
ställe. Jag valde att stryka för de olika utsagorna med överstrykningspennor av 
olika färg. 
 
Eftersom jag använt mig av en öppen intervju där endast några få frågeområden 
var bestämda från början kunde frågeställningarna i intervjun till viss del skilja 
sig åt. Jag antecknade de likheter och skillnader jag fann i svaren och sökte efter 
kategorier. 
I en kvalitativ analys går man från helhet till del. (Starrin & Svensson, 1994) För 
att hitta likheter och skillnader och för att tolka innebörden av svaren, ställde 
jag frågor till materialet (Starrin, 1991). Frågor av typen ”Vad är det egentligen 
lärarna uttrycker om användningen av miniräknare i 
matematikundervisningen?” 



Metoddiskussion 
Jag valde att använda bandspelare vid mina intervjuer eftersom jag anser det 
vara svårt att till fullo koncentrera mig på intervjupersonen och dennes svar om 
jag ska föra anteckningar under tiden. Trost (1993) menar också att en av 
fördelarna med en bandinspelning är att man efteråt kan lyssna till tonfall och 
ordval. Att man kan skriva ut intervjun och läsa vad som sagts ordagrant.  
Jag kan se en fara med att bara föra anteckningar och det är att redan när 
anteckningarna förs så har man tolkat den intervjuades svar. Att spela in 
intervjun på band har också den fördelen att allt finns sparat till skillnad från 
anteckningar som jag nyss påpekat, som till stor del baseras på vad jag som 
intervjuare anser vara intressant. Att spela in på band kan däremot ha den 
nackdelen att intervjupersonen känner sig pressad men jag har försökt att inte 
sätta mikrofonen mitt framför den intervjuade. Trost (1993) menar också att ett 
problem med bandspelare är att man hela tiden måste kolla att batterierna 
fungerar. Jag lånade utrustning från lärarhögskolan och där följde en adapter så 
jag behövde inte oroa mig för batteristopp. Jag upplevde inte att någon av de 
lärare jag intervjuade hämmades eller upplevde obehag på grund av att jag 
spelade in intervjun. 
 
Alternativet till intervju hade varit att göra en enkät men eftersom jag i detta 
fall var intresserad av hur lärare resonerar och tänker kring ämnet valde jag att 
genomföra intervjuer. Vid en intervju har man möjlighet att förtydliga frågor, 
ställa följdfrågor vid behov och få ett fylligare material att analysera. 
En av de vanligaste nackdelarna med intervjuer jämfört med enkäter är att 
intervjuer är tidskrävande och att antalet tillfrågade blir lågt (Lantz, 1993). 
Själva utskriften och bearbetningen av datan tar mycket tid i anspråk. I mitt fall 
bestod materialet av närmare 25 fullskrivna A4 sidor, Century Schoolbook strl 
12. Trots det skulle jag vilja säga att intervjuerna tillförde så mycket att jag inte 
skulle vilja varit utan dem.  
 
Vid första kontakten med lärarna berättade jag inte själva huvudsyftet med 
undersökningen utan sa bara att den handlade om matematikundervisning. 
Efteråt har jag funderat på om lärarna kanske skulle varit mer fokuserade på 
mitt undersökningsområde om jag angett det redan från början. Jag kunde 
ibland under intervjuerna känna att det var mycket annat som lärarna gärna 
ville ta upp och diskutera men som kanske inte var relevant för mitt 
intresseområde. 
 
Vad jag inte visste från början var att en av dem jag intervjuade inte var 
utbildad lärare. När jag kontaktade skolorna bad jag att få förslag på namn på 
lärare som undervisade i matematik och som kunde tänka sig att delta i min 
undersökning. Vid denna förfrågning utgick jag ifrån att alla var utbildade lärare 
men så var alltså inte fallet. Jag har funderat på om detta har påverkat min 
undersökning på något sätt och om jag borde utesluta denna intervju. Min första 
tanke var att göra detta men till slut bestämde jag mig ändå för att ta med den. 
Mest med tanke på att denna person faktiskt undervisar i matematik och därför 
är dennes tankar och resonemang också viktiga. Men också för att jag inte haft 
som kriterium att den jag intervjuade skulle vara utbildad lärare, även om det 



var det jag tänkte. Något att tänka på alltså när man väljer sina 
intervjupersoner. 
 
 
5. RESULTAT 
I den här delen av examensarbetet redovisas de resultat som framkommit efter 
analys av intervjusvaren. Jag har valt att analysera och redovisa efter mina 
frågeställningar. 
 
Vid kvalitativt inriktade undersökningar väver man ofta samman resultat och 
tolkning (Patel, 1991). Detta har jag gjort genom att först redovisa resultatet av 
min tolkning och sedan, för att belysa de kategorier och det lärarna sagt i 
intervjusituationen, presentera några citat. Citaten är inte några ”bevis” utan 
ska endast ses som illustrationer (a.a.). De flesta citat är försiktigt omskrivna 
från talspråk närmare skriftspråk för att underlätta för läsaren. Sist i detta 
kapitel finns en översikt över de kategorier som jag funnit i min analys. 
 
♦ Hur ser verksamma matematiklärare på användningen av 

miniräknare i sin undervisning? 
 
Allmän acceptans 
När lärarna beskriver hur de ser på användningen av miniräknare i 
undervisningen fann jag en allmän acceptans av miniräknaren. Jag kunde dock 
spåra olika grader av acceptans med olika utgångspunkt. Kategorierna har 
indelats i acceptans med förbehåll och resignerad acceptans.  
 
Acceptans med förbehåll 
I denna kategorin fann jag att vissa lärare accepterat att minräknaren finns men 
också markerat vem som har huvudansvaret. Acceptansen förefaller 
förhållandevis stor så länge det är läraren som bestämmer hur och i vilken 
omfattning miniräknaren ska användas.  
 
Daniel: …i åttan är det ju inte uttryckt i läroboken utan då får man bedöma om 

man ska köra med miniräknare och sen utelämna den någon annan 
gång ……..man får helt enkelt kolla om man tycker det behövs…. 

Carl: … och sen får man kolla på nästa kapitel om man tycker att det behövs… 
Anna: … och ibland säger jag ….nämen den här uppgiften ..ta den som en 

miniräknaruppgift…. 
 
Det är ingen villkorslös acceptans. Den får till exempel inte inkräkta på annat 
som enligt lärarna är lika viktigt eller viktigare att lära sig. Läraren har/tar på 
sig ett stort ansvar.  
 
Daniel: … jag tycker att det är bra att den finns … och att den kommer in i 

skolarbetet … och jag tycker att det är bra att den kommer in på 



mellanstadiet också men den får inte ta överhanden …..det viktiga är 
att eleverna kan ställa upp … så är det inte alltid …. 

Fredrik: … jag tycker att det är bra men … det är viktigt att man har förståelse 
för de fyra räknesätten … har man bara förståelsen så är jag absolut 
inte emot miniräknare …. bara man har ett hum om vad man gör och 
varför ….. 

 
Resignerad acceptans 
I denna kategorin återfinns de som har accepterat att miniräknaren finns men 
på ett resignerat sätt. Här återfinns de som uttrycker att miniräknaren, dess 
existens och användning i skolans matematikundervisning, egentligen inte går 
att ifrågasätta. De uttrycker det i termer som oundvikligt och den går inte att 
stoppa. 
 
Bertil: …miniräknaren går ju inte att stoppa alla har ju en……jag menar så 

duktiga elever som vi hade förr ….som kunde räkna i huvudet får vi ju 
inte …aldrig mer…men det är väl andra kvalitéer som kommer fram 
….får vi hoppas… 
Själva uträkningen ja den är väl inte så viktig längre för jag menar att 
idag finns det bara maskiner överallt….datorer och 
..räknemaskiner…så man kan ju få fram svaret …./…. 
../…Jaa ….jag tror helt enkelt att det är oundvikligt …/. 
../..Man kommer inte ifrån det där med miniräknare det måste alla 
ha…/… 

 
 
♦ Hur arbetar matematiklärare med miniräknare i 

undervisningen? 
 
Planerad strategi 
Lärarna utrycker att de arbetar efter en mer eller mindre planerad strategi. För 
dem som har en planerad strategi är ofta målet med undervisningen en 
avgörande faktor för hur man arbetar med miniräknaren. Det vill säga om målet 
är att behärska uträkningen, algoritmen, eller att kunna lösa problem. 
 
Carl: … första kapitlet i boken var bara repetition av de fyra räknesätten och då 

…jobbade vi helt utan miniräknare….om det däremot är en 
problemuppgift ..liksom…att räkna ut omkretsen då är ju själva 
problemet fokuserat på hur dom ska lösa det här….och inte just testet 
att kunna räkna ut …det är förståelsen mer….. 

 
 En del har som strategi att välja bort miniräknaren så mycket som möjligt 
därför att man anser att andra färdigheter är viktigare.  
 
Fredrik: …jag försöker få dom att räkna i huvudet ..och jag jobbar mycket med 

grundläggande färdigheter …/..det får inte bli en slentriangrej../.. 
 



I båda dessa fall följer man ett läromedel men gör hela tiden medvetna val, det är 
inte läromedlet som styr hur man arbetar utan det gör läraren genom att arbeta 
mot ett särskilt mål.  
 
 

Ingen planerad strategi 
Andra har ingen planerad strategi så tillvida att eleverna tillåts använda 
miniräknaren i princip hur mycket som helst trots att läraren uttrycker att det 
inte är tillfredsställande.  
 
Bertil: …i princip ..skulle dom göra de uträkningar som jag gjorde när jag gick 

iskolan ..det klarar dom inte av idag ..det tar för lång tid …. Dom är 
inte tränade på det ….så numera har de alltid tillgång till miniräknare 

 
Även här kunde det ha varit en planerad strategi om man tillät fri användning 
därför att man anser att minräknaren till exempel är ett utmärkt räknetekniskt, 
metodiskt eller pedagogiskt hjälpmedel. 
Några lärare följer läromedlet och låter detta styra både sättet miniräknaren 
används på och också i vilken omfattning den ska användas. Lärarna har inte 
gett uttryck för att läromedlet skulle vara så bra upplagt eller särskilt utformat 
att det är just därför de arbetar efter det. Det hade i så fall varit en planerad 
strategi. Här har lärarna istället uttryckt att läromedlet följs och när det anger 
att miniräknare ska användas så gör man det utan att egentligen ha funderat så 
mycket. 
 
Carl: … det finns ju vissa avsnitt där dom ska använda miniräknare i det här 

läromedlet och där så gör dom det… 
Anna: …jag har ett läromedel som jag följer och så har det varit ända från början 

..matteläromedlet är mitt hjälpmedel …. är mitt läromedel så att säga 
…det har det varit ända sen jag kom ut …. 

 
 
♦ Vad används miniräknaren till i 

matematikundervisningen? 
 
Svarsleverantör 
Flertalet av lärarna uttryckte att miniräknaren var ett hjälpmedel vid krångliga 
och svåra beräkningar. Miniräknaren används till största delen för att leverera 
ett snabbt och exakt svar. Det vill säga som ett räknetekniskt hjälpmedel 
 
Anna: … dom kanske har kommit på en lösning så man kan se att det går inte 

jämnt upp … med en division till exempel och dom har ställt upp med 
decimaler och allting ..och för att inte behöva börja om från början .. så 
får dom använda miniräknaren … eller man har en multiplikation med 
dubbelsiffrigt och så …då kan man låta dom räkna med 
miniräknaren…   när det kommer till kritan har jag nog mest använt 
den när det varit komplicerade uträkningar 



Fredrik: … det kan va om det är väldigt stora räkneuppgifter … kanske du får i 
uppgift att räkna ut … om en människa är 600 000 sekunder gammal 
…hur många år är det .. det blir ju väldigt krångligt att räkna ut med 
papper och penna och då använder dom miniräknare …. 

 
Den kan också användas som kontroll av den gjorda beräkningen.  
Daniel: … miniräknaren är ju bara ett hjälpmedel….likväl som penna och linjal 

… den är ju till för att kolla uppgiften…/…ibland om det är väldigt 
svåra decimaltal som man jobbar med…… 

Carl: …../..dom lär sig räkna ut och ställa upp och sen…..kunna kontrollera med 
miniräknaren… 

 
Spara tid 
Lärarna i studien uttrycker att miniräknaren används för att spara tid. 
Tidsvinsten används till att hinna fler uppgifter och för att få snyggare i 
böckerna. 
 
Bertil: …man hinner ju mycket mer ….om dom ska sitta där med långa divisioner 

eller multiplikationer …det tar ju för lång tid ….då kanske man bara 
hinner en sån uppgift …istället så kan man ju göra sju åtta nu … 

Carl: … då hinner dom göra fler uppgifter …och då …eftersom dom gör fler….då 
hinner dom lära sig mer…. 

Bertil: …/..nu hinner dom ju med det att få det snyggare i böckerna ….på det 
sättet…../ 

 
Pedagogisk hjälp 
En av lärarna uttryckte också miniräknarens förtjänster som ett metodiskt 
hjälpmedel. Anna beskriver hur hon tillsammans med specialläraren kommit 
fram till att använda miniräknaren som ett hjälpmedel när de insett att gränsen 
för en av hennes elevers matematiska förmåga när det gällde huvudräkning och 
att räkna med papper och penna, var nådd. Här utnyttjas miniräknaren för att 
eleven ska slippa det tunga och ibland omöjliga beräkningsarbetet med 
algoritmer. Detta kan, i sin tur, leda till en ökad motivation för matematik när 
fokus inte längre ligger på räkningen. 
 
Anna: …vi diskuterade mycket .. en speciallärare och jag när vi hade en elev 

där vi till slut förstod att den här eleven kommer inte att komma 
så mycket längre …alltså i sin utveckling i matematiken ..det finns 
en gräns någonstans ..och vi förstod att den gränsen var kanske 
redan nådd .. när det gäller att räkna med papper och penna ..och 
huvudräkning och så …och där kommer miniräknaren in som ett 
hjälpmedel…..den eleven borde gått in på det direkt ……/…så för 
en del tror jag att det är viktigare än andra …det är ju verkligen 
nått positivt …hjälpmedel…/ 

 
 



♦ Hur anser matematiklärare att elevernas 
matematikkunskaper påverkas när miniräknare används i 
undervisningen? 

 
Lärarna uttryckte att elevernas matematikkunskaper påverkades negativt om de 
fick använda miniräknare.  
 
Missad kunskap 
Lärarna uttrycker att eleverna missar vissa grundläggande kunskap när de 
använder miniräknaren. Kunskaper som multiplikationstabellen och att utföra 
en multiplikationsalgoritm. 
 
Bertil: …dom får ingen förståelse …..det är ju allmänbildning att känna till hur 

man gör …när man utför en multiplikation 
Daniel: … dom kan till exempel inte… gångertabellen… 
 
Minskad självtillit 
Lärarna upplever att eleverna tappar tilltron till sig själva när de använder 
miniräknare. De blir osäkra och litar inte längre på sig själva. 
 
Bertil: ...man blir osäker på sig själv …. man sitter där och knappar och det tar 

lite tid och man blir väldigt osäker ..och bristen idag …är att dom inte 
är mer självsäkra på de här enkla grejerna…. 

Daniel: …dom blir osäkra på sig själva helt enkelt …jag tycker att det är bra i och 
för sig att dom får använda miniräknaren …men baksidan är ju att 
dom inte litar på sig själva …. 

 
Ingen eftertanke 
Lärarna ansåg att eleverna tog miniräknarens svar för givet att vara korrekt 
utan att ifrågasätta detta. De förlitar sig på att maskinen helt enkelt levererar 
det rätta svaret utan att tänka efter. Intervjuerna visade att lärarna upplevde 
att risken fanns att eleverna inte visste vad de höll på med.  
 
Daniel: … då dom har miniräknare då har dom ju …ja dom tänker inte efter …så 

mycket …utan dom förlitar sig på den…. 
Fredrik: …det finns en risk att man vet inte vad man håller på med.. 
 



Kategoriernas innehåll: en översikt 
 
 
 Allmän acceptans 
Hur ser verksamma 
matematiklärare på 
användningen av 
miniräknare i sin 
undervisning? 

Acceptans med 
förbehåll 
Läraren bestämmer när, 
hur och i vilken omfattning 
miniräknaren används samt 
att det är 
andra saker som är viktiga. 

Resignerad acceptans 
Lärarna uttrycker att dess 
existens är oundviklig och 
att den går inte att stoppa. 

 
 
 
Hur arbetar 
matematiklärare med 
miniräknare i 
undervisningen? 

Planerad strategi 
Det är målet med under-
visningen som styr hur man 
arbetar. Vissa  
använder den så lite som 
möjligt 

Ingen planerad 
strategi 
Läromedlet styr. I vissa fall 
är total  
användning tillåten. 

 
 
 
Vad används 
miniräknaren 
till i matematik-
undervisningen? 

Svars-leverantör 
Den används vid 
komplicerade 
uträkningar och som 
kontroll. 

Spara tid 
För att hinna fler 
uppgifter och för att 
få snyggare 
uträkningar i 
böckerna 

Pedagogisk 
hjälp 
Som ett metodiskt 
hjälpmedel 

 
 
 
Hur anser 
matematiklärare 
att elevernas 
matematikkunsk
aper påverkas 
när miniräknare 
används i 
undervisningen? 

Minskad 
självtillit 
Eleverna blir osäkra 
och litar inte längre 
på sig själva. 

Missad kunskap 
De saknar vissa 
grundläggande 
färdigheter som 
multiplikations-
tabellen och att 
utföra en 
multiplikation. 

Ingen eftertanke 
De förlitar sig på 
maskinen utan att 
tänka efter och vet 
kanske inte alltid 
vad de håller på 
med. 

 
 
 



6. DISKUSSION 
 
I denna del av examensarbetet för jag en diskussion utifrån mina resultat och 
den litteratur jag tagit del av.  
 
• Hur ser verksamma matematiklärare på användningen av 

miniräknare i sin undervisning? 
 
I ”Matematikdidaktik för grundskollärare” (Kling, 1997) kan man läsa att många 
lärare anser att miniräknaren inte hör hemma på grundskolan och att de ser 
miniräknaren som ett hot mot algoritmräkningen i skolan. Magne i Gran (1998) 
skriver att trots att internationella försök med miniräknare visar att eleverna 
förstår matematik bättre om de använder miniräknare och att byta ut 
räkneuppställningar mot miniräknare leder till positiva kunskapseffekter så är 
tveksamheten stor bland lärare. Han beskriver också lärarnas oro inför bristande 
kunskaper i algoritmräkning. En vanlig kommentar är ”Hur ska mina elever 
klara sig på en öde ö, om de inte kan algoritmerna?” Magne menar också att 
många lärare, framförallt de som undervisar i de lägre årskurserna, anser att det 
är skolans uppgift att träna eleverna att automatiskt utföra räkneoperationer i 
de fyra räknesätten med papper och penna. 
I min studie har ingen av lärarna direkt uttryckt att miniräknaren inte hör 
hemma där men däremot kan man utläsa att de nog trots allt ser den som ett 
hot. Lärarna uttrycker bland annat att den inte får ta överhanden och inte 
inkräkta på de grundläggande färdigheterna. De har accepterat miniräknaren 
men flera av dem gör det med vissa reservationer. 
 
• Hur arbetar matematiklärare med miniräknare i 

undervisningen? 
 
Min studie visar att en del av lärarna inte har någon planerad, medveten 
strategi för hur de ska arbeta med miniräknaren i sin undervisning. Istället är 
det läromedlet som styr. Här finns en tydlig parallell till Perssons artikel ”Vad 
tänker lärare om miniräknare?” (Nämnaren 1995 årg 22 nr 4). Han skriver: ”Det 
är fortfarande – 1995 ganska sällsynt att miniräknare utnyttjas som 
beräkningshjälpmedel. När det görs är det oftast läroboken som ger anvisning om 
detta och då nästan uteslutande på högstadiet” (a.a. s 14). 
Han anser också att det är traditionens makt som styr vad man gör på 
matematiklektionerna. Som jag tidigare skrivit så menar han att många lärare 
jobbar efter mottot ”Vi gör som vi alltid gjort”. Persson saknar tydliga 
skrivningar och anvisningar om användning av miniräknare och datorer och 
avsaknaden av detta har gjort att också läroboksförfattarna är otydliga anser 
han. Magne i Gran (1998) anser att det största problemet ligger i att läromedlen 
för lägre årskurser inte passar en matematikinlärning utan räkneuppställningar. 
Han skriver vidare att läromedlen för högre årskurser inte är så mycket bättre, 
de utnyttjar inte de elektroniska hjälpmedlen särskilt effektivt. Det bör vara så, 
fortsätter han, att nya läromedel konstrueras för en skolmatematik, som till 
största delen utnyttjar elektroniska räknehjälpmedel. 



Jag tror inte att läromedlet styr lärarens egen syn på inlärning, undervisning och 
arbetssätt, men att göra ett eget arbetsmaterial är mycket tidskrävande och det 
finns knappast tidsutrymme över för detta idag. I några av projekten, till 
exempel RIMM, arbetade lärarna med ett material som var framtaget särskilt för 
detta projekt. Även om man skulle hitta ett läromedel som man anser är bra, så 
tror jag inte att det alltid är så lätt att byta. Det är säkert många faktorer som 
spelar in och en av dem är till exempel skolornas ekonomi. Den är ofta rätt 
ansträngd redan från början och det finns kanske andra saker som har större 
prioritet. 
 
Min studie visar också att det inte alltid är läromedlet som styr utan att lärarna 
arbetar efter en planerad strategi där det är saker som till exempel 
undervisningens mål som styr hur man arbetar med miniräknaren. 
 
• Vad används miniräknaren till i 

matematikundervisningen? 
 
Av intervjuerna kan man se att som ett räknetekniskt hjälpmedel har 
miniräknaren sin givna plats. Snabbt levererar den ett svar på uträkningar som 
annars tagit lång tid att utföra. Min undersökning bekräftar det Hedrén i 
Grevholm (2001) pekar på. Han menar att miniräknaren kan användas som en 
hjälp vid beräkningar av långa och komplicerade uträkningar. Ett 
räknehjälpmedel. Han skriver att eftersom det knappast finns några vuxna som 
utför komplicerade uträkningar med papper och penna idag, om de har en 
miniräknare tillgänglig så ser han ingen anledning till att eleverna ska göra 
sådana beräkningar utan miniräknare. 
 
Intervjuerna visar att miniräknaren kan användas för att kontrollera den 
uträkning man gjort och det svar man kommit fram till. Detta bekräftas av 
Hedrén (a.a.) och han menar att miniräknaren kan användas som kontroll 
likaväl som man tittar i facit och ser efter om man gjort rätt. 
Lärarna uttrycker också att miniräknaren är bra för att den sparar tid. Kling 
(1997) anser att den tid man sparar när miniräknaren används istället kan 
ägnas åt reflektion och att studera logiska samband. Den kan också användas för 
att dra slutsatser, göra skriftliga förklaringar och rimlighetsbedömningar. Detta 
framhölls ej av lärarna i min studie, de uppgav istället att tidsvinsten användes 
för att göra fler uppgifter eller att få prydligare uppställningar i böckerna  
 
En av lärarna i min studie upplevde minräknaren som ett pedagogiskt 
hjälpmedel då en av hennes elever hade problem med algoritmräkningen. Detta 
bekräftas av Sandahl & Unenge (1990). De anser att det är elever som har svårt 
för algoritmer som har störst nytta av miniräknaren eftersom de oftast får lägga 
ner så gott som all tid på algoritmträning och därför blir det sällan tid över för 
att hinna träna på andra delar av matematiken. De skriver vidare att 
problemlösning ansetts svårt av dessa elever eftersom de inte hunnit träna på att 
tolka språk eller text. Elever som har problem med algoritmer och som lärt sig 
att se miniräknaren som ett hjälpmedel kan bli motiverade att arbeta med 
benämnda uppgifter (a.a.). 



• Hur anser matematiklärare att elevernas 
matematikkunskaper påverkas när miniräknare används i 
undervisningen 

 
Även om både nationell och internationell forskning visar att eleverna påverkas 
positivt när de får använda miniräknare, se ALM-projektet, RIMM och CAN, så 
visar min undersökning att lärarna anser att elevernas kunskaper påverkas 
negativt när de använder miniräknare. Här finns alltså ett glapp mellan 
forskning och praktik. 
 
I ”Matematikdidaktik för grundskollärare”(Kling, 1997) har författarna 
sammanställt några av de argument som framförs mot användning av 
miniräknare i skolan: 

 
• Den numeriska färdigheten (med papper och penna) försämras. 
• Eleverna slutar räkna i huvudet – slår allt på räknaren. 
• Eleverna kan pröva sig fram tills de får ett svar som verkar troligt – 

i värsta fall det som står i facit. 
• Eleven behöver inte tänka då de använder räknaren. 
• Det är nödvändigt för alla att först lära sig räkna med papper och 

penna, innan de kan ta till räknaren. (a.a. s.61) 
 
Min studie visar att lärarnas uppfattningar om och erfarenheter av 
miniräknaren mycket väl stämmer med dessa argument. Här finns också en 
tydlig koppling till lärarstudenternas upplevelse och förhållande till 
miniräknaren som Sandahl (1997) beskriver i sin avhandling. 
 
Man kanske bör ta i beaktande att de lärare som deltagit i studierna kring 
miniräknare förmodligen redan från början varit positivt inställda till att 
använda den och att förutsättningarna kanske är annorlunda för andra lärare. I 
studierna har till exempel lärarna fått hjälp och stöd under projektets gång och i 
vissa fall har särskilt arbetsmaterial använts. Jag skulle ändå vilja peka på det 
faktum att lärarna i bland annat ALM-studien (Sandahl & Unenge, 1990) är 
eniga om att eleverna använde miniräknaren med förstånd, men säger samtidigt 
att det troligtvis finns en stor skillnad mellan dem som fått använda den från 
första början och dem som först under senare år fått tillgång till den. Är det så, 
att för att miniräknaren inte ska användas för att man ska slippa anstränga 
tankeverksamheten utan istället så, att gränserna för vad man kan åstadkomma 
vidgas så måste man använda miniräknaren redan från början. 
 
Slutkommentar 
Matematik har i alla tider ansetts vara ett väldigt viktigt ämne. I Skolverkets 
rapport (1995 nr 119) redovisas elevernas attityder till åtta olika ämnen bland 
annat matematik. Matematik är det ämne som de flesta elever tycker är det 
viktigaste av alla ämnen. Det är däremot det ämne som är näst minst roligt. Den 
klassrumsstudie av miniräknaren som Forsberg (1992)(Nämnaren Tema; 



Matematik ett kommunikationsämne, 1996) genomfört visar att elevernas 
intresse för matematik ökade när de hade tillgång till miniräknare.  
 
I början av arbetet pekade jag på en del av den problematik som är förknippad 
med användningen av miniräknare. Lärarstudenter uppger att den bidragit till 
att ”de inte kunde räkna” och att de upplevde att de var slavar under den. 
Lärarna i min studie uttrycker liknande upplevelser. Mot detta står 
forskningsstudier som entydigt visar att en regelbunden användning av 
miniräknare inte innebär att eleverna har sämre kunskaper i vare sig 
huvudräkning eller med papper och penna. Lärarna i studierna är dessutom 
eniga om att eleverna använder minräknaren med förstånd. Här finns alltså en 
stor skillnad mellan forskning och praktik. Jag drar den slutsatsen att 
forskningen inte nämnvärt påverkat matematikundervisningen.  
 
Det finns säkert flera olika förklaringar varför det ser ut som det gör i vår 
matematikundervisning och Magne (1994) och Persson (1995) framhåller 
skoltraditionen som en av de tänkbara faktorerna. Sandahl & Unenge (1990) 
menar att rutinfärdigheter, som algoritmräkning, upptagit en stor del av 
matematikundervisningen. Forskningsstudier; Sandahl & Unenge (1990) och 
Sandahl (1997) visar att lärarollen förändras när man arbetar med miniräknare. 
Detta osäkerhetsmoment kan också vara en bidragande orsak till att man 
fortsätter att undervisa som man gjort tidigare. Kanske är det så att motståndet 
mot att införa miniräknaren i skolan handlar om rädslan att förlora tidigare av 
tradition kända kunskaper. 
 
Med anledning av att lärarna i forskningsstudierna Sandahl & Unenge (1990) 
och Forsberg (1992) tyckte sig se att skillnaden mellan ”bästa” och ”sämsta” elev 
inte längre var lika tydlig tycker jag att det finns anledning att fundera över och 
diskutera vad det innebär att vara ”bra” i matematik. 
 
Skolan och lärarna har ett uppdrag att följa, uttryckt i läroplan och kursplan.  
Kursplanen i matematik uttrycker att den nya teknologin vi har tillgång till 
”ställer nya krav på matematikkunskaper. Det är skolans uppgift att lägga 
grunden till sådana kunskaper” (kursplanen i matematik s 51). Sandahl & 
Unenge (1990) pekar på att införandet av miniräknare kräver förändringar i 
både innehåll och metodik. Man kan inte, skriver de, utan vidare bara föra in den 
som ett räknetekniskt och metodiskt hjälpmedel. 
Det finns, anser jag, all anledning att fundera över hur vi ska räkna i skolan. 
Debatten borde kanske därför handla om vilka kunskaper och färdigheter våra 
elever egentligen behöver idag och imorgon när vi har tillgång till elektroniska 
beräkningshjälpmedel. 
 
 

7. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
♦ Vilka erfarenheter har lärare av miniräknaren som metodiskt hjälpmedel? 
♦ Vilka kunskaper och färdigheter är viktiga för eleverna, när många 

beräkningar kan göras med miniräknare och dator? 
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Bilaga 1 
INTERVJUGUIDE 
 
Avsikten med intervjuerna var att få ett underlag för att kunna beskriva lärares 
syn på användningen av miniräknare i skolmatematiken. För att komma in på 
deras uppfattningar användes följande huvudfrågor. Följdfrågor formulerades 
när behov uppstod och dessa varierade från intervju till intervju och redovisas 
därmed inte här. 
 
• Hur ser du på användningen av miniräknare i matematikundervisningen? 
 
• Hur arbetar du med miniräknare i din undervisning? 
 
• Hur anser du att användningen av miniräknare påverkar elevernas 

matematikkunskaper?  
 



Bilaga 2 
FÖRKORTNINGAR 
 
ALM-projektet : Alternativ Lärogång i Matematik 
 
ARK-projektet: Analys av Räknedosans Konsekvenser 
 
CAN: Calculater Aware Number 
 
IAB: Icke-Algoritmiska Basfärdigheter 
 
RIMM: Räknedosan i Mellanstadiets Matematikundervisning 
 
 
 
 


