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Vårt syfte med denna studie är att utreda på vilket sätt eleverna i skolår 4 använder miniräknaren som 

hjälpmedel i matematikundervisningen. Vi vill undersöka elevernas uppfattning om när de använder 

miniräknare, men vi vill också belysa hur de undervisande lärarna använder miniräknaren.  

Undersökningen utgår från intentioner i skolans läroplan och kursplan i matematik. 

Vi väljer att intervjua elever och lärare om hur de använder miniräknaren i klassrummet. Eleverna får 

visa hur de använder miniräknaren genom att utföra ett test i matematik, med miniräknaren som 

hjälpmedel.  

Undersökningen visar på osäkerhet bland de utfrågade lärarna. De anser att miniräknaren ska finnas med 

i matematikundervisningen, men de upplever att det är matematikmaterielen som styr vad miniräknaren 

används till och när den används. Eleverna vi intervjuade och observerade i skolår 4 har kunskap om 

miniräknaren när det är addition som tillämpas. I övriga räknesätt finns osäkerhet hur miniräknaren ska 

användas.  
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1. Inledning 
Skolans styrdokument menar att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga 

att använda miniräknaren i matematikundervisningen. Målet är att de ska bli 

förtrogna med hur miniräknaren används och kunna göra beräkningar med hjälp av 

den, eftersom vi går mot ett alltmer teknologiskt samhälle. Elever i dag är i högsta 

grad bekanta med tekniska apparater, t.ex. mobiltelefoner och datorer. Vi antar att 

vuxna inte har tagit till sig den moderna tekniken i samma höga grad som elever har. 

Under våra praktikperioder i skolan har vi upplevt att miniräknaren används i 

mycket begränsad omfattning. Vi har därför blivit nyfikna på att få klarhet i vad det 

beror på. Beror det på att lärarna anser att eleverna inte bör använda miniräknare, 

eller att det inte finns miniräknare till förfogande på skolan eller att läromedlet som 

används inte uppmuntrar till användande av miniräknare?  Förklaringen kan vara en 

kombination av flera orsaker.  

När eleverna kommer till skolår 5 gör de nationella ämnesprov i matematik. I ett 

moment på proven krävs det att eleverna kan handha en miniräknare. Detta visar, 

anser vi, att lärare måste lära sina elever hur de ska arbeta med miniräknaren i 

matematiska sammanhang. Eftersom de nationella proven ska kontrollera att 

eleverna har nått upp till de mål som finns i kursplaner och läroplaner, bör elever i de 

tidiga åldrarna använda miniräknaren som en naturlig del i 

matematikundervisningen. 

 

2. Syfte 
Syftet med arbetet är att utreda på vilket sätt elever i skolår 4 använder miniräknare 

som hjälpmedel i matematikundervisningen. Vi vill undersöka elevernas uppfattning 

om när de använder miniräknare, men vi vill också belysa de undervisande lärarnas 

inställning till elevernas användning av miniräknare. Frågorna studeras med 

utgångspunkt från intentionerna i skolans läroplan och kursplan.  

 

• Vid vilka tillfällen i skolan upplever lärarna att eleverna använder miniräknare? 

• På vilket sätt anser lärare att eleverna bör använda miniräknare i skolans tidigare år? 

• Vid vilka tillfällen uppfattar elever i skolår 4 att de använder miniräknare? 
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• Vilken förmåga att utföra beräkningar med hjälp av miniräknaren har eleverna? Kan 

de använda de fyra räknesätten på miniräknaren och känner de till knapparna ”on” 

och ”clear”? 

 
3. Bakgrund 
För att få en bild av miniräknarens framsteg i skolan gör vi en sammanfattning av 

hur den introducerades i svensk matematikundervisning. Därefter granskas 

miniräknarens roll i läroplaner, kursplaner, nationella prov och diagnoser. Slutligen 

presenteras några forsknings- och utvecklingsprojekt beträffande miniräknaren, samt 

en kort redogörelse för miniräknarens tillämpningsområden i skolans 

matematikundervisning. 

 

3.1. Historiskt perspektiv 

I skolans matematikundervisning har hjälpmedel av olika slag skiftat under årens 

lopp. Abakusramen (kulramen) har under lång tid varit ett hjälpmedel i matematik 

för elever i skolans första år. Abakusramen uppfanns av kineserna 200-500 år f. Kr. 

och används fortfarande på banker och kontor i delar av Asien 

(http://susning.nu/Abakus, 2006-02-27).   

Räknestickan är ett annat matematiskt räkneverktyg som använts sedan William 

Ougthred skapade den första på 1600-talet. Räknestickan bygger på de 

logaritmtabeller som uppfanns och publicerades av John Napier 1614. Räknestickan 

nyttjades framförallt av ingenjörer. I skolans högstadium och på gymnasiet användes 

den under 1900-talet fram till mitten på 70-talet då miniräknaren började bli alltmer 

vanlig (http://biphome.spray.se/billmail/raknestickan.htm, 2006-02-27).  

Miniräknaren har använts i skolans matematikundervisning från mitten av 1970-

talet. Den var ett billigt och enkelt matematiskt hjälpmedel som blev allt vanligare i 

samhället och elever på gymnasieskolans naturvetenskapliga och tekniska linjer (N- 

och T- linjerna) började använda miniräknaren istället för räknestickan på 

matematiklektionerna. Lärarna var skeptiska till hur mycket de skulle få användas 

och vände sig till Skolöverstyrelsen, som ansåg att lärarna själva fick avgöra om 

miniräknaren skulle användas på lektioner och prov. Skolöverstyrelsen insåg att 

miniräknaren skulle komma att förändra matematikundervisningen och 1976 

tillsattes en arbetsgrupp som fick i uppdrag att analysera konsekvenserna av 

miniräknaren i undervisningen. Gruppen kallades ARK- gruppen, Analys av 
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räknedosornas konsekvenser.  Läsåret 1977/78 godkände Skolöverstyrelsen 

miniräknaren som hjälpmedel på centrala prov. På högstadiet och framför allt på 

mellanstadiet menade ARK- gruppen att lärare måste vara mer försiktiga med att 

införa miniräknare (Björk och Brolin, 1984). 

När miniräknaren började användas mer allmänt på gymnasiet, var lärare på 

högstadiet och särskilt lärare på mellanstadiet, fortfarande tveksamma till att 

miniräknaren skulle användas som ett hjälpmedel i matematikundervisningen. Av 

tradition är en av matematikundervisningens största uppgifter att lära eleverna 

grundläggande färdigheter i aritmetik och lärarna oroades av att elevernas 

taluppfattning och huvudräkningsförmåga skulle försämras (Björk och Brolin, 1984). 

Idag använder de flesta elever miniräknare och datorer på sin fritid och ändå är 

misstron till allmänt användande av miniräknare på grundskolan stor.  
Det är hög tid att vi beaktar de matematikkunskaper som kommer att bli 

viktiga i ett framtida samhälle. Rutinräkningar utförs med maskiner, medan 

förståelse och känsla för tal, huvud- och överslagsräkning är viktiga 

kunskaper och färdigheter, som människan själv måste äga. Detta måste få 

konsekvenser för den elementära undervisningen i matematik ... (Hedrén, 

1995, sid. 1). 

Många lärare anser, nu som förr att eleverna bör lära sig räkna med papper och 

penna. Lärarnas osäkerhet gentemot miniräknare speglas i de läromedel som finns 

(Persson, 1995).  

 

3.2. Skolans styrdokument 

Skolans styrdokument visar hur miniräknarens betydelse både i skolan och i 

vardagen ökat genom åren. För att följa utvecklingen redovisas intentioner och mål i 

Lgr80, Lpo94 samt kursplanen för matematik 2000.  

 

3.2.1. Lgr 80 och Lpo 94 

Räknefärdigheter med miniräknare är ett viktigt mål i den nuvarande kursplanen för 

matematik (Skolverket, 2000). 

När Lgr80 genomfördes i den svenska grundskolan användes miniräknare allmänt 

inom matematikundervisningen. Trots det nämndes miniräknaren mycket lite i den 

nya läroplanen (Forsberg, 1992). I målbeskrivningen sägs att eleverna skall förvärva 

säkerhet i numerisk räkning med och utan hjälpmedel. Med detta avses att eleven ska 

få säkerhet i huvudräkning, överslagsräkning, algoritmräkning och räkning med 
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miniräknare (Johansson, 1984). Samtidigt påpekas med tydlighet att 

matematikundervisningen i grundskolan ska bygga på förståelse och anpassas till 

vardagslivet.  Miniräknaren ska användas i begränsad omfattning. Det får inte 

utesluta andra färdigheter utan ska vara ett komplement för eleverna i aritmetik.  
Undervisningen i aritmetik skall utgå från och förankras i vardagsnära 

problem och för eleverna konkreta situationer. För att kunna lösa vardagliga 

matematiska problem måste eleverna bl.a. ha väl inövade färdigheter i olika 

räknesätt.... Praktisk tillämpning av de fyra räknesätten med och utan 

hjälpmedel ägnas stort utrymme, t.ex. i samband med löner, kostnader, 

jämförpris och liknande (Läroplan för grundskolan, Lgr80, sid. 100f). 

I Lgr80 föreslogs också att miniräknare ska användas vid beräkning av t.ex. ränta 

och befolkningsökning. På standard provet i nian fick miniräknaren användas under 

restriktioner.  Proven var indelade i fyra delar och det var i problemlösningsdelen 

miniräknaren fick användas (Att räkna, 1982, Kommentarmaterial). Elever på 

lågstadiet omfattades inte av att lära sig miniräknaren (Läroplan för grundskolan, 

Lgr80).  

I den senaste läroplanen, Lpo94, betonas att skolan skall främja elevens 

nyfikenhet och lust att lära. Eleven skall utveckla tillit till sin egen förmåga och 

skolan ska ansvara ”för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar 

grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet” (Lpo94, 

sid. 12). Enligt läroplanen är det en nödvändighet för varje individ och en grund för 

fortsatt utbildning. 

I kursplanen för matematik (2000) framhålls miniräknaren som ett viktigt 

hjälpmedel. I mål att sträva mot påpekas det att eleven ska utveckla sitt eget sätt att 

lära och tillägna sig goda kunskaper som beredskap för livet efter skolan. Ett 

strävansmål är att eleven utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och 

datorns möjligheter och i mål att uppnå påpekas det att eleverna ska behärska 

grundläggande matematiskt tänkande samt kunna använda sig av det i vardagen. 

Eftersom kunskap inte är ett entydigt begrepp måste skolan arbeta för att ge utrymme 

för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande som gör de olika formerna till en 

enhet. Enligt kursplanen i matematik ska alla elever kunna utföra beräkningar med 

miniräknare senast i skolår 5. 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret: 

– kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga 

räknemetoder och med miniräknare (Kursplan 2000, sid. 28). 
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Problemlösning är ett huvudmoment i matematikämnet både i Lgr80 och i Kursplan 

2000. Båda kursplanerna betonar värdet av att eleven får utveckla sin förmåga att 

lösa problem med anknytning till sin vardag och närmiljö, genom att använda 

matematiska begrepp och metoder. 
Det grundläggande målet för ämnet matematik är att alla elever skall förvärva 

god förmåga att lösa sådana problem av matematisk natur som man möter i 

hem och samhälle. (Lgr80, sid. 99) 

Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som 

behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta 

problem i elevens närmiljö (Kursplan i matematik 2000, sid. 28) 

Björn Forsberg (1992) anser, att det är med miniräknarens hjälp eleverna har 

möjlighet att nå upp till de mål i läroplanen som handlar om förmågan att lösa 

vardagsproblem. Eleverna kan koncentrera sig på problemlösningen och slippa köra 

fast på uträkningar. 

 

3.2.2. Nationella diagnoser och prov 

Det nationella provsystemet för grundskolan består av diagnostiska material i 

svenska och matematik för skolår 2 samt ämnesprov i svenska, engelska och 

matematik för skolår 5 och 9. (Diagnostiskt material i svenska, engelska och 

matematik finns även för skolår 7). 

Det diagnostiska materialet och ämnesproven ska stödja lärarens värdering av 

enskilda elevers kunskaper, samt hjälpa läraren att bedöma om eleven har nått upp 

till de mål som finns uppställda i kursplanen. Läroplanens syn på kunskap, samt 

kursplanen i matematik ska sätta sin prägel på diagnoser och ämnesprov. Proven i 

skolår 5 är inte obligatoriska (http://www.skolverket.se/sb/d/261, 2006-05-25). 

På uppdrag av Skolverket utarbetar PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i 

Stockholm det nationella provmaterialet för grundskolan. Provmaterialet består av 

enskilda uppgifter och gruppuppgifter som besvaras skriftligt och/eller muntligt. 

Uppgifterna är konstruerade så att eleven får möjlighet att visa olika kvaliteter av sin 

förmåga i matematik (http://www1.lhs.se/prim/forskning/forskning.html, 2006-03-

01). 

Syftet med det diagnostiska materialet för skolår 2 är att hjälpa lärarna att hitta 

elevernas svårigheter och skapa underlag för nödvändiga åtgärder. Diagnoserna visar 

vad eleverna klarar av att lösa på egen hand och vad de utför med hjälp av sina lärare 

eller kamrater. Förmåga att använda miniräknare prövas i två delmoment. Det 
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individuella momentet har som mål att pröva elevens förmåga att översätta texten i 

uppgifterna till ”matematikspråk”.  Förmågan att välja rätt räknesätt är en 

nödvändighet om eleven ska klara av att lösa uppgifterna på miniräknaren. Det andra 

momentet är en gruppuppgift (Diagnostiskt material för skolår 2, Lärarhögskolan i 

Stockholm, PRIM-gruppen, 2004).  

Syftet med ämnesprovet i matematik för skolår 5 är att stödja läraren i 

bedömningen om eleven har nått upp till de mål för skolår 5 som finns i kursplanen 

för matematik. Resultat på ett nationellt prov är en del av den bedömning som läraren 

gör. I ett moment på provet testas förmågan att använda miniräknare i kombination 

med förståelsen av de fyra räknesätten. Eleverna uppmärksammas på att 

miniräknaren är ett hjälpmedel och att skriftlig dokumentation av uppgiften är 

nödvändig, ”Anteckna de beräkningar du gör med miniräknaren” (Ämnesprov i 

matematik, Skolår 5, 2005-2006, sid. 1). Ämnesprov i matematik för skolår 5, 2005-

2006 bifogas (se bil. 1). 

 

3.2.3. Konstruktivism  

Den filosofi för lärande i matematik och naturvetenskapliga ämnen som mycket av 

dagens matematikdidaktiska forskning stödjer sig på, kallas konstruktivism. 

Konstruktivismen gör gällande att lärande är en aktiv process där eleven själv måste 

konstruera sin kunskap och inte tar emot kunskap passivt. Konstruktivismen ser 

matematik som något som skapas i ett kulturellt sammanhang. Genom mänsklig 

kommunikation om sammanhang och begrepp skapas ny kunskap och lärandet består 

av att kunskapen utvecklas. Konstruktivismens teorier har påverkat våra nationella 

läroplaner (Hedrén, 1995). 

Rolf Hedrén (1995) anser enligt en konstruktivistisk syn på matematik, att den 

traditionella algoritmträning som sker i skolan bör ersättas av uträkningsmetoder 

eleven själv skapar och får bättre förståelse för. Han påpekar också att ”drillen” av 

algoritmer kan vara en bidragande orsak till att elevernas intresse för matematik 

minskar på mellanstadiet. Att eleven skapar egna metoder för skriftlig uträkning eller 

använder miniräknare kan få motivationen i matematik att öka. Matematiken 

behöver ha vardagsanknytning för att ge bestående kunskaper. I samhället har den 

tekniska utvecklingen gått framåt med stora steg under de senaste 20 åren. Detta ger 

miniräknaren en given plats i matematiken. Inom handel, kontor och bankväsende är 
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det viktigt att praktiskt kunna handha tekniska apparater, såsom miniräknare och 

datorer. 

För att barnen ska vara rustade för matematiken i vuxenlivet behöver de skaffa sig 

kunskaper inom matematikområdet. Kunskaperna kan de exempelvis få genom att 

arbeta med vardagsproblem och problemlösning. Barnen ges då tankeinstrument som 

gör att de vill undersöka och upptäcka mer. För att betingelserna ska kunna verka 

krävs ett samspel mellan elever och lärare som båda måste vara aktiva. Det krävs 

också att fantasi, upptäckarglädje och engagemang finns. Alla barn vill känna att 

”jag kan”, men alla är inte lika snabbtänkta eller fingerfärdiga och det kan skapa 

problem. Miniräknaren kan få sin plats inom matematiken. (Skolverkets rapport 221, 

Lusten att lära, 2002) 

I rapporten undersöker forskare vad som gör att barn lär sig ny kunskap och deras 

definition på begreppet lust att lära formuleras: 
 ... den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga 

att på egen hand och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap. 

(Skolverkets rapport nr 221, Lusten att lära, , sid. 9) 

Alla elever är inte lika och behöver olika lång tid att lösa uppgifter på. Tekniska 

hjälpmedel underlättar för alla och elever som av olika anledningar inte kan få känna 

känslan av att ”jag har lyckats” kanske kan bli hjälpta av miniräknaren. Det är 

förståelsen av problemet i matematiken som är det viktiga, inte om eleven är snabb 

på huvudräkning eller kan algoritmer (Skolverkets rapport 221, Lusten att lära, 

2002).  

 

3.3. Forskning och utveckling  

Forskning beträffande miniräknaren i skolans matematikundervisning, förekom på 

1970- och 1980-talet i Sverige och flera andra länder (Hedrén, 1984). Svenska 

forskare bedrev olika forskningsprojekt inom ARK-projektet. I USA forskades 

årligen angående användning av miniräknare i skolan inom Calculator Information 

Centers. I Tyskland bedrevs TIM–projketet (Taschenrechner im 

Mathematikunterricht) och i Storbritannien startades Calculator Aware Number -

projektet. Miniräknaren spåddes revolutionera matematikundervisningen och ingen 

kunde förutsäga vilka konsekvenser den skulle få för elevernas förmåga att utveckla 

sin matematiska förmåga. Idag bedrivs inte studier om miniräknaren och hur elever 
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och lärare arbetar med den i skolan i samma omfattning, därför redovisas några 

tidigare forskningsprojekt. 

 

3.3.1. ARK- projektet 

ARK- projektet (Analys av räknedosans konsekvenser) var ett matematikmetodiskt 

paraplyprojekt där flera delprojekt för olika stadier på grundskolan och gymnasiet 

utgjorde delar (Björk och Brolin, 1984). I ARK- projektets fas 1, studerades 

mellanstadieklasser som arbetat med miniräknare. I projektet undersöktes elevernas 

bedömning av tals storleksordning, överslagsräkning och val av räkneoperation. I 

IAB-projektet (Icke-algoritmiska färdigheter), som var ett projekt inom ARK-

projektet, utarbetades och prövades ett instrument som mäter 

problemlösningsförmåga.  Ett annat projekt i den här fasen kallades RIMM - 

projektet (Räknedosan I Mellanstadiets Matematikundervisning). 

Det första ARK- projektets syfte var att stimulera lärare och elever till mer 

vardagsanknuten matematik. När projektet utvärderades fastställdes att miniräknaren 

gynnade både svaga och högpresterande elever. De svaga kunde lösa uppgifter och 

komma fram till rätt svar, de duktiga eleverna räknade uppgifter som var avsedda för 

högre årskurser. (Broman, 1984) 

I ARK- projektets fas 2 pågick studier på alla stadier utom lågstadiet. På 

högstadiet arbetades med ”Laborativ matematik i allmän kurs”, där många förslag till 

laborationer utarbetats. Syftet med arbetssättet var att eleverna skulle uppfatta 

matematik som mer meningsfull om de fick använda uppgifter hämtade ur deras 

egen verklighet. På gymnasiet framställdes material som innehöll förslag metodiska 

förändringar för N- och T- linjernas matematik. 

I ARK- projektets fas 3 ingick NUMA - projektet (Numerisk matematik med 

tillämpningar) där elever och lärare utprovade nytt material för N- och T- linjernas 

matematikkurser på gymnasiet. Kursmaterialet har publicerats i Nämnaren (NCM-

rapport 2001:3, Svårt att lära – lätt att undervisa?). 

ARK- projektet drevs som ett utvecklingsarbete där lärare och elever i skolans 

dagliga verksamhet engagerades. 

 

3.3.2. RIMM- projektet 

RIMM- projektet (Räknedosan I Mellanstadiets Matematikundervisning) under 

ledning av Rolf Hedrén, var ett delprojekt inom ARK- projektet. Det pågick från 
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1979-1982 och skulle undersöka vilka konsekvenser användandet av miniräknaren 

hade på mellanstadiet. Elever som deltog i projektet, fick använda miniräknare i 

matematikundervisningen under 3 år. Ett särskilt material utarbetades för 

undersökningen. Materialet var ett komplement till den ordinarie läroboken i 

matematik och innehöll övningar och uppgifter som skrevs så att miniräknaren blev 

naturligt hjälpmedel. Syftet med projektet var att undersöka om användandet av 

miniräknaren påverkade elevernas huvudräkningsförmåga, förmåga att räkna med 

papper och penna, problemlösningsförmåga samt undersöka om elevernas 

motivation och intresse för matematik förändrades. 

I årskurs 4 visade testresultat inte på några skillnader mellan kontrollklasser och 

försöksklasser. Däremot hade försöksklasserna bättre resultat än kontrollklasserna 

vid slutet på årskurs 6 inom följande områden:  

– bedömning av tals storleksordning  

– överslagsräkning  

– val av räkneoperation   

– förmåga att plocka ut nödvändig information ur uppgifterna 

Försöksklasserna hade inte sämre resultat än kontrollklasserna inom några av de 

områden som testades. Resultatet av projektet var att regelbunden användning av 

miniräknare i skolans matematikundervisning ökar elevernas förmåga att lösa 

vardagsrelaterade uppgifter. Det framkom att elever som deltog i projektet utnyttjade 

stor del av matematiklektionernas tid till övning i huvudräkning, överslagsräkning 

och problemlösning med miniräknare, istället för tid till algoritmräkning.  

Tre kontrollklasser och åtta klasser från tre olika kommuner deltog i 

undersökningen. Lärare som intervjuades i projektet var positiva till användning av 

miniräknare (Hedrén, 1987). 

 

3.3.3. CAN-projektet 

I Storbritannien pågick 1985-89 ett stort forskningsprojekt beträffande miniräknaren 

i matematikundervisningen, Calculator Aware Number project (C.A.N.). I projektet 

studerades effekterna av att elever, redan från skolstarten vid 5 års ålder, alltid har 

tillgång till miniräknare för att stärka sin taluppfattning och förmåga att skapa egna 

beräkningsmetoder. CAN-projektets grundtanke var: 
Children should be allowed to use calculators in the same way as adults use 

them: at their own choice, whenever they wish to do so. 
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The choice as to whether to use a calculator or some other method of 

calculation was to be the children's, not the teacher's.  

(http://www.blackdouglas.com.au/calchange/canback.htm, 2006-03-05) 

Resultat av projektet visar att elever skapar egna metoder att lära när de får använda 

egna sätt att ta itu med matematikuppgifter.  I ett undersökande arbetssätt är 

miniräknaren ett värdefullt redskap som ger elever möjlighet att finna lösningar på 

komplicerade problem, utan att behöva lägga tid på beräkningar med algoritmer  

(http://www.blackdouglas.com.au/calchange/canback.htm, 2006-03-05). 

 

3.4. Miniräknaren i skolans matematikundervisning 

Miniräknarens roll som hjälpmedel i matematik är inte självklar, även om de flesta 

projekt visat på goda resultat. I följande avsnitt redovisas olika attityder till 

miniräknare, samt miniräknarens förtjänster som redskap för att öka elevernas 

matematikkunskaper och lust att lära matematik. 

 
3.4.1. Argument för och emot användning av miniräknare i skolan 

Under de år som forskning och försöksverksamhet beträffande miniräknarens 

användning i skolans matematikundervisning ägt rum, har också debatten om 

fördelar och nackdelar pågått. Forskningsresultat och erfarenheter från verksamma 

lärare visar på en mängd uppfattningar. Exempel på argument som anförs mot 

användning av miniräknare i skolans matematikundervisning, är att elevernas 

numeriska förmåga och skicklighet i huvudräkning försämras om miniräknaren 

används urskillningslöst (Anderberg, 1984). Det finns också lärare som är oroliga för 

att eleverna räknar ut alltför enkla uppgifter med miniräknarens hjälp och därmed 

minskar sin förmåga att tänka själva. Persson (1995) anser att dessa åsikter ofta beror 

på att lärarna har liten erfarenhet från egen användning av miniräknare och behöver 

få kunskap om hur den kan användas i matematikundervisningen. 

Flera fördelar med att använda miniräknare har konstaterats genom forskning och 

utvecklingsuppdrag. I vardagslivet är miniräknaren ett självklart hjälpmedel och med 

dess hjälp finns en chans att nå en av matematikens huvudlinjer i kursplanen:  
Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i 

matematik som behövs för att fatta välgrundande beslut i vardagslivets många 

valsituationer… (Kursplan i matematik, 2000, sid. 26).   
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Praktiska problem hämtade ur vardagen behöver därför inte begränsas till vissa 

talområden och hämma elevernas matematiska tänkande, om räkning med 

miniräknare är tillåten (Nerman och Vedin, 1985). 

Förutom fördelen att vara ett räknetekniskt hjälpmedel, är miniräknaren också ett 

motivationshöjande och metodiskt hjälpmedel som ger lärare och elever värdefull tid 

till matematiskt tänkande och förståelse (Anderberg, 1984). 

 
3.4.2. Miniräknaren som räknehjälpmedel 

I första hand är miniräknaren ett räknetekniskt hjälpmedel som kan utveckla elevens 

taluppfattning och färdigheter i huvudräkning, samt komplettera skriftliga 

räknemetoder. I problemlösningsuppgifter kan eleven koncentrera sig på problemet 

och behöver inte slösa tid på krångliga beräkningar (Ahlström m.fl., 1996). 

För att kunna använda miniräknaren i en problemlösningsuppgift måste eleven 

förstå textens budskap, veta vilka tal som ska användas och kunna bestämma vilket 

räknesätt som är lämpligt för att utföra beräkningen. För många elever med 

matematiksvårigheter förenklas beräkningen, samtidigt som de inte behöver vänta på 

räknestöd och respons från läraren (Forsberg, 1992). 

 

3.4.3. Miniräknaren som motivationshöjande hjälpmedel 

Uträkningar med algoritmer eller skriftlig huvudräkning är ett tidskrävande arbete 

för ett stort antal elever. Att kontrollera sina uträkningar med hjälp av en 

miniräknare, ger snabb bekräftelse på om svaret är riktigt och det stärker både 

elevens självförtroende och motivation. En undersökning från 1991, visar att elever 

som fått använda miniräknare regelbundet på matematiklektioner under en 

tremånadersperiod, har fått en mer positiv inställning till matematikämnet. Eleverna 

upplever att det varit en lugnare stämning på lektionerna, att de arbetat bättre och 

hunnit med mer (Forsberg, 1992). 

För elever med matematiksvårigheter kan miniräknaren vara ett redskap som 

höjer motivationen i matematik. De kan räkna samma uppgifter som sina 

klasskamrater och känner att de klarar av de svåra uträkningarna (Anderberg, 1984). 

Att göra innehållet i matematik relevant och begripligt samt välja arbetsmetoder som 

stärker elevers styrkor, är viktigt för motivationen och lusten att lära (Skolverkets 

rapport 221, Lusten att lära, 2002). Miniräknaren ger möjlighet att använda uppgifter 
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med anknytning till vardagen. Uppgifter inspirerade av annonsblad och tidningar 

känns mer realistiska och siffrorna behöver inte tillrättaläggas så att eleverna kan 

räkna ut dem (Ahlström m.fl., 1996). 

 

3.4.4. Miniräknaren som metodiskt hjälpmedel 

Miniräknaren är ett metodiskt hjälpmedel som kan användas vid laborativa övningar 

och moment i matematikundervisningen. För att eleverna ska kunna använda 

miniräknaren på ett bra sätt, bör de instrueras och få upptäcka hur den fungerar. 

Enkla miniräknare arbetar inte enligt prioriteringsreglerna och därför måste eleverna 

känna till hur de undersöker vilken typ av miniräknare de har. Vid genomgångar av 

nya moment i matematik kan eleverna få pröva sig fram och koncentrera sig på 

lösningar utan att lägga tid på uträkningar. Undervisningen kan göras laborativ och 

problemorienterad genom att eleverna får upptäcka och bekräfta matematiska 

samband vid laborationer med miniräknaren. Miniräknaren kan t.ex. användas för att 

testa räkneregler, bevisa otillåtna beräkningar, och träna överslagsräkning 

(Anderberg, 1992). 

 

4. Metod 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa urvalet av intervjupersoner och hur de väljs 

ut. Vi redogör för vilka undersökningsmetoder som används och hur de genomförs. 

Vi beskriver också undersökningens validitet och reliabilitet.  

 

4.1. Undersökningsmetod 

Vi använder oss av kvalitativa metoder för att få svar på våra frågor och vi avser att 

göra semistrukturerade intervjuer med både lärare och elever. ”Tekniskt sett är den 

kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet samtal 

eller ett strängt strukturerat frågeformulär” (Kvale, 1997 sid. 32). Intervjun görs 

enligt en intervjuguide med frågor och förslag till följdfrågor. 

Vi väljer att göra kvalitativa intervjuer för att få så uttömmande svar som möjligt 

och ge intervjupersonerna möjlighet att ta upp andra ämnen med anknytning till 

frågorna. Enligt Johansson och Svedner (2001) är den kvalitativa intervjun en 

grundläggande metod som ger oss information, vilket gör det möjligt att förstå 

elevers attityder, värderingar och förkunskaper. Även lärares förhållningssätt och syn 
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på undervisning blir lättare att förstå med en kvalitativ intervju. Det är en metod som 

är direkt användbar i läraryrket; insikter om elevers sätt att resonera, lärares 

uppfattningar och attityder till arbetet osv. Vi gör semistrukturerade intervjuer med 

fem lärare för att få en uppfattning om deras inställning till användning av 

miniräknare i skolan. Intervjufrågorna till lärarna konstruerar vi med utgångspunkt 

från syfte och frågeställningar (Intervjuguide - lärare, se bilaga 2).  

För att få svar på våra frågor om elevernas förmåga att använda miniräknare, gör 

vi ett test med 10 elever i skolår 4 då de räknar några matematikuppgifter med 

miniräknare. Testet observeras av oss och spelas in på band. För att komma ihåg hur 

eleverna arbetar med miniräknaren (det som inte hörs på bandinspelningen) för vi 

anteckningar under tiden testet utförs. I testet får de visa hur de använder 

miniräknaren genom att utföra uppgifter av problemlösningskaraktär. I uppgifterna 

studerar vi hur eleverna använder miniräknaren i de fyra räknesätten, men även om 

de känner till knapparna ”on” och ”clear”. Efter testet ställer vi några uppföljande 

frågor om hur de upplever att de använder miniräknare och när de använder 

miniräknare. Även intervjufrågorna kommer att spelas in på band.  

Vi anser att testet ger oss en uppfattning om hur elevernas räknefärdigheter med 

miniräknare ser ut, medan intervjuerna kommer att svara på frågor om när eleverna 

använder miniräknare. Frågorna i elevtestet är inspirerade av skolverkets 

diagnostiska material i matematik för skolår 2, samt det försöksmaterial som 

utarbetades inom RIMM-projektet (Hedrén, 1987). Elevfrågorna bifogas (se bilaga 

3). 

Samtliga intervjuer med lärare och elever genomförs på deras egna skolor. 

Elevintervjuerna sker under skoltid, efter överenskommelse med läraren, vid 

tillfällen då eleverna har sina ordinarie matematiklektioner. Alla elever får samma 

anvisningar och information innan frågesamtalen börjar. Vi gör intervjuerna 

individuellt i grupprum på skolan. Lärarintervjuerna äger rum i lärarens klassrum 

efter skolans slut, vid lämpliga tidpunkter. Lärarna får i efterhand möjlighet att göra 

förtydliganden eller korrigera missuppfattningar, genom att läsa utskrifter av 

intervjuerna.  

 

4.2. Urval 

Vi väljer att koncentrera oss på att studera elever i skolår 4 och deras lärare. Vi vill 

veta på vilket sätt elevernas kännedom om miniräknaren ser ut. Vi vet att det ingår 
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moment i de nationella proven i matematik för skolår 5, som innebär att eleverna ska 

visa hur de utför beräkningar med hjälp av miniräknare. I en del matematikböcker 

ingår övningsuppgifter med miniräknare från skolår 3 och tidigare och därför inriktar 

vi vår undersökning på elever i skolår 4.  

De nationella ämnesproven i matematik utförs under våren i skolår 5, vilket gör 

att elever och lärare är under tidspress och stress. Av den anledningen är varken 

elever i skolår 5 eller deras lärare, lämpliga att intervjua och att inrikta 

undersökningen mot elever i skolår 5 skulle dessutom kunna få ett missvisande 

resultat, då de alla använder miniräknare för att utföra proven.  

Lärare och elever i undersökningen kommer från tre skolor. Att vi väljer dessa 

skolor beror, dels på att vi har samarbetat med dessa skolor under tidigare 

praktikperioder i vår lärarutbildning, dels på närhetsskäl. Två av skolorna ligger i 

tätorter och en skola är en mindre skola på landsbygden. Genom urvalet får vi 

variation gällande lärarnas ålder, utbildning och erfarenheter. 

Vi intervjuar fem lärare och vi väljer att intervjua de lärare som undervisar våra 

intervjuade elever i matematik. Vi anser att det har störst relevans för vår 

undersökning, att det är just de lärarna som får svara på hur de ser på miniräknaren i 

matematikundervisningen.  

Vi väljer ut tio elever som gör matematikuppgifter och intervjuer. Vi tror att vi 

har bättre möjligheter att få svar på hur eleverna använder miniräknare genom att 

studera dem då de använder miniräknare, än att enbart ställa frågor till dem. Vi 

kommer överens om vilka elever som ska delta i undersökningen i samråd med 

elevernas lärare. Eftersom testet innebär att eleven ska lösa uppgifter av 

problemlösningskaraktär, vill vi att läraren hjälper oss att välja ut elever med normal 

läsförmåga för en elev i skolår 4.  

Innan vi gör testet med våra utvalda elever, provar vi testets utformning på två 

elever i år 4. Vi vill undersöka om frågornas svårighetsgrad gör att testet mäter det vi 

avser att mäta, dvs. om tillförlitligheten av testet är tillräckligt stor.  

 

4.3. Etik   

God forskningsetik innebär att man visar hänsyn till dem som deltar i 

undersökningen. Vi kontaktar de lärare vi valt ut och informerar dem om vår 

undersökning.  Vi berättar om vilket syfte undersökningen har och vi är noga med att 

upplysa om att intervjuerna kommer att spelas in på band och att de när som helst 
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under intervjun kan avbryta sin medverkan eller ställa frågor om undersökningen. Vi 

förklarar också att de kommer att vara helt anonyma. 

Vi skickar hem ett informationsbrev till de utvalda elevernas vårdnadshavare där 

vi beskriver undersökningens syfte och innehåll, samt talar om vilka vi är. I 

informationsbrevet upplyser vi om att undersökningen är frivillig och att det finns 

möjlighet att kontakta oss för att ställa frågor (Informationsbrev, se bilaga 4 och 5). 

Innan intervjun med eleverna startar, berättar vi för eleverna hur testet och intervjun 

kommer att gå till, vad den handlar om och vad deras svar ska användas till. De 

informeras också om att de när som helst har rätt att avbryta intervjun.  

Vi anser att vi i vår undersökning beaktar och rättar oss efter de forskningsetiska 

principer Vetenskapsrådet (2002) antagit. Vi beaktar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet för att lärare och elever 

som deltar i intervjuer och tester ska känna sig trygga.  

 
4.4. Validitet och reliabilitet  

Undersökningens syfte är att utreda i vilken utsträckning och på vilket sätt elever i 

skolår 4 använder miniräknare. Vi beskriver undersökningsmetod och urval och 

anser att vi, genom att göra intervjuer med lärare och elever kommer att få så 

uttömmande svar som möjligt. Vi uppnår syftet med vår studie om våra 

frågeställningar besvaras. Undersökningens validitet blir till följd hög, om resultatet 

ger en sann bild av det vi har för avsikt att mäta.  

För att undersökningen ska få hög reliabilitet, ska den vara så pålitlig att den kan 

göras om flera gånger med samma resultat. Intervjusituationerna i vår undersökning 

blir inte lika för alla. Intervjuerna genomförs inte av samma person, eftersom vi 

väljer att utföra intervjuerna på två olika platser i landet. Av den anledningen ställs 

frågorna på olika sätt och följdfrågorna kan variera. För att göra reliabiliteten så hög 

som möjligt, väljer vi att spela in alla intervjuer på band och därefter analysera och 

tolka svaren gemensamt.  

Vi anser att det kommer att bli svårt att dra generella slutsatser av vår undersökning 

eftersom vi utför ett fåtal intervjuer på några få platser i landet, men vi tror att vi får 

en bra uppfattning om situationen genom intervjuer med lärare och elever. 
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5. Resultat 
Vi har valt att redovisa resultaten utifrån våra frågeställningar. Först gör vi en 

beskrivning av lärarna och sedan redovisas intervjusvaren från lärarna. Därefter 

redovisar vi svar från de elever som observerades och intervjuades.  

 

5.1. Lärarnas uppfattning om när eleverna använder miniräknare i skolan 

Fem lärare som arbetar med matematik i skolår 4 har deltagit i våra intervjuer. Vi 

väljer att benämna lärarna 1, 2, 3, 4 och 5. 

Lärare 1:  

En kvinna som arbetat inom läraryrket i 42 år och är utbildad lågstadielärare. Har 

huvudsakligen arbetat på lågstadiet och med NO på mellanstadiet men de senaste sju 

åren har hon varit klasslärare för åldersintegrerade 3-4: or. Arbetar på F-6 skola i 

tätort. 

Lärare 1 säger att eleverna använder miniräknare både i matematik och i No/So. 

Fyrorna använder miniräknare på matematiklektionerna både på hösten och på våren. 

Det är särskilda miniräknarkapitel i slutet läroboken, men de använder miniräknare 

även vid andra tillfällen. Lärare 1 nämner också att svaga elever använder 

miniräknare i fler kapitel än andra elever, för att komma vidare.  

Lärare 2: 

En kvinna som har arbetat inom läraryrket i 33 år.  Hon är utbildad 

mellanstadielärare och har enbart tjänstgjort på mellanstadiet. Arbetar på 4-6 skola i 

tätort. 

Lärare 2 upplever att miniräknaren används mest i skolår 6, men att den används 

även i år 4. I år fyra använder eleverna miniräknaren till kluringar och uppgifter med 

långa uträkningar. Det behöver inte stå angivet i matteboken att de ska använda 

miniräknare. Lärare 2 har sett att snabba elever med svårare uppgifter har nytta av 

miniräknaren. Hon säger också att en svag elev har nytta av miniräknaren som 

hjälpmedel och att miniräknaren är en nödvändighet för att kunna lära, för elever 

med särskilda behov; 

”Jag har ju t.ex. en särskoleelev i klassen som vi verkligen försöker få att använda 

miniräknare. Det är ju hans enda sätt att klara sig ute i samhället sen. Om han ska 

klara att gå och handla så måste han använda miniräknare. Han tycker själv att det 
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är en stor hjälp att använda den. Han får ju lära sig hur man gör för att lägga ihop 

varorna och då kan han klara det själv.” 

Lärare 3: 

En man som arbetat i 30 år som lärare och är utbildad klasslärare. Har mestadels 

tjänstgjort på mellanstadiet, men även på låg- och högstadiet. Arbetar på F-6 skola i 

tätort.  

Lärare 3 säger att eleverna oftast använder miniräknare när de kommer till det 

särskilda miniräknarkapitlet i matteboken. De även har en del matematiska 

lekövningar då de använder miniräknare, men att den inte används särskilt ofta av 

eleverna.   

Lärare 4: 

En kvinna som arbetat inom läraryrket i 4 år och är utbildad Ma/No lärare för år 1-7. 

Har arbetat på låg- och mellanstadiet. Arbetar på F-6 skola i tätort. 

Lärare 4 upplever att eleverna bara använder miniräknare när det står anvisat i 

matteboken eller när de stöter på vardagsproblem i matematik;  

”... Mina elever är experter på att fråga frågor som är utöver det vanliga. Då 

spinner vi vidare på tjugo tusen andra grejer och då behövs miniräknaren ganska 

många gånger...”  

Lärare 5: 

En kvinna som arbetat inom läraryrket i drygt två år och är utbildad Ma/No lärare för 

år 1-7. Har arbetat med elever i skolår 4-6. Arbetar på F-6 skola på landsbygden. 

Lärare 5 säger att de elever hon har nu i fyran inte använder miniräknaren i 

matematik, men att elever hon haft tidigare fått använda miniräknare till vissa 

problemlösningsuppgifter i grupp. 

Sammanfattningsvis är det fyra lärare som anser att det är mest vanligt att 

eleverna använder miniräknare från skolår fyra och uppåt och att de oftast använder 

miniräknare i matematikundervisningen när det står anvisat i matematikböckerna. 

Två av lärarna uppger att de låter eleverna använda miniräknare vid andra tillfällen 

än till de särskilda miniräknaruppgifter som finns i matematikboken. Lärare 1 som 

använder Matteborgen (Bonnier förlag), ser miniräknaren som ett praktiskt 

hjälpmedel och hon anser att det är bra att matematikmaterialet lyfter fram 

miniräknaren redan i fyran. Lärare 2 använder miniräknaren för de 

fördjupningsuppgifter och extra avsnitt med problemlösningstal som finns i 

Matematikboken (Libers förlag). Lärare 5 som använder Mattemosaik (Liber förlag) 
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tycker att det är bra med det separata miniräknaravsnitt som finns i slutet på varje 

höst- och vårbok. Hon säger att det då är upp till varje lärare, om och när man vill att 

eleverna ska arbeta med miniräknare. Alla lärarna uttrycker att de är nöjda med sina 

läromedel i matematik. 

Situationer där lärarna anger att eleverna använder miniräknare, är mattekluringar 

och vid uträkningar som sker i flera led, t.ex. problemlösningsuppgifter. Lärarna 

uppger även att eleverna använder miniräknaren i lekar, spel och i NO/SO vid 

diagram och avståndsberäkningar. 

En lärare har inte använt miniräknare alls i matematikundervisningen för elever i 

skolår 4. 

 

5.2. Lärarnas uppfattning om hur miniräknare bör användas 

De intervjuade lärarna vill att miniräknaren ska användas på lite olika sätt i 

matematikundervisningen. Fyra lärare anser att eleverna bör använda miniräknaren 

som ett redskap. De menar att den ska vara ett praktiskt hjälpmedel för eleverna att 

använda när de vill komma vidare, utan att behöva lägga ner tid på tidskrävande 

beräkningar. 

Lärare 1 tycker det är viktigt att eleverna i skolår 4 klarar av att räkna i huvudet, 

men att de kan ha praktisk användning av miniräknare för att vinna tid i långa 

uträkningar eller för att kontrollera uppgifter;  

”... Och en pojke får använda den till att rätta sina uppgifter för det finns inte facit i 

hans bok. Så när han har gjort dem säger han till och tar med miniräknaren och så 

kollar han.” 

Lärare 2 säger att det är viktigt att eleverna lär sig tänka själva istället för att 

trycka på en knapp, men att miniräknaren också bör användas för att elever ska få 

möjlighet att komma vidare framåt;  

”I stället för att ägna massor med tid åt att bara sitta och göra uträkningar... Har de 

bara förståelse för vad de gör kan de lika gärna använda miniräknare.” 

Lärare 3 påpekar också vikten av att lära sig matematiska grunder. Han tycker inte 

att elever i skolår 4 har befäst de fyra räknesätten ännu och att de därför inte ska 

använda den till så mycket annat än som hjälpmedel ibland; 

”Man ska använda den bra... Miniräknare är världens bästa maskin men den ska 

användas med måtta.” 
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Lärare 4 anser att eleverna ska veta hur de ska använda den och att den finns som ett 

redskap, men att de inte ska använda den förrän de lärt sig grunderna i matematik;  

”Nämen jag tycker så sporadiskt som det bara går. Att det går att få in så de märker 

att det finns som hjälpmedel, men som sagt... Att ja, så sporadiskt som möjligt.”  

Lärare 5 tycker det är viktigt att eleverna lär sig använda miniräknare, eftersom de 

kommer att använda den både i skolan och i det vardagliga livet. Men hon påpekar 

samtidigt att det är viktigt att de lär sig grunderna i matematik; 

”Ja, i vissa lägen tror jag att de skulle kunna använda miniräknaren annorlunda. 

Mer i den fria räkningen, om de vet principen, kanske en del barn skulle behöva den 

för att få mer flyt sitt räknande. Men då måste man vara säker på att varje enskilt 

barn behärskar de olika räknesätten...” 

Samtliga lärare är överens om att de tycker att eleverna använder miniräknaren i 

rimlig mängd i förhållande till ålder och matematikförmåga. I tidigare skolår tycker 

de att det är viktigt att eleverna lär sig de matematiska grunderna; att räkna med de 

fyra räknesätten, att de förstår vad som är rimligt och att de lär sig förstå och tänka 

självständigt. 

Tre lärare nämner att miniräknaren bör användas även som ett motivationshöjande 

redskap. De anser att miniräknaren kan vara motivationshöjande dels för de snabba 

eleverna, dels för de elever som inte riktigt insett hur matematiken fungerar. De sist 

nämnda eleverna får då tid till att förstå problemet i uppgiften, inte bara hur de ska 

räkna ut uppgiften rent matematiskt. 

Lärare 1 upplever att svaga elever vinner på att använda miniräknare. Eleverna 

räknar snabbare och känner att de hinner göra lika mycket som andra elever.   

Lärare 2 ser det som ett användningsområde som är positivt för eleverna;  

” ... Men även som motivationshöjande – ge motivation för de snabba eleverna som 

tycker det är tråkigt att bara sitta och räkna. De blir mer motiverade att lösa de 

svåra uppgifterna om de får använda miniräknare.”  

Lärare 4 säger förmågan att använda miniräknare engagerar elever på så sätt att de 

tror sig kunna lösa svårare uppgifter. De tycker att stora tal blir mindre jobbiga att 

räkna;  

”Alltså det är ju så här att när de väl kommit fram till att de kan använda den så är 

det ju jättebra, att använda miniräknare. Då vet de ju att de kan...” 

De flesta lärarna anser att miniräknaren är utvecklande och till största delen ett 

positivt inslag i matematikundervisningen, men lärare 3 som tidigare arbetat med 

 21



matematik på högstadiet, anser att det inte alltid är positivt att eleverna använder 

miniräknare och säger; 

”Gäller det för de äldre eleverna så tappar de matten om de använder miniräknaren 

för mycket… de tappar ju begreppet för matte när de hela tiden slår in på 

miniräknaren... Då glömmer de multiplikationen. Ibland svarar de helt galet för det 

står ju så på miniräknaren. De ser inte svaret så att säga.” 

Ingen lärare anger att det är läroplaner eller kursplanen i matematik som påverkat 

användningen av miniräknare i matematikundervisningen.   

 

5.3. Elevernas uppfattning om när de använder miniräknare 

Tio elever i skolår 4 har intervjuats. Sex flickor som vi har valt att namnge: flicka A, 

flicka B, flicka C, flicka D, flicka E och flicka F. Fyra pojkar deltog och dem har vi 

benämnt: pojke A, pojke B, pojke C och pojke D. 

Intervjuerna visar att de elever vi har med i undersökningen, har tillgång till 

miniräknare både hemma och i skolan. Det är fler elever som i första hand uppger att 

de har miniräknare hemma, än de som säger att de har miniräknare i skolan (6 av 

10).  Av de intervjuade eleverna är det sju som vet att det finns miniräknare på 

skolan.  

Hälften av eleverna upplever att de aldrig använder miniräknaren i skolan. 

Hemma använder de miniräknaren när de räknar sin veckopeng/månadspeng eller 

när de blivit inspirerade av att räkna ut något som visats på TV. Flera elever talar om 

att de använder miniräknaren när de spelar spel som Yatzy eller Monopol. Flicka C 

säger: 

”T.ex. när vi spelar spel. Om vi spelar monopol och man måste räkna hur mycket 

pengar man har”. 

Flicka D säger: 

”När vi spelar yatzy... Både hemma och i skolan.” 

De fem elever som svarar att de aldrig använder miniräknaren i skolan, upplyser om 

att de har använt den under tidigare skolår. Flicka B säger: 

”Ja, när jag gick i trean... Då stod det i matteboken att vi skulle använda den.” 

Pojke A säger: 

”Ja, när vi gick i trean... Tre gånger... När det var en sån där miniräknarbild fick 

man använda den när man ville.” 
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I skolan uppfattar eleverna att de använder miniräknaren till svåra tal, kluringar och 

till miniräknaruppgifter i matteboken. När eleverna får svara på vad de tycker att de 

ska använda miniräknaren till svarar några elever att den behövs när man ska räkna 

ut något snabbt, till stora tal och till kluringar. Pojke A säger att han använder 

miniräknaren när han ska rätta tal han räknat.  

Eleverna upplever att det är läraren som bestämmer när de får förfoga över 

miniräknaren. En elev anser att det är läraren och matteboken som avgör när 

miniräknaren ska användas, medan de nio resterande eleverna upplever att det bara 

är läraren som bestämmer. På frågan om de får använda miniräknaren när de vill 

svarar flicka C:  

”Nej, det tror jag inte. Då skulle fröken säga att vi fuskar... ” 

Pojke C säger: 

”Nej, jag tror inte det... Men jag har aldrig frågat... Men det är inga uppgifter med 

miniräknare i matteboken.” 

Pojke C säger att han inte vet om han får använda den när han vill, eftersom han 

aldrig frågat sin lärare. 

 

5.4. Elevernas förmåga att utföra beräkningar med hjälp av miniräknare 

För att få en uppfattning om elevernas kunskap om miniräknaren, fick eleverna lösa 

fem matematikuppgifter. Genom att studera på vilket sätt eleverna löste uppgifterna 

med hjälp av en miniräknare, kan vi se att det finns stora olikheter i hur de använder 

den. Endast två elever (flicka D och flicka F) visar att de kan använda alla de 

knappar på miniräknaren vi valde att undersöka.  

Elevernas förmåga att använda miniräknarens knappar
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Diagram 1: Antal elever som visar att de känner till de olika knapparnas  
   funktion på miniräknaren  

 
Alla elever visar att de utan tvivel vet hur man använder knappen för addition, men 

det är många elever som är osäkra på vilka knappar som ska användas för 

subtraktion, multiplikation och division. Två elever (flicka C och pojke A) känner 

inte till att tecknet för multiplikation på miniräknaren är ett x, utan tror att det är 

knappen för decimaltecken som multiplicerar. Flicka B försöker använda sig av 

samma räknemetoder för subtraktion på miniräknaren, som när hon räknar för hand 

och undrar: ”Hur gör man när man räknar upp med den här... Finns det nå’n 

knapp?” 

Det är nio elever som känner till on - knappen och sju elever som vet att man 

rensar miniräknarens fönster genom att använda clear - knappen.  

Eleverna är tveksamma och osäkra i sin hantering av miniräknaren. Osäkerheten 

uttrycker de på olika sätt. Flera elever försöker räkna ut uppgifternas svar i huvudet 

och trots att det är stora tal att räkna med i uppgiften, undviker de att använda 

miniräknaren. De måste uppmuntras av oss att använda miniräknaren.  

De är inte heller på det klara med om ett svar är rimligt eller ej, utan tar 

miniräknarens svar för säkert. Vi ber eleverna kontrollera svaret för att de ska 

upptäcka att de slagit in fel på miniräknaren.    

Några elever räknar för att det är enkelt att räkna, utan att ha något konkret 

lösningsförslag. Pojke B säger: ”Jag har för stora fingrar för det här” och visar 

genom sitt sätt uttrycka sig att han är osäker på hur man trycker på knapparna.  

 

6. Analys 
När miniräknaren infördes i den svenska skolan för 30 år sedan, var många lärare 

oroliga för att elevernas huvudräkningsförmåga skulle minska och elevernas 

matematikkunskaper försvagas. Flera forskningsuppdrag och utvecklingsprojekt 

startades, miniräknaren blev vanlig för alla människor och rädslan för att 

matematikämnet skulle förändras till det sämre, avtog. I vår undersökning visar 

lärarna fortfarande en osäker inställning till hur mycket miniräknaren ska användas i 

skolans matematik. De är kluvna i sin uppfattning om när eleverna är mogna för att 

använda miniräknaren; ska de vänta till alla elever behärskar huvudräkning och har 

befäst de fyra räknesätten eller ska de låta eleverna använda miniräknare för att 

slippa krångliga beräkningar och snabbt komma vidare? Lärarna i undersökningen 
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tycker att det är bra att eleverna lär sig använda miniräknaren, men vi uppfattar 

genom de svar vi fått, att de inte riktigt kan svara på hur mycket och när 

miniräknaren ska användas. De flesta anser emellertid att det är bra att 

matematikmaterialet tar upp miniräknaren, eftersom det då blir mer berättigat att 

använda miniräknaren på matematiklektionerna. Lärarna ger också uttryck för, att 

det i allmänhet är matematikmaterialet som styr matematikundervisningen. 

Undersökningens elevsvar ger också uttryck för att miniräknaren bara används när 

läraren eller matematikboken uppmuntrar till det.  

Lärarna i våra intervjuer har skiftande ålder och olika yrkesbakgrund, vilket 

också innebär att de arbetat med flera olika läroplaner och kursplaner.  Alla 

läroplaner finns representerade bland våra intervjusvar, från U 55 till Lpo 94 och 

Kursplan 2000. Trots det, är det ingen lärare som berör läroplanernas innehåll 

gällande miniräknaren och de möjligheter som finns för eleverna att nå upp till 

läroplanens mål med hjälp av att använda miniräknare.  

I vår undersökning har vi studerat elevernas förmåga att använda miniräknaren 

för att lösa matematiska vardagsproblem. Flera elever upplevde testuppgifterna som 

svåra och det var bara två tredjedelar av eleverna som klarade av diagnosuppgiften i 

matematik för skolår 2. Eleverna i undersökningen klarar ännu inte det mål gällande 

förmåga att räkna med naturliga tal med hjälp av miniräknare, som finns att uppnå i 

matematik för skolår 5 och de har stora svårigheter med att använda miniräknaren 

på ett tillfredsställande sätt (Kursplan 2000). Elevernas vanligaste följdfrågor i 

testuppgifterna har varit t.ex.: Hur gör jag? Vilken knapp är delat med?  

När vi konstruerade testfrågorna för eleverna använde vi oss av Rolf Hedréns 

fortbildningsmaterial som utarbetades under RIMM-projektet (1987). 

Fortbildningsmaterialet bygger på att eleverna får använda miniräknaren 

regelbundet i matematikundervisningen. Våra testelevers svårigheter beror 

förmodligen på, att de inte är vana att använda miniräknare, utan oftast är hänvisade 

till matematikbokens skriftliga uträkningsmetoder. Genom lärarnas svar i 

undersökningen, framkom det att lärarna inte låter eleverna skapa sina egna 

uträkningsmetoder dvs. att eleverna inte själva får välja om de vill använda 

miniräknare eller skriftlig uträkning. Enligt den konstruktivistiska synen på 

matematik är det viktigt att elever, genom kommunikation om vardagliga 

sammanhang, skapar ny kunskap som utvecklar lärandet (Hedrén, 1995). Eleverna i 

undersökningen är styrda av lärarens eller matematikbokens uppgifter och 
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räknemetoder och använder därför inte den uträkningsmetod som passar dem själva 

bäst. 

När eleverna i vår undersökning får uppgifter av problemlösningskaraktär, som 

är ett huvudmoment i Kursplan 2000, har de svårt att veta vilket räknesätt som ska 

användas. De elever vi intervjuat går i skolår 4 och undersökningen visar att flera av 

dem behöver få tid och tillfällen att ägna sig åt problemlösning både med och utan 

hjälp av miniräknare. De kommer då att ha möjlighet att utveckla sin matematiska 

förmåga och nå de mål i matematik för skolår 5, som testas i de nationella 

ämnesproven. 

ARK- projektets syfte var att stimulera lärare och elever till mer vardagsanknuten 

matematik och projektets resultat visade att det fanns fördelar med att börja använda 

miniräknare redan i grundskolans mellanstadium. De flesta lärare som medverkade i 

de olika delprojekten, var positiva till att använda miniräknare i 

matematikundervisningen när de olika delprojekten utvärderades (Björk och Brolin, 

1984). Lärarna i vår undersökning uttrycker inte att de är negativa till att använda 

miniräknare, men de säger inte heller att de är positiva. Villrådigheten som visar sig 

bland lärarna i våra intervjuer, stämmer väl överens med den undersökning Persson 

(1995) utfört. Persson anser att lärare i allmänhet har större krav på räknefärdigheter 

än vad läroplaner och kursplaner anger och därmed inte riktigt vet hur mycket de ska 

låta eleverna använda miniräknare.  Enligt tradition finns uppfattningen att 

skolmatematikens uppgift är att träna elever i beräkningar för hand, medan 

kursplanen i matematik (2000) betonar att målet för matematik är att lära eleverna 

förstå och lösa de matematiska problem som de möter i vardagsliv, andra skolämnen 

och arbete.  Våra intervjusvar från eleverna visar att de oftast använder miniräknare 

till vardagsproblem, men att det är när de är hemma och inte i skolan.  

Vår analys visar att miniräknaren i viss omfattning används som ett 

räknetekniskt hjälpmedel i matematikundervisningen. Elevernas svar visar dessutom 

att de framför allt upplever att de använder miniräknaren som redskap hemma t.ex. 

när de spelar spel eller räknar pengar. Det är bara några få av lärarna i vår 

undersökning som upplever miniräknaren som ett motivationshöjande hjälpmedel 

för eleverna. De nämner att den kan användas för att öka motivationen för eleverna 

att räkna svårare uppgifter eller det kan vara motivationshöjande att rätta sina egna 

uppgifter.  Lärarnas åsikter om miniräknarens användningsområden stämmer väl 

överens med de teorier vi funnit i litteraturen gällande miniräknaren som ett 
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räknetekniskt och motivationshöjande redskap (Anderberg, 1984, Forsberg, 1992). 

Vi har inte intervjuat någon lärare som använder miniräknaren på ett metodiskt sätt i 

sin undervisning, dvs. för att göra matematiklaborationer eller arbeta mer 

problemorienterat.  

 
7. Diskussion 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för våra undersökningsresultat och vilken 

betydelse resultaten kan ha för oss som lärare i matematik. Slutligen gör vi också 

några reflektioner kring undersökningsmetoden. 

 

7.1. Resultatdiskussion 

Vårt syfte med den här undersökningen är att utreda på vilket sätt elever i skolår 4 

använder miniräknaren som hjälpmedel i matematikundervisningen.  Vi vill också ta 

reda på hur lärare och elever ser på miniräknarens användning i skolan. Vi har 

genom egna upplevelser på våra praktikperioder, en känsla av att miniräknaren i 

mycket liten utsträckning används som ett hjälpmedel i skolans matematik. Även om 

vi hoppades att våra misstankar var obefogade så kan vi, genom intervjuer med 

lärare och elever, se att det fortfarande existerar en viss osäkerhet gällande hur 

mycket och när miniräknare bör användas i skolans matematik. Det finns exempelvis 

elever som tycker att det är fusk om inte de fått tillåtelse av läraren att använda 

miniräknaren.  Vi upplever också att eleverna saknar förtrogenhet med hur 

miniräknaren fungerar, trots att de flesta elever idag omges av tekniska apparater. 

Miniräknaren har använts i både hem och skola i många år nu och det har skett 

omfattande forskning om miniräknaren i skolan (ARK-projektet, RIMM-projektet 

etc.), ändå har inte utvecklingen kommit längre. Under projekten ägde 

skolutveckling rum på många platser i Sverige, men det har t.ex. inte fört med sig att 

lärare i matematik får nödvändig kompetensutveckling. Lärare är i behov av att lära 

sig mer om utveckling av elevers räknefärdigheter och bedömning av hjälpmedel i 

takt med samhälls- och teknikutvecklingen (NCM-rapport 2001:3, Svårt att lära – lätt 

att undervisa?). 

De svar vi fått genom intervjuer med lärare, visar att de flesta är nöjda med sitt 

sätt att använda miniräknaren på i sin undervisning. Det vill säga, när 

matematikmaterialet säger att miniräknaren ska användas. Lärarna uttrycker trots 

det, att de vill använda miniräknaren mer och hitta lösningar på hur de kan använda 
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miniräknaren även utanför matematikboken. Det kan också vara så, att svaren vi har 

fått beror på att det dåliga samvetet hos lärarna gör sig påmint. Våra frågor gällde 

elevernas användning av miniräknare, något de vet att de borde låta eleverna få 

träna mer på, som de ändå inte prioriterar i matematikundervisningen. 

Lärarna känner till att miniräknaren finns med på nationella prov och det finns 

riktlinjer enligt Lpo94 och Kursplan 2000, att miniräknaren ska vara med i 

undervisningen. Det som inte står i riktlinjerna, är när eleverna ska få börja använda 

miniräknaren. Det skapar osäkerhet hos lärarna och det ger utrymme för variationer 

och det blir läraren eller matematikmaterialet som får bestämma. Vår uppfattning är 

att lärarna brister i kunskap om hur miniräknaren kan användas och att det blir 

matematikboken som styr användningen av miniräknare i matematikundervisningen. 

För dagens matematiklärare och för oss som blivande matematiklärare för barn i de 

yngre åldrarna, menar vi att grundläggande kunskaper om hur miniräknare kan 

användas metodiskt och motivationshöjande, skulle vara värdefull fortbildning. 

Genom undersökningsresultaten kan vi också uppfatta att lärarna vill få in 

miniräknaren i vardagen, eftersom de vet att miniräknaren används ute i samhället. 

De försöker hitta lekar som passar, de har hittat att i geografi, till 

avståndsberäkning, är miniräknaren ett bra hjälpmedel och när det är trafikkunskap 

och hastighetsberäkning är miniräknaren ett måste. En av lärarna ser också att det 

finns nytta för en särskoleelev att använda miniräknare. Den eleven har inte 

förkunskapen, utan lär sig matematiken tillsammans med miniräknaren. Det här 

stämmer väl in med det budskap som ges i Skolverkets rapport (Skolverkets rapport 

221, Lusten att lära, 2002); Att alla elever ska få möjlighet att känna tillit till sin 

egen förmåga.  Den uppfattning vi har fått genom lärarnas intervjusvar, är också att 

är att lärarutbildningen i matematik inte ger någon klar inriktning och att det är upp 

till lärarna själva vad de vill göra med matematikmaterialet.  

Eleverna i vår undersökning visade på god kännedom om miniräknaren i 

uppgifter med addition, men gav tecken på osäkerhet i uppgifter med andra 

räknesätt. Eleverna var dessutom osäkra på vilken lösningsstrategi de skulle använda 

i flera av problemlösningsuppgifterna. Vi uppmärksammade särskilt elevernas sätt 

att ”räkna upp” när de ska subtrahera och räkna ut skillnad mellan två tal. En hypotes 

kan vara att de skriftliga huvudräkningsmetoder som förekommer i 

matematikböckerna, tränar eleverna i att ”räkna upp”, istället för att ”dra ifrån” som 

sker i traditionell algoritmträning. Vi fann också att eleverna väljer att använda 
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metoden upprepad addition istället för multiplikation, trots att det är en längre 

uträkning. RIMM-projektet visade att elever i de klasser som använt miniräknaren 

regelbundet i matematikundervisningen, förbättrade sin förmåga att välja 

räkneoperation (Hedrén, 1987). Vi tror att det stämmer överens med vad Forsberg 

(1992) menar, nämligen att elever som slipper köra fast på uträkningar, kan 

koncentrera sig på att välja rätt räknemetod för problemlösningen. 

 

7.2. Läraryrket 

Vi upplever att inom matematikens tekniska område, behövs det fortbildning. Vi 

tror att många lärare som undervisar i matematik för yngre elever, är fokuserade på 

att grunderna i matematik ska läras in och befästas. Att utveckla elevernas 

färdigheter genom att införa miniräknaren tidigare, upplever vi inte att lärarna 

reflekterar över. De är inriktade på kursplanens mål att uppnå, men glömmer att 

miniräknaren är en del av målen (Kursplan, 2000). Vi har ställt oss frågan om 

orsaken kan vara, att de lärare som undervisar i matematik i skolår 4 inte själva har 

den kunskap om miniräknaren och dess användningsområden som är nödvändig för 

att arbeta djupare med miniräknaren. 

Av lärarnas intervjusvar kan vi också utläsa att universiteten inte heller är tydliga 

med vad de vill ha för målsättning angående tekniska hjälpmedel i matematik för de 

lägre åldrarna. Det vore en bra idé för dem som har inflytande över undervisningen, 

att hitta riktlinjer som kan gälla för utbildningen av nya matematiklärare. Det finns 

utrymme för variationer och det är inte bra för eleverna om de får en undervisning i 

matematik, som är olika beroende på vilken skola de går på eller till och med vilken 

lärare de har. Det är ett mål i kursplanen att elever ska kunna utnyttja miniräknarens 

möjligheter i skolår 5 men vi upplever att behov finns, för en övergripande 

genomgång av läroplan och kursplan just när det gäller teknisk apparatur.  

 

7.3. Metoddiskussion 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning för att få så uttömmande svar som 

möjligt. Vår undersökning, med individuella intervjuer, har mottagits positivt både 

från elever och från lärare. Alla elever har varit positiva och engagerade under 

intervjuerna och vi upplever att de gjort sitt bästa. Vi hade inget bortfall i vår 

undersökning. Alla lärare som tillfrågades om de var intresserade av att ställa upp i 

en intervju, deltog i undersökningen. Lärarna fick sedan göra urvalet bland de elever 

 29



som var i skolan just den dagen vi lämnade ut informationsbrev med förfrågan om 

deltagande. Samtliga elever som tillfrågades, deltog i undersökningen.  

Vi anser att vi har valt rätt metod för att få svar på våra frågeställningar och 

därmed har vi även uppnått syftet med undersökningen. I efterhand kan vi tycka att 

det hade varit bra om vi lämnat ut frågorna till lärarna i förväg. Vi tror att flera hade 

kunnat utveckla sina svar, om de hade fått tänka lite innan intervjun. 

Vår undersökning är för liten för att det ska gå att dra några generella slutsatser, 

men vi tycker ändå att vi fått en god bild av hur användandet av miniräknare i 

skolans matematik för skolår 4 ser ut i just de klasser vi undersökt. 

 

7.4. Slutsats 

Vi anser att det finns ett behov av att få fram mer material om hur man kan arbeta 

med miniräknaren. Vår undersökning, visar att det finns en stor osäkerhet runt 

miniräknaren som hjälpmedel i matematik, både bland elever och bland lärare. Vår 

känsla av att miniräknaren inte används på lektionerna för elever i de lägre åldrarna, 

kom tyvärr inte på skam. Vi anser att vår känsla var befogad. Vår slutsats är att det 

beror på lärarens inställning till miniräknare och kunskap om hur miniräknaren kan 

användas, som avgör i vilken utsträckning den används på matematiklektionerna. 

Vår uppfattning är dock att alla lärare och elever som deltagit i undersökningen, vill 

använda miniräknaren och gör delvis så, men vill egentligen använda miniräknaren 

vid flera tillfällen. Vi har också sett att läromedlet i matematik har stort inflytande 

på undervisningen i de klasser vi undersökt. Det skulle vara intressant att forska 

vidare och undersöka olika läromedel i matematik för att se hur de är anpassade till 

läroplanen (Lpo94) och kursplanen i matematik.  

Vi anser även att det skulle vara intressant att forska vidare om miniräknarens 

möjligheter att utveckla lärandet i matematik. Lärare som fått handledning i hur 

miniräknaren kan användas, har märkt hur den förändrat undervisningen på så sätt 

att eleverna spontant arbetar i grupper och talar mer matematik (Sandahl & Unenge, 

1999).  Det fortbildningsmaterial som utvecklades av RIMM-gruppen på 80-talet 

(Hedrén, 1987) går att använda även i dagens matematikundervisning. Vi tror att 

ökad kunskap om miniräknarens möjligheter också skulle bidra till att minska 

osäkerheten hos lärare och ett utvecklingsuppdrag gör både lärare och elever 

delaktiga. 
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Bilaga 1: Nationellt ämnesprov i matematik för skolår 5 
 
 

 Namn: Del D Miniräknardel 
 

 
Räkna med miniräknaren  

 

 

Nu när din lärare har läst den sista biten av sagan om Clara ska du arbeta med följande
uppgifter. 

 

1. De fyra barnen kom fram till en liten affär. Clara ville köpa presenter 
 att ta med sig hem. 

 
Prislista 

Osynlighetskräm, 1 burk   8,65 silvermynt 

Silverstänk, 1 flaska   2,15 silvermynt 

Guldpuder, 1 burk   3,75 silvermynt 

Glitterperuk   14,90 silvermynt 

 
 
 
Vad tycker du att hon skulle köpa om hon ville använda så mycket som möjligt av sina 46 
silvermynt? 
Anteckna de beräkningar du gör med miniräknaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Äp5Ma05/06 



Del D Miniräknardel  
 
 

 

2.    Clara och barnen ville ta sig tillbaka hem. Det fanns två olika vägar till porten i 
muren. Det var 362 steg om man valde den kortaste vägen från affären. Men 
barnen ville hellre gå en annan väg för att hälsa på trollkarlen. 

 

Först gick de till sjön dit det var 189 steg. Sedan fortsatte de 188 steg och kom 
fram till trollkarlens hus. Till sist gick de 76 steg till porten i muren. 

 
 

Hur stor var skillnaden i antalet steg mellan barnens väg och den kortaste 
vägen? 
Anteckna de beräkningar du gör med miniräknaren. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.  Barnen stannade en stund hos trollkarlen. Han gav dem en klurig 
  uppgift, som du nu också får lösa. 

 Den ser ut så här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

• Tänk på ett tal. 
 

• Multiplicera talet med 5 
 

• Addera det nya talet med 45 
 

• Dividera nu med 5 
 

• Subtrahera med 9 

Äp5Ma05/06 

Vad upptäcker du? 



Del D Miniräknardel 

 
 
4. För att komma ut genom porten i muren behövde barnen koderna till 
 tre lås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Här är en bild som visar hur muren var uppbyggd. Den var gjord av två olika 
sorters tegelstenar. I verkligheten var de största 16 cm höga och de minsta 8 cm 
höga. Räkna ut hur många centimeter hög muren var. Det ger 
kod 1.  
Anteckna de beräkningar du gör med miniräknaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Kod 1: 
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b)     För att få fram kod 2 räknade Clara ut 222 på miniräknaren utan att 
                      37 

  använda den här knappen:      ÷       Hon fick svaret 6. 

             222 
Försök du också att räkna ut -         med hjälp av miniräknaren utan att 
 

            37 
använda divisionsknappen. 

 
 

Hur många olika sätt kan du komma på? Anteckna de beräkningar du gör 
med miniräknaren. 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 Kod 2: 6 
 
 
 
c) 

 
 

Kod 3: 24

 
 

 

Hitta på en klurig uppgift som ger koden 24. Uppgiften ska passa elever i skolår 5. 

Anteckna de beräkningar du gör med miniräknaren. 
 
 
 
 
 
 
 

Äp5Ma05/06 



Bilaga 2: Intervjuguide – lärare 
 

Frågor till lärare som undervisar just nu i år 4 - Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du varit lärare?  
 

2. På vilka stadier har du undervisat?    
 

3. Vad har du för utbildning?  
 
4. Vilken/a läroplan/styrdokument gällde då?  
Följdfråga: Vilken har haft störst betydelse för ditt arbete?  

  
4. När använder eleverna miniräknaren i skolan?  

 
5. Tycker du att det är bra, eller vill du att de ska använda den annorlunda?  
 
6. Vilket matematikmaterial använder du?  
 
8. Finns uppgifter, som ska lösas med miniräknaren med som delmoment i 
matematikboken?  
 
9. Hur tycker du att miniräknaren ska användas?  

 
Följdfråga: Som vilken typ av hjälpmedel tror du den används mest – som 
räknetekniskt, metodiskt eller motivationshöjande hjälpmedel?  

 
10. Tycker du att elevernas matematikinlärning påverkats av att kunna hantera 
miniräknaren?  
 
11. Kan dina elever hantera en miniräknare?  

 
Följdfråga: Kan de hantera miniräknaren rent tekniskt, att de vet knapparnas 
funktioner? 
 
12. Var i klassrummet finns elevernas miniräknare?  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3: Elevfrågor 
 
Frågor till elever 
 
1. Vilket är det största tal du kan slå in på miniräknaren? (Diagnos år 2) 
 
2. En familj på fyra personer ska ut och paddla. De vet att kanoten högst kan 

bära 250 kg. Föräldrarna väger 81 kg och 67 kg. Barnen väger 26 kg och 
21 kg. Hur mycket får familjens packning högst väga? (Hedrén 1987) 

 
3. Fem chokladaskar kostar 185 kronor. Hur mycket kostar varje ask? 

(Hedrén 1987) 
 

4. Åsa har vunnit ett presentkort på 500 kronor. Hon tänker köpa CD-skivor 
för pengarna? Hur många kan hon köpa för presentkortet om de kostar 
149 kronor styck? (Hedrén 1987) 

 
5. Simon ska köpa böcker. Han har 600 kronor att handla för. Vilka böcker 

tycker du han ska köpa för pengarna?  
 

Harry Potter och Halvblodsprinsen 149:- 
Vargbröder        85:- 
Stora boken om rymden    89:- 
Guiness rekordbok 2005  198:- 
Samurajsommar   109:- 
Fem går i fällan       53:- 
Sune och syster vampyr    82:- 
Håkan bråkans busbok    56:- 
Berättelsen om Narnia    274:- 
Kalle och chokladfabriken     79:- 

   
 
Om Simon köper de böcker du föreslagit hur mycket pengar får han över då? 
(Idé till uppgiften från diagnos år 2) 
 
 
Intervjuguide: Frågor till eleverna: 
 

• Har du någon miniräknare? 
 
• När använder du den? 
 
• Till vad ska miniräknaren användas? (räknesätt: addition, multiplikation, 

division eller subtraktion) 
 

• Använder ni miniräknare i skolan? (svarsalternativ kan vara: 
Alltid/aldrig/ibland/) Förtydliga 

 
• Får du använda miniräknaren när du vill? 



Bilaga 4: Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Marie-Louise Mattson och Eva Speziali. Vi håller på att göra vårt 
avslutande examensarbete i matematikdidaktik på Universitetet i Växjö.  
Vår uppsats kommer att handla om hur elever i år 4 använder miniräknare i 
ämnet matematik. 
Av den anledningen kommer jag att intervjua några barn ur klass 4 på XXX 
skola.  
Jag har tillsammans med elevernas matematiklärare valt ut tre elever som 
kommer att intervjuas och få lösa fem uppgifter. Intervjuerna sker under 
skoltid. 
 
Intervjuerna kommer att spelas in på band och vi kommer även att samla in 
elevernas skriftliga lösningar. Ert barns svar kommer att användas i uppsatsen, 
men alla elevers namn, ort och skolans namn kommer att avidentifieras. 
 
För att kunna genomföra intervjuerna behöver vi målsmans godkännande. 
Lämna tillbaka talongen till barnets lärare senast 15/4. 
 
Vi tackar på förhand! Vänliga hälsningar 
Eva och Marie-Louise 
 
Eva  XXX-XXXXX   Marie-Louise XXX-XXXXX 
 
 
 
 
 
 
Mitt barn heter _______________________  
 
 
            Ja, får gärna intervjuas  
 
          Nej, får inte intervjuas 
 
 
Underskrift av förälder/vårdnadshavare 
 
 
 _______________________________



Bilaga 5: Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Marie-Louise Mattson och Eva Speziali. Vi håller på att göra vårt 
avslutande examensarbete i matematikdidaktik på Universitetet i Växjö.  
Vår uppsats kommer att handla om hur elever i år 4 använder miniräknare i 
ämnet matematik. 
Av den anledningen kommer jag att intervjua några barn ur klass 4 på XXX 
skola.  
Jag har tillsammans med elevernas matematiklärare valt ut fyra elever som 
kommer att intervjuas och få lösa fem uppgifter. Intervjuerna sker under 
skoltid. 
 
Intervjuerna kommer att spelas in på band och vi kommer även att samla in 
elevernas skriftliga lösningar. Ert barns svar kommer att användas i uppsatsen, 
men alla elevers namn, ort och skolans namn kommer att avidentifieras. 
 
För att kunna genomföra intervjuerna behöver vi målsmans godkännande. 
Lämna tillbaka talongen till barnets lärare senast 15/4. 
 
Vi tackar på förhand! Vänliga hälsningar 
Eva och Marie-Louise 
 
Eva  XXX-XXXXX   Marie-Louise XXX-XXXXX 
 
 
 
 
 
 
Mitt barn heter _______________________  
 
 
            Ja, får gärna intervjuas  
 
          Nej, får inte intervjuas 
 
 
Underskrift av förälder/vårdnadshavare 
 
 
 _______________________________ 
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