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Sammanfattning 
Detta examensarbete har som syfte att undersöka om kalkylprogram kan vara ett användbart 
hjälpmedel i matematikundervisning på högstadiet. Den frågeställning som legat till grund för 
undersökningen är: Vilka skillnader finns i elevernas kommunikation kring en matematisk 
uppgift, då de arbetar med ett kalkylprogram, jämfört med när de löser samma uppgift med 
papper och penna? 14 elever indelade i sju par deltog i undersökningen. Försöken inleddes 
med att de fick se en ca fem minuter lång instruktionsvideo om kalkylprogram. Därefter fick 
de lösa en matematisk uppgift med papper och penna respektive på datorn. Deras samtal och 
arbete dokumenterades med hjälp av en videokamera samt en programvara som spelade in allt 
som visades på datorskärmen. Resultaten visade att eleverna kommunicerade och samarbetade 
mer under arbetet med kalkylprogram, jämfört med när de löste samma uppgift med papper 
och penna. Tekniska frågor upptog av naturliga skäl en del av kommunikationen, men 
kommunikationen handlade fortfarande om matematik. 
 
Nyckelord: Excel, dator, kommunikation 
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1 Inledning 
Under en praktikperiod i min lärarutbildning fick jag i uppdrag att planera och genomföra ett 
undervisningsmoment för elever i årskurs 8. Ämnet var matematik och de skulle just börja 
jobba med ett avsnitt om variabler och uttryck. Jag funderade på hur man bäst skulle få dem 
att förstå vad en variabel är. När jag tittade igenom lärobokens förklaringar av begreppet, kom 
jag att tänka på datorprogrammet Excel. I detta kalkylprogram kan man bland annat ange 
värden i olika celler och sedan använda dessa värden för beräkningar av olika slag, genom att 
enkelt hänvisa till den cell där värdena står skrivna. Varje cell får namn efter den kolumn och 
rad den befinner sig i. 
 

 
 

Cellen A1 har jag gett värdet 5. I cellen B1 skriver jag sedan en formel som säger att dess värde ska vara 2 

gånger så stort som A1.  I det här fallet kommer cellen B1 att återge värdet 10. 

 
Cellernas namn (t ex A1, B1, B2, C3) används i kalkylprogram som variabler, eftersom de 
inte är knutna till fixa värden, utan endast refererar till de platser där värdena finns angivna. 
Själva värdena kan enkelt bytas ut, utan att formlerna behöver skrivas om. 
 
Där och då hade jag inte tid att fundera länge över om detta var ett bra sätt att förklara 
variabler för högstadielever, utan jag bestämde mig helt enkelt för att göra ett försök. Jag 
tänkte att oavsett om det leder till bättre förståelse för just variabelbegreppet eller ej, så kan 
det ses som ett mål i sig att eleverna får lära sig hur man använder ett kalkylprogram. 
 
Efter en genomgång där jag snabbt förklarade hur programmet kunde användas, begav vi oss 
till datorsalen där eleverna fritt fick pröva sig fram i programmet. Jag vet inte hur mycket de 
lärde sig om variabler, men jag blev imponerad av hur snabbt de tycktes ta till sig själva 
tekniken. Jag tyckte att detta med att använda kalkylprogram i matematikundervisningen 
verkade vara en intressant idé, som jag skulle vilja undersöka närmare: 
 
Vad säger forskning om matematikundervisning med hjälp av kalkylprogram eller andra 
tekniska hjälpmedel? Hur påverkas inlärningen? Vad tillför en sådan undervisning? Har den 
en plats i den svenska skolan? Skulle det fungera? Vilka hinder och begränsningar finns? Hur 
skulle användandet av kalkylprogram i matematikundervisningen påverka lärarens 
arbetsbörda? Innebär det mycket förberedelsetid? Ber eleverna oftare om hjälp? 
 
Alla dessa frågor tycker jag är viktiga att fundera över. I min undersökning har jag valt att 
fokusera på elevernas kommunikation och arbete med kalkylprogram. Baserat på resultaten 
kommer jag sedan diskutera frågan om kalkylprogrammens användbarhet i 
matematikundervisningen och huruvida sådan undervisning är praktisk genomförbar. 
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2 Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om kalkylprogram kan vara ett användbart 
hjälpmedel i matematikundervisning på högstadiet. 
 

2.2 Frågeställning 

• Vilka skillnader finns i elevernas kommunikation kring en matematisk uppgift, då de 
arbetar med ett kalkylprogram, jämfört med när de löser samma uppgift med papper 
och penna? 

 

3 Teoretisk bakgrund 

3.1 Styrdokument 

Vad har styrdokumenten att säga om användandet av kalkylprogram i 
matematikundervisningen? I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) står det: 
 
 ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 
 informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande”  
 (Utbildningsdepartementet, 2006) 

 
Detta är den enda referensen till datorer i läroplanen, förutom en punkt om att rektorn ska 
ansvara för att det finns datorer på skolan (Ibid.). Som texten är formulerad verkar det vara 
kunskapssökande via Internet som avses med detta. Jag har svårt att läsa in någon annan form 
av datoranvändning i läroplanen. Egentligen står det inte att det ska ske med datorer. Detta 
kriterium kan lika gärna uppfyllas med hjälp av mobiltelefoner. I kursplanen för matematik i 
grundskolan står det däremot mer specifikt om datorer i undervisningen: 
 

”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att 
utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter.” (Skolverket, 2009) 
 

I stycket rubricerat Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret nämns 
”tekniska hjälpmedel” jämte ”skriftliga räknemetoder”: 
 

”… skall eleven /…/ ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med 
naturliga tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av 
skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel” (Ibid.) 
 

För att nämna ett exempel från gymnasiet (Kursplanen för Matematik A): 
 

”… skall eleven /…/ ha vana att vid problemlösning använda dator och grafritande räknare för 
att utföra beräkningar och åskådliggöra grafer och diagram” (Skolverket, 2009) 

 
Det skulle vara intressant att veta om man från Skolverkets sida hade något särskilt 
datorprogram i åtanke då man skrev ”utnyttja datorns möjligheter” (kursplanen för matematik 
i grundskolan), men styrdokumenten verkar medvetet ha formulerats på ett sätt som inte 
begränsar läraren till en viss typ av program. Det går dock inte att misstolka att datorer 
faktiskt skall användas i matematikundervisningen, så användandet av kalkylprogram i 
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matematikundervisningen bör välkomnas av alla som är måna om att följa det som står i 
styrdokumenten. 
 
Dessutom kan arbetet med kalkylprogram ses som ett sätt att pröva olika arbetssätt och 
arbetsformer, vilket läroplanen också uppmanar oss att göra: 
 

”Läraren skall /…/ svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” 
(Utbildningsdepartementet, 2006) 

3.2 Tekniska hjälpmedel 

Det finns en hel del forskningsresultat som handlar om användandet av tekniska hjälpmedel i 
matematikundervisningen. Det mesta är specifikt inriktat på miniräknare, eftersom datorer 
länge ansetts för dyra för att effektivt kunna användas i undervisningen. Kenneth Ruthven 
förutspådde 1996 att kostnaderna skulle sjunka och att det med tiden blir ”alltmer realistiskt 
att betrakta den bärbara datorn som en personlig resurs” (Ruthven, 1996, s. 441), dvs att varje 
elev får tillgång till en egen bärbar dator. Tomas Bergqvist skriver fem år senare att bärbara 
datorer till varje elev ”fortfarande inte är ett alternativ i de flesta skolor” (Bergqvist, 2001, s. 
17), och han tycker sig snarare se en utveckling i motsatt riktning (t ex genom att eleverna 
själva förväntas införskaffa räknare). Idag är läget annorlunda: Fler och fler svenska skolor 
erbjuder eleverna bärbara datorer, även på högstadiet. Tillgången till datorer verkar inte förbli 
en begränsande faktor. Därmed öppnas det upp för nya möjligheter och arbetssätt. 

3.2.1 Räknare 

I sin rapport The Role of Calculators in Math Education (1997) har Heidi Pomerantz 
sammanställt en rad olika forskningsresultat och lyfter fram följande angående miniräknarnas 
roll i matematikundervisningen: 
 

• Räknaren förkortar den tid som går åt till tidskrävande rutinmässiga beräkningar och 
”frigör värdefull lektionstid som istället kan användas till högre tänkande och 
resonemang” eller med andra ord ”riktig matematik”. 

• Det är lättare för elever att lösa problem när de kan fokusera på själva 
problemlösningen. 

• Forskning har visat att användandet av räknare inte skadar elevers algebraiska 
färdigheter eller förfarandemässiga kunskaper. 

• Elever som använder räknare visar ofta prov på bättre förståelse än motsvarande 
elever som inte använder räknare. 

• Forskning har även visat att användandet av räknare förbättrar elevernas inställning till 
matematiken: Det leder till att eleverna får mer tilltro till sin matematiska förmåga, gör 
dem mindre nervösa inför matematiken, samt gör dem mer uthålliga och entusiastiska. 
Detta förklaras bland annat med att eleverna känner sig trygga av att ha ett redskap 
som kan verifiera deras svar. På så vis öppnas det även upp nya möjligheter för de 
elever som betraktats som svaga. 

• Användandet av räknare uppmuntrar också till samarbete och kommunikation mellan 
klasskamraterna. 
 

Marilyn Suydam (1987) skriver att forskning från över 100 undersökningar tyder på att 
användandet av räknare: 
 

• Uppmuntrar till prestation 
• Förbättrar problemlösningsförmågor 
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• Ökar förståelsen av matematiska idéer 
 

På 80- och 90-talet pågick en hel del forskning om användandet av räknare i 
matematikundervisningen. Många forskare arbetade aktivt för att förändra lärares och 
föräldrars attityder till räknare. Forskarna lät ibland riktigt frustrerade över att det var så svårt 
att övertyga om fördelarna med att använda räknare i matematikundervisningen, fastän det 
fanns så många studier som tydde på att det ledde till bättre matematikinlärning. Det fanns 
även studier som gett motstridiga resultat, eller som inte påvisat någon skillnad. Frågan verkar 
ha svalnat i slutet av 90-talet. ”Det är inte längre en fråga om att acceptera eller förkasta den 
nya teknologin, utan snarare en fråga om att fastställa dess plats i 
matematikundervisningen…” (Grungetti och Jaquet, 1996, s. 629). 
 
Pomerantz resonerar så här: 
 

”Om tekniken finns tillgänglig, varför inte använda den när den är den lämpligaste metoden för 
att lösa ett problem? Ingen skolelev använder idag fjäderpenna för att skriva uppsatser; de 
använder datorer med ordbehandlingsprogram. Ingen använder idag räknestickor, eftersom 
räknare är bättre verktyg för arbetet.” (Pomerantz, 1997, s. 11) 

3.2.2 Kalkylprogram 

Vid en snabb sökning på Internet ser man att det finns väldigt många tips och idéer om hur 
kalkylprogram kan användas i matematikundervisningen, och många lyfter fram dess fördelar 
som pedagogiskt hjälpmedel. Redan 1985 skrev Deane E Arganbright en bok om detta. Detta 
var i en tid då datorer precis hade börjat dyka upp i hemmen. Det vanligaste 
kalkylprogrammet, som dessutom var det första för persondatorer, hette VisiCalc. Utseendet 
var väldigt annorlunda mot dagens kalkylprogram, men programmets idé och huvudsakliga 
funktion var densamma. I sin bok Matematiska tillämpningar med kalkylprogram (gavs ut på 
svenska 1986) räknar Arganbright upp ”några av de många skälen till att kalkylprogram är 
särskilt lämpliga om man vill utnyttja datorer för matematiska studier:” 
 

• Hanteringen av kalkylprogrammen är naturlig och enkel att lära sig. Eftersom den inte kräver någon 
speciell datorkunskap kan även en person med relativt ringa matematisk erfarenhet skapa kalkylblad 
efter bara ett par timmars arbete med datorn. 

• Kalkylblad för matematiska problem är uppbyggda på ungefär samma sätt som man går tillväga vid 
lösning för hand. Därför kommer framställningen av kalkylbladet att stärka förståelsen för den algoritm 
som tillämpas. 

• Kalkylbladets format gör lösningsmetoderna konkreta och enkla att förstå. Detta medför att användaren 
kan koncentrera sig mer på att hitta rätt lösning på problemet och slipper bekymra sig om 
programmeringstekniska detaljer. 

• Kalkylprogrammets Vad-Om-förmåga tillåter användaren att förändra parametrarna enkelt, och direkt 
se resultatet av förändringarna. 

• Hantering av kalkylprogram är erfarenhet och kunskap som värdesätts i affärslivet. 

 
Det finns även vetenskapliga artiklar som lyfter fram fördelarna med kalkylprogram i 
matematikundervisningen. Som exempel kan nämnas den elektroniska tidsskriften 
Spreadsheets in Education från Bond University (Australien). Där ges en del väl 
genomarbetade förslag och exempel på hur kalkylprogram kan användas i 
matematikundervisning. Förslagen bygger till stor del på att eleverna får kalkylblad med 
färdigskrivna formler. De får sedan manipulera värden (indata) för att se hur det påverkar 
svaren (utdata). 
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I sin artikel Spreadsheets in Education – The First 25 Years (2003) sammanfattar John Baker 
och Steve Sugden kalkylprogrammens historia samt dess roll i matematikundervisningen: 
 

• Det första kalkylprogrammet VisiCalc gjordes till Apple II och sägs vara den främsta 
orsaken till denna datormodells framgång. Utan den här typen av program skulle 
förmodligen persondatorns inflytande ha fördröjts med flera år.  

• Marknaden för kalkylprogram domineras nu (2003) av Microsoft Excel. Många 
verktyg har lagts till i programmen under årens lopp. 

• I början av 1980-talet påpekade man att det krävs mycket kunskap om programmering 
för att datorer ska kunna användas i undervisningen, medan kalkylprogram å andra 
sidan är betydligt enklare för elever att använda. Man sa även att uträkningarna och 
själva matematiken blir mer tydlig i ett kalkylprogram än då det göms i programkod. 

• Bristen på kunskap hos en del lärare (om programmet och tekniken i övrigt), ses som 
ett hinder för förbättring av undervisningen. 

• Byggandet av ett kalkylblad kräver abstrakt resonemang av eleven. 
• Kalkylprogram … 

o främjar öppet undersökande, problemorienterade aktiviteter och aktiv inlärning 
hos eleverna. 

o är verktyg som använder sig av regler, vilket kräver att dess användare blir 
regel-makare. 

o är interaktiva och ger eleverna stort inflytande och kontroll över sin inlärning. 
o kan hjälpa förståelsen av algebraiska begrepp. 
o hjälper eleverna att koncentrera sig på själva uppgiften snarare än programmet. 

 
Det finns en studie från 2006 med titeln The effect of using Microsoft Excel in a high school 
algebra class. Undersökningen, som är gjord av Rachel A Neurath och Larry J Stephens, 
bestod i att en klass fick använda Microsoft Excel då de skulle lära sig ett moment, medan en 
andra klass fick lära sig samma moment utan att använda Excel. Sedan mätte man hur mycket 
eleverna lärt sig genom att ge dem tre olika prov. Man såg att de elever som använt Excel 
lyckats något bättre, och att elevernas resultat var mer jämnfördelade inom den gruppen. 
Eleverna fick sedan svara på en enkät som tydde på att de elever som använt programmet över 
lag hade en mer positiv inställning till inlärningsstoffet (algebra). Denna studie tyder alltså på 
att kalkylprogram kan vara ett användbart verktyg för matematikundervisning på gymnasiet. 

4 Metod 
För att svara på frågeställningen gjorde jag videoinspelningar av elever som löser en 
matematikuppgift. För att deras resonemang skulle bli observerbart valde jag att låta dem 
arbeta tillsammans i par. Av praktiska skäl valde jag att genomföra undersökningen på en 
skola i en större stad i Norrland. 

4.1 Pilotstudien 

Jag tänkte först göra min undersökning i en klass i årskurs 8. Jag ville ha 20 elever som jag 
slumpvis kunde dela in i tio par. Fem av paren skulle lösa en uppgift med endast papper och 
penna. De andra fem paren skulle använda Excel till att lösa en liknande uppgift. 
Av de 24 elever som stod med i klasslistan deltog hälften i undersökningen. 
 
Jag inledde med en genomgång av programmet för hela klassen. På grund av tidsbrist blev det 
en mycket kort och knapphändig genomgång och de verkade inte särskilt koncentrerade. Efter 
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att ha genomfört försöket med två par insåg jag att metoden behövde ändras för att kunna 
svara på frågeställningen. 
 
En av anledningarna till det var att eleverna hade fått för lite instruktioner för att kunna 
använda programmet. Eftersom eleverna kunde för lite om programmet, uppstod det inte 
heller så mycket matematiskt resonemang för mig att studera. Dessutom hade jag inte 
dokumenterat min genomgång, och kunde därför inte mäta hur mycket instruktioner de hade 
fått. Eleverna verkade som sagt inte särskilt koncentrerade under genomgången, så jag visste 
inte heller i hur stor grad eleverna kunnat ta till sig instruktionerna. 
 
En annan sak som fick mig att inse att metoden var felaktig var att jag inte fick något egentligt 
underlag för att svara på frågeställningen. Jag kunde observera hur ett par löste uppgiften med 
papper och penna och, men aldrig hur samma par skulle lösa uppgiften med hjälp av Excel. 
För att kunna studera om resonemanget förändras, behövde försöket genomföras på ett annat 
sätt. 
 
Det fanns fler saker jag skulle vilja ändra på, såsom en otydlig formulering av uppgiften, att 
uppgiften var något för svår för elever i årskurs 8, samt att många elever varit frånvarande. 
Jag bestämde mig för att inte använda de data jag samlat in, utan betrakta detta som en 
pilotstudie. 

4.2 Urval 

Jag valde istället en klass i årskurs 9 på samma skola. Jag ville ha en klass med många elever, 
och där det var praktiskt genomförbart (med tanke på deras schema) att genomföra hela 
undersökningen under en dag. Anledningen till att jag valde just nior var att jag ville ha en 
grupp med erfarenhet av variabelräkning och formler.  
 
Jag träffade först hela klassen i början av dagen. Jag prickade av i klasslistan vilka som var 
närvarande, och gav eleverna möjlighet att avstå från att delta i undersökningen. Jag sa att det 
skulle ta 20-30 minuter och att det handlade om matematik. Jag ansåg inte att det skulle 
påverka undersökningen negativt om någon valde att inte delta på grund av att de till exempel 
inte gillade matematik. Däremot undvek jag medvetet att nämna att de skulle använda en 
dator, för att inte riskera att få ett urval med elever som var enbart positiva till att arbeta med 
datorer. 
 
Av klassens 30 elever blev det till slut 14 i sju par som var närvarande och villiga att delta i 
undersökningen. Jag skrev upp deras namn på lappar och lottade fram vilka som skulle arbeta 
tillsammans. Sedan fick de boka in sig på tider under dagen med 30 minuters mellanrum. 
 
I klassen fanns det fler killar än tjejer. Tre av elevparen bestod av endast killar, ett par bestod 
av endast tjejer, och de tre övriga elevparen bestod alltså av en tjej och en kille. Alla elever 
som deltog hade haft samma matematiklärare sedan årskurs sju. Enligt läraren hade de aldrig 
jobbat med kalkylprogram i matematikundervisningen. Detta bekräftades även av eleverna. 
De flesta av dem hade aldrig ens sett programmet Excel tidigare. Läraren sa att han 
personligen inte hade så mycket erfarenhet av programmet (eller något annat kalkylprogram 
för den delen), och att han aldrig använt programmet till att utföra någon slags matematisk 
beräkning. 
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4.3 Försöket 

Försöket genomfördes i en tom lektionssal. Så fort ett elevpar anlänt fick de sätta sig och se 
en instruktionsvideo på cirka fem minuter. Därefter erbjöds de tid att bekanta sig med 
programmet, innan de fick uppgiften. Endast tre av de sju elevparen valde att först bekanta sig 
med programmet innan de fick uppgiften. 
 
Uppgiften bestod av en bakgrundsbeskrivning som de skulle läsa igenom först, och sedan tre 
delar med kortfattade instruktioner om vad de skulle göra. Instruktionerna innehöll i grund 
och botten samma uppgift, vilket jag också sa till eleverna, men de skulle lösas på lite olika 
sätt. I den ena deluppgiften skulle man beskriva med ord, i den andra skulle man skriva en 
formel och i den tredje skulle man använda sig av programmet Excel. De tre delarna 
presenterades för eleverna på papperslappar, alla tre samtidigt och utan någon inbördes 
ordning eller numrering. 
 
Eleverna fick själva välja i vilken ordning de skulle lösa deluppgifterna. Syftet med detta 
upplägg var att inte styra dem in i ett visst tankemönster genom att till exempel säga att de 
skulle börja med Excel-uppgiften. Dessutom var jag nyfiken på vilket arbetssätt de skulle 
föredra, även om det inte var syftet med min undersökning. Två av paren valde att först 
beskriva med ord. De fortsatte sedan med att skriva en formel, och gjorde Excel-uppgiften 
sist. Fyra par valde att börja med Excel och endast ett par började med att skriva en formel. 
Jag satt kvar i klassrummet för att de skulle ha möjlighet att fråga mig om de behövde hjälp 
med något. Jag ville inte påverka deras arbete i onödan, men jag var inställd på att jag skulle 
behöva ge en del tips för att hjälpa dem att komma igång, och jag visste av erfarenhet (bland 
annat från pilotstudien) att ett värdefullt tips är att man kan hitta på tal att räkna med. Ett tag 
funderade jag på att låta det tipset stå med i uppgiften. Men jag tog inte med det, för jag ville 
se om de kom på det själva och jag ville inte ha för mycket text i uppgiften.  

4.4 Instruktionsvideon 

Instruktionsvideon är knappt fem minuter lång och kan laddas ner från Umeå 
Universitetsbiblioteks hemsida: http://www.ub.umu.se/infosok/e-publicering.htm. Videon 
innehåller grundläggande instruktioner om hur man kan använda programmet Microsoft Excel 
till att göra enklare matematiska beräkningar. Bland annat skriver jag upp veckodagarna 
måndag till fredag och skriver in hur många minuter det tagit att springa en viss strecka varje 
dag. Sedan summerar jag värdena med en formel, och räknar i nästa cell ut ett genomsnitt 
genom att dela med fem. Jag demonstrerar hur svaret automatiskt uppdateras då man ändrar 
ingångsvärdena. Jag lyfter fram metoden, att skriva in hänvisningar till värden som står i 
andra celler, som mer praktisk än att skriva in alla värden i samma formel. 

4.5 Programmet 

Det finns ett flertal kalkylprogram på marknaden och de fungerar på mycket liknande sätt. 
Anledningen till att jag valde just Microsoft Excel är framför allt att det var det programmet 
jag själv hade tillgång till. Dessutom antog jag att det programmet är det mest vanligt 
förekommande kalkylprogrammet (på skolans datorer och i mångas hem). 

4.6 Uppgiften 

Jag gjorde en uppgift som jag visste kunde lösas med hjälp av Excel. Samtidigt ville jag inte 
att den skulle vara helt olik andra uppgifter som eleverna löst. Det fanns t ex liknande 
uppgifter på gamla nationella prov, som jag misstänkte att eleverna hade sett medan de övade 
inför det nationella provet. Så här såg uppgiften ut: 
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Elin har fått sommarjobb som städare. 
Hon får betalt per timme, men har ännu inte fått veta hur hög hennes timlön är eller hur många 
timmars jobb det kommer att bli. Det enda hon vet nu är att hon ska betala 32 % i skatt. 
 

• Beskriv hur Elin kan räkna ut hur mycket pengar hon får efter skatt (när hon väl vet 
timlönen och antalet arbetstimmar). 
 

• Använd Excel till att skriva formler som Elin kan använda för att enkelt räkna ut hur 
mycket pengar hon får efter skatt (när hon väl vet timlönen och antalet arbetstimmar). 
 

• Skriv en formel som Elin kan använda för att enkelt räkna ut hur mycket pengar hon får 
efter skatt (när hon väl vet timlönen och antalet arbetstimmar). 

4.7 Dokumentation 

Försöken dokumenterades delvis med hjälp av en videokamera som monterats på ett stativ 
ovanpå en skolbänk. Kameran var riktad neråt och inställd så att den precis fångade upp 
pappret som de skrev på. Endast elevernas händer syntes i bild. För att dokumentera elevernas 
arbete vid datorn använde jag en 30-dagars utvärderingsversion av programmet Camtasia 
Studio. Programmet fungerade mycket bra till detta ändamål, eftersom det kunde spela in hela 
skärmen och dessutom få med allt ljud från elevernas samtal. Det var för övrigt detta program 
jag använde när jag spelade in instruktionsvideon. 

4.8 Analysmetod 

Då jag analyserat materialet har jag inte enbart inriktat mig på att besvara frågeställningen 
(om skillnader i kommunikationen). Jag har även försökt se samtalet ur ett bredare perspektiv, 
där jag varit öppen för att upptäcka samband som jag inte uttryckligen letat efter, men som 
ändå ligger inom ramarna för syftet (undersöka om kalkylprogram kan vara ett användbart 
hjälpmedel i matematikundervisningen). 
 
För att upptäcka skillnader i elevernas kommunikation kring en matematisk uppgift – då de 
arbetar med ett kalkylprogram, jämfört med när de löser samma uppgift med papper och 
penna – har jag utgått från dessa frågor: 

• Under arbetet med papper och penna, respektive under arbetet med kalkylprogram … 
o … hur mycket kommunicerade de med varandra? 
o … samarbetade de för att lösa uppgiften? 
o … handlade kommunikationen om matematik? 

• I vilken ordning valde de att lösa uppgifterna, och vilken inverkan verkar ordningen ha 
haft? 
 

För att eventuellt hitta andra samband har jag har även analyserat följande: 
• Visar de prov på god datorvana? 
• Testade de programmet innan de gjorde själva uppgiften. 
• Klarade de av att lösa Excel-uppgiften? 
• Vad ber de om hjälp med (från läraren)? 

4.9 Uppsatsens fortsatta disposition 

I nästa del av rapporten, kallad Empirisk undersökning, återger jag försöken så detaljerat som 
jag anser rimligt och nödvändigt. Oftast har jag valt att sammanfatta händelseförloppet och 
samtalet med egna ord. Men eftersom frågeställningen handlar om elevernas kommunikation, 
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har jag tagit med transkriptioner under de delar där själva samtalet verkar vara av särskild 
betydelse på ett eller annat sätt. 
 
De olika försöken presenteras var för sig, och avslutas alltid med en sammanfattning, i vilken 
jag lyfter fram de företeelser jag observerat. Jag lovade eleverna att de skulle få vara 
anonyma. Därför är det inte deras riktiga namn som står med här, utan de har ersatts med 
liknande namn. Med det menas att flicknamn har ersatts med andra flicknamn, och pojknamn 
med pojknamn. Dessutom har namn som tyder på invandrarbakgrund ersatts med andra namn 
som också tyder på invandrarbakgrund. Avsikten med det är att denna undersökning även ska 
komma till användning för den som vill forska om genus eller etnicitet. 
 
Nästa del av rapporten har jag kallat Resultat och analys, i vilken jag analyserar resultaten 
med avseende på frågeställningen. 
 
I rapportens sista del, kallad Diskussion, försöker jag ge ett sammanfattande svar utifrån syftet 
med undersökningen: Kan kalkylprogram vara ett bra hjälpmedel i matematikundervisning på 
högstadiet? Jag kommer att diskutera fördelar och nackdelar, samt ge förslag på nya 
frågeställningar (för fortsatt forskning). 
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5 Empirisk undersökning 
 

5.1 Ahmed och Patrik 
Ahmed och Patrik var bland de fyra elevpar som valde att testa programmets funktioner innan 
de fick se uppgiften. De hittade på värden som de sedan summerade och räknade ut 
medelvärdet på, mycket likt instruktionsvideon. Det enda de var osäkra på var hur man 
räknade ut medelvärdet, och det tog ett antal sekunder innan de hittade tecknet för ”delat 
med”. När det sista steget var klart utbrast Ahmed: ”Å, va lätt!” De prövade aldrig att byta ut 
något värde för att se om de övriga uträkningarna uppdaterades automatiskt. 
 
5.1.1 Beskriva med ord 
Ahmed och Patrik valde först att beskriva med ord. Det var tydligt att uppgiften inte alls var 
svår för dem att lösa. Efter ungefär en minut hade de skrivit ner det här: 
 

tiden gånger timlönen = lön 
lön * skatt = lönen efter skatt 
 

Ahmed skrev och Patrik sa vad han skulle skriva. 
 
5.1.2 Skriva en formel 
Då de läste nästa uppgift invände de att de redan hade skrivit en ”formel”. Jag förklarade att 
man i matematiska formler istället brukar använda variabler med bara en bokstav, varpå de 
genast skrev ner detta:  
 

a*b=x 
x*y=z 
 

Återigen var det var det Ahmed som skrev och Patrik som sa vad han skulle skriva. 
 
5.1.3 Excel 
De tvekade inte att sätta igång. Ahmed hade knappt hunnit läsa färdigt 
uppgiften innan Patrik sa ”Jag deletar det här”, och raderade allt de 
skrivit in tidigare. Sedan skrev de in exakt samma formler som de 
nyss skrivit på pappret. Men de insåg tydligen att det inte kunde vara 
så enkelt, för Patrik frågar sig: ”Finns det något annat sätt vi kanske 
kan räkna ut?” Så de skriver upp formlerna en gång till, fast den här 
gången bytte de ut y (skatten) till 0,32 och skrev [ x*0,32=z] 
Därefter vände de sig till mig och undrade om de var klara och om de uppfattat uppgiften rätt. 
Jag svarade med en fråga: 
 
Johannes: Hur kan hon använda det här för att enkelt räkna ut det? 
Ahmed: Hur kan hon göra det? … Asså, ska vi räkna med påhittade siffror? 
Patrik: Eller… vad menar du? 
 
Jag sa att det var ett bra förslag och föreslog att timlönen kunde vara 80. För mig märktes det 
tydligt hur deras förvirring byttes mot beslutsamhet. Ahmed hittade genast på att Elin jobbade 
30 timmar på en vecka, varpå Patrik säger att då blir det 30 gånger fyra om hon jobbar en 
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månad. De skrev in [=30*4] i cellen A5, som då visade värdet 120. De fortsatte mata in 
nästföljande steg i beräkningen: 
 
A6 [=120*80]  9600 
A7 [=9600*0,32] 3072 
 
Direkt efter att Patrik tryckt på enter, och talet 3072 visat sig på skärmen, inser Ahmed att de 
med denna beräkning inte hade räknat ut lönen efter skatt, utan bara hur mycket hon skulle 
betala i skatt. Efter cirka två sekunder säger han nämligen: ”9600 minus….” I nästa cell skrev 
de därför: 
 
A8 [=A6-A7]  6528 
 
Jag fick hjälpa dem att hitta ”minus” på tangentbordet. När de får se svaret 6528 kände de sig 
nöjda och visade återigen att de var färdiga. Jag ville utmana dem lite extra, så jag bad dem 
visa hur man snabbt kunde ändra beräkningen om man fick veta att timlönen bara var 70 
kronor i timmen istället för 80. De ändrade då uträkningen i A6 så att det stod 70 istället för 
80. Ahmed påpekar att ”Det blir samma timmar.” (Alltså att talet 120 inte ändras.) Efter att 
Patrik tryckt på enter utspelar sig följande: 
 
Patrik: Då blir det där [pekar på A6] minus det där [pekar på A7] och då blir det 
  femtusen… 
Ahmed: …trehundratjugoåtta. 
Patrik: Tror jag det blir. 
Johannes: Mm. Okej. 
Ahmed: Och det var rätt! 
Patrik: Nä, vänta … 
Johannes: Ja, om ni känner er nöjda så… 
Patrik: … vi måste skriva om det här också [klickar på A7]. 
Ahmed: Jaha, oj! 
 
Patrik hade upptäckt att värdet i A8 var fel, eftersom det i A7 
fortfarande stod 9600. Han ändrade det till 8400 och fick istället värdet 
5712. 

5.1.4 Sammanfattning 

Ahmed och Patrik jobbade väldigt bra ihop. Det var lätt för dem att följa varandras 
tankebanor. De tycktes känna sig hemma i både matematiken och tekniken. De utnyttjade bara 
programmets speciella funktioner vid ett tillfälle, nämligen i A8 där det skrev in [=A6-A7]. 
Det faktum att de under testomgången aldrig prövade att byta ut något värde (för att se om de 
övriga uträkningarna uppdaterades automatiskt) tyder på att de aldrig riktigt såg vitsen med 
denna funktion. 
 

5.2 Omar och Simon 

Omar och Simon sa att de inte hade jobbat med programmet tidigare. De testade först 
programmet genom att skriva in värden (4, 3, 5, 2) och skriva en formel i F2. Först klickade 
de bara på cellerna utan att skriva något plustecken mellan dem, och då blev det värdefel. 
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De kom snabbt på vad det berodde på. När de hade rättat till det (och fått svaret 14 i F2) 
testade de att ändra ett värde och se om F2 uppdaterades automatiskt (som i 
instruktionsfilmen). Därefter kände de att de hade testat klart. 
 
Omar: Vad ska vi börja med? 
Simon: Vi kan börja med Excel. 
Omar: Inte skriva för hand i alla fall. Det orkar jag inte. 

5.2.1 Excel 

Efter att de raderat testuträkningen skrev de ett x i A1 ”för timmar” och ett y i B1 ”för hur 
många timmar”. Sedan gjorde de en formel i D2 som resulterade i ett värdefel. 
 

 
 

De tänkte först att det berodde på att de skrivit ett felaktigt gångertecken. När jag bekräftade 
att de hade gjort gångertecknet rätt frågade de varför det blev värdefel, så jag förklarade att 
programmet inte klarar av att räkna med x och y, utan bara med vanliga tal. 
 
Omar: Men kan man bara skriva in en låtsassiffra? 
Simon: Mm, vi kan anta att hon skulle få 60 spänn … och att hon jobbade i 12 timmar. 
 
De skrev 60 istället för x och 12 istället för y. Då visade D2 istället värdet 720. De fortsatte på 
en gång med denna uträkning: 
 
D3 [=D2-32%]  71986,00% 
 
Omar: Det stämmer inte … Få se här. Den här blir rätt komplicerad, fast det duger. 
 
Eftersom programmet uppenbarligen inte förstod vad som menades med ”-32%”, hittade 
Omar på ett annat sätt att skriva samma sak. Han skrev om formeln: 
 
D3 [=D2/100]  720,00% 
 
I vanliga fall hade D3 nu gett värdet 7,2, men då de redan blandade in procent formaterades 
tyvärr cellen om till att alltid återge svaret i procent. Därför visades 7,2 istället i procentform 
(720 %). Jag vet inte om han förstod vad det berodde på, eller om han visste att 7,2 är samma 
sak som 720%, men Omar valde i alla fall att fortsätta uträkningen enligt sin plan: 
 
D4 [=D3*32]  230,4 
 



13 
 

När de hade kommit så här långt testade de att värdet i A1 gick att ändra och att D4 
uppdaterades. Omar skrev först in 145 kr som timlön, och Simon anmärkte på att det var en 
hög timlön. Omar sa att det är en advokatlön, men ändrade sedan till 75 som han sa var mer 
rimligt. Då undrade Omar varför D3 skrevs i procent. Simon sa att det inte spelade någon roll. 
 

 
 

Simon: Alltså betalar hon 288 kronor i skatt.  
Omar: Av 900. Det stämmer. Det låter rimligt. 
 
De glömde att de skulle räkna ut hur mycket hon får kvar efter skatt, och gick vidare med 
nästa uppgift. 

5.2.2 Beskriva med ord 

Utan någon betänketid skriver de så här: 
 

Ta timlönen gånger antal Arbetstimmar. Dela det med hundra och gångra det 
med 32. Då vet du hur mycket du skattar. Ta skatten minus bruttolönen och då 
vet du din nettolön. 
 

Omar skriver. Simon hänger med och hjälper Omar att komma på ord då och då. 

5.2.3 Skriva en formel 

Formelskrivandet gick också väldigt fort. Nu är det istället Simon som skriver. Omar deltar 
aktivt och rättar Simon när han gör fel. Först använde de även variabeln z, som Omar sedan 
ville ersätta med xy. 
 

x*y=xy 
xy/100=A 
A*32=B 
 

Omar frågar om de ska skriva vad bokstäverna står för och tar över pennan för att skriva det: 
 

x=Timlön 
y=antal timmar 
A=1% av xy 
B=skatt 

5.2.4 Sammanfattning 

Omar och Simon arbetade bra ihop. De verkade känna sig hemma både i tekniken och i 
matematiken. Jag tycker det var underligt att de missade det sista steget i uträkningen, utom 
när de skulle beskriva med ord. Det var nämligen bara då som de räknade ut hur mycket Elin i 
själva verket fick efter skatt, annars räknade de bara ut hur mycket hon skulle betala. De gick 
inte tillbaka och ändrade i Excel, och de kom inte heller ihåg det i formelskrivningen, som de 
gjorde senare. 
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5.3 Charlotta och Jonas 

Efter att jag visat instruktionsvideon föreslog jag att de skulle ta god tid på sig att först testa 
programmet, innan jag skulle ge dem uppgifterna. 
 
Jonas: Vill du köra? För mig spelar det ingen roll. 
Charlotta: Du. 
Jonas: Nä, men det är lugnt. Jag har inget… 
Charlotta: Men nä, jag vill inte… 
Jonas: Ska vi bara ta uppgifterna? 
Johannes: Det kan vara bra om ni … de andra grupperna har testat lite först … så att de … 
Jonas: Men kör på du (lägger musen hos Charlotta). 
Charlotta: Nej (lägger tillbaka musen hos Jonas). 
Jonas: Nej. 
Charlotta: Men jag vet inte alls hur jag ska göra. 
Johannes: Ni får hjälpas åt. 
Jonas: Men det är väl ganska lätt. Nämen vi tar… (sträcker sig efter uppgifterna). 
Charlotta: Men nej. 
Jonas: Vi tar uppgifterna. 
Charlotta: Men jag vet inte alls hur man... 
Jonas: Men förstod du videon då? 
Charlotta: Ja. Okejdå, om … (fnyser lätt) 
Jonas: Men jag har inga frågor heller … Jag tror jag förstår … Ska vi börja? 

5.3.1 Excel 

Jag ger dem till slut uppgifterna. Jonas väljer att börja med Excel-uppgiften. 
  
Charlotta:  Jag vet inte hur man ska göra. 
Jonas: Okej, men … vi vet inte hur mycket hon har i timlön … Och vi vet inte hur 
 mycket hon ska jobba … Så att … Det blir bara x … (skratt) Åh, men… 
Charlotta: (skratt) Jag fattar ingenting. 
Jonas: Okej, nu ska jag prova … 
 
Tyst i 15 sekunder. 
 
Jonas: Okej, ska vi börja med skatten då. 32 % i skatt. Var ska vi skriva det? 
 Vill du göra? 
Charlotta: Nä. 
Jonas: (lite surt) Jaha. Okej. 
 
De tvekade att sätta igång. Till slut skrev Jonas in [=*0.32] i A1. När han tryckte på enter dök 
ett felmeddelande upp. Han förstod då att det måste stå något före gångertecknet. ”Ska vi ta 
ruta C?” Han tryckte på C1 så att formeln blev [=C1*0.32]. Sedan tänkte han högt: 
 
Jonas: Så att om det där är antalet timmar (pekar på C1) … erm … hon jobbar … Nej, 

så blir det inte. 
 
Tänkte i 25 sekunder. 
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Jonas: Jo, men det där är antalet timmar … som … 
Charlotta: … som hon jobbar. 
Jonas: … som hon … får betalt för. 
 
Jonas tryckte på enter och det blev ett till felmeddelande. Jag hjälpte dem att skriva om 
punkten till ett kommatecken. Då blev det så här: 
 
A1 [=C1*0,32]  0 
 
Jonas sa sedan att ruta C1 var timlönen. Han skrev in ett 
x i den rutan varpå A1 indikerade värdefel. Han tog 
genast bort x:et. Jag föreslog att de kunde hitta på en 
siffra. 
 
Jonas: Kan vi börja med något annat? Ska vi börja med ett papper. Det här var... 
Charlotta: Okej. 

5.3.2 Skriva en formel 

Jonas plockar fram ett papper. Han skriver medan han pratar. 
Ibland nickar Charlotta och säger ”mm”. 
 

32% i skatt 
68 % efter skatt 
x=timlön 
x*0,68=timlön efter skatt 
y=antalet h hon jobbar 

 
Jonas: Okej, så hon får 32 % i skatt. Om vi tar då, då blir det … 68 % hon har kvar … 
 så att … det blir … x … är lika med timlön. Så det blir x gånger … 0,68 lika 
 med … Då får vi ut hur mycket hon får betalt per timme … och… y, det blir ju 
 antalet timmar hon jobbar … 
 Kan du hjälpa till? 
Charlotta: Nej, jag vet inte. 
Jonas: Hur svårt kan det va? 
Charlotta: Eller, jag fattar inte. Jag kan ingenting. 
 
Jonas skrev sedan upp den här formeln:  0,68x(y)=total betalning 
 
Jonas: Men det blir väl … 
Charlotta: Ja. 
Jonas: Då får man ju ut hur mycket hon får för en timme. 
Charlotta: Ja, och sen … 
Jonas: Och sen gånger hur många timmar hon jobbar. Men … Okej. Blir det bra sådär? 
Charlotta: Jag tror det. 
 
Jonas försöker sedan övertala Charlotta att renskriva, men Charlotta försäkrar att det går att 
läsa vad Jonas har skrivit. 
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5.3.3 Beskriva med ord 

De skrev aldrig upp något, men Jonas läste upp sin tolkning av formeln (han visste ju att det 
spelades in): 
 
”För att räkna ut hur mycket pengar hon får, efter skatt, när hon väl vet timlönen och antalet 
arbetstimmar, måste man ta timlönen gånger 0,68, det kommer att ge hur mycket hon får då 
efter skatt efter en timme. Sen måste man gångra det … (Charlotta: med antalet) … med 
antalet … (Charlotta: timmar) … timmar hon jobbade, så får man ut den totala … (Charlotta: 
summan) … summan hon får för arbetet.” 
 
Jonas: Var det så enkelt? Okej, men då kör vi på nästa då. Nu får du göra. 
 
5.3.4 Excel (igen)  
De återgick till sin tidigare uträkning i Excel. Jonas flyttade över datorn till Charlotta, som 
inte protesterade den här gången. Han behöll musen för att peka och förklara. 
 
Charlotta: Men är det inte så som vi redan gjort? 
Jonas: Jo, men … 
Charlotta: (skratt) Jag vet inte. 
Jonas: Det här är antalet timmar (pekar på C1). Nej, det här är timlönen. Nej det här 
  är timlönen (pekar på A1). Det här (pekar på C1) är … 
Charlotta: Men, kan man inte skriva in ett tal? 
 
Jag avbröt för att tipsa om att man kan skriva in text för att få hjälp att komma ihåg vad de 
olika cellerna representerade. Jonas kallade C1 felaktigt för ”timmlön efter skatt”, men 
räknade sedan som om det var före skatt. 
 
Jonas: Det här (C1) var ju … det här blir ju då den där timlönen, vilket kan va 30, 40, 
 50, 60 kr. Och sen … då måste man ta … det där (A1) … också alltså …  
Charlotta: Men vad är det där för nåt? (A1) 
Jonas: Men det där är ju timlönen gånger … ah nej, det blir det ju inte alls. Det blir ju 
 gånger 0,64 … nej, sexti … Vad skrev vi att det var? 68! (rättar till formeln i A1 
 så att det står  [=C1*0,68] istället för [=C1*0,32]) … Då är det hon får för en 
 timme före skatt och sen vad hon får efter en timme efter skatt, så får man ut det 
 i ruta A1. Förstår du? 
Charlotta: Nä. 
Jonas: Då skriver man in vad hon får för en timme här. Okej, ska vi säga att det är 40 – 
 en timme (skriver 40 i C1 och trycker på enter). 
Charlotta: Okej. 
 

 
 
Jonas: Då får hon sammanlagt 27,2 kr …  
Charlotta: Jaha. 
Jonas: … för en timme efter skatt. 
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Charlotta: Aha. 
Jonas: För då har man gångrat det med 0,68, vilket är det man … 
 vilket är summan man … 
Charlotta: Hon ska få. 
Jonas: Ja, precis. När man har dragit bort de där 32 % från skatten. 
Charlotta: Mm. 
 
Under F1 skrev Jonas sedan ”antalet timmar hon jobbade”. 
 
Jonas: Så det blir A1 gånger F1, lika med totala summan hon får … 
Charlotta: Ja. 
Jonas: … när hon har jobbat klart. 
Charlotta: Ja. 
 
Under J1 skrev Jonas ”totala summar hon får när hon jobbat klart efter skatt”. Han hade svårt 
att komma på hur man började skriva en formel. Charlotta föreslog att man skulle skriva in 
det ”där uppe”. Jonas väljer att fråga mig istället. Jag påminde om att man måste börja med ett 
likhetstecken. Sedan skrev han in [=A1*y] i J1 vilket resulterade i ett felmeddelande. 
 

 
 
Johannes: Den klarar inte av sånna bokstäver, utan den måste ha … 
Jonas: Okej, men ska vi bara lägga in ett antal timmar. Vad ska vi säga? 
 Eh … 40 timmar. 
Charlotta: Ja. 
 
Han glömde tydligen att de redan hade en cell (F1) som var avsett för antalet timmar, så han 
skrev istället 40 direkt i formeln: 
 
J1  [=A1*40]  1088 
 
Jonas: Då ska vi se här. Då är det 40 kronor timmen … Då får man  … Vänta vad ska 
 det stå här under då? (A1) 
Charlotta: Hmm… 
Jonas: Det här är ju … 
Charlotta: Vänta. Det här (A1) är väl timlön efter skatt, 
 och det här (C1) är väl timlön före skatt. 
Jonas: Jo, jag kom på det. 
 
Jonas ändrade så att det stod rätt. Sedan började han kontrollera att allt stämde. Han skrev upp 
hela uträkningen på papper: 
 

40 kr / timme 
40*0,68=27,2 
27,2*40=1088 
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5.3.5 Sammanfattning 

Det var för mig mycket intressant att observera Charlotta och Jonas under de tjugo minuter 
som försöket varade. Det började med att Charlotta tycktes rädd för att pröva programmet 
(och Jonas retade henne för det). Efter några felmeddelanden körde han fast och ville istället 
börja med papper. Jonas var den som var mest aktiv när det gällde att komma på en formel, 
men under tiden började Charlotta förstå hur han tänkte. När Jonas sedan beskrev formeln 
med ord hängde Charlotta med så pass bra i hans tankebanor att hon kunde fylla i de ord som 
han inte hittade själv. När de väl hade förstått uppgiften och löst den på papper gick det 
mycket bättre att göra det i Excel. Charlotta tyckte fortfarande att hon inte kunde, men det är 
tydligt att hon hängde med bättre och bättre. Till slut kom hon med förslag och upptäckte 
även ett fel i det Jonas hade skrivit. Jag tycker mig se en tydlig progression för bådas del, men 
framfört allt för Charlotta, när det gäller förståelsen och inställningen till programmet. I det 
allra sista steget verifierade Jonas att de gjort rätt, och visade då att han förstått hur formlerna 
i cellerna refererade till varandra. 
 
 

5.4 Isak och Sofia 

Isak och Sofia ville inte testa programmet först, utan bad om att få börja med uppgiften direkt. 

5.4.1 Excel 

De valde att göra Excel-uppgiften först, men tvekade länge (cirka tre minuter) innan de ens 
rörde datorn. Först diskuterade de hur de skulle räkna ut det, och bad mig förklara vad som 
menades med att de skulle skriva en formel. Jag visade delar av instruktionsvideon och 
pekade på formelfältet. Jag tipsade även om att hitta på ett tal som de sedan kunde ta bort. Det 
var Isak som skrev medan Sofia satt tyst och tittade på. På inspelningen hör jag ingen 
konversation, utan bara ett tyst litet mummel från Isak medan han skriver. Varje gång glömde 
han att börja med ett likhetstecken, men kom då snabbt på vad som saknades. När han skrev 
in [=10000*0.32] protesterade programmet på att det var fel i formeln. Isak förstod på en 
gång att det berodde på att han skrivit en punkt istället för ett kommatecken, fastän detta inte 
var specificerat i felmeddelandet. 
 
A1 [=10000*0,32] 3200 
B1 [=10000-3200] 6800 
 

 
 
När Isak hade skrivit in detta sa han tyst ”efter skatt”. De visade därefter att de var klara med 
uppgiften. Jag försökte utmana dem genom att fråga hur man nu ska göra för att snabbt räkna 
ut vad hon får för lön. Isak svarade genom att läsa upp vad de skrivit. Det kändes inte som om 
jag kunde leda dem in i ett annat sätt att tolka uppgiften, så jag lät dem fortsätta med nästa 
uppgift. 
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5.4.2 Skriva en formel 

I nära sex minuter höll de på med de andra två uppgifterna, och de arbetade under tystnad. 
Isak skrev och Sofia satt bara och kontrollerade vad han skrev. De sa inte ett ord till varandra 
på hela tiden. Så här skrev de: 
 

y = skatt som ska betalas 
x = lönen 
x*0,32=y 
x-y=z 
 
z=Det hon får ut efter skatt 

5.4.3 Beskriva med ord 

Så här skrev de: 
 

Hon tar hur mycket hon tjänar och multiplicerar det med 0,32, hon får då ut hur 
mycket pengar hon måste betala i skatt. Sedan är det bara att ta det hon tjänar 
minus det hon betalar i skatt för att få ut hur mycket pengar hon får efter skatt. 

5.4.4 Sammanfattning 

Isak och Sofia jobbade inte alls särskilt bra ihop. Det fanns knappt något tecken på samarbete. 
Det var som sagt Isak som skrev allt. Sofia var delaktig endast genom att hon såg på och 
kontrollerade vad Isak gjorde. De sa nästan ingenting till varandra. 
 
 

5.5 Josefin och Linda 

Linda sa att hon hade jobbat med programmet tidigare, ”på tyskan men det hade inget med 
matte att göra”. Båda sa sig vara dåliga på datorer, men att de hade förstått hur programmet 
fungerade genom att se instruktionsvideon. De ville inte testa programmet först, så jag gav 
dem uppgifterna på en gång.  

5.5.1 Skriva en formel 

Efter att de läst vad uppgiften gick ut på började de genast prata om x och y. Inom en minut 
säger Linda att man ska ta ”timlönen gånger timmarna, gånger 0,68”. Hon bad Josefin 
bekräfta att det stämde, men Josefin säger att hon inte vet hur man ska göra. 
 
Linda: Blir det inte så? 
Josefin: Vet inte. Det är du som kan. 
 
En minut senare: 
 
Linda: Du får skriva. 
Josefin: Nämen, jag vet inte vad jag ska skriva. Jag fattar inte. Jag är helt dum i huvet. 
Linda: (skratt) Neeej. Men blir det inte det? 
 
Till slut skrev Linda ner denna formel på papper: 
 

(x*y)*0,68 
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De ritade pilar och skrev till text för att visa att 
x är ”timlönen” och att y är ”arbetstimmar”. 

 
Därefter verifierar hon att det stämmer genom att hitta på värden: 
 
Linda: För om hon får tio spänn i timmen (skratt) och hon jobbar i tio timmar … det 
 blir ju …  vänta (skratt) … hundra. Och så tar man det gånger 0,68. Då borde ju 
 det bli … 68. Och det borde bli … då får hon ge bort 32 procent i skatt. Det är så 
 … vi säger så! Det är en formel (skratt). Ska vi göra de andra nu, eller? 
Josefin: Jag vet inte. Jag fattar inte. 
Linda: Nä inte jag heller. Nämen, det där får va okej (skratt). 

5.5.2 Excel 

De hade svårt att komma igång med nästa uppgift, tydligen för att de inte förstod vad som 
menades med att ”göra en eller flera formler”. Linda verkade tro att de skulle hitta på en helt 
ny formel, olik den de redan gjort. Josefin föreslog att de skulle skriva upp i datorn hur 
mycket Elin jobbade varje dag, men Linda nappade inte på den idén, utan fortsatte fundera 
över vad uppgiften egentligen gick ut på. 
 
Linda: Det ska gå att komma på fler… (vänder sig till mig) Eller kan man skriva 
 samma på datorn? 
Johannes: Samma? 
Linda: Samma formler på datorn. 
Johannes: Ja, det kan man göra. Vill ni se den där instruktionsvideon igen, eller? 
Linda: Nä, den kommer jag ihåg hur man gjorde, men det här är ju formler … Men det 
 borde ju gå och göra nåt med hur mycket hon jobbar per dag, också nånting och 
 sen hur mycket hon får för det. 
Johannes: Ja, ni kan testa. När jag gjorde min instruktionsvideo så hittade jag ju på att först 
 sprang han så här och sen sprang han så här, och sen så här. Ni kan ju kolla om 
 ni kan göra något liknande. Ni hittar på några siffror. Ni hittar på en timlön, ni 
 hittar på hur många timmar hon jobbade … och hur skulle ni då räkna ut med 
 hjälp av dem. Och sen ser ni vad det blir för formel här uppe, helt enkelt … 
 Hitta på nåt! 
Linda: Okej… men kan man inte … men … (till mig) Jobbar hon tolv dar i veckan, 
 eller kan jag… 
Johannes: Tolv dar i veckan är nog lite svårt. 
Linda: (skratt) Nej, jag skojade. Tolv timmar om dagen, menar jag … eller hur mycket 
 jobbar hon? 
Josefin: Åtta timmar om dagen är det väl. 
Linda: Åtta timmar om dagen och sju dar i veckan. 
Josefin: Fem dar i veckan. 
 
Efter att de skrattat färdigt åt ”tolv dar i veckan” börjar de skriva upp veckodagarna (måndag-
fredag) i A1-E1. Sedan hittade de på att Elin jobbade 10 timmar varje dag och fick 10 kronor i 
timlön, med motiveringen att det är enkelt att räkna ut. De hade svårt att hitta gångertecknet, 
så jag gick fram och visade. Jag passade på att påminna om att man måste skriva ett 
likhetstecken om man vill att programmet ska räkna ut det. 
 
Linda: Men jag vet inte om jag vill det (skratt). Vi börjar med det här. 
Josefin: Vi kan lägga till ett likhetstecken sen. 



21 
 

 

 
 
Linda: Titta vad jag var jätteduktig på att skriva (skratt). Vänta, vänta… Jag vet inte 
 vad jag försöker göra med det här, jag bara skriver någonting … (ohörbart) … 
 okej … Vad gör jag nu? 
Josefin: Jag vet inte. 
Linda: Jag ska räkna ut hur mycket hon får … om jag … ska jag … hur gjorde man … 
 Nej! (skratt) 
 
När Linda försöker markera cellerna A2-E2 råkar hon hastigt skrolla åt höger så att texten inte 
längre syns. Till slut hittade de tillbaka (efter många skratt). Därefter skrev de utan problem in 
formeln [=A1+B1+C1+D1+E1] i G3, genom att först skriva ett likhetstecken och sedan klicka 
på cellerna en efter en, med plustecken mellan, precis som i instruktionsvideon. När de sedan 
tryckte på enter blev det ”värdefel”, eftersom [10*10] inte behandlas som ett värde av 
programmet. 
  

 
De insåg att det saknades ett likhetstecken i varje cell, men nu kunde de inte komma på hur de 
skulle göra för att kunna ändra i cellerna. 
 
Linda: (skratt) Okej, jag vet inte vad jag gör nu (skratt). Som om jag nånsin visste vad 
 jag gjorde (skratt). Jag skulle ha räknat ut det där först, så skulle jag ha gjort. 
Josefin: Ja. 
Linda: Okej, hur gör jag nu? Jag kan inte skriva på den där längre. Jag vet inte vad jag 
 har gjort. 
Josefin: (skratt) Vi vet inte vad vi har gjort. Vi är jätteduktiga. 
Johannes: Mmm… 
Linda: Vad gör jag nu? Jag ska skriva på den där men det går inte att göra det (skratt). 
 Jag klickar ju på den, men det går inte att skriva. 
Johannes: Dubbelklicka. 
Linda: (dubbelklickar) Ah! Så gör man. Okej (skratt). 
 De skrev sedan in ett likhetstecken i varje cell, så att de visade värdet 100. 
Josefin: Varför skrev vi inte bara hundra här, istället för det där konstiga? 
Linda: För det hade inte varit lika kul (skratt). 
 
/…/ 
 
Linda: Ja, men så här går det när man inte är duktig på datorer. Då går det riktigt dåligt 
 för en. /…/ Titta, titta! Såja, nu borde det inte bli värdefel. Nu borde det bli bra. 
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De skrev in formeln igen. (De hade suddat ut den medan de försökte ändra värdet i de andra 
cellerna.) När de tryckte på enter dök ännu ett felmeddelande upp (för att de skrivit ett 
plustecken för mycket), men programmet föreslog en ändring och därefter fungerade det. G3 
visade 500. Sedan fortsatte de så här: 
 
H3 [=500*0,68]  340 
 
Linda: Så! Så mycket tjänade hon, om hon tjänade hundra spänn per dag. 
Josefin: Okej. 
Linda: Nä, det gör hon inte. Det ska hon inte. Jo. 
Josefin: Vad ska vi skriva? Eller vad ska vi göra? 
Linda: Om hon tjänade, på en vecka … Jag vet inte, men det här är ingen formel. 
Josefin: (skratt) Nä, det är det inte. 
Linda: (skratt) Nä, det där var ingen formel. Men om man då tar … titta här vad jag är 
 jättedålig … 
 
Linda skriver nu in en till uträkning i cellen under: 
 
H4 [=340*0,2]  68 
 
Linda: (skratt) Hon tjänade alltså 68 spänn i månaden! Titta vad jag är duktig. Jag 
 räknade ut det på datorn. (skratt) Jag använde da…. Ingen formel, men jag har 
 räknat ut det ändå. (till mig) Jag vet inte. Det här är ju ingen formel, men vi har 
 räknat ut det ändå. 
Johannes: Ja, men det är bra! 
Linda: Det vart samma som på den där. Titta, titta. Vi använde samma siffror där för vi 
 visste inte vad vi skulle göra. 
Johannes: Jaha … och sen tar ni den … 
Linda: Det här är hur mycket hon tjänade på en vecka (G3), 
 det här är hur mycket hon tjänade efter skatt på en vecka (H3), 
 och det här är vad hon tjänade om dan (H4). 
Johannes: Vad är 0,2? 
Linda: 0,2 – Men det är en femtedel, och det är fem dagar, så då det blir vad hon 
 tjänade på en dag. 
Johannes: Aha. 
Linda: (skratt) Vi vet inte hur vi räknade ut det. 
Linda: Aja, nu kan vi göra nästa. 

5.5.3 Beskriva med ord 

Linda skrev: 
 

Om man tar timlönen gånger antalet arbetstimmar och tar det svaret gånger 0,68. 

5.5.4 Sammanfattning 

Josefin och Linda förstod snabbt hur de skulle räkna ut lönen. Det mesta av tiden och 
kommunikationen gick istället åt till att bemästra tekniken. De tar alla chanser att berätta hur 
dåliga de är, fastän de till slut kommer fram till ett godtagbart svar. Bristen på självsäkerhet är 
uppenbar. Det märks i allmänhet under hela deras samtal, men det blir särskilt tydligt medan 
de arbetar vid datorn. Med sina ord visar de tydligt att de inte känner sig hemma i tekniken. 
Detta bekräftas till viss del av deras arbete med programmet (t ex när de ”skrollar vilse”), men 
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ändå måste jag säga att de klarade sig förhållandevis bra. De löste de flesta problemen på egen 
hand. Och när de verkligen körde fast räckte det med korta, enkla tips (t ex att dubbelklicka). 
 
 

5.6 Marcus och Veronica 

Marcus tittade inte på instruktionsvideon utan såg ut att tänka på något annat. Han sa att han 
har sett Excel tidigare och visste hur det fungerade. Veronica hade aldrig sett programmet 
tidigare. Det blir ändå hon som skriver på datorn. 
 
De testade programmet genom att skriva in lite värden (24, 342, 543) som sedan adderades 
med formeln [=A1+B1+C1] ungefär som i instruktionsvideon. ”Coolt!” utbrister Veronica 
efter att hon tryckt på enter. 
 
Så fort Veronica har läst bakgrunden till uppgiften (det första pappret) säger hon: ”Asså, jag 
suger på matte, så jag hoppas att du är bra på det här Marcus.” De bestämde sig först för att 
börja med Excel-uppgiften, men de blev helt ställda och visste inte hur de skulle göra. De 
funderade länge, men försökte sig inte på att skriva något. 
 
Veronica: Jag fattar inte hur man ska kunna räkna ut det. 
Marcus: Inte jag heller. 
 
Jag tipsade dem om att hitta på tal och föreslog en timlön på 80 kr och en sammanlagd 
arbetstid på 50 timmar. De valde då att börja räkna med papper och penna. Det var Veronica 
som skrev. Hon ställde upp och räknade ut ett steg i taget. 
 
Veronica: Två veckor. Hur många timmar går det på två veckor? Ta 24 gånger sju. Hur 

mycket blir det? 
  

24*7=168  168*2=336 
80*336=26880 
26880/100=268,8 
268,8*32 
 

När de kommit hit frågade de om de fick använda miniräknare. Jag tipsade om att de kunde 
använda programmet. Veronica knappade in [=268,8*32] och fick svaret 8601,6, varpå hon sa 
”Va? Nä…” och suddade bort det. Hon tyckte tydligen inte att svaret var rimligt. Hon skrev 
det en gång till. 
 
Veronica: Men det blir ju helt fel … Aja, vi kör på den /…/ Så ska hon alltså betala så 

mycket i skatt. 
 
Sedan räknade de ut [26880-8601,6] och fick svaret 18278,4. 
 
Veronica: Då har hon fått så mycket kvar … eller? 
Marcus: Ehh… 
Veronica: Efter skatt. 
Marcus: Mm. 
 
Varje steg i uträkningen antecknades även på pappret. Sist av allt skrev de: 
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Svar: 18278,4 i efterskatt 

5.6.1 Beskriva med ord 

De hade fortfarande inte löst någon av de tre uppgifterna, och tog sig nu an den där de skulle 
beskriva med ord. Veronica sa vad Marcus skulle skriva: 
 

Hon ska ta antalet timmar hon jobbar * sin timlön 
sen tar hon svaret delat på hundra, sen svaret gånger 32, 
sen det svaret minus det hon hade i början 
 

De frågade om de skulle göra nästa uppgift och om det var meningen att de ska vara likadana. 
 
Johannes: Ja, kan ni göra en formel i excel nu? 
Veronica: Ah, jag kan inte sånt så… 
Johannes: Eller vet ni hur man skriver en formel på pappret till exempel? 
Veronica: Nähähä (skratt) 
Marcus: Det beror på vad det är för formel. 
Johannes: Om man tänker att istället för att säga antalet timmar hon jobbar, så… 
Veronica: …så typ x? 
Johannes: Ja, precis! 
Marcus: Ja! 
Veronica: Ja, sånt kan inte jag, men … du kan säkert (tittar på Marcus). 

5.6.2 Skriva en formel 

Marcus plockade upp pennan för att skriva, men det var ändå Veronica som sa vad som skulle 
skrivas: 
 
Veronica: x gånger … vänta … x gånger y kan vi typ ta, för y får väl vara typ timmar, då 
… 
 
Marcus skrev ” x*y=timmar”. 
 
Veronica: Va! 
Marcus: Timmar. 
Veronica: Varför skrev du det? 
Marcus: Jaha, ska jag inte skriva det? 
Veronica: Nä. 
 
Marcus kluddade över ordet timmar. 
 
Veronica: Skriv bara om x gånger y …. x gånger y … asså, jag kan inte sånt här. 
 
Härefter följde en tankepaus. Veronica viskade ”x gånger y” för sig själv. 
 
Veronica: x gånger y …. eee …. delat på hundra 
 
Marcus skrev upp det så här: x*y 
   100 
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Veronica: Känns inte som man skriver en formel så där. I en formel skriver man bara 
 lång… 
 
Marcus skrev högst upp på sidan: x*y/(100*32) 
 
Veronica: Typ, är lika med skatten, kan man väl säga. 
 
Marcus skrev till det: x*y/(100*32)=skatten 
 
Veronica: Vi är typ klara … eller ja, jag tror inte att vi kan göra så mycket mer. 
Johannes: Okej, jag tycker att ni har kämpat på bra här. 
Veronica: (tyst skratt) 
Marcus: Tackar. 
Johannes: Hur kändes det? 
Veronica: Bra, fast jag är väl ingen mattetjej precis. 

5.6.3 Sammanfattning 

Marcus och Veronica gjorde aldrig någon formel i Excel, utan använde bara programmet som 
miniräknare då det blev för besvärligt att räkna ut med en uppställning. Jag valde ändå att ta 
med en stor del av deras samtal eftersom jag tyckte det var mycket intressant, bland annat ur 
ett genusperspektiv. Marcus var den som sa sig redan kunna programmet. Veronica tyckte att 
hon var okunnig både när det gällde tekniken och matematiken, men ändå var det hon som 
skötte beräkningarna vid datorn, och det var hela tiden hon som sa hur formeln skulle skrivas. 
När jag berömde dem för deras arbete vågade Veronica inte ta åt sig, men det gjorde Marcus. 
Om man bortser från att de använde parentestecknen felaktigt, fick de ändå fram en korrekt 
formel för hur mycket Elin skulle betala i skatt. 
 
 

5.7 André och Axel 

André och Axel visade intresse för programmet och frågade om hur jag hade gjort då jag 
räknade ut medelvärdet. De var även nyfikna på vad själva inspelningsprogrammet hette och 
var jag hade fått tag på det. Ingen av dem hade använt Excel tidigare, men André berättade att 
hans pappa uppmanat honom att lära sig det. De testade programmet genom att upprepa mitt 
exempel, fast det handlade istället om hur mycket pengar de spenderade måndag-fredag under 
en vecka (40, 15, 0, 20, 340). De skrev sedan en formel för summan [=A2+B2+C2+D2+E2] 
och ännu en formel som räknade ut genomsnittet för det [=G2/5]. De hade först svårt att 
komma på hur de skulle trycka för att markera en cell. De tryckte på kolumnerna och raderna 
istället för direkt på cellen. Jag fick även påminna om att det är bättre att skriva G2 istället för 
att skriva av värdet med siffror. De testade självmant att ändra ett tal och såg att svaret 
uppdaterades. 

5.7.1 Excel 

De läste först Excel-uppgiften, och sa spontant att de skulle ta den sist. Men de gjorde den 
först ändå. De behöll veckodagarnas namn men suddade bort det andra. Axel föreslog sedan 
att de skulle skriva in en anteckning i F2 om att rad två var Elins ”timlön”. André skrev först 
in det, men ändrade sedan till ”lön” utan att Axel protesterade. André skrev sedan en liknande 
anteckning i F3 om att rad tre var ”tid”. Därefter hittade André först på hur många timmar 
Elin jobbat varje dag. Sedan hittade han på att hon tjänade 300 kr i timmen på måndagen, 
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varpå Axel konstaterade att timlönen var 60. De fyllde sedan i lönerna för de övriga dagarna, 
och såg till att de var lika med antalet timmar gånger 60. 
 
Bredvid I2 skrev André ”totalt i veckolön” och gjorde sedan dessa formler: 
 
I2 [=A2+B2+C2+D2+E2] 1740 
I3 [=A3+B3+C3+D3+E3] 29 
 

 
 

André och Axel hade tolkat uppgiften på varsitt sätt, men ingen av dem hade tolkat den som 
det stod på pappret. De skulle tänka ut hur man kan få fram lönen när man vet timlönen och 
antalet timmar. André var istället ute efter att ett sätt att räkna ut timlönen när man vet lönen 
och antalet timmar. De hade ju själva hittat på att timlönen var 60 kronor i timmen, men 
André kanske tänkte att det bara var ännu en påhittad siffra som bara behövdes för att göra 
formlerna. 
 
Formlerna som André gjorde summerade veckolönen och antalet timmar per vecka. André 
började sedan ta 1740 delat med 29, men kom på att det var smartare att skriva en formel. Han 
var på väg att skriva [=I2/I3] (som skulle ha gett 60) när Axel hejdade honom: 
 
Axel: Nä, delat på fem är det ju. 
André: Jaha. Just det. Hur mycket hon tjänar per dag … (skriver in [=I2/5]) 
 … Men, vi ska ju räkna ut timlönen. 
Axel: Nä, men det har vi redan gjort. Det var ju det vi kom på från början. 
 Den är ju 60. 
André: Ja, just det ja. 
Axel: Vi kom på det själv, ju. 
André: Ja (trycker på enter). 348 kr i genomsnitt varje dag. 
 
Jag hade sneglat på deras uträkning på håll, och haft svårt att hänga med. Därför frågade jag: 
 
Johannes: Vad har ni för formler här nu då? … 
 När hon väl får veta, hur kan hon snabbt göra då? 
Axel: För att? 
Johannes: Om hon får veta hur mycket hon jobbar, hur ska hon … 
André: Jamen, vi plussar ihop alla. 
Axel: Det är bara att ta det gånger lönen delat i fem. 
Johannes: Så om jag säger att timlönen var 80 kronor i timmen, och hon jobbade 
 sammanlagt 50 timmar … 
 
De såg förbryllade ut. Jag tittade närmare på deras formler och bestämde mig då för att inte 
styra mer, utan föreslog istället att de skulle fortsätta med nästa uppgift. Jag tänkte att det 
skulle lösa sig om de fick göra någon av de andra uppgifterna först. Efter att de läst uppgiften 
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igen kom de på att de inte hade räknat färdigt Excel-uppgiften (eftersom de inte hade räknat 
med någon skatt). De fortsatte med att räkna ut månadslönen genom att ta veckolönen gånger 
fyra. I nästa steg delade de med hundra, och därefter multiplicerade de med 68. När det var 
klart skrev de förklaringar bredvid några av cellerna. 
 
I7 [=I2*4]   6960  före skatt 
I8 [=I7/100]  69,6  
I9 [=I8*68]  4732,8 
 totalt efter skatt 
De använde aldrig det medelvärde som de tidigare räknat ut 
(I4). Här följer ett utdrag ur deras dialog (börjar från att de 
räknat ut månadslönen): 
 
Axel: Då tar vi det här delat i tre … nej, delat i … 
 delat i … hundra gånger …. 67. 
André: Då tar vi det, är lika med … 
  (skriver ”=” och klickar på I7) delat i … 
Axel: Hundra …  (tankepaus) … hundra gånger 77. 
André: Ja, det kan vi göra 
  (skriver ”/100” och trycker på enter). 
Axel: Och sen gånger 77. Du kan ta samma ruta. 
André: Det där är alltså en procent. 
Axel: (mumlar) Okej, då tar vi inte samma ruta då. 
André: Okej, så tar vi, är lika med … (skriver ”=” och klickar på I8, skriver *) … 
 gånger … och sen … hur mycket skatt var det? 
Axel: 67. 
André: 32 (skriver 32), 
Axel: 67. 
André: Det … vänta …  
Axel: Skatten är 33. 
André: (läser innantill från uppgiften) hon ska betala 32 procent i skatt. 
Axel: Ja, men 68 då … Ja, tar du 68 så får du… 
André: Men hon ska betala 32 procent i skatt. 
Axel: Ja. 
André: Ja, då ska vi… 
Axel: Men vi ska räkna det här … hur mycket får hon efter skatt? 
André: Jaha, men då… 
Axel: Då tar vi gånger 68. 
André: Men då är det ju sexti… (suddar 32 och skriver 68) 
Axel: …åtta! 
André: (trycker på enter, cellen visar 4732,8) Ja, då har hon kvar så där mycket, 
 för mat och allt det där. 
Axel: Väldigt lite hon tjänar egentligen. 
 
Axel och André blev förvirrade när jag sedan bad dem skriva en formel på papper. Axel sa att 
det kändes ”onödigt, när man väl gjort det här på datorn”. De började skriva av exakt vad de 
skrivit på skärmen (med rutnät och allt). Jag försökte förklara vad som menades med en 
formel, men de förstod inte riktigt. Tiden var nästan slut, så jag sa att det räckte så och 
tackade för hjälpen. 
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5.7.2 Sammanfattning 

Både André och Axel visade att de behärskade både tekniken och matematiken. De hade dock 
svårt att samarbeta. Det var André som satt vid datorn och han ville inte skriva något som han 
själv inte förstod. Axel blev frustrerad för att André inte lyssnade på honom. Jag lär aldrig få 
veta om de hade pratat på ett annat sätt om de hade löst samma uppgift på papper. Jag tycker 
att det mest underliga är att de med sådan lätthet kunde förstå hur de skulle göra 
formelräkningen i Excel, utan att sedan förstå hur de skulle skriva en formel på papper. 
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6 Resultat och analys 
Vad har vi då fått för reslutat med avseende på frågeställningen: 
 

Vilka skillnader finns i elevernas kommunikation kring en matematisk uppgift, då de arbetar 
med ett kalkylprogram, jämfört med när de löser samma uppgift med papper och penna? 

 
Jag har analyserat elevernas kommunikation och arbeten utifrån de frågor som nämndes i 
avsnitt 4.8 (Analysmetod): Under arbetet med papper och penna, respektive under arbetet med 
kalkylprogram, hur mycket kommunicerade och samarbetade de med varandra, samt handlade 
kommunikationen om matematik? I vilken ordning valde de att lösa uppgifterna, och vilken 
inverkan verkar ordningen ha haft? Visar de prov på god datorvana? Testade de programmet 
innan de gjorde själva uppgiften. Klarade de av att lösa Excel-uppgiften? Vad ber de om hjälp 
med (från läraren)? 
 
 
Tabell nr 1: En sammanställning av elevernas kommunikation och samarbete vid respektive 

uppgift, samt i vilken ordning de valt att lösa uppgifterna. I försök 6 och 7 löstes inte alla 
uppgifterna, och i försök 4 fanns det ingen kommunikation att analysera, så dessa kan inte 

inkluderas i någon jämförelse. De övriga fyra försöken är markerade med grå bakgrund. 

 
Elevpar Hur mycket kommunicerade de med varandra? 

Samarbetade de för att lösa uppgiften? 

Handlade kommunikationen om matematik? 
 

I vilken ordning valde de att lösa 

uppgifterna, och vilken inverkan 

verkar ordningen ha haft? 

Papper och penna Excel 
 

1. Ahmed 
& Patrik 

P dikterade, A skrev 
De var överens om hur de 
skulle göra. Det verkade 
enkelt för dem - inget att 
diskutera. 

P skrev, A deltog aktivt 
genom att peka och föreslå. 
Kommunikationen handlade 
om matematik (”Det där 
minus det där”) och endast 
lite om hur programmet 
fungerade (hitta minus). 
 

Ord, Formel, Excel 
Då de skulle göra Excel-uppgiften 
skrev de först av samma formler 
som de skrivit på pappret. 

2. Omar 
& Simon 

O skrev under ”beskriva 
med ord”-uppgiften, S 
deltog genom att fyllla i 
ord. Vid ”skriva en 
formel”-uppgiften  byter 
de roller. O rättar S när han 
gör fel. 

S skrev, O deltog aktivt. 
Kommunikationen handlade 
om matematik (kontrollerade 
rimligheten i uträkningarna) 
och till stor del om hur 
programmet fungerade 
(skrev in x och y, 
procentformatering) 
 

Excel, Ord, Formel 

3. Charlotta 
& Jonas 

J skrev, C var tyst under 
formelskrivandet och sa att 
hon inte förstod. Under 
”beskriva med ord”-
uppgiften deltar hon 
genom att fylla i ord i det J 
sa. Kommunikationen 
handlade mestadels om 
matematik. 
 

J skrev, försökte lämna över 
kontrollerna till C. C deltog 
aktivt genom att ställa 
frågor, rätta J när han skriver 
fel och föreslå tekniska 
lösningar. 
Kommunikationen handlade 
mestadels om matematik. 

(Excel), Formel, Ord, Excel 
Började med Excel men körde fast. 
Det gick bättre efter att ha gjort de 
andra två uppgifterna. 

4. Isak 
& Sofia 

I skrev, S såg på. 
Ingen kommunikation. 
 

I skrev, S såg på. 
Ingen kommunikation. 

Excel, Formel, Ord 
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5. Josefin 
& Linda 

Under ”skriva en formel”-
uppgiften var det L som 
skrev, medan J såg på. L 
försökte engagera J, men J 
invände bara att hon inte 
förstod. När de ska 
beskriva med ord är det J 
som skriver och L som 
dikterar. Ingen 
kommunikation. 
 

L skrev, J deltog aktivt 
genom att föreslå tekniska 
lösningar och förslag på 
påhittade värden. 
Kommunikationen handlade 
både om matematik (föreslå 
rimlig arbetstid och timlön) 
och teknik (skrolla fel, lägga 
till likhetstecken senare). 

Formel, Excel, Ord 

6. Veronica 
& Marcus 

V dikterade, M skrev. 
Ibland stannade de upp och 
diskuterade vad de skulle 
skriva. Kommunikationen 
handlade om matematik. 

De gjorde aldrig Excel-
uppgiften. 

Ord, Formel, - 

7. André 
& Axel 

De gjorde aldrig 
uppgifterna på papper och 
penna. 

André skrev, Axel deltog 
aktivt. De hade tolkat 
uppgiften olika och var inte 
överens om vad som skulle 
skrivas. Kommunikationen 
handlade om matematik. 

Excel, - 
Efter att ha löst uppgiften i Excel 
kunde de inte tänka sig något annat 
sätt att lösa den, annat än att skriva 
av exakt vad som stod på skärmen. 

6.1 Hur mycket kommunicerade eleverna med varandra? 

I försök 1-2 samt 5 märks en tydlig skillnad i hur mycket eleverna kommunicerar. I försök 1-2 
verkar uppgifterna som skulle lösas med papper vara enkelt avklarade för dessa elever, och 
därför har de inte så mycket att prata om. Däremot är de inte vana vid att arbeta med Excel så 
därför är det naturligt att det leder till mer kommunikation. I försök 5 är Josefin mer delaktig 
vid arbetet med Excel. 

6.2 Samarbetade de för att lösa uppgiften? 

I försök 3 och 5 märks tydliga skillnader i samarbetet mellan eleverna. De samarbetar mer då 
de arbetar vid datorn. Charlotta (i försök 3) och Josefin (i försök 5) är passiva och säger att de 
”inte förstår”, under arbetet med papper och penna, men tar mer aktivt del i arbetet vid datorn. 
I Charlottas fall verkar det bero på att hon successivt förstår mer och mer av vad hela 
uppgiften går ut. Därför blir hon mer delaktig mot slutet. I Josefins fall verkar det snarare bero 
på att hon inte känner sig hemma i matematiken, men förstår sig bättre på tekniken. 

6.3 Handlade kommunikationen om matematik? 

Kommunikation kring Excel-uppgiften förekommer i försök 1-3, 5 och 7. En påtaglig skillnad 
i kommunikationen, jämfört med kommunikationen i uppgifterna med papper och penna, är är 
att en större del av samtalet handlar om hur programmet fungerar. De frågar sig t ex hur man 
ska göra för att ändra värdet i en cell, skriva en formel, sudda ut det man skrivit, eller rätta till 
ett så kallat ”värdefel”. Detta är förstås ingen överraskning. Eftersom programmet är något 
nytt för eleverna, är det naturligt att de har frågor om hur det ska hanteras. Hur man bär sig åt 
för att skriva och sudda på ett papper är naturligtvis inget de behöver diskutera. 
 
I hur stor grad de kommunicerar om tekniken verkar bero på elevernas datorvana (se tabell 2). 
De elever som känner sig hemma i tekniken ägnar mindre tid åt att fundera och diskutera 
kring den, och pratar istället matematik. Vi kan ta eleverna Josefin och Linda som exempel, 
och jämföra dem med André och Axel. Det förstnämnda paret kom snabbt på en formel, men 
visade tydligt att de inte kände sig hemma i tekniken, och använde en stor del av tiden till att 
förstå hur de skulle arbeta med programmet. För André och Axel var det precis tvärtom. 
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Bortsett från lite teknikstrul i början (de visste inte hur de skulle markera en cell), flöt allt på 
utan problem. Förutom Ahmed och Patrik var de den enda gruppen som aldrig fick något 
värdefel. Det var däremot inte lika självklart för dem hur uppgiften skulle lösas, troligtvis för 
att de missförstod vad den gick ut på. I deras fall upplever jag snarare att det är matematiken 
som är i fokus. 
 
Tabell nr 2: Tabellen åskådliggör eventuella samband mellan elevernas datorvana, deras syn 

på sin egen förmåga, deras villighet att testa programmen före uppgiften, hur det gick att 

arbeta med Excel, samt vad de bad om hjälp med för att kunna arbeta vidare. 

  
Elevpar Visade de prov på god 

datorvana? 

Testade de 

programmet 

före 

uppgiften? 

Hur gick arbetet med 

Excel? 

Vad bad de om hjälp 

med? 

1. Ahmed 
& Patrik 

Ja, båda. Ja De klarade uppgiften. Hitta ”minus” 

 2. Omar 
& Simon 

Ja, båda. Ja De klarade uppgiften, fast 
missade sista steget i 
uträkningen. 

Förklarade att Excel inte 
klarar x och y, 
utan bara vanliga tal  

 3. Charlotta 
& Jonas 

Ja, Jonas. Charlotta kände 
sig osäker och ville att 
Jonas skulle sköta 
skrivandet. Men hon 
hängde med bra. 

Nej. Charlotta 
sa att hon ville 
testa, men 
Jonas ville 
inte hjälpa 
henne med 
det. 

De klarade uppgiften. Skriva korrekt formel 
(behövde ändra punkt 
till kommatecken) 
 
Förklarade att Excel inte 
klarar y 

4. Isak 
& Sofia 

Ja, Isak kom själv på vad 
som var fel. Sofia avslöjar 
ingenting om sin datorvana. 

Nej De gjorde inte alla steg i 
uppgiften. Hittade på en 
färdig lön och drog ifrån 
skatten.  

Frågade aldrig om hjälp. 

5. Josefin 
& Linda 

Nja. De säger upprepade 
gånger att de inte kan något 
om datorer, men lyckades 
ändå lösa det mesta på egen 
hand. Josefin verkar känna 
sig mer hemma i tekniken. 

Nej Det tog längre tid men de 
fick fram ett svar till slut. 
De gjorde på ett 
annorlunda sätt: ”ingen 
formel, men vi har räknat 
ut det ändå”. 

Fick tips om att hitta på 
tal. 
 
”Dubbelklicka!” 

6. Veronica 
& Marcus 

Nja. Marcus sa att han 
förstod programmet, men 
han visade inte det. 
Veronica sa att hon inte 
förstod. 

Ja - - 

7. André 
& Axel 

Ja, båda. Ja De klarade uppgiften, 
men gick en omväg. 

Markera en cell 

 
I tabellen ovan tycker jag mig se ett samband mellan datorvanan och villigheten att testa 
programmet före uppgiften. Av de fyra elevpar där inte båda kände sig hemma vid datorn (3, 
4, 5, 6) är det bara ett par (Veronica och Marcus) som väljer att först testa programmet. En 
trolig förklaring är att de som inte känner sig hemma vid datorn vill ha så lite som möjligt 
med den att göra (åtminstone i en situation då de blir inspelade), medan de som känner sig 
hemma vid datorn inte har något emot det och alltså blir mer frimodiga. 
 
Man kan också se att dessa fyra elevpar (3, 4, 5, 6) har svårare för att klara uppgiften. 
Programmet tycks vara ett hinder för dem, för det tar längre tid och kräver mer tankemöda än 
för de övriga grupperna. Men det är dock anmärkningsvärt att alla, med undantag av ett par 
(Veronica och Marcus), till slut löser uppgiften! Vad som också är anmärkningsvärt är att det 
inte finns någon tydlig skillnad i antalet frågor. 
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6.4 I vilken ordning valde de att lösa uppgifterna? 

När det gäller ordningen i vilken uppgifterna löstes finner jag inga samband, förutom att 
eleverna verkade ha svårt att se hur uppgiften kunde lösas på ett annorlunda än de just hade 
gjort. 

6.5 Sammanfattning av resultaten 

Följande skillnader observerades under arbetet med kalkylprogram, jämfört med arbetet med 
papper och penna: 

• I försök 1-2 ökade kommunikationen medan samarbetet var oförändrat. 
• I försök 3 ökade samarbetet medan kommunikationen var oförändrad. 
• I försök 5 ökade både kommunikationen och samarbetet. 
• I försök 1-3, 5 och 7 ser vi att kommunikationen fortfarande handlade om matematik, 

även om tekniska frågor, av naturliga skäl, upptog en del av kommunikationen. 
 

Eleverna kommunicerade och samarbetade mer under arbetet med kalkylprogram, 

jämfört med när de löste samma uppgift med papper och penna. Tekniska frågor 

upptog av naturliga skäl en del av kommunikationen, men kommunikationen handlade 

fortfarande om matematik. 
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7 Diskussion 

7.1 Tillförlitlighet 

Undersökningen gjordes i liten skala, 7 elevpar, och endast fyra av försöken kunde användas 
till att göra jämförelser mellan kommunikation och samarbete. En komplettering med fler 
försök skulle ge ett mer tillförlitligt resultat. 
 
Att eleverna kommunicerade mer under Excel-uppgiften kan, som jag tidigare nämnt, 
förklaras med att de redan visste hur de skulle göra uppgiften med papper och penna, så det 
fanns inte så mycket att diskutera. Kalkylprogrammet var däremot en ny utmaning för dem, 
som krävde mer kommunikation. Elevernas koncentration och prestation vid arbetet med 
Excel-uppgiften kan mycket väl ha påverkats av just det faktum att programmet var nytt för 
dem. 

7.2 Kalkylprogram i matematikundervisningen – är det praktiskt 
genomförbart 

Med ovanstående argument som reservation, påstår jag att användandet av kalkylprogram i 
matematikundervisningen leder till mer kommunikation och samarbete mellan eleverna. Jag 
har svårt att tro att en undersökning med fler elevpar skulle ge ett resultat som tyder på 
motsatsen. Däremot kan jag tänka mig att man, hos en elevgrupp som redan är van med 
programmet, skulle få ett annorlunda resultat. 
 
Oavsett vad som är det rätta svaret på min frågeställning, så återstår frågan om 
kalkylprogrammets användbarhet i matematikundervisningen. Det finns nämligen fler 
aspekter att väga in. Vi har redan sett att skolans styrdokument påbjuder att datorer används i 
undervisningen. Vi har sett exempel på forskning som tyder på positiva effekter i 
matematikinlärningen då kalkylprogram och andra tekniska hjälpmedel används. Det återstår 
då att svara på frågan om det är praktiskt genomförbart. 
 
För att kunna ge ett välgrundat svar på den frågan skulle man behöva komplettera med 
ytterligare försök (i helklass). Utifrån de data jag samlat in, samt baserat på mina tidigare 
erfarenheter, har jag dock dragit en personlig slutsats, och här följer mitt resonemang i den 
frågan. 
 
Huruvida en viss typ av undervisning är genomförbar eller ej beror naturligtvis på en rad olika 
faktorer. För matematikundervisning av det här slaget måste det t ex finnas tillgång till en 
datorsal. Det är även nödvändigt att läraren är tillräckligt insatt i programmet. Men det är 
särskilt eleverna jag tänker på då jag ställer den här frågan. Om vi förutsätter att alla andra 
faktorerna är på plats, så återstår frågan om ifall eleverna förstår programmet tillräckligt bra 
för att kunna arbeta självständigt. 

7.2.1 Behöver eleverna mer hjälp? 

Många matematiklärare jag har träffat upplever att de har för stora grupper för att hinna runt 
och hjälpa alla elever. För att det överhuvudtaget ska fungera får elevernas frågor och behov 
av assistans från läraren inte öka i mängd. Frågan är då om det finns risk att den gör det. 
 
Från tabell nr 2 (s 32) drar jag följande slutsatser: 
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• Det är max två frågor per par. 
• Alla frågorna är tekniska frågor, om hur programmet fungerar. 
• Alla frågorna går snabbt att svara på. 
• Frågorna är olika från par till par. 

 
Den sista punkten tycker jag är intressant. Den innebär nämligen att för varje fråga som dök 
upp hos de sju elevpar så fanns det alltid något annat elevpar som hade kunnat ge svar på det. 
Alltså borde eleverna kunna hjälpa varandra med de tekniska frågorna, och inte behöva fråga 
läraren om det. 
 
Detsamma gäller säkerligen alla situationer då elever kör fast då de jobbar med matematik – 
det finns alltid någon annan elev som har svaret. Men det är sällan de orkar hjälpa varandra, 
så man kan fråga sig varför de skulle de göra det i just den här situationen. Jag tror att det 
faktum att frågorna inte kräver någon längre förklaring till svar gör att eleverna inte har något 
emot att hjälpa varandra. Dessutom har jag lagt märke till, då elever jobbar i datorsalen, att de 
gärna tar chansen att ”glänsa” genom att dela med sig av sina datorkunskaper. Därför tror jag 
inte att det skulle bli mer jobb för läraren. Förhoppningsvis skulle det till och med skapas ett 
klimat där eleverna i högre grad hjälper varandra, även med andra frågor. 

7.2.2 Hur mycket instruktioner behövs? 

Hur mycket hjälp som behövs beror naturligtvis också på vad eleverna har fått för 
instruktioner innan de börjar jobba med programmet. I min pilotstudie, som jag genomförde i 
en klass i årskurs åtta, märkte jag att jag hade gett alldeles för knapphändiga instruktioner till 
eleverna (ca 2-3 minuter). Innehållet i genomgången var inte lika genomtänkt som i den 
instruktionsvideo jag gjorde senare. Pilotstudien gav inget tydligt resultat, för att eleverna inte 
visste hur de skulle använda programmet ens till att göra enklare matematiska beräkningar. 
Hur mycket instruktioner behövs? I den undersökning jag gjort finns det två faktorer som kan 
hjälpa oss att finna ett tillförlitligt svar på den frågan: 
 

1. Eleverna som deltog i försöket hade aldrig tidigare använt programmet 
(åtminstone inte till att göra matematiska beräkningar). 

2. Alla fick ta del av samma instruktioner. 
 

Eftersom de fått samma instruktioner, och eftersom de inte använt programmet tidigare, vet vi 
exakt hur mycket instruktioner de har fått. Dessutom finns instruktionernas innehåll och 
omfattning väl dokumenterat. 
 
Det är tydligt att eleverna klarade av att använda programmet. Samtliga av de sju elevparen 
lyckades genomföra enklare matematiska beräkningar av slaget [=500*0,68]. Sex av de sju 
elevparen utförde minst en beräkning i vilken de hänvisade till ett värde från en annan cell, t 
ex [=A1+B1+C1]. Det var bara Isak och Sofia som inte gjorde det. Fem av de sju elevparen 
visade sedan att de kunde använda den funktionen då de skulle lösa uppgiften. Marcus och 
Veronica använder den endast då de testar programmet, innan de fått uppgiften. 
 
I enstaka fall fick jag påminna om att man ska börja med ett likhetstecken, och ibland fick jag 
hjälpa till att hitta tecknen för multiplikation, division och subtraktion. Oftast räckte det med 
mycket kortfattade svar för att hjälpa dem att gå vidare, t ex då jag bara behövde säga 
”dubbelklicka” till Linda, då hon inte visste hur hon skulle redigera värdet i en cell. 
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Av detta resultat drar jag slutsatsen att det för en elevgrupp i årskurs 9 är möjligt att använda 
programmet efter en knappt fem minuter lång introduktion. Det krävs inte någon tidigare 
erfarenhet av programmet, men en generell datorvana är till stor användning. 

7.3 Fler iakttagelser 

Jag vill ta tillfället i akt att nämna och diskutera ett par saker som jag la märke till i elevernas 
arbeten. 

7.3.1 Konkretisering och verifiering 

Av försöken framgår att eleverna har mycket lättare att förstå och ta tag i en uppgift om de får 
konkreta tal att räkna med (även om det är de själva som hittat på dem), jämfört med om de 
bara arbetar med variabler. Detta blir väldigt tydligt i fyra av de sju försök jag studerat (1, 4, 
5, 6). Där var förslaget om att räkna med påhittade tal en förlösande faktor som hjälpte dem 
att gå vidare och ibland vände ren uppgivenhet till beslutsamhet. I alla dessa fall är det jag 
som föreslår idén, då jag såg att de kört fast. Omar och Simon kommer själva på det efter att 
jag har sagt att programmet inte kan räkna med x och y. André och Axel går aldrig igenom det 
steget, utan börjar arbeta med påhittade tal med en gång. Utan att hitta på värden förefaller 
uppgiften (att göra en formel i Excel) vara helt obegriplig för de flesta av eleverna. Några av 
dem lyckas få ner formler på pappret, men behöver hitta på tal för att kunna arbeta med Excel 
(t ex Josefin och Linda). Charlotta och Jonas klarar sig väldigt länge utan att hitta på tal. Jonas 
hittar på talen mest för att kunna använda dem som ett exempel då han ska förklara för 
Charlotta samt för att testa om formlerna de skrivit fungerar som de tänkt. 
 
Av detta ser vi att när eleverna arbetar med kalkylprogram uppmuntras de till att hitta på tal 
som de kan räkna med. De verkar göra detta av två anledningar: 
 

1. Eftersom programmet inte kan hantera x och y (på det sätt som eleverna först tänkt 
sig) behöver de istället konkreta tal för att förstå hur de ska bygga upp en stegvis 
formel eller uträkning. 

2. För att verifiera om de formler de gjort är riktiga. 
 

Användandet av påhittade värden att räkna med är förstås inte begränsat till lösandet av 
Excel-uppgifter. I fallet Marcus och Veronica ser vi t ex att de använder påhittade tal då de 
räknar på papper, för att överhuvudtaget komma på hur de ska göra en formel. Jag tycker mig 
dock se att programmet, på grund av dess funktion och upplägg, uppmuntrar till att eleverna i 
större utsträckning hittar på tal för att göra formler. 
 
Som en följd av detta blir tankegångarna mer konkreta, vilket i sin tur leder till att eleverna 
funderar över rimligheten i de värden som de hittar på, t ex när Omar och Simon ändrade 
timlönen från 145 till 75 kr. Dessutom får det dem att fundera över rimligheten i de värden de 
räknar fram, t ex när Ahmed och Patrik plötsligt insåg att de inte alls räknat ut lönen efter 
skatt, utan bara det belopp som skulle betalas i skatt. Detta fick dem att lägga till ett viktigt 
steg i beräkningen, som de inte tänkt på tidigare. 

7.3.2 Stegvis uträkning 

Jag gjorde en annan intressant upptäckt, medan jag observerade eleverna. Det handlar inte om 
ett förändrat resonemang, utan snarare om ett sätt på vilket ett redan befintligt resonemang 
förstärks. Det är nämligen inte bara så att eleverna anpassar sitt tänkande efter programmet 
och dess funktioner. Programmet är uppbyggt på ett sätt som naturligt följer elevernas sätt att 
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tänka. Låt oss ta en närmare titt på Marcus och Veronicas svar på uppgiften där de skulle 
beskriva uträkningen med ord: 
  

Hon ska ta antalet timmar hon jobbar * sin timlön 
sen tar hon svaret delat på hundra, sen svaret gånger 32, 
sen det svaret minus det hon hade i början  

 
För Marcus och Veronica tycktes tekniken vara ett hinder, eftersom de inte visste hur de 
skulle använda programmet. Men om de hade lyckats bemästra det skulle de antagligen ha 
känt sig hemma, eftersom de hela tiden räknade ut ett steg i taget: ”sedan tar man det svaret” 
och gör något med det. På så vis följer programmet elevernas sätt att tänka. 
 

7.4 Fördelar och nackdelar med kalkylprogram i 
matematikundervisningen 

Jag är minst sagt positiv till kalkylprogram som hjälpmedel i matematikundervisningen, och 
jag kommer definitivt att använda mig av det i mitt arbete som lärare. Här följer en lista över 
några av de fördelar jag ser med sådan undervisning. Dessa påståenden kan även ses som 
förslag för vidare forskning: 
 
1. Excel (och liknande kalkylprogram) är förhållandevis enkla att arbeta med (jämfört med 

program som t ex Minitab och Matlab), på så vis att eleverna inte behöver kunna så 
mycket matematik för att kunna använda det. Det skulle vara intressant att testa detta i 
låg- och mellanstadiet. 

2. Elever som annars är passiva eller inte presterar bra i matematik, men som förstår 
programmet och gillar att arbeta med datorer, kan bli engagerade och få ett lyft även i 
matematiken. 

3. Eleverna samarbetar mer (vid pararbete). 
4. Det kan skapas en positiv vana bland eleverna av att hjälpa och förklara för varandra, 

vilket ger läraren mer tid med dem som verkligen behöver hjälp, samtidigt som det leder 
till mer kunskap hos den elev som ger hjälpen. 

5. Matematiken åskådliggörs på ett nytt sätt. 
6. Eleverna leds in i att arbeta med konkreta tal, vilket lägger en grund för förståelsen av mer 

abstrakta tankegångar (t ex generella formler och uttryck). 
7. Eleverna får ett användbart verktyg för framtida studier och för arbetslivet. Om eleverna 

ser möjligheterna med programmet, blir de även motiverade att lära sig mer. 
 

Jag ser även att det kan finnas nackdelar, och det är viktigt att man är uppmärksam på dessa: 
 
1. Elever som helt eller i väldigt stor grad saknar datorvana, riskerar att halka efter i 

matematiken. Det kan krävas extra resurser för att hjälpa dem, eller att man tänker om och 
även ger möjlighet för den som vill arbeta på mer traditionellt vis. 

2. För elever som associerar datorer med något främmande som de inte förstår sig på, och 
uteslutande blir introducerade till matematiken genom datorn, finns risken att de får 
samma associationer till matematik. 
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