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Sammanfattning 

 

I denna uppsats kommer vi belysa hur gymnasieelever på olika sätt uppfattar miniräknare och 

vilka för- och nackdelar som kunde urskiljas i deras uttalanden. Resultaten i denna uppsats 

utgår från en enkätundersökning som genomfördes på 101 gymnasieelever. Under 

bearbetningen av empirin krävdes det att vi tolkade vissa öppna svar, vilket gjordes med hjälp 

av tidigare forskning och redan formulerade användningsområden för miniräknare. Då denna 

studie i första hand är kvantitativ kommer de flesta resultat presenteras i form av tabeller och 

diagram. Vi kommer sedan utgå från ett sociokulturellt perspektiv, där begreppen mediering, 

socialisering och looping-effekter är centrala och används när vi för diskussionen kring de 

resultat som studien frambringat. 
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1 Inledning 

 

Eftersom vi båda har tidigare erfarenheter av att undervisa elever i matematik fann vi det 

intressant att undersöka hur elever använder sig av miniräknare. Intresset väcktes eftersom vi 

båda har jobbat ideellt på Mattecentrum, där vi många gånger blev fundersamma över sättet 

eleverna hanterade uppgifterna i boken med hjälp av miniräknaren. Vi hade innan påbörjandet 

av denna uppsats en förutfattad mening av att ett allt för stort användande av miniräknare 

skulle kunna verka hämmande för elevers matematikutveckling. När vi dock började ta del av 

tidigare forskning öppnades våra ögon och vi fick fram en ganska annorlunda bild mot vad vi 

hade förväntat oss. Därmed tog vår studie en annan inriktning och vi fokuserade istället på hur 

elever uppfattar miniräknare för att bättre kunna förstå vilka konsekvenser den faktiskt förde 

med sig.  

I denna uppsats kommer vi ta upp hur elever på olika sätt uppfattar de för- och nackdelar som 

miniräknare eventuellt kan föra med sig genom en viss typ av användande samt undersöka 

huruvida deras uppfattningar skiljer sig åt utifrån en rad olika bakgrundsfaktorer.  

Vi hoppas att detta kan medföra större förståelse för miniräknarens betydelse i undervisningen 

och därmed också förståelsen för hur olika elever betraktar miniräknarens möjligheter.  
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2 Syfte och frågeställning 

 

I denna studie belyses gymnasieelevers uppfattningar om miniräknare i 

matematikundervisningen. Dessa sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer. Syftet är att 

urskilja eventuella samband mellan elevernas uppfattningar och följande bakgrundsfaktorer: 

 Matematikkurs  

 Betyg 

 Etnisk bakgrund 

Med utgångspunkt i detta vill vi bidra till en didaktiskt inriktad diskussion om problem och 

möjligheter med miniräknare för elevers matematiska kunskapsutveckling. 

De frågeställningar som vi avser försöka besvara i denna uppsats är följande: 

 Vilka för- och nackdelar kunde urskiljas i elevernas svar? 

 Finns det skillnader i elevernas uppfattningar mellan vilka för- och nackdelar de angav 

och bakgrundsfaktorerna?  
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3 Bakgrund 

 

När vi presenterar vår bakgrund kommer vi göra en kronologisk återgivning av de studier som 

har haft stort inflytande på skolan gällande elevers användande av miniräknare. Vi kommer 

att börja med att presentera den första svenska studien som gjordes i och med miniräknarens 

införande i skolan. Därefter kommer vi succesivt närma oss det forskningsläge som vi 

befinner oss i idag.  

3.1 Tidigare studier av miniräknare 

I mitten av 70-talet hade så kallade räknedosor blivit en utbredd och vanlig del av svensk 

skola. Redan år 1977/1978 fick elever använda miniräknare vid centrala prov (Björk & Brolin 

1984). Detta ledde givetvis till en debatt om hur eleverna skulle få använda detta kraftfulla 

hjälpmedel. Kunde miniräknarens intåg innebära konsekvenser för eleverna och vilken roll 

spelade miniräknaren för kursinnehållet? Under åren som gått har flertalet olika svenska 

projekt tillsats för att undersöka vilka eventuella konsekvenser miniräknare har på elevers 

kunskapsutveckling i matematik. 

3.1.1 ARK-Projektet (Analys av Räknedosans Konsekvenser) 

En grupp som skulle undersöka de konsekvenser som miniräknaren möjligtvis skulle kunna 

medföra, var den så kallade ARK-gruppen (Björk & Brolin 1984, Hedrén & Köhlin 1983). 

ARK-gruppens arbete blev snabbt omfattande och sammansättningen förändrades från att 

vara en liten grupp till att bli ett stort paraplyprojekt med flera undergrupper som alla hade 

olika problemområden att undersöka. De tre problemområden som ARK-gruppen formulerade 

var följande: 

 Miniräknaren används som räknetekniskt hjälpmedel och i stället för tabell. 

 Miniräknaren används för att förändra metodiken i gällande kurser. 

 Användning av miniräknaren gör det möjligt att tillföra nya kursmoment  

(Björk & Brolin 1984, s 15).  

 

För att undersöka den första punkten valde ARK-gruppen att koncentrera sig på mellanstadiet 

och se hur de icke algoritmiska färdigheterna som till exempel taluppfattning påverkades. För 

att kunna undersöka detta tillsattes därför undergruppen IAB (Icke Algoritmiska 

Basfärdigheter) för att utforma lämpliga mätinstrument och undersöksgruppen bestod av ett 

åttiotal klasser på mellanstadiet (Björk & Brolin 1984). I samband med IAB-projektet 

upptäcktes att ytterligare kunskaper om elevers kommunikationsförmåga måste undersökas 

och ytterligare mätinstrument togs fram. Efter att ha tagit fram mätinstrument för ARK-
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projektet tillsattes ett uppföljningsprojekt till IAB som döptes till RIMM-projektet 

(Räknedosans I Mellanstadiets Matematikundervisning). Utifrån de data som RIMM-projektet 

samlade in, kunde inte någon signifikant skillnad utrönas gällande elevers huvudräkning samt 

räkning med papper och penna. Dock kunde signifikanta skillnader påvisas gällande elevers 

förmåga att bedöma tals storleksordning, förmåga att välja rätt räkneoperation samt att plocka 

ut relevant information i textuppgifter, där eleverna med miniräknare påvisade bättre resultat 

jämfört med kontrollgruppen (Hedrén & Köhlin 1983).  

Under punkt två har det bästa av det metodmaterial som togs fram under IAB-projektet blivit 

fortbildningsmaterial och andra projekt mer inriktade på högstadiet och gymnasiet har stötts 

av ARK-projektet i deras arbete med att utforma lämpliga icke algoritmiska metoder för 

undervisning med miniräknare (Björk & Brolin 1984).  

Under punkt tre har ARK-projektet i sitt arbete med kursplanerna tagit del av NUMA-

projektets (NUmerisk MAtematik med tillämpningar i fysik) resultat gällande kursplanernas 

utformande, främst för gymnasiets natur- och tekniklinjer. NUMA-projektet blev sedermera 

en del av ARK-projektets undergrupper (Björk & Brolin 1984).  

3.1.2 ALM (Alternativ Lärogång i Matematik) 

ALM-projektet var ett väldigt nytänkande och uppseendeväckande projekt som utfördes på 

slutet av 1980-talet av Anita Sandahl och Jan Unenge, där eleverna i studien tilläts använda 

miniräknare redan i årskurs ett och två (Sandahl & Unenge 1990). Studien utgick till viss del 

från tidigare resultat från högskolan i Jönköping, där det visade sig att många elever använde 

sig av ett algoritmiskt tänkande när de skulle lösa tal med huvudräkning vilket i sin tur ledde 

till att de tappade siffror i arbetsminnet (Sandahl & Unenge 1990). Detta medförde att man 

inom ALM-projektet förespråkade att algoritmerna skulle undvikas så länge som möjligt. I 

försöket deltog sammanlagt ett 20-tal lärare och klasser och studien syftade inte i första hand 

att få fram kvantifierbara resultat utan istället fokuserades lärares och elevers uppfattningar 

(Sandahl & Unenge 1990). De resultat som presenterades i Sandahls och Unenges (1990) 

rapport Med miniräknaren från början. Erfarenheter från ett försök på lågstadiet, var att 

eleverna som deltog i ALM-projektet med hjälp av miniräknare kunde lösa problem på väldigt 

kreativa sätt och blev intresserade av stora tal. Miniräknaren sågs positivt på från både lärare 

och elever. Föräldrarna kunde i början dock känna en viss oro men blev mer och mer positivt 

inställda till miniräknare, ett skäl kan ha varit att eleverna uppfattade lektionerna som mycket 

stimulerande (Sandahl & Unenge 1990). Liknande projekt har utförts utomlands och ett 
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sådant är det så kallade CAN-projektet som Sandahl och Unenge också var i kontakt med 

under det pågående ALM-projektet. 

3.1.3 CAN-projektet (Calculator Aware Number) 

CAN-projektet startades 1986 i Storbritannien (Shuard 1992) och har många likheter med det 

svenska ALM-projektet. CAN-projektet lät eleverna redan från sex års ålder att använda 

miniräknare och lärarna undvek att lära ut algoritmer. I CAN-projektet uppnåddes också 

liknande resultat som i ALM. Hilary Shuard (1992) skriver i CAN: Calculator Use in the 

Primary Grades in England and Wales om att eleverna i studien tycktes finna ett intresse för 

större tal, men också för negativa tal och tal i decimalform. Även om CAN-projektet i första 

hand var en kvalitativ studie, genomfördes kvantitativa tester år 1989 på elever som då 

deltagit i projektet i antingen ett eller två år (Shuard 1992). Testresultaten från CAN-projekts-

elever jämfördes med icke CAN-elever, och det visade sig att CAN-eleverna presterade bättre 

på 28 av 36 testfrågor men på övriga åtta uppgifter kunde ingen skillnad urskiljas (Shuard 

1992). Även om dessa resultat inte gällde alla CAN-elever så kommenterade CAN-projektets 

utvärderare att ”although CAN has not turned them into great mathematicians, it has greatly 

improved their attitudes” (Shuard 1992, s 44). En attitydförändring som också delades av 

lärare och inte minst föräldrarna. En förälder kommenterade i utvärderingen ”I was very 

doubtful at first, but now I can see what my child can do” (Shuard 1992, s 44). Resultaten från 

CAN-projektet resulterade sedan i en ändring i den engelska nationella läroplanen och den 

krävde att tre typer av kalkylationer ska förekomma, dels med hjälp av huvudräkning, papper 

och penna men också med miniräknare (Shuard 1992).  

3.1.4 Miniräknaren och dess utbredning under 1990-talet 

Under 1990-talet hade debatten om miniräknare i Sverige lugnat ner sig och för första gången 

blev miniräknaren likt som i England en del av den inhemska läroplanen. Numera fanns det 

tydligt formulerat att eleven i slutet av det femte skolåret skall ”ha grundläggande färdigheter 

i att räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med 

miniräknare” (Lpo94, s 29). Detta innebar en relativt stor förändring jämfört med föregående 

formulering som fanns i Lgr80, där miniräknare endast nämndes kort att den skulle kunna 

användas på högstadiet för att avrunda vissa reella tal samt att miniräknaren kunde vara 

fördelaktig vid procenträkning (Lgr80).  

Forskningen tog nu en ny inriktning och forskningen kring miniräknare och 

matematikundervisningen på gymnasiet var inte så utbredd, utan de flesta stora projekt hade 
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tidigare koncentrerat sig på mellanstadiet (Björk och Brolin 1984, Hedrén och Köhlin 1983). 

Göte Dahland är dock en av få som under början av 1990-talet börjar inrikta sig mot 

matematikundervisningen på gymnasieskolan. I sin rapport Matematikundervisningen i 1990-

talets gymnasieskola. Ett studium av hur en didaktisk tradition har påverkats av 

informationsteknologins verktyg sammanfattar han flera år av sin tidigare forskning samt 

redovisar sin senaste studie, om hur matematiklärares metodik och undervisning enligt deras 

egna uppfattningar har påverkats av de elektroniska hjälpmedlen. Dahland (1998) finner stöd i 

sin studie för både positiva och negativa aspekter med elektroniska hjälpmedel men, 

framhåller dock att ”miniräknaren rätt använd betyder att effektivt integrera dess teknik med 

andra arbetsformer” (s 24). Vidare skriver han i sin rapport att 52 procent av lärarna som 

deltog i studien menar att det finns ”grundläggande verksamhet som huvudräkning, som inte 

bör utföras med stöd av räknare” (Dahland 1998, s 232). 15 procent av lärarna menar att man 

bör starta studierna utan räknare, och enstaka menar att miniräknare kan påverka elevers 

taluppfattning i negativ bemärkelse. Några intressanta aspekter som Dahland lyfter är: 

 Högpresterande elever föredrar att läraren arbetar med genomgångar och 

demonstrationer i helklass 

 Att det även bland elever förekommer ett avståndstagande från användning av 

miniräknare baserat på en traditionell syn på hur matematik skall studeras 

 Att språket under matematiklektionerna i första hand är en fråga om allmän 

språkförmåga och i andra hand en fråga om ämnets terminologi 

Elever är olika och de föredrar därmed olika sätt att lära sig på, men att det är högpresterande 

elever som har den synen gällande verbal kommunikation i helklass tycker vi är intressant. 

Om det beror på allmänna aspekter kring kunskapsutveckling eller om det har att göra med 

språklig matematisk förmåga låter vi vara osagt. Dock lyfts just språkets betydelse allt mer i 

senare studier och vi avser beskriva detta lite närmare nedan.  

3.2 Tidigare studier gällande språkets betydelse  

Språket lyfts av flera forskare fram som en central aspekt av matematisk förståelse (se 

exempelvis Lennerstad 2005, Löwing 2004, Sterner & Lundberg 2002). En forskare som tar 

upp denna aspekt är Håkan Lennerstad (2005) som skriver i sin artikel; Matematikens 

dubbelnatur – undflyende innehåll, självtillräckligt språk, om språkets betydelse för 

matematikförståelse. Lennerstad (2005) lyfter in det påhittade språket esperanto och menar att 

matematiskan till skillnad från esperanto har undantag i sin grammatik eftersom matematiskan 
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från början är framväxt ur det naturliga språket. Kinesiskan är exempelvis mer likt 

matematiska än esperanto, eftersom kinesiska består av symboler som inte representerar 

fonem som i europeiska språk, utan betydelser. Lennerstad skriver att detta innebär att 

kinesiskan inte behöver reformeras för att uttalet ska stämma överens med stavelsen, som det 

ibland är nödvändigt i europeiska språk. Detta betyder att europeiska språk och matematiskan 

skjuts ifrån varandra mycket mer än jämfört med kinesiskan, och därmed blir det svårare för 

europeiska språk att översätta matematiskan eftersom språket hela tiden förändras. Kinesiskan 

har med andra ord den fördelen att kinesiskan och matematiskans förhållande till varandra 

hålls mer intakt. Lennerstad (2005) skriver att ”det är lätt att förväxla språkproblem med brist 

på kunskaper, eftersom kunskaper främst uttrycks med språk” (s 45). En annan text som tar 

upp språkets betydelse för matematisk förståelse är Madeleine Löwings (2004) avhandling; 

Matematikundervisningens konkreta gestaltning. En studie av kommunikationen lärare–elev 

och matematiklektionens didaktiska ramar, där hon skriver:  

Under de observerade lektionerna visade sig lärarna ha stora problem med att nå eleverna med 

sina förklaringar. De flesta av dem saknade ett språk med vars hjälp de kunde presentera ett 

innehåll utgående från elevernas individuella behov och förmåga att lära (s 270).  

 

Språkets tycks således spela en central roll för lärande i matematik och Lennerstad (2005) 

skriver avslutningsvis i sin artikel att matematiken 

är gjord för en ensam läsare att inhämta Sanningen. Det är ett tilltal som tenderar att degradera 

läsaren. Att fixera denne som lyssnare, och inte som prövare. Vetenskapen, med sina 

undantagslösa naturlagar, har fortfarande drag av sin historiske föregångare och inspiratör, den 

allsmäktige guden. (s 53, vår kursivering). 

 

 

Vi vill betona ordet prövare. Matematiken tillåter enligt Lennerstad alltså inte läsaren (eleven) 

till att experimentera och själv finna ”sanningen”, utan sanningen är redan framtagen och 

behöver inte prövas av någon eftersom den redan är bevisad. Ordet prövare blir här särskilt 

aktuellt i kontexten när det gäller laborativa upptäckter. Miniräknaren är inte bara ett tekniskt 

hjälpmedel utan har många användningsområden och skulle kunna spela en central roll 

gällande elevers möjligheter till att upptäcka, utforska och laborera med det matematiska 

språket, något som Säljö (2010) benämner trial-and-error, vilket vi kommer ta upp längre 

fram i uppsatsen.  
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3.3 Olika sätt att använda miniräknare 

Dahland (1998) hänvisar till en konferens, där tre olika sätt som en miniräknare kan användas 

på presenterades: use, abuse och discovery. Dahland översätter dess begrepp till bruk, 

missbruk och laborativ upptäckt. Nedan följer beskrivningar av de olika indelningsgrupperna. 

Use (bruk) 

Med use eller bruk menas en ”blandning av traditionellt arbete och användning av 

miniräknare…” (Dahland 1998, s199). Dahland avser alltså inte urskilja några särskilda 

aktiviteter, utan bruk avser sådana grundläggande operationer som annars vanliga algoritmer 

och tabeller behövdes för. 

Abuse (missbruk) 

Att missbruka en miniräknare innebär att man använder den på ett sådant sätt att den i första 

hand medför negativa konsekvenser. Dahland (1998) skriver att ”användningen övergår i 

missbruk om man använder miniräknaren när den är onödig och olämplig eller ger 

missvisande resultat” (s 24). Med missvisande resultat menas att personen som använder 

miniräknaren inte inser att uträkningen är felaktig eller att den speglas på ett icke korrekt sätt. 

Det är alltså ett oavsiktligt missbrukande av miniräknaren som åsyftas. Miniräknarens 

kapacitet är inte alltid tillräcklig för att exempelvis utföra beräkningar med många decimaler 

eller vid ritande av vissa grafer då miniräknare begränsas av ett visst antal bildpunkter 

(Dahland 1998). Dahland (1998) menar att det därför är viktigt att ha kunskaper i hur 

miniräknaren arbetar och fungerar och att ”svag matematisk erfarenhet och okunnighet om 

vilka prestanda miniräknaren tekniskt och matematiskt har, är särskilt negativ för att korrekt 

kunna tolka resultat” (s 199).  

Discovery (laborativ upptäckt) 

Den laborativa upptäckten innebär att man integrerar flera olika beräkningssätt. Oftast innebär 

det att vissa beräkningar (exempelvis olikheter eller ekvationer) först behöver göras manuellt 

för att sedan eventuellt testas grafiskt.  

3.3.1 Ahlströms användningsområden 

En annan uppdelning gällande miniräknarens användningsområden är den som Ronny 

Ahlström (1996) använder sig av. Till skillnad från Dahland har Ahlström fyra kategorier och 

ingen kategori som pekas ut som negativ. Istället tas eventuella nackdelar upp som notis i en 
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av kategorierna. Ahlström (1996) har delat upp användningsområdena enligt följande: 

räknetekniskt hjälpmedel, metodiskt hjälpmedel, motivationsskapande hjälpmedel samt ett 

individualiserande hjälpmedel. Nedan följer en beskrivning av de olika indelningsgrupperna. 

Räknetekniskt hjälpmedel 

Som räknetekniskt hjälpmedel menar Ahlström (1996) att miniräknaren används som en 

förlängning av den egna förmågan vilket gör arbetet snabbt och säkert vilket då medför att 

mer tid kan läggas på den problemlösande delen utav arbetet. Ahlström lyfter här att det är 

viktigt att låta elever inse att huvudräkning många gånger går fortare än räkning med hjälp av 

miniräknare. Ytterligare en fördel som Ahlström lyfter är att man med miniräknarens hjälp 

kan arbeta med ”verkliga” siffror. 

Ett metodiskt hjälpmedel 

Likt Dahland (1998) så lyfts laborativa aspekter in som en del av miniräknarens 

användningsområden. Dock väljer Ahlström att kalla denna aspekt för ett metodiskt 

hjälpmedel. Miniräknarens möjligheter är oändliga och det är endast fantasin som sätter 

gränserna (Ahlström 1996). Elever kan inom denna aspekt använda miniräknare för att 

undersöka och upptäcka olika matematiska samband. Med miniräknaren kan de lista ut 

lösningar och experimentera sig fram till svar som verkar rimliga. Ett exempel som Ahlström 

(1996) lyfter är:  

Låt eleverna undersöka om det finns ett tal som multiplicerat med sig själv ger produkten 729. Om 

eleverna inte redan listat ut rottangentens funktion så kan man välja produkten 30, en uppgift på en 

helt annan nivå. Undersökningen kan utveckla elevernas förståelse av tal i decimalform och av 

multiplikation med två decimaltal (s 131). 

 

 

Detta är ett av flera exempel på hur laborativa upptäckter med hjälp av miniräknare kan se ut. 

Ett motivationsskapande hjälpmedel 

Att slippa utföra tunga beräkningar kan enligt Ahlström (1996) ge en ökad motivation, särskilt 

för de elever som har svårigheter i matematik. Med miniräknaren kan uppgifter och exempel 

hämtas från ”verkligheten” och den vardag som eleverna lever i, istället för uppgifter med 

tillrättalagda tal anpassade efter ett fåtal situationer.  
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Ett individualiserande hjälpmedel 

Miniräknaren gör det möjligt att anpassa exempelvis huvudräkning efter förmåga och 

eleverna kan känna trygghet i att kunna kontrollera sina svar. Miniräknaren gör det möjligt för 

elever att knappa in uppgifter och sedan försöka lösa dem med hjälp av huvudräkning innan 

man avläser det korrekta svaret. Detta gör att de tränas i huvudräkning samtidigt som de inte 

behöver oroa sig för att inte kunna lösa uppgifterna på egen hand (Ahlström 1996). Vidare 

skriver han att: ”gränserna för huvudräkning, skriftliga räknemetoder och 

miniräknaranvändning bör få vara diffusa och olika för olika elever” (Ahlström 1996, s 132).  

Vi har för avsikt att använda ovanstående kategorier för att kunna kategorisera och analysera 

de för- och nackdelar som eleverna i vår undersökning ser med miniräknaren. Hur vi kommer 

att använda Ahlström och Dahlands kategorier tas upp närmare under vårt metodavsnitt.  
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4 Teoretiskt perspektiv: sociokulturellt perspektiv på lärande 

 

Lev Vygotskij var en rysk judisk psykolog, pedagog och filosof och anses vara upphovsman 

till det sociokulturella perspektivet på lärande (Lindqvist 1999). Vygotskijs tankar om lärande 

blev kända först 1968, då hans texter inte publicerades förrän 52 år efter att de skrivits, men 

Vygotskij har sedan dess spelat en viktig roll för den moderna pedagogiken (Lindqvist 1999). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom samspel och interaktion med 

människorna, miljön och de redskap som finns runt omkring oss. Social interaktion utgör 

kärnan i lärande och kunskapsutveckling och det är genom kommunikation som vi kan bli 

delgivna samhällets gemensamma erfarenheter. Människan har genom alla tider tillverkat och 

utvecklat olika typer av redskap och Roger Säljö (2010) skriver i sin bok Lärande och 

kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet att det viktigaste redskapet som 

människan utvecklat är språket och språket kan betraktas som ”redskapens redskap” (s 227). 

Språket blir således den viktigaste aspekten för lärande. Språket möjliggör för människan att 

ta del av och utbyta reflektioner och analyser vilket leder oss framåt i utvecklingen och skapar 

större mening för våra handlingar. Redskapen ”används som en förlängning av människans 

kropp och intellekt” (Säljö 2010, s 228, vår kursivering). Det finns därmed olika typer av 

redskap och Säljö benämner tre slags redskap; fysiska, intellektuella och kulturella redskap.  

Fysiska redskap så som yxor, böcker, telefoner och lampor, är alltså saker som människan 

själv har tillverkat och som framför allt går att ta på, medan intellektuella redskap så som 

språk, teorier eller personliga erfarenheter, är sådana saker som vi inte kan ta på. Istället gör 

de intellektuella redskapen det möjligt för oss att hantera vardagssituationer i praktiska 

sammanhang.  

Genom att vi kan räkna, kan vi hantera pengar och avgöra om vi kan köpa ett hus. Genom att vi 

kan läsa, kan vi tillgodogöra oss instruktioner, följa med i vad som händer i världen och använda 

kartor (Säljö 2000, s 22).  

 

 

De intellektuella redskapen gör det alltså möjligt för oss att agera i en fysisk verklighet. 

Fysiska redskap gör det istället möjligt för oss att skapa enorm precision, uthållighet och 

fysisk styrka och därmed handlingar som vi inte skulle vara kapabla till enbart med de 

egenskaper som naturen skänkt oss. Kulturella redskap kommer vi istället återkomma till och 

beskriva närmare längre fram.  
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4.1 Medierande redskap 

James V. Wertsch är en annan väldigt inflytelserik person inom det sociokulturella 

perspektivet och vi gjorde tidigare en skillnad på Säljös olika benämningar av redskap. En 

liknande uppdelning gör Wertsch (1985) som benämner redskap som ”psychological tools”, 

alltså psykologiska redskap och som ”technical tools” eller enbart ”tools” alltså (tekniska) 

redskap. Psychological tools eller Vygotskijs motsvarighet ”signs”, har gemensamt att de inte 

förändrar objektet utan har enbart psykologiska influenser eller påverkningar på människan 

(exempelvis språk). Ett exempel som Wertsch tar upp är hur Vygotskij undersökte hur 

psychological tools kan påverka patienter med Parkinsons sjukdom. Patienterna ombads att 

utföra vissa specifika fysiska övningar under sin behandling. Vid ett tillfälle när en patient 

blev ombedd att gå, ledde det inte till något annat än uppkomst av skakningar och darrningar i 

kroppen (tremor). Läkarna skulle då åter igen be patienten att gå, men denna gång skulle 

patienten ha vita papper framför sig, som var arrangerade i ett visst mönster för att indikera 

fotstegen som skulle tas. Detta ledde till betydligt mindre skakningar och läkarna blev 

förvånade men Vygotskij förklarade då detta genom att patienten fick två sorters stimuli 

istället för enbart en verbal. De vita papprena fungerade här som så kallade medierande 

redskap för den verbala kommunikationen. 

Mediering utvecklades av Vygotskij som en kritik mot den tidiga behaviorismens sätt att 

förklara lärande genom enbart stimulus och respons. Efter en kritisk föreläsning om Pavlovs 

reflexologi (Pavlos hundar) fick Vygotskij sitt stora genombrott och blev kallad till en 

forskartjänst vid psykologiska institutet vid Moskvas universitet (Lindqvist 1999). Istället för 

att förklara människan som en simpel biologisk varelse ville Vygotskij hävda att människan 

samspelar med yttre redskap när vi agerar och varseblir omvärlden (Säljö 2010). Ett exempel 

för att stödja kritiken mot behaviorismen är vi människor kan knyta en knut på en näsduk för 

att minnas något, knuten i sig fungerar här som ett yttre hjälpmedel för att minnas och är inget 

enkelt stimulus som skulle ge samma respons oavsett vem som såg den (Säljö 2010). Detta 

innebär således att vi kan använda oss av samma redskap men förstå dem utifrån olika 

perspektiv och med olika utgångspunkter vilket medför olika konsekvenser för vårt lärande. 

Det är viktigt att poängtera att psychological tools är sociala redskap, eftersom språk, olika 

räknesätt, algebraiska symboler, skyltar etcetera är produkter av någon slags sociokulturell 

evolution (Wertsch 1985). Technical tools eller fysiska redskap för att använda Säljös begrepp 

är å andra sidan inte alltid enbart fysiska utan även dem kräver ibland djupare insikter. Inom 

det sociokulturella perspektivet brukar man benämna fysiska redskap som artefakter. 
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Artefakterna kan dock vara meningslösa om de används i fel sammanhang eller utan någon 

förförståelse. Paul Drijvers (2008) skriver: 

Only after the user has become aware of how the artifact can extend his capacities for a given kind 

of relevant task, and after he has developed means of using the artifact for this specific purpose, 

does the artifact becomes part of a valuable and useful instrument that mediates the activity (s 6).  

 

 

Drijvers (2008) menar här att det är först när vi vet hur artefakten kan förlänga vår egen 

kapacitet som den blir meningsfull, och först då redskapen kan mediera aktiviteten blir de 

användbara. Ett enkelt exempel på detta skulle kunna vara en karta, kartan hjälper nämligen 

en person att ta sig från punkt A till B (medierar aktiviteten att förflytta sig), men kan man 

inte läsa kartor är de synnerligen oanvändbara. De fysiska redskapen vi använder behöver 

alltså ibland även intellektuella insikter och det är när bägge delar krävs som Säljö väljer att 

benämna dessa som så kallade, kulturella redskap. Miniräknaren är ett sådant exempel 

eftersom miniräknaren är en kombination av plast, kretskort och metall och därmed väldigt 

fysisk, dock kräver den även intellektuella insikter så som hur matematiska operationer 

fungerar. Därför är Säljös benämning av kulturella redskap viktig eftersom miniräknaren 

annars hamnar i någon slags ingemansland mellan intellektuellt redskap och fysiskt redskap 

(artefakt). Därmed avser vi benämna miniräknare som ett kulturellt redskap i enighet med 

Säljö eller det som motsvarar psychological tools för att använda Wertsch begrepp. 

Psychological tools kan nämligen inte jämställas med Säljös intellektuella redskap, då 

Wertsch inte gör den uppdelning som Säljö gör gällande att intellektuella redskap inte går att 

ta på. Psychological tools kan precis som kulturella redskap vara både fysiska och 

intellektuella (skyltar, kartor, ritningar etcetera) och de är båda framväxta ur en sociokulturell 

evolution.  

Miniräknare är inte det enda redskap som är svårt att placera under ett specifikt fack utan en 

simpel grej som en stav kan få helt olika innebörd beroende på vem som använder staven. 

Wertsch (1998) skriver i sin bok: Mind as Action, om stavhoppare och hur redskap i vissa fall 

kräver en enorm skicklighet för att verkligen kunna få redskapen att mediera en specifik 

aktivitet. Det finns en ”irreducable tension” (Wertsch 1998, s 25-30), alltså en oreducerbar 

spänning mellan vissa element och det går inte bara att analysera ett element oberoende från 

omvärlden. Staven är ett sådant element som i sig knappt behöver betraktas som värdefull, 

men med rätt kunskaper kan staven bokstavligen ta en till oanade höjder. Wertsch menar att 

det inte går att isolera en specifik händelse och säga att stavhopparen hoppade 6,14 meter. 

Utan ett korrekt sätt att se det är att stavhopparen tillsammans med staven hoppade 6,14 
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meter. Människan i sig, och staven i sig, skulle inte på egen hand kunna uppnå det resultatet. 

På samma sätt kan rätt kunskaper om miniräknaren medföra att man tar sig längre än man 

enbart hade kunnat uppnå på egen hand.  

Algoritmer, som är ett centralt begrepp inom matematiken är ytterligare ett sådant exempel. 

Algoritmer är en viss mängd väldefinierade instruktioner som låter användaren genomföra 

vissa uträkningar. Det är en systematisk procedur vi lär oss, som gör att vi genom en viss 

mängd steg alltid lyckas lösa en viss typ av problem. Att multiplicera talen 343 med 822 

genom att ställa upp talen på ett specifikt sätt på ett papper är ett sådant exempel. På samma 

sätt här kan man fråga sig huruvida det är individen som löser uppgiften på egen hand, eller 

huruvida det faktiskt är med hjälp av flera element som exempelvis papper, penna och just 

algoritmen. Därmed medierar en algoritm en viss typ av operation eller uppgift på samma sätt 

som en minräknare kan mediera flera matematiska uträkningar med enorm precision.   

4.2 Om socialisering och loopingeffekten  

För att kunna använda dessa kulturella redskap (miniräknare, språk, symboler) krävs det att 

man på något sätt socialiseras in i tolkningsgemenskaper eftersom en miniräknare kan 

uppfattas som relativt oanvändbar om man använder ett talsystem annorlunda än med basen 

10. Är man från en främmande kultur blir således en miniräknare bara en artefakt (ett fysiskt 

redskap tillverkat av människor) men för andra kan den innebära så mycket mer. Genom att vi 

socialiseras in i en viss gemenskap öppnas dörrar för oss att ta in nya intryck, som sedan blir 

till nya erfarenheter, vilka kan leda till nya kunskaper. Säljö (2010) talar om den så kallade 

loopingeffekten som innebär att människor vänjer sig vid en viss typ av aktivititet och 

försöker genom tidigare erfarenheter skapa mening i de redskap de använder sig av. Genom 

upprepning av en viss aktivitet lär man sig läsa in de premisser för kommunikation som 

föreligger i aktiviteten. Den tidigare erfarenheten används därmed som resurs inför 

kommande liknande aktiviteter och man lär sig handla enligt vissa mönster genom feedback 

och loopingeffekter (Säljö 2010). De redskap som ligger till grund för en viss aktivitet blir vi 

allt mer förtrogna med och Säljö (2010) skriver att: 

Redskapen underlättar oftast ett experimenterande och prövande sätt att arbeta där brukaren kan ta 

sig genom trial-and-error. Texter man skriver kan sparas utan förloras och problemlösning i 

matematik med hjälp av datorprogram sker på andra villkor än i en situation där papper och penna 

används (s 235).  

 

I enighet med Säljö ser vi hur matematiska redskap (miniräknare) kan användas i ett trial-and-

error-syfte, det vill säga miniräkaren möjliggör att effektivt kunna upprepa matematiska 
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operationer i syfte att skapa en djupare förståelse, exempelvis för hur språket inom 

matematiken fungerar och är uppbyggt. Trial-and-error skulle därmed kunna vara en del i den 

laborativa upptäckten där elever genom upprepning kan nå slutsatser för hur operationer 

hanteras av miniräknaren och på så sätt utveckla större matematisk förståelse.   
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5 Metod  

 

I detta kapitel avser vi beskriva olika aspekter kring hur vår studie genomfördes. Vi kommer 

först lyfta lite grann kring val av metod, urval och hur vi avgränsade studien. Vi kommer 

sedan gå in närmare på etiska aspekter och själva genomförandet, varpå vi också avser 

beskriva utformandet av enkäten samt hur analysen genomfördes med hjälp av SPSS. 

Slutligen vill vi beskriva hur vi använde oss utav tidigare forskning när vi kategoriserade 

elevsvaren från de öppna frågorna.  

5.1 Metodval och mätningsprinciper 

Eftersom studiens syfte var att se om gymnasieelevers uppfattningar och användande av 

miniräknare kan skilja sig åt beroende på specifika faktorer utifrån elevens tidigare 

erfarenheter och bakgrund var det lämpligt att utifrån en kvantitativ forskningsmetod 

analysera empirin för att få fram eventuella statistiskt signifikanta resultat. Med signifikanta 

resultat avses resultat som är så tydliga att de inte kan bero på slumpen (Rudberg 1993). När 

exempelvis två olika grupper jämförs, så bör dessa grupper uppvisa ungefär liknande resultat 

om det inte finns någon skillnad mellan dem. Antagandet om att det inte finns någon skillnad 

mellan dessa grupper är det som kallas för nollhypotes. Givetvis kan värden avvika till viss 

del på grund av slumpen, eller det som kallas statistisk osäkerhet. Dock kan värdena inte 

avvika hur mycket som helst om det inte föreligger någon skillnad mellan grupperna och det 

är när dessa värden avviker för mycket för att enbart bero på statistisk osäkerhet som man 

förkastar nollhypotesen (Ejlertsson 2005). Det vill säga, förkastar påståendet att grupperna 

fortfarande är lika eftersom värdena skiljer sig åt på tok för mycket för att enbart bero på 

statistisk osäkerhet. Nollhypotesen kan förkastas utifrån olika starka så kallade 

signifikansnivåer, det vanligaste är en femprocentig signifikansnivå vilket innebär att man har 

ett konfidensintervall på 95 procent (Ejlertsson 2005). Ett konfidensintervall på 95 procent 

betyder att resultaten med 95 procent säkerhet inte beror på statistisk osäkerhet. Det finns 

dock möjlighet att välja lägre konfidensintervall som till exempel 90 procent, dock riskerar 

forskaren att förkasta nollhypotesen med en betydligt lägre säkerhet (motsvarande chans är en 

1/10 istället för 1/20) På samma sätt kan likaså ett högre konfidensintervall väljas för att 

påvisa extremt starka samband men ett 95 procentigt konfidensintervall är oftast tillräckligt 

nog och det som rekommenderas så vida inget speciellt skäl talar emot det (Ejlertsson 2005).  
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Vi har i vår studie alltid använt oss av ett konfidensintervall på 95 procent. Även om vi inte 

har för avsikt att kunna generalisera resultaten i denna uppsats till en större population fann vi 

en kvantitativ metod som den bästa lösningen för att på ett enkelt sätt avgöra huruvida det 

finns samband mellan elevers uppfattningar av miniräknare i förhållande till de olikheter vi 

beskrev i syftet. En kvantitativ metod behöver inte bara handla om olika mängder variabler 

som sedan landar i siffror, men Jan Trost (2012) menar att om forskaren avser presentera 

resultat som kan formuleras kring fler, längre, oftare etcetera så bör hen anta en kvantitativ 

inriktning på sin studie. I vår enkätundersökning finns dock öppna frågor, och svaren från 

dessa har kategoriserats för att möjliggöra en statistisk analys. Vid kategoriseringen har vi 

tolkat elevers svar för att kunna placera dem under lämpliga kategorier. Vi anser det vara 

viktigt att tolka svar på ett så ärligt vis som möjligt, och Richard J Bernstein (1991) skriver att 

det är angeläget att sträva mot en hermeneutisk utgångspunkt om man vill försöka se till 

författarens situation och tolka texten utifrån författarens premisser, för att en så realistisk bild 

som möjligt ska kunna avspeglas. Dock har vi inte haft möjlighet att gå tillbaka till varje 

enskild elev där frågetecken uppstått i hur tolkningen bör framläggas. Göran Ejlertsson (2005) 

skriver att svaren på de öppna frågorna bör kategoriseras genom att finna olika teman i dem.  

Vi har därför tagit del i tidigare forskning och utgått från redan formulerade kategorier av 

möjliga användningsområden av miniräknaren och utifrån dessa har vi sorterat elevernas svar. 

Detta kan istället liknas med en mer fenomenologisk ansats där vi utgått från att försöka 

urskilja vissa specifika mönster eller nyckelord i elevernas svar.   

5.2 Urval 

Urvalet av elever har till viss del skett i form av bekvämlighetsurval vilket är ett vanligt och 

framförallt tidssparande val (Trost 2012). Att utgå från till exempel ett stratifierat urval av 

hela Sveriges gymnasieelever fanns helt enkelt varken tid, pengar eller tillräckliga kunskaper 

om. Det material vi fått in baseras på 101 elevenkäter vilka kommer från tre olika skolor i en 

storstad i Sverige och eleverna i denna studie kommer från två olika gymnasieinriktningar 

varpå den ena gruppen kommer från yrkesförberedande program medan den andra gruppen 

läser en natur- och teknikinriktade linje. Detta betyder således att eleverna också läser olika 

matematikkurser (matematik 1a respektive 1c). Vi valde dessa grupper då vi ville få reda på 

om elevernas val av gymnasieinriktningar och matematikkurs kan ha betydelse för de 

uppfattningar de har om miniräknare. Eftersom flera gymnasieklasser från olika 

gymnasieinriktiningar  och dessutom från olika skolor har deltagit i studien skulle studiens 

trovärdighet därmed också kunna stärkas.  
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5.3 Avgränsningar 

Vi har valt att rikta vår studie mot gymnasieelever då vi i vår forskningsöversikt fastställde en 

forskningslucka gällande gymnasieelevers användande av miniräknare då de flesta tidigare 

studier har tenderat till att inrikta sig mot mellanstadiet. Ytterligare en anledning är av att ett 

personligt intresse finns då våra kommande yrkesprofessioner med största sannolikhet 

kommer involvera undervisning riktad mot gymnasieelever. 

Vi har valt ett brett begrepp när vi talar om miniräknare och har därmed inte avgränsat oss till 

exempelvis enbart grafritande miniräknare eller enbart kalkylatorn i exempelvis 

mobiltelefonen, utan vi avser de miniräknare som eleverna själva har valt att använda. För 

vissa kan det vara en grafritare, för andra är det kalkylatorn i deras mobiltelefon och för den 

tredje kan det vara en helt vanlig miniräknare av klassisk skolmodell. Dessutom skulle listan 

kunna göras oändligt lång om man även skulle börja dela in eleverna efter vilket märke de har 

på mobilerna eller modell på miniräknaren. Det viktiga är istället synen eleverna har på 

miniräknaren som hjälpmedel och vad den möjliggör för just dem.  

5.4 Etiska överväganden 

I boken god forskningssed av Göran Hermerén (2011) tas många viktiga aspekter upp för att 

bedriva en god forskning. Vi har tagit hänsyn till några centrala aspekter som kändes 

relevanta i förhållande till vår studie, även om vår studie inte räknas som forskning och den 

undersökning vi genomförde kunde bedrivas utan större etiska överväganden. De punkter som 

vi ändå vill ägna några ord kring är hur materialet samlades in och vilken information som de 

medverkande fick, samt villkoren kring elevers medverkan och godkännande av att deras svar 

används i denna studie. Vi ämnar också nämna några ord om anonymitet. Dessa saker 

benämns vanligtvis som informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Ejlertsson 2005, Hermerén 2011).  

Innan vi kontaktade eleverna såg vi först till att ha rektorers godkännande att genomföra vår 

enkätundersökning på deras skolor. Därefter kontaktades lärare som undervisade eleverna vi 

var intresserade av för att höra om det fanns utrymme för oss att använda några minuter från 

deras lektioner för att genomföra studien. När dessa två steg var avklarade höll vi oftast en lite 

kortare genomgång för eleverna själva där vi förklarade vårt syfte med deras deltagande och 

att det var helt frivilligt att delta. Vi klargjorde också att det inte fanns något tvång på att svara 

på samtliga frågor såvida de inte ville och att de deltog anonymt. Just kravet på anonymitet 

ansåg vi vara en viktig del av en god forskningssed och vi löste denna fråga ”[...] genom att 
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man gör insamlingen av material utan att en bestämd individs identitet antecknas” (Hermerén 

2011, s 67). Utöver dessa aspekter fann vi inga andra etiska överväganden som skulle kunna 

beröra vår studie förutom eventuellt känsliga frågor i enkäten. Vi tänker närmare bestämt på 

frågorna gällande var eleverna samt dess föräldrar är födda och vilket betyg eleverna hade i 

årskurs 9 i matematik och svenska. Dessa frågor ansåg vi dock inte vara så pass olämpliga att 

de behövdes väljas bort då vi anser att värdet på studien samt att eleverna var helt anonyma 

skulle kunna överväga känslighetsaspekten i fråga.  

5.5 Genomförande 

Innan vi konstruerade enkäten läste vi in oss på det problemområde som studien handlar om. 

Stor vikt bör läggas vid planerings- och tankearbete eftersom enkätens utformning blir 

avgörande för resultaten (Trost 2012). Till skillnad från intervjuer ger enkäter inte alltid 

utrymme för att återkomma och ställa följdfrågor om man skulle missa ett visst område 

eftersom enkäten då måste ut till samtliga deltagare i undersökningen för att kunna få 

statistiskt kvantifierbara resultat.  Detta skulle kunna ses som en eventuell svaghet i valet av 

kvantitativ metod.  

5.5.1 Utformande av enkäter 

När vi utformade enkäten visste vi inte till en början vilka eventuella resultat vi skulle kunna 

få fram och vilka frågor som skulle bli särskilt aktuella. Vi hade dock en klar tanke bakom 

utformningen av enkäten och att den skulle kunna kopplas till fyra stycken grundläggande 

aspekter. Den första aspekten var språket, och därmed blev frågor kring elevers etniska 

bakgrund och betyg i svenska aktuellt. Betyget i svenska fungerade även i ett jämförande 

syfte i förhållande till betyget i matematik. Den andra aspekten berörde vilken typ av 

användare eleven är, och där fanns flera frågor med, bland annat gällande hur frekvent eleven 

använde miniräknare, vilken kurs eleven läser, vilket det viktigaste skälet till att eleven 

använde miniräknare var, samt vilka för- och nackdelar eleven såg med miniräknare. Den 

tredje aspekten berörde elevers huvudräkningsförmåga där de 17 uppgifterna fick stå för 

största inputen i vår undersökning och övriga frågor kunde istället användas som 

referenspunkter för att jämföra eventuella skillnader. Den fjärde och sista aspekten var av mer 

allmän karaktär, dock med ett klart syfte – nämligen att inte ”skrämma” eleverna. Det skulle 

kunna vara så att ett allt för rakt fram budskap kan göra elever ifrågasättande och därmed 

skulle det finnas en ökad risk för att eleverna inte svarar ärligt, vilket skulle leda till en lägre 

trovärdighet för studien. Frågor gällande ålder, huruvida de har nytta i vardagen av 

matematiken de läser och vem som bestämmer hur de får använda miniräknare fanns till 
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största del med för att skapa ett flöde i enkäten vilket gör eleverna mer bekväma och 

förhoppningsvis också mer sanningsenliga (Trost 2012). Dessa frågor skapar också större 

förståelse för hur kommande frågor bör besvaras och man bjuder in eleven i enkätens layout. 

Dock fanns det även ett ytterligare syfte med ett fåtal av de mer allmänna frågorna som skulle 

kunna kopplas till läroplanen, till exempel gällande vem som avgör när miniräknaren får och 

inte får användas samt om eleverna har tillgång till minräknare.  

5.5.2 Hantering av data - SPSS och   -test (Chi-två-test)  

Efter att enkäterna samlades in gick stor del av arbetet ut på att lägga in elevsvaren i SPSS 

och koda om svaren vi fick in via de öppna frågorna som fanns med i enkäten. SPSS är ett 

statistikprogram som tillåter användaren att på ett enkelt sätt införa variabler utifrån 

enkätfrågornas utformning. I programmet använde vi oss sedan främst av något som kallas 

chi-två-test vilket är ett test för hypotesprövning. Chi-två-test har den fördelen att 

fördelningen av data inte behöver vara normalfördelad och därmed behöver inte urvalet vara 

så stort. Däremot är kodningen av svarsalternativ extra viktig så att de olika kategorierna 

innehåller tillräckligt många mätvärden (Wahlgren 2008). Med andra ord – har man många 

olika kategorier behöver urvalet vara större för att fylla dessa celler med tillräcklig mängd 

data och har man ett mindre urval kan det ibland vara lämpligt att slå samman flera 

underkategorier till en mer övergripande kategori för säkrare resultat. Detta var något vi valde 

att göra när vi analyserade om föräldrars härkomst utgjorde en faktor för uppfattandet av 

miniräknare då vi insåg att de tre kategorier vi utformat i själva verket kan kombineras på sex 

olika sätt, och därmed blev det ett otympligt sätt att hantera datan. Istället använde vi oss av 

två kategorier, där den ena innebar att båda föräldrar är födda i Sverige och den andra innebar 

att minst en förälder är född utanför Sverige. Likaså slog vi efter insamlingen av data samman 

skalan 0-10 till tre nivåer för att på ett bättre och säkrare sätt kunna analysera de olika 

enkätfrågorna. 

5.6 Vår användning av Ahlströms kategorisering 

Under analysen av de fördelar som eleverna såg med miniräknare använde vi den 

kategorisering som Ahlström (1996) lade fram. Dock uppstod vissa frågetecken gällande de 

olika distinktionerna som Ahlström använde sig av i sin kategorisering. Exempelvis nämner 

han miniräknarens funktion gällande verklighetsaspekten både inom ”räknetekniskt 

hjälpmedel” samt ”motivationsskapande hjälpmedel”. Likaså benämns tid åt problemlösning 

som fördelar inom dessa två ovannämnda kategorier.  
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Detta leder till att en viss förvirring uppstår gällande huruvida elevsvar som till exempel ”det 

blir lättare när man gör större tal …” ska kategoriseras som att eleven främst använder 

miniräknaren som ett räknetekniskt hjälpmedel med avseende på att dessa större tal går 

snabbare att räkna ut, eller syftar eleven på att miniräknaren hjälper eleven med att räkna tal 

som den har svårt för (motivationsskapande hjälpmedel)? För att undgå problematiken med 

situationer som denna kommer vår egen kategorisering grunda sig på Ahlströms kategorier 

men innehålla vissa skillnader gällande vad som karakteriserar och avgränsar kategorierna. 

Nedan följer en beskrivning av den modell vi använt, baserad på Ahlströms fyra kategorier: 

5.6.1 Räknetekniskt hjälpmedel 

Med räknetekniskt hjälpmedel avser vi precis som Ahlströms beskrivning i första hand ett 

snabbt och säkert hjälpmedel, där hjälpmedlet fungerar som en snabbare och säkrare variant 

av de klassiska algoritmerna för de fyra räknesätten. Skillnaden mellan vår kategori och 

Ahlströms föreligger i tid åt problemlösning, eftersom det tidigare rådde viss osäkerhet i hur 

elevsvar som berörde denna aspekt skulle hanteras kommer vi hädanefter att placera elevsvar, 

liknande exemplet ovan, under kategorin motivationsskapande hjälpmedel. Ahlström skriver 

själv att ”slippa det ibland tunga beräkningsarbetet med algoritmerna kan ge många elever 

ökad motivation” (s 131) medan han under räknetekniskt hjälpmedel snarare belyser en 

snabbhetsaspekt i sig. Detta tolkar vi att som ett räknetekniskt hjälpmedel i första hand 

fokuserar på snabbheten och inte huruvida uppgiften blir lättare att lösa. Vi vill nämligen 

förtydliga för läsaren att det råder en stor skillnad på orden snabbare och lättare. Att 

exempelvis springa från punkt A till B går snabbare men behöver nödvändigtvis inte vara 

lättare. Med detta sagt skulle vi avslutningsvis vilja presentera några nyckelord som på ett bra 

sätt representerar denna kategori.  

Nyckelord: snabbt, säkert, fort, minnesfunktion.  

5.6.2 Ett metodiskt hjälpmedel 

Vi avser här inte benämna någon skillnad i Ahlströms beskrivning av denna kategori.  Dock 

skulle begreppet trial-and-error kunna lyftas in här. 

Nyckelord: upptäcka, förstå, laborera, finna, testa, utforska, samband.  

5.6.3 Ett motivationsskapande hjälpmedel 

Som vi beskrev och motiverade under 5.5.1 kommer de komplicerade, tunga beräkningarna 

enbart placeras i kategorin motivationsskapande hjälpmedel, annars i enighet med Ahlström.  
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Nyckelord: slippa tunga/komplicerade beräkningar, lättare, roligare, verklighetsanpassat, 

underlätta.  

5.6.4 Ett individualiserande hjälpmedel 

Även här som i metodiskt hjälpmedel har vi inte för avsikt att ändra Ahlströms benämning. 

Nyckelord: kontrollera, anpassa, rätta.  

5.7 Vår användning av Dahlands missbrukskategori 

Dahland (1998) skriver att miniräknaren missbrukas om den används när den ger missvisande 

resultat, när den är onödig och när den är olämplig. Gällande missvisande resultat har 

Dahland redan gett sin bild av vad som menas med detta, dock ger han ingen utförlig 

beskrivning vad han avser med miniräknaren när den är onödig eller olämplig. Vi har därför 

fått tolka dessa begrepp och vi anser att ett onödigt användande av miniräknare avser ett 

sådant bruk till uppgifter, där uppgifterna egentligen skulle kunna lösas utan hjälpmedel. 

Utifrån egna erfarenheter och elevsvar sker oftast detta av lathet och användaren är väl 

medveten om detta. När man använder miniräknaren på ett olämpligt sett tolkar vi det som att 

användandet försämrar kunskaper och är rent hämmande. Användandet kan också ske vid 

olägliga tillfällen som vid prov där den inte är tillåten. Nyckelord för kategorierna presenteras 

nedan: 

Missvisande resultat – tekniska brister, brist på förståelse, omedvetet, svårt att tyda.  

Onödigt användande – när den inte behövs, lathet, bekvämlighet.  

Olämpligt användande – försämrar, hämmande, fel tidpunkt, fusk.      
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6 Resultat 

 

De resultat som denna studie frambringat kommer i första hand vara inriktad på vilka fördelar 

och nackdelar elever ser med miniräknare och dessa resultat kommer sedan ställas i 

förhållande till en rad olika faktorer. Resultaten kommer inte presenteras utifrån samtliga 

frågeställningar i enkätundersökningen, dels för att vi inte kunde uppmäta signifikanta resultat 

utifrån varje fråga, dels för att vissa frågor har blivit feltolkade, dels för att vissa frågor inte 

blir relevanta men också för att bespara läsaren den tiden. Vi kommer börja med att presentera 

den modell av Ahlströms kategorier som vi använt oss utav och hur elevernas svarsfrekvenser 

har sett ut utifrån detta. 

6.1 Analys av fördelar utifrån Ahlström  

Under analysen av de fördelar som eleverna såg med miniräknare försökte vi utgå från den 

kategorisering som Ahlström (1996) presenterade. Analysen baseras på de nyckelord som de 

olika kategorierna representerade. I många fall angavs flera fördelar med miniräknare och 

dessa fick således bilda en egen kategori. De elever som dock beskrev vissa specifika 

egenskaper och inte nämnde några andra placerades istället under någon av de fyra 

kategorierna i enighet med Ahlström. Diagrammet nedan (figure 1) beskriver hur elevsvaren 

har fördelats enligt de kategorier som togs fram.

 

Figure 1 
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Som vi kan utläsa från figure 1 anser 34,69 procent av eleverna att miniräknaren är ett 

hjälpmedel med fler fördelar. Några elevsvar som var typiska för denna kategori beskrivs 

här nedan, nyckelorden är kursiverade: 

- Man kan lösa uppgifterna snabbare och veta att svaret blir rätt. Man slipper tänka så 

mycket. 

- Du kan alltid kontrollera om du är osäker. Om du ska räkna nått snabbt, t.ex. om du 

står i en affär. 

- man sparar tid och man kan kontrollera om man har svarat rätt eller inte. 

De flesta elever som inte angav miniräknaren som ett hjälpmedel med flera fördelar 

placerades istället under den motivationsskapande kategorin (27,55 %). Här kunde många 

elevsvar se ut enligt följande: 

- Det blir lättare om man ska räkna ett svårt tal. 

- Det underlättar räkningen. Inte lika jobbigt som att räkna ut allt på pappret. 

- Det blir lättare när man gör större tal (komplicerade). 

Nästan lika många elever som placerades under den motivationsskapande kategorin 

placerades under kategorin räknetekniskt hjälpmedel (22,45 %). Här handlade elevsvaren i 

enighet med Ahlströms kategorisering om snabbhet, effektivitet och om säkra svar. Några 

elevsvar som vi låter skildra denna kategori anges nedan:   

- Man känner sig säkrare med sitt svar och man löser svårare uppgifter snabbare. 

- Det går snabbt att räkna ut ett tal 

- Mindre räkning, få snabbare svar 

Inte så många elevsvar kunde kategoriseras under kategorin miniräknaren som 

individualiserande hjälpmedel (9,18 %). Som vi redan presenterat handlar den här kategorin 

om eleven själv har möjlighet att bekräfta eller förkasta sina svar. Några typiska elevsvar var: 

- Så jag kan rätta mina svar om jag är osäker. 

- Man blir då säkrare på sin uträkning efter att kontrollerat svaret. 

- Man kan rätta sina svar (kontrollera). 

Förutom svaret ”vet ej” fick kategorin metodiskt hjälpmedel minst andel elevsvar (4,08 %). 

Dem elever som ändå placerades under denna kategori hade elevsvar som kunde se ut enligt 

följande: 
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- Man lär sig hur man räknar ut större tal och så vidare. 

- Det blir lättare att förstå. 

- Man förstår uppgiften bättre och dom som har svårt för matte så hjälper den mycket. 

6.2 Analys av nackdelar utifrån Dahland 

Utifrån Dahland har vi skönjt tre olika typer av missbruk. I de fall där elever angett flera olika 

typer av nackdelar har de placerats i en egen kategori. Har eleverna däremot angett ett 

svarsalternativ som överensstämmer med de tre olika kategorierna missvisande, onödigt och 

olämpligt användande har de placerats under respektive kategori. I vissa fall angavs även att 

det inte finns några nackdelar med miniräknare och detta blev således också en egen kategori. 

Slutligen finns kategorin ”vet ej”, vilken inte ska blandas ihop med blanka svar. Nedan visas 

ett diagram (Figure 2) på hur elevsvaren fördelades:  

 

Figure 2 
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Flest elevsvar överensstämde med kategorin olämpligt användande, där hela 50,55 procent 

av svaren placerades. Många av svaren handlade om att i någon mening så kan miniräknare 

leda till ett hämmande av kunskapsutvecklingen. Några typiska svar formuleras nedan: 

- Vissa kollar bara svaret och då lär man inte sig hur man räknar ut. 

- Om man använder miniräknare till allt och inte ens försöker förstå sig på uppgiften så 

lär man sig aldrig något. 

- Man kanske mister något man borde lära sig. 

Näst flest svar placerades under den första kategorin; onödigt användande av miniräknare, 

vilka 17,58 procent av elevsvaren överensstämde med. Några typiska elevsvar som kan 

representera denna kategori är följande: 

- Man blir lat och löser kanske tal man egentligen inte behöver miniräknare till. 

- Man blir lätt bekväm. 

- Man blir lat och använder miniräknaren mer än vad man behöver. 

Dahlands tredje kategori, missvisande resultat fick 8,79 procent av elevsvaren och några 

typiska svar kunde lyda enligt följande: 

- Den förvirrar mig ibland då man måste skriva in allt i en viss ordning. 

- Ibland förstår den inte vad man menar och då blir det fel utan att man vet om det. 

- Ibland om man inte tänker efter så kan man bara skriva av räknaren även fast man. 

kunnat slå någon siffra fel. 

Sen fanns det även elever som inte kunde placeras under en specifik kategori då deras svar 

involverade flera aspekter på nackdelar. 6,59 procent av elevernas svar hamnade under 

denna kategori och kunde se ut enlig följande: 

- I vissa fall blir det ju fel. Och sen kan man fuska. 

- Man kan bli lat och glömma bort hur man ställer upp tal osv. 

- Man blir sämre på huvudräkning och latare. 

Två kategorier återstår (”inget” och ”vet ej”). Vi finner det intressant att hela 13,19 procent 

valde att formulera att det inte finns några nackdelar med miniräknaren. Frågan som besvaras 

lyder ”vad ser du för nackdelar med att använda miniräknare?” men ändå väljer många elever 

att besvara frågan att det inte finns några nackdelar trots att denna fråga lika gärna skulle 

kunna lämnas blank. Slutligen svarade 3,30 procent av eleverna ”vet ej”.   
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6.3 Matematikkursens inverkan på elevers uppfattningar 

Utifrån vår analys kunde flertalet samband mellan elevernas uppfattningar och vilken 

matematikkurs de går på utläsas. Nedan kommer vi börja med att presentera vilka fördelar 

(Ahlströms kategorier) eleverna i de olika programmen såg med miniräknaren där vi fick ett 

signifikant samband. Därefter kommer vi presentera vilka nackdelar (Dahlands kategorier) 

eleverna från respektive matematikkurs såg med miniräknaren. Även fast vi utifrån Dahlands 

kategorier inte kunde uppmäta signifikanta samband (0,116>0,05) finner vi det ändå 

intressant att presentera hur elevsvaren speglades.  

6.3.1 Matematikkursens inverkan utifrån Ahlströms kategorisering 

Resultaten visar på att betydligt större andel elever som läser matematik 1c, det vill säga de 

elever som studerar antingen natur- eller tekniklinjer på gymnasiet, ser miniräknaren som ett 

hjälpmedel med flera fördelar. Hela 60,71 procent kunde se flertalet fördelar jämfört med de 

elever som studerar matematik 1a, med andra ord de elever som läser yrkesförberedande 

gymnasieprogram (motsvarande siffra för denna grupp var 20,37 %). Istället såg de flesta 

eleverna som läste något av de yrkesförberedande programmen att miniräknaren i första hand 

fungerade som ett motivationsskapande hjälpmedel. 37,04 procent av eleverna från de 

yrkesförberedande programmen uppgav denna syn på miniräknaren medan motsvarande siffra 

från natur- och tekniklinjerna uppmättes till 17,86 procent. Diagrammet nedan (figure 3) 

illustrerar detta. 

 

Figure 3 
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6.3.2 Matematikkursens inverkan utifrån Dahlands kategorisering 

Liknande resultat som beskrevs med vilka fördelar eleverna såg med miniräknaren kunde 

också urskiljas gällande vilka nackdelar eleverna från de två olika matematikkurserna främst 

såg med miniräknaren. Även fast vi inte uppmätte signifikanta samband så visade det sig även 

här att de eleverna som läser natur- och tekniklinjer i betydligt större utsträckning också 

kunde se flera nackdelar med miniräknaren (15,38 % jämfört med 2,04 %). Nedan följer ett 

diagram (figure 4) som visar hur elevsvaren fördelades. 

 

 

Figure 4 
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6.3.3 Val av matematikkurs utifrån betyg 

När vi granskade vår studie fann vi ett samband gällande vilket slutbetyg eleven hade i 

årskurs 9 i matematik och vilken matematikkurs eleven läser på gymnasiet.  

 

 

Figure 5 

 

Det fanns däremot ingen signifikant skillnad mellan elevers slutbetyg i matematik och vilka 

fördelar eleverna såg med miniräknaren. Val av linje verkar således spela en större roll 

jämfört med vad endast betyget i sig innebär för vilka fördelar man ser med miniräknaren. Det 

är kanske därför ingen slump att miniräknaren från allra första början blev en del av skolan i 

och med att natur- och teknikelever på eget initiativ började ta med sig så kallade räknedosor i 

mitten av 70-talet (Björk och Brolin 1984). Det finns alltså en eventuell möjlighet att natur- 

och teknikelever har ett större intresse eller att deras kunskaper om miniräknare är större. Vi 
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finner dessutom stöd för att elever från natur- och tekniklinjer också nyttjar miniräknaren i 

större utsträckning än elever från de yrkesförberedande linjerna. Figure 6 visar detta. 

 

Figure 6 

 

Som vi kan utläsa från figure 6 använder majoriteten av natur- och teknikelever miniräknaren 

till uppskattningsvis 7-10 uppgifter av 10 möjliga. Medan de flesta elever från de 

yrkesförberedande linjerna endast använder miniräknaren till ungefär 4-6 uppgifter av 10 

möjliga. Inte heller här fanns något signifikant samband mellan elevers slutbetyg i matematik 

i årskurs 9 och hur ofta elever använder miniräknare.  

En fråga som väcks i och med natur- och teknikelevers användande av miniräknare är om 

dessa elever därmed blir mer beroende av miniräknaren jämfört med elever på de 

yrkesförberedande programmen. I vår undersökning gavs eleverna 17 uppgifter varpå de fick 

svara på vilka av uppgifterna de ansåg att de borde kunna klara utan hjälp av miniräknare. 

Signifikant resultat kunde endast uppmätas på tre uppgifter (se figure 7). 
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Figure 7 

 

Som vi ser så var det dock inte till de yrkesförberedande programmens favör, majoriteten av 

dem som svarade att de kunde lösa uppgifterna utan miniräknare var istället från natur- och 

tekniklinjer. Med andra ord tycks det inte föreligga något samband mellan att elever som 

använder miniräknare ofta blir sämre på huvudräkning utifrån de testuppgifter vi utformade i 

vår enkät. 

6.4 Miniräknaren som motivationsskapande hjälpmedel? 

Kan miniräknaren verkligen fungera i ett motivationsskapande syfte? I vår undersökning 

svarade eleverna på frågan i vilken grad de höll med om påståendet ”Jag tycker miniräknaren 

gör matematiken roligare”. Figure 8 visar hur eleverna svarade och 1 motsvarar att de inte alls 

höll med om påståendet och 5 motsvarade att de höll med helt och hållet.  

 

Figure 8 
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Som vi kan utläsa av figure 8 tycks det inte finnas något samband mellan att miniräknare 

nödvändigtvis gör matematiken roligare, utan diagrammet visar istället att fler inte alls håller 

med om påståendet jämfört med hur många som håller med helt och hållet. De flesta en av de 

som svarade verkar vara ambivalenta gällande detta och 31,68 procent av eleverna varken höll 

med eller avfärdade påståendet. När vi däremot frågade eleverna i vilken grad de höll med om 

att miniräknare gör matematiken lättare fick vi istället följande svarsresultat:  

 

Figure 9 

 

Som vi kan utläsa av figure 9 ovan håller majoriteten med om detta påstående helt och hållet 

(46,53 %). Motivation behöver kanske inte nödvändigtvis vara likvärdigt med roligare, utan 

motivation kanske istället kan innebära att eleverna skapar förståelse för matematik och 

därmed skulle miniräknaren mycket väl kunna fungera i ett motivationsskapande syfte. 

6.5 Likheter mellan Ahlströms och Dahlands kategorier 

Ett signifikant resultat uppmättes då vi ställde Ahlströms kategorisering i jämförelse med 

Dahlands. Vi fick ett samband mellan dessa och det visade sig att elever som tenderade att se 

specifika fördelar med miniräknare också tenderade till att välja specifika nackdelar. Elever 

som såg att miniräknarens främsta fördel var som ett motivationsskapande hjälpmedel svarade 

i betydligt högre utstäckning också att dess främsta nackdel var att den ibland var onödig. 

Likaså svarade majoriteten av de elever som placerades under kategorin räknetekniskt 
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hjälpmedel att miniräknarens främsta brist var att den ibland ger missvisande resultat. Det är 

kanske inte därför helt oväntat att elever som svarade att finns flera fördelar också utgjorde 

majoriteten av de elever som också kunde se flera nackdelar med miniräknaren. En komplett 

redogörelse för svarsfrekvenserna visas i diagrammet (figure 10) nedan. 

 

 

Figure 10 

 

6.6 Etnisk bakgrund och synen på miniräknare 

Vi kommer under detta stycke ta upp några resultat som vi fick fram i vår undersökning när vi 

granskade hur elevernas föräldrars födelse skulle kunna ha betydelse för hur eleverna ser på 

miniräknare. Vi kommer att jämföra föräldrarnas födelse med Dahlands kategorisering, 

Ahlströms kategorisering samt också nämna lite kort om några andra iakttagelser som vi 

gjorde gällande slutbetyg och val av matematikkurs.   
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6.6.1 Etnisk bakgrund i förhållande till Dahlands kategorisering  

Nedan följer en beskrivning av hur elevsvaren i kategorin ”föräldrafödelse” såg ut i 

förhållande till Dahlands kategorisering. Som vi kan utläsa svarade majoriteten från båda 

grupperna att den främsta nackdelen med miniräknare var olämpligt användande (47,06 % 

respektive 59,09 %). En skillnad som däremot var mer påtaglig är hur elevsvaren fördelades 

kring kategorin onödigt användande, där mer än dubbelt så många elever med båda föräldrar 

födda i Sverige placerades under denna svarskategori (20,59 % respektive 9,09 %). Övriga 

kategorier skiljde sig också en del förutom kategorin ”inget” som var relativt likafördelad.  

 

 

Figure 11 

 

6.6.2 Etnisk bakgrund i förhållande till Ahlströms kategorisering  

Det svarsalternativ som var mest frekvent inom båda grupper var ett hjälpmedel med flera 

fördelar, där 33,33 procent respektive 40,0 procent av eleverna inom de båda grupperna valde 
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detta alternativ. Likaså var fördelningen bland svarsalternativen väldigt lika gällande 

kategorin räknetekniskt hjälpmedel (22,22 % respektive 20,0 %). Det som däremot skiljde sig 

markant åt var fördelningen gällande kategorin motivationsskapande hjälpmedel, där hela 

33,33 procent av eleverna med båda föräldrarna födda i Sverige valde detta alternativ, medan 

motsvarande siffra endast var 12,0 procent. Likaså skiljde sig kategorin individualiserande 

hjälpmedel mycket åt då svarsfrekvenserna motsvarade 5,56 procent jämfört med 20,0 

procent, vilket nästan är en fyrdubbling.   

 

 

Figure 12 

 

Som vi kan utläsa av figure 12 föreligger alltså ett samband mellan den etniska bakgrunden 

dessa elever hade och hur svarsalternativen var fördelade mellan dessa grupper. Det fanns 

däremot inget signifikant samband mellan elevers etniska bakgrund och deras slutbetyg i 
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årkurs 9 varken i matematik eller svenska. Likaså fann vi inte heller något samband gällande 

val av matematikkurs.  

6.7 Miniräknare och huvudräkning 

Avslutningsvis vill vi även lyfta de resultat vår studie fick fram gällande elever förmåga att 

använda huvudräkning i förhållande till ett frekvent användande av miniräknare. Vi jämförde 

de sjutton olika uppgifterna vi hade med i studien med antalet tillfällen eleverna uppskattade 

att de använde miniräknare. Resultaten vi kunde urskilja var signifikanta på två uppgifter och 

såg ut enligt följande: 

Crosstab 

   Jag använder miniräknare till ungefär 

Total 

   0-3 uppgifter av 

10 

4-6 uppgifter av 

10 

7-10 uppgifter av 

10 

   

 
 Utan Count 11 16 21 48 

% within 428/4 22,9% 33,3% 43,8% 100,0% 

Med Count 2 25 23 50 

% within 428/4 4,0% 50,0% 46,0% 100,0% 

Total Count 13 41 44 98 

% within 428/4 13,3% 41,8% 44,9% 100,0% 

 

Figure 13 

 

Som vi kan utläsa av figure 13 visar resultaten på att de elever som klarade att lösa uppgiften 

utan miniräknare till största andel också använde miniräknare mest frekvent (43,8 %).  De 

elever som inte ansåg sig klara uppgiften använde istället miniräknaren uppskattningsvis till 

4-6 uppgifter av 10 (50 %).  Liknande mönster kunde även urskiljas på den andra uppgiften 

där åter igen majoriteten (51,4 %) av de elever som ansåg sig kunna lösa uppgiften använde 

miniräknaren till uppskattningsvis 7-10 uppgifter av 10 möjliga. Resultaten visas nedan i 

figure 14.  
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Crosstab 

   Jag använder miniräknare till ungefär 

Total 

   0-3 uppgifter av 

10 

4-6 uppgifter av 

10 

7-10 uppgifter av 

10 

√   Utan Count 8 9 18 35 

% within  √   22,9% 25,7% 51,4% 100,0% 

Med Count 5 32 26 63 

% within √   7,9% 50,8% 41,3% 100,0% 

Total Count 13 41 44 98 

% within √   13,3% 41,8% 44,9% 100,0% 

 

Figure 14 

 

Åter igen speglar resultaten att miniräknaren inte tycks inverka på elevers 

huvudräkningsförmåga i negativ bemärkelse. Att använda miniräknaren ofta kan inte sägas 

vara dålig för huvudräkningen utan skulle istället kunna anses bidra till det motsatta.  
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7 Diskussion  

 

Vi kommer i denna diskussion ta upp de resultat som presenterats under föregående avsnitt 

och formulera eventuella orsaker till resultatets avbildning.  Vi kommer att utforma 

diskussionen i enighet med resultatets följd, och diskussionens olika delar kommer i stor 

utsträckning presenteras var och en för sig, för att sedan ge en mer övergripande och 

sammanslagen bild över de olika aspekterna som tagits upp.  I detta avsnitt kommer också 

begrepp som presenterats i vår teoridel att användas för att lättare förstå vad resultaten 

innebär, och hur de kan beskrivas utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

7.1 Matematikkursens inverkan utifrån Ahlströms kategorisering 

Utifrån vår studie fick vi fram att det finns ett samband mellan hur elever ser på 

miniräknarens fördelar och vilken matematikkurs de läser. Våra resultat visade på att elever 

med en natur- och teknikinriktad gymnasielinje tenderade till att se att miniräknaren kan vara 

ett hjälpmedel med flera fördelar i större utsträckning än elever på de yrkesförberedande 

linjerna (60,71 % jämfört med 20,37 %). Som vi nämnde under sektion 6.3.3 var det just 

natur- och teknikelever som från allra första början tog initiativet att föra in miniräknare i 

klassrummen. Det skulle kunna vara så att naturorienterade gymnasieinriktningar har en 

starkare tradition av att nyttja miniräknare och att de har större kunskaper och insikter i hur 

miniräknare på ett effektivt sätt kan användas i flera sammanhang. Vi skulle kunna tänka oss 

att dessa elever i större utsträckning har socialiserats in i gemenskap där miniräknaren har en 

central roll för undervisningen och dess olika moment. Som vi beskrev under kapitel 4 kan 

man skilja på artefakter (fysiska redskap), intellektuella redskap och kulturella redskap (Säljö 

2010). Utifrån de resultat vi fått fram skulle detta kunna innebära att elever som läst 

matematik 1a inte socialiserats in i en ”miniräknargemenskap” i lika stor utsträckning och 

därför till större del ser miniräknaren som ett rent tekniskt hjälpmedel eller artefakt. Elever 

som däremot läser matematik 1c använder snarare miniräknare som ett slags kulturellt 

redskap eller det som Wertsch (1985) benämner som psychological tools. Våra resultat visar 

att 31,48 procent av matematik 1a elever främst såg miniräknaren som ett rent räknetekniskt 

hjälpmedel medan motsvarande siffra för 1c elever endast var 10,71 procent. Detta innebär 

således ungefär en tredubbling vilket utifrån ett sociokulturellt perspektiv skulle kunna vara 

stöd för att miniräknaren i allt större omfattning uppfattas som en artefakt snarare än ett 

kulturellt redskap för elever som läser matematik 1a.   
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7.2 Matematikkursens inverkan utifrån Dahlands kategorisering 

När vi analyserade datan, fick vi som sagt inte några signifikanta resultat avseende huruvida 

val av matematikkurs innebär skillnader i hur elever ser på vilka nackdelar miniräknare också 

kan medföra. Vi kommer dock – precis som i resultatdelen ändå att välja att diskutera de 

skillnader som vår studie faktiskt visade på, även om de inte är statistiskt säkerställda. 

Resultaten pekade nämligen åter igen på, precis som med miniräknarens fördelar att, elever 

som läser matematik 1c också kunde se fler nackdelar med miniräknare (15,38 % respektive 

2,04 %). Detta skulle åter igen kunna tyda på att elever som läser matematik 1c har större 

förståelse för miniräknarens komplexitet och eventuella brister eller risker som föreligger med 

att använda den. Detta skulle således åter igen kunna vara stöd för att elever som läser 

matematik 1c i större utsträckning har socialiserats in i en gemenskap där miniräknaren har 

större betydelse och att miniräknarens möjligheter och brister därmed växer i takt med 

förståelsen för den.  

Som vi skrev under sektion 4.1 är kulturella redskap eller psychological tools sociala redskap, 

och språket är det viktigaste. Någon form av språkliga kunskaper behövs för att interagera och 

kommunicera med omgivningen man befinner sig i, och språket är inom det sociokulturella 

perspektivet nyckeln för lärande. Eftersom miniräknaren också är ett kulturellt redskap, och 

därmed framväxt ur en viss sociokulturell evolution är det kanske heller inte så konstigt att 

dess kapacitet och tekniska egenskaper också förmedlas bäst i liknande miljöer som den 

utvecklades genom (exempelvis inom natur-och tekniklinjer). Vi beskrev tidigare under 

sektion 3.2 att mer forskning inriktar sig på språkets betydelse för matematisk förståelse, och 

vi menar att ett utvecklande av språklig förmåga leder till större lärande eftersom man på ett 

bättre sätt kan kommunicera med klasskamrater och lärare som har djupare kunskaper om 

exempelvis miniräknare. 

7.3 Val av matematikkurs utifrån betyg  

Eftersom vi fick fram signifikanta resultat gällande huruvida elevers slutbetyg i årskurs 9 hade 

inverkan på vilken matematikkurs de också läste, skulle vi således snabbt kunna dra slutsatsen 

att bra betyg i matematik automatiskt innebär bra förståelse för miniräknaren och dess 

fördelar. Dock förelåg det ingen skillnad gällande betyget i svenska och val av 

matematikkurs, vilken alltså innebär att vi inte kan göra en generalisering av betyg i allmänhet 

utan endast utifrån just betyget i matematik. Dock visade det inte heller på något signifikant 

samband mellan slutbetyget i årkurs 9 i matematik och vilka fördelar elever såg med 

miniräknaren, vilket enligt vår mening innebär att valet av matematikkurs spelar en större roll 
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än enbart betyget i matematik i sig. Eftersom det är förståelse för miniräknare och inte en 

fråga om goda matematiska kunskaper i allmänhet som diskuteras, skulle våra resultat åter 

igen kunna vara en konsekvens av att elever som läser matematik 1c har större förståelse för 

miniräknaren på grund av valet av matematikkurs och inte i första hand på grund av betyget. 

Dessutom visar våra resultat ingen signifikant skillnad på hur ofta elever använder 

miniräknaren i förhållande till slutbetyg i matematik, däremot fick vi starkt samband mellan 

val av matematikkurs och hur frekvent miniräknaren användes av dessa elever. Resultaten 

visade nämligen att majoriteten (67,86 %) av de elever som läser matematik 1c använder 

miniräknaren till 7-10 uppgifter av 10 möjliga, medan motsvarande siffra för matematik 1a 

elever endast var 37,50 procent. Istället använde de flesta (48,21 %) av matematik 1a eleverna 

miniräknaren uppskattningsvis till 4-6 uppgifter av 10 möjliga (motsvarande siffra för 

matematik 1c elever var 21,43 %). Utifrån dessa resultat verkar de största bidragande 

faktorerna för elevernas förståelse för miniräknaren utgöras av val av matematikkurs och hur 

ofta de använder miniräknare.  

7.4 Motivationsskapande hjälpmedel 

Som vi tidigare nämnde visade sig eleverna inte hålla med om att miniräknare nödvändigtvis 

gör matematiken roligare utan de flesta elever i vår undersökning menade enbart på att 

miniräknaren gör matematiken lättare (46,53 %). Ahlström (1996) menar att många av 

eleverna fått större motivationsförmåga just av att de slipper de annars tunga beräkningarna. 

Detta var också något vi själva lade märke till i många av elevsvaren och en elev skrev under 

frågan vilka nackdelar hen såg med miniräknare att det ”finns inga, men man önskar ibland att 

man kunde lösa alla uppgifter på miniräknaren”. Andelen elever som beskrev miniräknarens 

fördelar på ett sätt att de placerades under just kategorin motivationsskapande hjälpmedel var 

27,55 procent i vår undersökning, det vill säga mer än var fjärde elev. Som vi kort beskrev 

tidigare behöver kanske inte motivation vara likställt med roligare utan motivation är kanske 

också något som skapas om saker och ting görs lättare att förstå sig på. Miniräknaren kan 

därför enligt vår mening vara ett viktigt verktyg för lärare att använda sig av för att integrera 

fler elever i undervisningen. 

Om vi backar tillbaka till sektion 4.1 beskrev vi hur något så enkelt som vita papper på ett 

golv medierade den verbala kommunikationen och på samma sätt skulle en miniräknare 

kunna mediera lärarens och kurslitteraturens formuleringar för eleverna. Detta skulle kanske 

inte bara leda till bättre motivation utan framför allt bättre kunskapsförmedling eftersom 

eleverna utsätts för flera sorters stimuli.  
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7.5 Likheter mellan Ahlströms och Dahlands kategorier 

Som vi tidigare såg antar diagrammet gällande jämförelsen mellan Ahlström och Dahland 

(Figure 10)  en väldigt intressant gestaltning.  Majoriteten av elevsvaren på en viss kategori 

belyser också oftast en specifik problematik med miniräknaren, som skulle kunna kopplas till 

just den fördels-kategorin. Det vi alltså vill uppmärksamma är att eleverna tenderar till att se 

svagheter i de fördelar de angett med miniräknaren. Exempelvis har de elever som angett flera 

fördelar med miniräknaren också angett flera nackdelar med den. Elever som svarat ”vet ej” 

på fördelar har likaså svarat ”vet ej” på nackdelar. Även placerades de flesta elevsvaren i 

kategorin ”motivationsskapande hjälpmedel” också inom ”onödigt användande”. Som vi 

inledningsvis beskrev så handlar kategorin motivationsskapande hjälpmedel om att göra 

beräkningar lättare, då eleverna slipper de tunga beräkningar som annars behöver utföras med 

hjälp av algoritmer. Onödigt användande innebär istället att miniräknaren ibland används fast 

den inte behövs och inom denna kategori är lathet ett nyckelord. Just lathet var väldigt vanligt 

förekommande i elevsvaren och skulle kunna vara just ”nackdelen i fördelen” även i denna 

kategori.  Några elever svarar nämligen just att ”det kanske blir för lätt med en miniräknare 

och man kanske tänker lite för lite när man använder en” samt att ”man blir lat och använder 

miniräknaren mer än vad man behöver”. När vi lär oss något brukar man inom det 

sociokulturella perspektivet tala om looping-effekter, vilket innebär att man utgår från de 

förkunskaper man har och sedan allt eftersom bygger på dessa. Har vi då elever som använder 

miniräknare på ett speciellt sätt är det kanske inte särskilt konstigt att de också tenderar till att 

lära sig vilka nackdelar just detta sätt kan föra med sig.  

Liknande resonemang skulle kunna föras kring de elever som angett miniräknare som ett 

räknetekniskt hjälpmedel då de också utgjorde största delen av kategorin missvisande resultat. 

Eftersom miniräknaren som räknetekniskt hjälpmedel innebär snabbhet och säkerhet, skulle 

dess eventuella svagheter kunna beröra just dessa två punkter, till exempel att eleverna inte 

reflekterar över de svar som miniräknaren visar då den allt som oftast anses som tillförlitlig. 

Kombineras detta med att eleverna snabbt slår in talen riskerar vi således att få just 

missvisande resultat som konsekvens. Har eleverna dessutom bristande språkliga matematiska 

kunskaper blir det i synnerhet svårt att översätta operationerna korrekt till ”miniräknar-språk” 

och missvisande resultat blir ett faktum. Många inom kategorin missvisande resultat svarar 

just att de inte alltid förstod, eller att miniräknaren inte förstod vad de menade vilket skulle 

kunna tyda på att eleverna har bristande kunskaper om matematiskan och hur den på ett 

korrekt sätt bör översättas till miniräknaren. 



42 

 

De enda kategorier som inte uppvisade detta mönster i Dahlands kategorier var ”olämpligt 

användande” och ”inget” varav resultatet i den sistnämnda kategorin inte är särskilt 

anmärkningsvärd då motsvarande kategori ”inget” inte finns under Ahlströms fördelar (se 

Figure 1).  

7.6 Etnisk bakgrund 

När vi granskade resultaten från vår undersökning kunde vi urskilja vissa avseenden gällande 

elever uppfattningar av miniräknare utifrån var elevens föräldrar är födda. Resultaten visade 

dels att elever med båda föräldrar födda i Sverige tenderade att se flera nackdelar med 

miniräknaren jämfört med eleverna med minst en förälder född utanför Sverige (8,82 % 

jämfört med 0 %). Dock visade resultaten att elever med minst en förälder född i ett annat 

land förutom Sverige istället kunde se fler fördelar med miniräknare (40 % jämfört med 33,33 

%). Även om denna skillnad inte är särskilt stor skulle den kunna tolkas som att elever med 

föräldrar från ett annat land än Sverige har en mer positiv inställning till miniräknare och ser 

mer till dess fördelar än nackdelar.  

Vi beskrev under sektion 4.2 hur minräknare skulle kunna fungera i ett trial-and-error syfte 

för att överbrygga språkliga barriärer och en mer positiv inställning till miniräknare för elever 

med utlandsfödda föräldrar skulle kunna vara en orsak till detta. Ytterligare en skillnad visade 

sig gällande motivationsskapande och individualiserande hjälpmedel, där den förstnämnda 

kategorin i betydlig större utsträckning innehöll elever med båda föräldrar födda i Sverige 

medan den individualiserande kategorin till största del utgjordes av elever med minst en 

förälder född utomlands. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skulle detta resultat kunna 

tolkas som att vi använder verktygen på olika sätt beroende på vilken kultur och därmed de 

förkunskaper vi för med oss. Resultaten skulle kunna skilja sig åt av att vissa elever eventuellt 

kommer från en kultur där papper-och-penna-lösningar prioriteras i större utsträckning, och 

ser i första hand miniräknaren som ett sätt att avgöra huruvida papper-och-penna-metoden 

fungerade korrekt, medan andra elever snarare ser miniräknaren som metoden i sig. Det kan 

med andra ord vara så att vi beroende på kulturell bakgrund värderar olika lösningsmetoder på 

olika sätt och därmed får miniräknaren skilda roller, det vill säga är ett medierande verktyg 

som inte alltid har samma innebörd för alla. För vissa förmedlar miniräknaren korrekta svar 

och är en trygghet, medan den för andra kan förmedla kunskaper på flera plan beroende på 

sättet den används.  
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7.7 Miniräknares påverkan på huvudräkning 

En av våra enkätfrågor skulle besvaras genom att eleverna fick markera ett visst antal 

uppgifter de själva ansåg att de borde klara av att lösa utan miniräknare. Resultaten från denna 

del visade inte på att elever som använde miniräknare i stor utsträckning förefall sig vara 

sämre på huvudräkning, utan av de resultat vi fick fram lutar det snarare åt det motsatta. 

Dessa resultat överensstämmer också med tidigare forskning från exempelvis RIMM- och 

CAN-projektet (se sektion 3.1.1 och 3.1.3). Att elever genom ett frekvent användande av 

miniräknare inte försämrar utan snarare förbättrar sin huvudräkningsförmåga skulle kunna 

bero på att miniräknare involverar flera sinnen, och vi får flera stimuli. Vi lär oss tangenternas 

positioner och kan minnas hur vissa matematiska operationer ”känns” på miniräknaren. 

Exempelvis kan man minnas en portkod eller PIN-kod till mobilen bara man får en 

mobiltelefon framför sig. Därmed skulle en miniräknare kanske kunna vara till gagn för fler 

elever då huvudräkning inte enbart blir repetitiv och visuell likt ett glos-förhör utan istället 

tillåter eleverna att också minnas genom sin kinestetiska förmåga.  Med andra ord skulle 

miniräknare kunna fungera som ett medierande verktyg där dess innebörd får olika betydelser 

beroende på vilken elev som använder den. För vissa blir den enbart ett verktyg i utbyte mot 

klassiska algoritmerna, medan för andra elever medför den djupare insikter och kan fungera i 

ett minnesskapande syfte likt knuten på näsduken.   

7.8 Sammanfattande slutdiskussion 

Vi har i vår studie fått flera signifikanta samband gällande hur gymnasieelever uppfattar 

miniräknare i matematikundervisningen. Resultaten skulle kunna bero på många orsaker men 

det våra resultat pekar på och det vi försökt lyfta fram är att, eleverna använder miniräknaren 

på olika sätt främst beroende på den sociala omgivningen och kulturen. Dessa två faktorer 

verkar spela en avgörande roll för hur miniräknaren medierar kunskaper och vi kunde utifrån 

elevsvaren urskilja olika fördelar med miniräknaren, som kunde kategoriseras i enighet med 

Ahlströms fyra användningsområden. Likaså verkade eleverna beroende på vilka fördelar de 

såg med miniräknaren också ange olika nackdelar med den, som i sin tur kunde kategoriseras 

utifrån Dahland. Detta skulle kunna ses som en konsekvens av de looping-effekter som vi lär 

oss genom, det vill säga, vi kan oftast se bägge sidor av samma mynt när vi väl är insatta i ett 

visst område. På samma sätt kan därför de elever med stora kunskaper om miniräknare också 

se flera för- och nackdelar med dem. För att dock kunna få dessa kunskaper krävs det också 

att man använder miniräknare mycket, är intresserad och kanske också får hjälp med att förstå 

sig på dem. Lärarens roll blir därför central, inte bara för att miniräknaren kan medföra större 
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motivation och därmed göra fler elever delaktiga, utan också för att kunna få fler elever att 

använda miniräknaren effektivt och dra nytta av alla dess fördelar. Likt lärarens roll blir också 

andra elevers roller viktiga och därför kan det vara så att elever som läser en natur- och 

teknikinriktad linje samspelar med likasinnade personer i större utsträckning och därigenom 

socialiseras in i en miniräknargemenskap, vilket i sin tur leder till större förståelse för 

miniräknarens alla komplexa delar.   
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Bilagor 

 

Denna enkät syftar till att få reda på vad gymnasieelever anser om miniräknare, samt 

hur gymnasieelever använder miniräknare. Enkäten kommer användas till vårt 

examensarbete på lärarprogrammet vid Örebro universitet. Vi vill tacka dig för att du 

tar dig tid att svara på denna enkät, dina svar är oerhört viktiga för oss.  

 

1). Kön:   ☐ Man                      ☐ Kvinna 

2). Ålder: ____ 

 

3). Vilken matematik-kurs läser du i skolan just nu? (t.ex. Matematik 1 c) 

Jag läser ___________________________________________ 

 

4). Har du under matematiklektioner tillgång till en miniräknare? (OBS. Miniräknare 

kan också vara kalkylatorn på en mobiltelefon eller på datorn) 

Utav 10 lektioner har jag tillgång till miniräknare vid ungefär ___ av 10 lektioner.  

 

5). Hur ofta använder du miniräknare när du löser uppgifter under lektionerna? 

Utav 10 uppgifter använder jag miniräknare till ungefär ___ av 10 uppgifter.  

 

6). Finns det provtillfällen då du inte får använda miniräknare för din lärare?  

☐ Ja, vi får inte använda miniräknare under något prov 

☐ Ibland - under vissa prov får vi inte använda miniräknare  

☐ Nej, vi får alltid använda miniräknare under prov 

 



 

 

7). Vem bestämmer i vilken utsträckning och till vilka uppgifter du får använda 

miniräknaren? (välj ett alternativ) 

☐ Läraren   ☐ Kompisar     ☐ Läroboken       ☐ Du själv      ☐ Vet ej 

8). Ange det viktigaste skälet till att du använder din miniräknare (välj ett alternativ) 

Jag använder miniräknare för att…  ☐ Kontrollera mina svar 

   ☐ Lösa uppgiften snabbt 

   ☐ Laborera/lista ut en lösning  

Annat:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9). Ange i vilken grad du håller med om följande påståenden, där 1 motsvarar att du 

inte håller med alls och 5 motsvarar att du håller med helt och hållet. 

        Håller inte med alls         Håller med helt 

och hållet 

a). Jag har nytta i vardagen av    ☐ 1      ☐ 2     ☐ 3      ☐ 4     ☐ 5 

kunskaperna jag lär mig i den  

matematik-kurs jag läser just nu. 
 

b). Jag har nytta i vardagen av den matematik ☐ 1      ☐ 2     ☐ 3      ☐ 4     ☐ 5  

jag har lärt mig under min skolgång.  
 

c). Jag förstår varför jag läser matematik  ☐ 1      ☐ 2     ☐ 3      ☐ 4     ☐ 5 

i skolan. 
 

d). Jag tycker miniräknaren  ☐ 1      ☐ 2     ☐ 3      ☐ 4     ☐ 5 

gör matematiken roligare. 
 

e). Jag tycker miniräknaren   ☐ 1      ☐ 2     ☐ 3      ☐ 4     ☐ 5 

gör matematiken lättare. 

 

10a). Var är du född?    b). Var är dina föräldrar födda?  

☐ Sverige    ☐ Sverige  

☐ Ett europeiskt land förutom Sverige   ☐ Ett europeiskt land förutom Sverige   

☐ Ett land utanför Europa   ☐ Ett land utanför Europa 



 

 

11). Vilka av följande uppgifter tycker du att du ska kunna lösa utan hjälp av 

miniräknare?  

☐ 17 8 ☐ 132 96 ☐ 
   

 
 ☐ √

  

 
 ☐            

☐ 127 97 ☐ 25 7 ☐ 
  

 
 ☐ √     ☐ 10% av 1247 

☐ 39 14 ☐ 11 14  ☐ √   ☐    ☐ 40% av 800 

☐ 
 

 
 (

 

 
  )  ☐            

 

12a). Vad ser du för fördelar med att använda miniräknare? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b). Vad ser du för nackdelar med att använda miniräknare? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13). Vad hade du för slutbetyg i årskurs 9 i matematik och svenska? 

Matematik  ☐ IG/- ☐ G ☐ VG ☐ MVG  

Svenska ☐ IG/- ☐ G ☐ VG ☐ MVG  

 

 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 


