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Abstrakt 
Syftet med vårt examensarbete var att beskriva hur elevernas upplevda motivation påverkas 
av vardagsanknuten matematikundervisning utifrån elevernas närmiljö. Vår studie 
genomfördes i två klasser, en årskurs 4 och en årskurs 5. Av samtliga 37 elever besvarade 36 
elever en inledande enkät med frågeställningar kring matematik varefter ett utvecklingsarbete 
under fem veckor med matematik utifrån den lokala dagstidningen startade. Efter avslutat 
utvecklingsarbete intervjuade vi 30 elever för att ta reda på hur deras motivation för 
matematik påverkats. Samtliga 37 elever fick även svara på en avslutande enkät. Resultatet 
visade tydligt att elevernas upplevda motivation till matematikämnet påverkats. Den slutsats 
vi drar är att elevernas motivation till matematikämnet är påverkbar när undervisningen 
upplevs relevant, för eleven, samt genomförs på ett kreativt och stimulerande sätt. 
 
Sökord: Matematik, motivation, dagstidningen.  
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Inledning 
Som blivande pedagoger med matematik som inriktning har vi under vår verksamhetsförlagda 
utbildning uppmärksammat att undervisningen i matematik fortfarande till stor del är 
enformig och traditionellt läromedelsstyrd. Vi har observerat många elever som upplever 
matematik som tråkigt, svårt eller oanvändbart. Anledningen till detta har eleverna uttryckt 
som att de inte ser matematiken som en del av vardagen utan bara som ett påtvingat skolämne. 
Vi har dessutom observerat att flertalet elever som tycker om och är intresserade av 
matematik ofta bara har ett utvecklat uttryckssätt, nämligen det skriftliga. Vi började fundera 
kring vad vi som blivande pedagoger kan förändra i matematikundervisningen för att höja 
elevernas motivation, engagemang och lust för ämnet. Detta ledde sedan till en för oss 
pedagogisk utmaning. Vi ville genom ett varierat arbetssätt som var verklighetsanknutet, 
utifrån elevernas intresseområden och lokalt närliggande, skapa ett alternativt arbetssätt som 
vi trodde skulle påverka elevernas upplevda motivation för matematikämnet. 
 
Utifrån dessa upptäckter började vi samla undervisningsidéer som, via organisationen 
Tidningen i Skolan (TiS) ledde fram till ett intresse av att använda dagstidningen som 
utgångspunkt för matematikundervisningen. Vi valde den lokala dagstidningen, eftersom den 
utgår från elevernas närmiljö, verklighet och tar upp många olika intresseområden. Utifrån 
dagstidningen skapade vi en lektionsserie med varierat matematiskt innehåll och arbetssätt för 
att täcka så många inlärningsstilar och intresseområden som möjligt. Eftersom vi tycker att 
tidningen är ett brett, angeläget och vardagsnära undervisningsmateriel ser vi stora 
möjligheter för oss, i våra blivande roller som pedagoger, att använda oss av dagstidningen 
som undervisningsmaterial. Vår ambition är att vi ska vidareutveckla arbetssätten och 
arbetsmetoderna ytterligare när vi kommer ut på fältet. Vår förhoppning är dessutom att 
dagstidningen som undervisningsmaterial ska bli ett komplement till matematikläromedlet 
inom de orter vi kommer att verka som pedagoger. Vi ser gärna att vi med detta arbete kan 
bidra till att elevers motivation för matematik arbetas med mer konkret ute i verksamheten.  
 
Det har tidigare gjorts examensarbeten kring temat TiS, däribland med syfte att förändra 
tolvåringars sätt att läsa dagstidningen (Bergström, Lundkvist & Sandström 1998), att 
genomföra problembaserat lärande (Engrund, Sandström & Tapani 1998) och att påverka 
taluppfattningen (Myllymäki & Vikajärvi 1998). Med vårt arbete vill vi fylla den 
kunskapslucka som finns kring hur elever uppfattar att motivationen för matematik påverkar 
genom att använda dagstidningen som läromedel i skolans matematikundervisning. 

Syfte 
Syftet med vårt examensarbete är att beskriva hur elevernas upplevda motivation påverkas av 
vardagsanknuten matematikundervisning utifrån elevernas närmiljö.  
 
Frågeställningar: 

1. Hur upplever elever i skolår 4 och 5 att deras motivation för matematikämnet påverkas 
när undervisningen utgår från den lokala dagstidningen? 

 
2. Hur påverkas elevers inställning och förmåga att se vad matematik är när de arbetar 

utifrån den lokala dagstidningen? 
 

3. Hur påverkas elevers förmåga och inställning till kommunikation i matematik när 
dagstidningen används som undervisningsmaterial?  
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Bakgrund 
I följande avsnitt redogör vi för begreppsdefinitioner, teorier kring lärande samt teorier kring 
motivation. Vi belyser dagens matematikundervisning, kommunikationens roll i 
matematikundervisningen, grupparbetets fördelar samt dagstidningen som läromedel. 
Avslutningsvis lyfter vi fram organisationen TiS samt kopplar vår bakgrund till gällande 
styrdokument.  
 
Begreppsdefinitioner 
I Nationalencyklopedin (2007) definieras ordet motivation på två sätt. Den första definitionen 
är inre behov som ligger bakom visst (potentiellt) beteende. I skolsammanhang finns det en 
nyansering av begreppet motivation eftersom det då syftar till lusten att studera. Den andra 
mer utförliga definitionen förklarar att motivation är en psykologisk term som sammanfattar 
de processer som styr vårt beteende. Nationalencyklopedin gör en uppdelning av begreppet 
motivation i inre respektive yttre motivation. Inre motivation förklaras ha sitt ursprung i 
individens inre medan den yttre motivationen härrör från omgivningen, omvärlden.  
 
Likaså Bolstad (1998) definierar begreppet motivation. Han menar att motiv betyder drivkraft. 
Drivkraften för att se, höra, förstå och tillgodogöra sig ett innehåll kan komma såväl inifrån 
som utifrån. Även Bolstad delar upp motivation i inre och yttre motivation. Inre motivation 
förklarar han som ett mer djupgående behov såsom verkligt intresse, viljan att lära samt en 
positiv inställning. Yttre motivationsfaktorer beskriver Bolstad som något som är 
obligatoriskt eller ofrånkomligt såsom plikt och påbud, status och prestige samt tanken på 
karriär eller äregirighet. Bolstad framhåller dock att yttre motivation inte bara behöver vara 
negativ utan att den även kan skapa entusiasm och aktiv medverkan.  
 
Begreppet motivation är nära besläktat med begreppet lust att lära, varför även begreppet lust 
att lära definieras. Skolverket (2003a) försöker att definiera begreppet lust att lära utifrån 
elevintervjuer, forskning och beprövad erfarenhet. De summerar lust att lära som en nästan 
sinnlig glädje som involverar hela individens utveckling, såväl emotionellt, intellektuellt och 
socialt. Skolverket menar vidare att i upplevelsen av lust finns nyfikenhet parad med fantasi, 
upptäckariver och glädje. Denna lustfyllda upplevelse kan dessutom ske i olika former, såväl 
individuellt, i mindre grupper och i helklass, enligt Skolverket. Definitionen av begreppet lust 
att lära som Skolverket slutligen formulerar utifrån ovanstående text lyder: 
 

att den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och 
tillsammans med andra söka och forma ny kunskap, som är betydelsefull både för individens 
utveckling och för samhällets behov. (Skolverket, 2003a s.9)     
 

På liknande sätt definierar Kullberg (2004) begreppet lust att lära. Enligt henne karaktäriseras 
lust att lära av engagemang, intresse och glädje för att lära. Begreppet innefattar att få arbeta 
med det man kan och utveckla detta. I begreppet ryms även att bygga upp och hålla kvar ett 
självförtroende. Eleverna ska känna att de duger som de är eftersom alla elever är olika och 
utvecklas olika kunskapsmässigt. För att känna lust att lära måste eleverna söka möjligheterna 
och inte svårigheterna, sammanfattar Kullberg.   
 
Teorier kring lärande  
Redan Locke diskuterade pedagogik, skola och kunskap. Stensmo (1994) skildrar hur Locke 
framhåller objektens roll i kunskapsakten. Locke liknar människans medvetande vid en tabula 
rasa, ett oskrivet blad, vilket innebär att individen utvecklas genom yttre påverkan. 
Falkenberg & Håkonsson (2004) hävdar att det var ur Lockes tankar som behaviorismen 
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föddes, där inlärning bestod i att förändra sitt beteende vilket belönades. Dessa tankar med 
fokus på den yttre motivationen fördes sedan vidare av bland andra den amerikanske 
psykologen Skinner (1987).  
 
Dagens pedagogiska principer med delaktighet, självstyrning och uppgiftsbaserat lärande 
klingar ända tillbaka till tiden för den franska revolutionen. Egidius (2002) visar hur Rousseau 
pläderar för inre motivation i sin bok Èmile ou de l’éducation. Där anser Rousseau att barnet i 
första hand bör ges en önskan att lära sig läsa, medan metoden för läsinlärningen blir 
underordnad. Rousseau betonade allmänviljan som betydde att samtliga bör vara delaktiga i 
allt de berörs av i samhälle och arbetsliv. Stensmo (1994) beskriver hur Rousseau ville att 
eleverna skulle experimentera och dra egna slutsatser av sina iakttagelser medan pedagogens 
uppgifter var att problematisera och uppmuntra till eftertanke och reflektion. 
 
I likhet med Rousseau fokuserar Piaget (Stensmo, 1994) på formen för undervisning snarare 
än innehållet. Piaget eftersträvade att undervisningens övergripande mål skulle vara att skapa 
individer som kunde göra nya saker i stället för att återupprepa tidigare generationers verk. 
Enligt Stensmo menade Piaget att läroplanen skulle utformas efter barnens kognitiva nivå där 
inlärning sker genom elevernas egna handlingar och erfarenheter. Piaget (1968) beskriver 
själv en aktiv skola, där barnen har frihet att arbeta både självständigt och i grupp, som en 
skola som når dubbla framsteg. Han pekar på att barn i en sådan skola både får individuell 
koncentration och kapacitet för verkligt samarbete. 
 
Dewey (2004) var övertygad om att individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld 
och ansåg därför att skolan måste föras närmare det samhälle vars syften den skall tjäna. 
Dewey startade en egen skola, The Laboratory School, där goda basfärdigheter och 
experiment utgjorde grunden. Enligt Dewey var den träning av slutledningsförmåga som barn 
fick vid traditionella matematiklektioner blek jämfört med den träning i uppmärksamhet och 
omdömesförmåga som tränades när barnen utför saker med ett verkligt motiv bakom som 
förväntas ge ett verkligt resultat. 
 
Vygotskij (1934) fann att barn lär i den proximala utvecklingszonen, det vill säga mellan den 
lägsta tröskeln för inlärning och den högsta tröskeln för inlärning. Det var där inlärningen 
kunde vara fruktbärande. Han såg att barnet är starkare och klokare i samarbete än när barnet 
arbetar själv. Vygotskij menade att inlärning blir meningslös om eleverna bara lär in ord utan 
att det har något innehåll för dem. Han var övertygad om att det inte var ordets betydelse som 
barn hade eventuella svårigheter att förstå utan det begrepp som ordet uttrycker. Detta 
exemplifieras när han beskriver det orimliga i att lära elever decimalsystemet som sådant. I 
stället skall barnet läras att lösa uppgifter och exempel som leder till att barnet utvecklar ett 
slags allmänt begrepp om decimalsystemet. Detta ger Vygotskijs teori att ordet nästan alltid är 
färdigt när begreppet är färdigt.  
 
Dysthe (1996) framhåller att utvecklingen har gått mot en mer konstruktivistisk syn på 
kunskap vilket innebär att det inte existerar oberoende av inlärande. Social konstruktivism 
innebär att kunskap skapas av en social grupp och inte av en enskild individ. Säljö (2002) 
delar den sociokulturella ståndpunkten för lärande och utveckling. Enligt honom ska 
människan ses som en biologisk och sociokulturell varelse och lärande ska ses som en aspekt 
av all mänsklig verksamhet. Han menar att det i varje trivialt samtal, handling eller händelse 
finns kunskap som individerna ges möjlighet att ta med sig och använda i framtida situationer. 
I en mer grundläggande mening hävdar Säljö att lärande handlar om vad individer och 
kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden.    
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Teorier kring motivation  
Imsen (2000) klargör att motivationsforskningen skiljer mellan yttre motivation och inre 
motivation. Divergensen mellan yttre och inre motivation stämmer, enligt Imsen, på många 
sätt ihop med de utmärkande egenskaperna för behavioristisk lära samt kognitiv och 
humanistisk psykologi. Bergsten (1979) exemplifierar skolvärldens yttre motivation som 
stjärnor och betyg medan inre motivation består av intresse och engagemang som eleven 
känner för själva uppgiften.  
 
I sina pedagogiska texter ger Dewey (2004) en problematisering av motivation i form av 
konstgjorda falska motivationer. Den formen av falsk motivation uppstår när barnen genom 
vanans makt arbetat med något tråkigt, meningslöst och rutinartat så länge att det börjar 
kännas trevligt. Den andra formen av konstgjord, falsk motivation uppstår när barnen väljer 
att göra en aktivitet därför att alternativet till aktiviteten är ännu tråkigare. Den inre äkta 
motivationen måste startas hos eleverna för att inlärning ska kunna äga rum. Dewey 
framhåller att den inre motivationen startas om eleverna får ämnena presenterade utifrån deras 
tidigare handlingar, tankar och svårigheter. Det fångar upp eleverna och bygger vidare på 
deras tidigare erfarenheter. Dewey (2004) kommenterar även lusten att lära. Han tar upp 
vikten av att forma en attityd som innebär att eleven får en önskan om fortsatt lärande som det 
viktigaste av allt. Eleven blir berövad sin medfödda förmåga att lära när lusten att lära 
försvagas i stället för att förstärkas. Detta innebär enligt Dewey att det som ska hjälpa 
personen att övervinna de förhållanden han/hon kommer att möta under livets gång 
försvinner. 
 
Steinberg (1998) deklarerar att varje människa har rätt att känna mening, relevans samt 
tillfredsställelse och att bli så uppslukad av en arbetsuppgift att hon/han tappar både rum och 
tid. Enligt Steinberg betecknar psykologin detta tillstånd av inre tillfredsställelse för flyt 
(flow). Czíkszentmihályi (1999) klargör att flow är det som händer när medvetandet är fullt 
upptagen av upplevelser som harmonierar med varandra. Flow är någonting som uppstår när 
det krävs hela personens skicklighet för att lyckas med en uppgift som denne nätt och jämnt 
klarar av. Czíkszentmihályi har funnit att unga tillbringar en tredjedel av sitt sociala 
sammanhang i skolan. Där blir de bedömda av andra, konkurrerar om resurser med andra och 
upprättar kompanjonskap, vilket leder till många flowaktiviteter. Utifrån detta anser 
Czíkszentmihályi att flowupplevelsen är en magnet för inlärning. För att skapa förutsättningar 
för flow, menar Csíkszentmihályi (2003), att ledaren måste se till att alla förstår vad som 
förväntas av dem. Ledaren ska också planera verksamheten så att arbetet går så smidigt som 
möjligt för gruppen, kommunicera med gruppen och ge god feedback. 
 
Matematikundervisning 
Säljö (2002) betonar att aktiviteternas förlopp och karaktär i skolan bestäms i alltför stor 
utsträckning av vad som står på schemat eller utifrån ämnets krav. Detta menar Säljö är en 
anledning till de problem att lära som finns i skolan i dag. Enligt honom behöver eleverna i 
skolan vardagliga, verkliga miljöer där eleverna utvecklas genom kommunikation och 
samarbete. Läroboken har ett tillrättalagt innehåll för en tänkt läsare, vilket innebär att 
kunskapen styckas upp i delar. Vidare framhåller Säljö att kunskapen blir för abstrakt och 
ryckts ur sin verklighet för eleverna och hävdar vidare att de verkliga och vardagliga 
erfarenheterna ska vara grunden för undervisningen och kommunikationen. Han förkastar inte 
läroboken men hävdar att undervisningen är för läromedelsstyrd eftersom det är genom 
interaktion/samtal mellan människor som kunskaper och färdigheter får liv. 
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Även Malmer (1999) finner matematikundervisningen för abstrakt och otillgänglig. Detta 
medför att eleverna inte får de matematikkunskaper som var tänkta. Dagens 
matematikundervisning bedrivs, enligt Malmer, för långt ifrån elevernas verklighet både 
språkligt och erfarenhetsmässigt. Hon menar att den formella matematiken dominerar på 
bekostnad av kreativitet samt att laborativa, undersökande och diskussionsmoment 
förekommer i alltför liten utsträckning. Malmer problematiserar lärares uppfattning kring att 
läromedelsstyrd undervisning är den viktiga och riktiga matematiken. Det finns en stor fara i 
detta eftersom läromedlet blir en måttstock på kunskap och framgång, vilket leder till en 
stressituation och tävlan hos läraren såväl som hos eleverna. Malmer klargör att pedagogen 
kan förbättra matematikundervisningen, elevernas inställning och kunskaper genom att ge 
eleverna utsträckt tid, utgå från elevernas verklighet i undervisningen och möta dem på den 
nivå de befinner sig.  
 
Likaså Berggren & Lindroth (2004) understryker vikten av laborativt arbete utifrån elevernas 
egna erfarenheter. De hävdar att laborativt arbete lyfter fram glädje inför ämnet hos eleverna, 
vilket väcker elevernas lust att arbeta med matematik och gör ämnet intressant. En annan 
fördel som de ser med laborativt arbete är att det är ett mycket diagnostiskt arbetssätt, där 
läraren genom observation får stor inblick i elevernas kunnande. Berggren & Lindroth har 
även upptäckt att den laborativa matematiken hjälper eleverna att tillägna sig kunskap genom 
kommunikation, diskussion och reflektion. 
 
Skolverkets (2003b) utvärdering visade att elevprestationerna i matematik hade försämrats 
avsevärt år 2003 jämfört med år 1992. Mängden elever med svaga resultat hade ökat samtidigt 
som andelen högpresterande elever minskat. Skolverket konstaterade vidare att över en 
fjärdedel av eleverna sällan eller aldrig redovisar hur de löser uppgifter inför resten av 
klassen, samt att den vanligaste arbetsformen i matematik fortfarande är individuella studier 
med läromedlet.  
 
På liknande sätt vidhåller matematikdelegationen (SOU 2004:97) i sitt betänkande att dagens 
matematikundervisning är alltför läromedelsstyrd. Delegationen menar att matematik är 
grundskolans tystaste ämne trots att kursplanerna betonar problemlösning, kommunikation 
och argumentation. Deras slutsats blir att läromedlet ska ses som ett komplement till 
undervisningen. I betänkandet betonas att det krävs variation, kreativitet, laborativa uppgifter, 
diskussioner, samarbete samt aktivt ledarskap för att öka intresset och lusten för matematik 
hos eleverna.  
 
Matematikmotivation 
Skolverket har genomfört undersökningar kring dagens matematikundervisning, elevernas 
kunskaper, motivation och intresse för ämnet matematik. Skolverket (2003a) framhåller att 
undervisningen måste förändras för att höja ämnets status, elevernas kunskaper och förståelse 
samt elevernas motivation och inställning till ämnet. Elever som inte förstår eller ser nyttan 
med något, tappar lusten att lära. För att eleverna ska motiveras anser Skolverket att innehållet 
ska vara relevant och begripligt med uppgifter som utmanar, både från läroböcker samt annat 
arbetsmaterial. Skolverket vill se mer praktiska tillämpningar, varierande arbetssätt, samt 
större möjlighet till elevinflytande. De belyser att eleverna behöver samtal kring matematik 
för att utveckla sitt matematiska språk, sitt matematiska tänkande och sin förståelse. Vidare 
hävdar Skolverket att reflektion och samtala i matematik behövs för att stärka elevernas 
självtillit, självvärdering och kompetensupplevelse. Dessa förändringar skulle enligt 
Skolverket motivera eleverna, för matematik, och skapa lust att lära, för ämnet.  
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Skolverket (2003b) genomförde även en nationell utvärdering, NU-03, där det tydligt 
framgick att lusten till matematik försvinner runt skolår 5-6. Orsaken är enligt Skolverket att 
eleverna inte längre kan se vad matematiken ska leda till. Som tänkbar orsak nämner 
Skolverket det ”tysta” klassrummet och skriver att elever bör få samtala kring hur de kan 
tänka för att råda bot på detta.  
 
Skolverket (2007) redovisar ett utkast för mål att uppnå i slutet av årskurs 3 inom 
matematiken. Där trycker de på att eleverna ska kunna uttrycka matematik muntligt såväl som 
skriftligt. Undervisningen ska även innehålla elevnära uppgifter av undersökande och 
reflekterande karaktär såväl som skriftliga räkneuppgifter. 
 
Språk och kommunikation 
Malmer (1999) har sedan länge framhållit språkets och tänkandets stora betydelse för 
matematikundervisningen. Hon betonar vikten av att tala matematik och syftar på samtal, 
diskussioner och argumentationer. Malmer anser vidare att det är oerhört viktigt för 
tankeprocessen att eleverna lär sig att formulera sina tankar till ord, såväl muntligt som 
skriftligt. Detta för att hållbarheten i tankarna prövas. Malmer belyser även att andra elevers 
reaktioner och åsikter gör att eleven måste förtydliga och utveckla det egna ställningstagandet, 
vilket utvecklar tänkandet och fördjupar lärandet. Till detta resonemang ställer sig även 
Sterner & Lundberg (2002) eftersom de anser att det är viktigt att eleverna får sätta ord på sina 
matematiska tankar, eftersom det skapar inre bilder och representationer som underlättar 
automatiseringen av kunskapen.  
 
På liknande sätt framhäver Ahlberg (2001) språkets och kommunikationens viktiga roll inom 
matematiken. Enligt henne fördjupas elevernas förståelse, tankemönster, lösningsstrategier 
och uttryck för matematikens symboler och abstrakta begrepp. Ahlberg menar att det 
matematiska symbolspråket måste utgå från och förbindas med elevernas egna språk om det 
ska få en innebörd för eleverna. Detta anser Ahlberg kan ske genom att eleverna blir 
medvetna om att de problem de ställs inför i sitt vardagsliv kan uttryckas med matematiskt 
symbolspråk. Likaså Skolverket (2003a) belyser hur ett väl utvecklat matematiskt språk är en 
nödvändig förutsättning för det matematiska lärandet. Genom språket utvecklas matematiska 
begrepp, eleven blir mer medveten om sitt kunnande och om hur eleven lär.  
 
Även Säljö (2002) betonar språkets viktiga roll i undervisningen. Han påvisar att mänskligt 
lärande och utveckling ska ses ur ett kommunikativt och sociokulturellt perspektiv. Säljö 
konstaterar att kunskap lever först i samspel mellan människor. Genom samspel med andra 
erhåller individen nya kunskaper, erfarenheter och färdigheter som utvecklar individen. 
Utifrån detta menar han att samtal mellan den mer kompetente och nybörjaren alltid måste 
pågå.  
 
Samarbete 
Säljö (2002) framhåller samarbete som en viktig faktor för lärande och utveckling. Han anser 
att människan genom sin kommunikativa förmåga har enorma förutsättningar för att skapa 
kollektiv för lärande, som gemensamt kan lösa uppgifter som en enskild individ inte klarar av. 
Detta menar Säljö finns bevisat sedan tidernas begynnelse då människorna samordnade sina 
aktiviteter såsom jakt och fiske för att uppnå bättre resultat.  
 
Även Bolstad (1998) ser fördelar med samarbete. Resultatet blir bättre jämfört med enskilt 
arbete eftersom beslutsunderlaget blir bättre och fler infallsvinklar tillkommer. Dessutom 
finns det, enligt Bolstad, även ett stort värde i grupprocessen. Eleverna får träna sig i 
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kommunikation, samarbete, argumentation, utveckla medansvar samt bygga upp och utveckla 
de personliga erfarenheterna, kompetensen och kunskapen genom aktivt deltagande. På 
samma sätt belyser Berggren & Lindroth (2004) vikten av att eleverna får samarbeta kring 
matematiska uppgifter eftersom att samarbete, enligt dem, berikar elevernas 
begreppsbildning, kommunikationsförmåga samt utvidgar elevernas tankemönster och 
lösningsstrategier.  
 
Likaså Stensaasen & Sletta (1997) konstaterar att resultatet blir bättre eftersom flera tänker 
bättre än en. Detta beror på att det kommer fram fler idéer som möter motidéer och 
argumentationen som följer skapar nya tankemönster hos individerna. De menar att eleverna 
genom samarbete upplever uppgiften mer inspirerande. Därigenom skapas en positiv miljö 
där människor trivs, får en arbetsglädje och en vilja att sträva mot gemensamma mål. Ett 
öppet tillitsfullt samarbete skapar och utvecklar dessutom en positiv självbild samt en öppen 
kommunikation. Stensaasen & Sletta hävdar vidare att samarbete är socialt utvecklande för 
eleverna och har en uppfostrande funktion. Eleverna utvecklar en ömsesidig förståelse och lär 
sig ta hänsyn till varandra.  
 
Tidningen som läromedel 
Enligt Malmer (1999) är dagstidningen ett värdefullt och användbart läromedel som 
innehåller stora mängder matematik inom många områden. Malmer menar att pedagogen 
genom dagstidningen skapar ett större engagemang och intresse för matematik hos eleverna. 
Hon framhåller att eleverna genom tidningen kan arbeta med uppgifter som utgår från deras 
individuella intressen samt att tidningsarbete främjar grupparbete, kommunikation, reflektion 
och argumentation inom ämnet matematik. 
 
Även Löwing & Kilborn (2002) anser att dagstidningen är ett viktigt arbetsmaterial i 
matematikundervisningen eftersom pedagogen då kan individanpassa matematikuppgifterna 
utifrån elevernas intresseområden. De poängterar precis som Malmer att uppgifter ur 
tidningen leder fram till diskussioner kring matematik. Likaså Hedberg (TiS, 2000) vidhåller 
att eleverna bör studera dagstidningen eftersom vardagsmatematiken och verkligheten 
återspeglas där. Hedberg menar att eleverna får tillfälle att utgå från sina egna 
vardagserfarenheter samt ges tid att träna på att diskutera, samtala och reflektera kring 
matematiken.  
 
Johansson (TiS, 2000) poängterar att tidningen är ett utmärkt undervisningsmaterial för 
angelägna, elevnära, högaktuella och lokalt anpassade undervisningssituationer som arbetar 
mot de flesta av läroplanens och kursplanernas strävansmål. Johansson menar att 
dagstidningen är fylld med information som kräver att läsaren förstår och kan använda tal i 
olika funktioner, former och med olika innebörd, vilket utvecklar elevernas taluppfattning. 
Eftersom tidningen innehåller färska händelser, förhållanden och fakta inom vitt skilda 
områden anser Johansson att tidningen är en viktig utgångspunkt för verklighets- och lokalt 
anknuten problemlösning inom matematiken.  
 
Organisationen TiS 
TiS (1992) är en organisation för samarbete mellan dagspressen och skolan. Verksamheten, 
som är knutet till den svenska dagspressens branschorganisation, har funnits i mer än 40 år 
och har sitt kansli i Stockholm. Syftet med TiS är att grundlägga goda tidningsvanor hos barn 
och ungdomar samt skapa aktiva och kritiska läsare mot både demokratiska och pedagogiska 
bakgrunder. Organisationens uppgift är att hjälpa skolan med undervisningen om och med 
dagstidningar. Detta gör de genom att trycka upp fakta- och metodmaterial och hålla i kurser 
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för skolans personal som bearbetar tidningskunskap samt varför och hur vi arbetar med 
tidningen som läromedel. TiS ger dessutom ut en gratis informationsskrift under namnet 
Notisen som består av nyheter, debatter och idéer om skola, dagspress och TiS-verksamheten.  
 
Koppling till styrdokumenten 
I den för oss aktuella läroplanen, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94, (Skolverket, 2006) hittar vi följande kopplingar 
till vårt arbete. 
 

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en 
snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 
därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ  (Skolverket, 2006 s.5).  
 
Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och skapa ett lärande där 
dessa former balanseras och blir till en helhet. Skolan skall främja för elevernas harmoniska 
utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll 
och arbetsformer (Skolverket, 2006 s.6). 
 
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen (Skolverket, 2006 
s.9). 

 
I kapitlet mål att uppnå i grundskolan står det att skolan ansvarar för att varje elev efter 
genomgången grundskola ska behärska grundläggande matematiskt tänkande och kunna 
tillämpa det i vardagslivet (Skolverket, 2006 s.10). Lpo 94 tar även upp att grundskolan ska 
samverka med arbetslivet och närsamhället för att eleverna ska få inblick i just närsamhället, 
arbetslivet och kulturlivet. 
   
Under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen i kursplanen för matematik i de tidigare 
åren (Skolverket, 2000) har de plockat upp filosofiska tankar som stämmer väl överens med 
det material som tidigare presenterats i vårt arbete, bland annat i formuleringen; 

 
Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för att 
fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det 
ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället                                    
(Skolverket, 2000 s.26). 
 

I kursplanen för matematik i de tidigare skolåren (Skolverket, 2000) står det att matematiken 
är en viktig del av vår kultur och att utbildningen därför skall ge eleven insikt i ämnets roll i 
vårt samhälle. Matematikundervisningen ska, enligt kursplanen, syfta till att utveckla elevens 
intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och 
uttrycksformer. Vidare står det att elevens matematikutbildning ska rendera i möjligheter för 
eleven att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer. 
Kursplanen uttrycker även att eleven ska ha ett aktivt och öppet sökande efter förståelse och 
få nya insikter och lösningar på olika problem. Matematikämnets karaktär och uppbyggnad 
gör att matematik har nära samband med andra skolämnen, vilket i kursplanen belyses genom 
att eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden och därmed får underlag för att vidga sitt 
matematiska kunnande. Vid bedömningen av elevens kunnande i ämnet matematik gäller 
följande kvaliteter enligt styrdokumenten: 
 

Bedömningen avser elevens förmåga att använda och utveckla sitt matematiska kunnande för att tolka 
och hantera olika slag av uppgifter och situationer som förekommer i skola och samhälle, till exempel 
förmågan att upptäcka mönster och samband, föreslå lösningar, göra överslag, reflektera över och tolka 
sina resultat samt bedöma deras rimlighet  (Skolverket, 2000 s.29). 
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I kursplanen för matematik i tidigare år (Skolverket, 2000) finner vi mål som eleverna ska ha 
uppnått i slutet av femte skolåret. Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i 
matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta 
problem i elevens närmiljö. Eftersom dagstidningen som läromedel är bred och varierande i 
sitt faktaomfång anser vi att eleverna får träna på och fördjupa sina kunskaper i hela 
matematikens kunskapsmässiga bredd, vilket gör att dessa mål stämmer väl in i vårt arbete.  

Metod 
I följande avsnitt redovisas en tidsplan för vårt arbete, följt av en redogörelse för valet av 
undersökningsmetod, urval och använt material. Vidare beskriver vi genomförandet, 
databearbetningsmetoder, reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. 
 
Vi har genomfört vår undersökning på två orter i Norrbotten, i en årskurs 4 med 16 elever och 
en årskurs 5 bestående av 21 elever. Utvecklingsarbetet i studien pågick under fem veckor, 
vårterminen 2007. Vår studie har en kvalitativ ansats med ett kvantitativt inslag. De 
informationsinhämtande metoderna vi använt är djupgående intervjuer samt strukturerade 
enkäter. Den erhållna informationen bearbetas fenomenografiskt. Utifrån de forskningsetiska 
principer som Vetenskapsrådet (2002) gett ut har vi beslutat att inte närmare gå in på 
lokalisering av elevgrupperna eftersom det inte berör utgången av arbetet. 
 
Tidsplan för examensarbetet  
 
        Januari –07      Februari –07         Mars –07        April –07       Maj –07         Juni -07 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsatt analys 
och diskussion 
 
Seminarium 

Sammanställning  
och bearbetning av 
rådata 
 
Analys och 
diskussion 

PM skrivs 
 
Val av forsknings-
område samt 
forskningsansats 
 
Bakgrunden tar 
form 

Inledande enkät 
 
Intervju 
 
Avslutande 
enkät 

Figur 1. Tidsaxel för hela förfarandet med examensarbetet. 
 
Under januari 2007 började vi läsa in oss på aktuell litteratur för syftesformulering samt val 
av forskningsansats. Pm skrevs och vi började arbeta på bakgrunden till vår studie. Den 
empiriska delen av vår studie startade i februari då eleverna fick besvara en inledande 
förenkät. Den empiriska delen innefattade även intervjuer med eleverna samt en avslutande 
efterenkät. Under mars och april sammanställde vi insamlad rådata samt påbörjade analys och 
diskussion av dessa. Arbetet med analys och diskussion fortsatte in i maj månad varefter 
arbetet lämnades in för bedömning att gå upp till seminarium i maj 2007. 
 
Undersökningsmetod 
Patel/Davidsson (1994) hävdar att studiens syfte är avgörande för val av metod. De menar att 
om syftet med studien är att förstå och hitta mönster ska en kvalitativ metod användas, vilket 
är fallet med vår studie. Även Svenning (2003) anser att den övergripande tanken med 
kvalitativa undersökningar är att exemplifiera.  Vår studie har en kvalitativ ansats eftersom vi 
vill exemplifiera. Studien har även ett kvantitativt inslag i form av inledande enkät, förenkät 
och avslutande enkät, efterenkät. Svenning (2003) konstaterar att det är en rimlig tanke att låta 
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hårddata och mjukdata komplettera varandra, vilket vi valt att göra. Vår hårddata i form av 
enkäter kompletterar således den kvalitativa delen av studien, djupgående intervjuer. Våra 
intervjuer behandlas fenomenografiskt eftersom det, enligt såväl Marton (1994) och Kvale 
(1997), ger oss möjlighet att studera alla de uppfattningar och upplevelser som barnen haft 
under vår studie. Marton (1994) beskriver fenomenografi som den empiriska studien av de 
olika sätt en människa upplever, uppfattar och gör sig en föreställning om olika fenomen. 
Poängen med fenomenografisk forskning är, enligt Marton, att visa det begränsade antal sätt 
ett visst fenomen framträder för oss. Även Kvale (1997) menar att fenomenografin klargör 
både de framträdande fenomenen och på vilket sätt de framträder. Anledningen till att vi valde 
att behandla våra intervjuer fenomenografiskt var att vi ville låta eleverna problematisera 
arbetet med egna ord och uttryck. Vi ville inte bara mäta ”hur många” som tyckt om/inte tyckt 
om arbetet.  
 
De informationsinhämtande metoderna som vi använt är djupgående intervjuer, se bilaga 1, 
samt strukturerade enkäter, det vill säga enkäter med fasta svarsalternativ, se bilaga 2. Enligt 
Kvale (1997) omfattas den kvalitativa intervjun av en rad teman medan frågorna ska ses mer 
som stolpar kring vilka intervjun är uppbyggd. Intervjufrågorna kan variera i olika 
dimensioner. Kvale klargör att frågorna kan skilja i graden av struktur, allt mellan 
välorganiserade intervjuer med hög struktur på frågorna till öppna intervjuer där frågornas 
formulering och ordningsföljd inte är bestämd i förväg. Våra intervjufrågor har, utifrån 
Kvales uppfattning, låg grad av standardisering och strukturering, se bilaga 1. Eftersom vår 
undersökningsgrupp består av två klasser lokaliserade på olika orter i Norrbotten har vi 
genomfört intervjuerna enskilt. Vi använde oss av bandspelare vid intervjutillfället. 
Patel/Davidson (1994) förklarar att graden av standardisering och strukturering måste beaktas 
när en enkät skapas. Hög standardisering innebär att likalydande frågor ställs i exakt samma 
ordning. Hög grad av strukturering innebär att mycket lite svarsutrymme ges, till personen 
som fyller i enkäten. Vi har valt en enkät med både hög grad av standardisering och 
strukturering, se bilaga 2.  
 
Urval 
Såväl Kvale (1997) som Trost (2001) poängterar att urval i kvalitativa studier bygger på 
godtyckliga tumregler samt tycke och smak. De menar att tids- och kostnadsaspekter ofta är 
avgörande för antalet intervjuer. En annan viktig aspekt som både Kvale och Trost framhåller 
är att forskaren intervjuar tills han/hon inte längre får fram någon ny information. De menar 
vidare att forskaren ska hålla nere antalet intervjuer utan att begränsa informationens variation 
för att materialet ska bli hanterbart för analys och tolkning. Vi har valt att göra våra urval 
utifrån det Kvale och Trost framhåller. I årskurs 4 intervjuades samtliga 16 elever eftersom ny 
information uppdagades under samtliga elevers intervjuer. I årskurs 5 intervjuades 14 av 21 
elever. Anledningen till att inte alla elever intervjuades var att ny information inte längre kom 
till uttryck. Detta gjorde att vi kunde begränsa materialet utan att för den skull begränsa 
informationen, i enlighet med Kvale och Trost. Vi erhöll inget elevbortfall i form av sjukdom 
eller dylikt under intervjutillfällena eftersom de fortlöpte under en vecka. 
 
Svenning (2003) hävdar att det ideala vid en kvantitativ undersökning är att studera hela 
populationen som är intressant att undersöka. Han menar vidare att det kan vara omöjligt om 
befolkningen är väldig stor, men att forskaren om populationen är liten med fördel ska göra en 
totalundersökning. Svenning påpekar att det vid en stickprovsundersökning gäller att samtliga 
i populationen har exakt lika stor chans att komma med i stickprovet. Principen är enligt 
Svenning att göra en totalundersökning om tids- och kostnadsaspekt tillåter, annars genomförs 
en stickprovsundersökning. Utifrån Svennings resonemang har vi i vår kvantitativa 
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undersökning, enkäterna, valt att göra en totalundersökning. Detta grundar sig på följande 
antaganden. Vi anser att hela Sveriges population, i vår undersökning alla fjärde och femte 
klassare, inte har exakt samma chans att komma med i en stickprovsundersökning. Enligt 
Svenning (2003) kan vi således inte genomföra en stickprovsundersökning. Vi måste istället 
anta att den hela populationen för vår undersökning är de två klasser vi gjort undersökningen 
i. Detta innebär således att vi i vår enkätundersökning, har gjort en totalundersökning. Vår 
undersökningsgrupp bestod av en årskurs 4 med 16 elever och en årskurs 5 bestående av 21 
elever. I undersökningsgruppen var en elev frånvarande vid tillfället för den första enkäten. 
Vid det andra enkättillfället var samtliga elever närvarande.  
 
Material 
Vi har använt oss av nedanstående material: 

 Inledande enkät. Se bilaga 2 
 Intervjufrågor. Se bilaga 1 
 Bandspelare. 
 Avslutande enkät. Se bilaga 2 
 Sammanställning av enkätsvar. Se bilaga 3 

 
Genomförande 

 
 

Inledande 
möte med 
klassföre-
ståndare 
 
Information 
till 
vårdnads-
havare 

v. 6 

Inledande 
enkät 
 
Introduktion 
av 
utvecklings-
arbetet 
 

 v. 7 

Utvecklingsarbete med eleverna 

v. 8   v. 9                v. 10              v. 11           v. 12               v. 13 

Intervju 
 
Avslutande 
enkät 

Figur 2. Tidsaxel för den empiriska delen av arbetet 
 
En av veckorna föll bort på grund av sportlov. Tid för planering av arbete, formulering av 
syfte samt insamling av vetenskaplig grund till studien tillkommer. Arbetet med detta, samt 
analys och resultatdiskussion pågår fortlöpande under vårterminen 2007. 
 
Vi började med att stämma upp till ett möte med våra blivande handledare för den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Detta gjorde vi för att initiera en kommunikation kring den 
kommande studien och förhöra oss om elevernas vardagliga verksamhet i matematik. Inför 
vårt utvecklingsarbete hade vi sammanställt ett häfte med matematiska problem kopplade till 
dagstidningen, se bilaga 4. Detta häfte demonstrerade vi för våra handledare för respons kring 
matematiskt innehåll och svårighetsgrad. Vid denna första träff skickade vi även hem ett brev 
med eleverna till samtliga vårdnadshavare där vi presenterade oss och vårt arbete. Vi 
poängterade, i detta brev, att elevernas deltagande var frivilligt och helt anonymt. Brevet 
bifogas inte som bilaga eftersom vi av forskningsetiska skäl inte vill röja 
undersökningsgruppernas hemort eller identitet. 
 
Eleverna fick under vecka 7 besvara den inledande enkäten, se bilaga 1. Vi började med att 
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gemensamt gå igenom samtliga frågor så att alla skulle förstå. För att garantera anonymitet 
klargjorde vi att ingen av eleverna skulle skriva sina namn på enkäterna. När eleverna 
besvarat enkäten fortsatte vi med att gå igenom det kommande arbetet kring matematik 
kopplat till den lokala dagstidningen. Vi gick igenom häftet och samtalade i helklass kring de 
olika talen och kring matematik i tidningen.  
 
Den ena klassen i vår undersökningsgrupp hade en hög andel elever som hade stora 
svårigheter att förstå instruktionerna kring det nya arbetssättet och det fanns även elever som 
inte hade tillgång till dagstidning i hemmet. På grund av detta beslutades att inte ge dessa 
elever hemläxa bestående av att skapa matematiksagor utifrån bilder i dagstidningen. Den 
andra klassen i vår undersökningsgrupp hade däremot inga svårigheter att förstå 
instruktionerna och hade även tillgång till dagstidning i hemmet varför hemläxa delades ut i 
denna undersökningsgrupp. 
 
Under de följande veckorna fortsatte arbetet med häftet, kopplat till matematik i den lokala 
dagstidningen. Vi arbetade utifrån elevernas förutsättningar i helklass, grupper och på 
individnivå. Fortlöpande muntliga redovisningar och reflektioner genomfördes för att 
sammanfatta de olika delarna i arbetet. Under vecka 11 avslutades arbetet med matematik 
häftet kopplat till den lokala dagstidningen. Under denna vecka samt början av vecka 12 
genomfördes intervjuer i båda undersökningsgrupper. Vi använde oss av en intervjumall i 
stolpform, se bilaga 1. Studiens empiriska del avslutades under vecka 12 med att eleverna fick 
besvara en avslutande enkät, se bilaga 2. 
 
Databearbetningsmetoder 
Intervjuerna sammanställs utifrån beskrivningen av fenomenografisk databehandling som 
Alexandersson (1994) framhåller. Vi lyssnade igenom intervjuerna och skrev sedan ut dem. 
Enligt Kvale (1997) bör utskriftsförfarandet vara detsamma, för att möjliggöra jämförelser 
mellan intervjuerna, även om det är flera personer som skriver. Kvale anser vidare att stilen på 
utskrifterna är beroende på vad de ska användas till. Han konstaterar att viss redigring av 
utskriften är önskvärd om analysen sker genom kategorisering som i vårt fall. Våra utskrifter 
innehåller därigenom viss omskrivning. Därefter lästes intervjuerna igenom för att få en 
allmän överblick.  Utskrifterna lästes sedan igenom mer ingående för att identifiera olika 
beskrivningskategorier. För att öka trovärdigheten i vårt arbete agerade vi medbedömare på 
varandras intervjukategoriseringar. Detta innebär att en person som inte deltagit vid 
intervjuerna bedömer om ett etablerat kategorisystem stämmer med tolkningen av intervjun. 
Detta gör medbedömaren genom att kontrollera om kategorierna stämmer med utsagor i 
intervjuerna.  De olika beskrivningskategorierna samordnades sedan i ett gemensamt 
utfallsrum, som redovisas i löpande text med belysande citat.  
 
Enkäterna bearbetas och sammanställs i stolpdiagram, se bilaga 3. För att tydliggöra resultatet 
redovisas utvalda delar av resultatet i en tabell med efterföljande analys i löpande text. 
Eftersom basen i fenomenografisk forskning, enligt Kvale (1997) och Marton (1994), är att 
människor tycker olika blir det ointressant att räkna ut ett åsiktsmedelvärde. Vi pekar istället 
på de förändringar i uppfattning som undersökningsgruppen genomgått efter avslutat 
utvecklingsarbete.  
 
Reliabilitet och validitet 
Alexanderson (1994) förklarar att frågor om reliabilitet och validitet kring kvalitativa 
intervjuer handlar om huruvida tolkning och analys representerar verkligheten. För att svara 
mot kraven på trovärdighet och giltighet bör forskaren, enligt Alexandersson, belägga 
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beskrivningskategorierna med citat ur intervjuerna. Citaten gör det möjligt att följa forskarens 
ställningstaganden samtidigt som de berikar och konkretiserar. Alexandersson menar vidare 
att en så kallad medbedömare kan bedöma om ett etablerat kategorisystem stämmer med 
tolkningen av intervjun för att förhöja reliabiliteten i resultatet. Detta gör medbedömaren 
genom att kontrollera om kategorierna stämmer med utsagorna i intervjuerna.  
 
Även Trost (2001) fastslår att reliabilitet är ett begrepp som beskriver resultatets 
tillförlitlighet. Han framhåller att reliabiliteten ökar om vi använder oss av enkla satser med 
lättförståeliga och vanliga ord. Vidare menar han att reliabilitet bygger på att forskaren gör 
kvantitativa studier, samt att det krävs en standardisering av situationen för att kunna erhålla 
hög reliabilitet. Trost (2005) betonar att den kvalitativa intervjun förutsätter en låg grad av 
standardisering eftersom strävan är att förstå hur den intervjuade tänker, känner eller beter sig. 
Han kommenterar att det är en smula egendomligt att tala om reliabilitet vid kvalitativa 
intervjuer eftersom slumpinfluenser såsom felsägningar och missuppfattningar är delar som 
kan finnas med i intervjumaterialet som sedan analyseras. 
 
Validitet handlar enligt Trost (2005) om giltigheten i resultatet. Han menar att instrumentet 
eller frågan mäter det den är avsedd att mäta, i vårt fall matematikmotivation. Svenning 
(2003) delar upp validitet i inre och yttre validitet. Inre validitet handlar om hur vi lägger upp 
vårt projekt och dess ingående delar. Mer konkret menar Svenning att det handlar om att ställa 
rätt frågor till rätt grupp människor, att ta med tillräckligt antal indikatorer för att täcka in en 
fråga samt att använda rätt mätinstrument vid rätt tillfälle etcetera. Han anser vidare att om 
projektets delar inte kan uppnå validitet kan inte heller projektet som helhet uppnå validitet. 
Den yttre validiteten handlar, enligt Svenning, om möjligheten till generalisering utifrån en 
specifik studie. Detta handlar mer konkret om görlighet till generalisering från ett urval till en 
population, dels mer abstrakt från en specifik studie till en allmän teori.  
 
Etiska överväganden 
Kvale (1997) menar att kravet att undersökningsgrupperna ska vara informerade och ge sitt 
samtycke är på en principiell nivå högst rimlig och förnuftig. Utifrån Kvales åsikter 
informerade vi eleverna muntligt om vår studie för att eleverna skulle kunna ge informerat 
samtycke. Informationsbrev skickades även hem till samtliga vårdnadshavare. För att inte röja 
undersökningsgruppernas hemort eller identitet bifogar vi inte brevet som bilaga. Vi 
säkerställer undersökningsgruppernas anonymitet genom att inte berätta var vi genomfört vår 
studie. Kvale (1997) betonar att det är av största vikt att skydda undersökningspersonernas 
privatliv genom att ändra namn och identifierande drag vid redovisning av intervjuer. Vi 
valde utifrån Kvales argumentation att eleverna inte skulle skriva namn på sina enkäter. Vi 
har heller inte spelat in elevernas namn på band under intervjuerna. Med Kvale som 
utgångspunkt har vi valt att inte redovisa citat som skulle kunna identifiera de deltagandes 
identitet bland intervjuresultaten. 

Resultat 
I följande avsnitt redovisas vårt erhållna resultat av intervjuer och enkäter. Intervjuresultatet 
redovisas genom kategorisering medan enkätresultatet presenteras i tabell och löpande text. 
Avslutningsvis sammanställs resultatet i en gemensam analys.  
Vårt syfte med studien var att beskriva hur elevernas upplevda motivation påverkas av 
vardagsanknuten matematikundervisning utifrån elevernas närmiljö. Vi ville förstå hur 
eleverna upplever att deras motivation för matematikämnet förändras när undervisningen 
utgår från den lokala dagstidningen. Vi hade även ett intresse av att ta reda på hur elevernas 
inställning och förmåga att se vad matematik är påverkas samt hur elevernas förmåga och 
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inställning till kommunikation i matematik påverkas. Här följer en redovisning av den 
insamlade och bearbetade rådatan. 
 
Intervju 
I vår analys av intervjusvaren fann vi fyra beskrivningskategorier för hur de intervjuade 
eleverna upplevde att deras motivation påverkats. Elever från båda årskurserna beskrev 
upplevelse av förhöjd motivation som faller under kriteriet för inre motivation, såsom 
stimulerande föreläsningar, relevans och utmaningar. Ingen av de intervjuade eleverna har 
beskrivit upplevelser som faller under kriteriet för yttre motivation, såsom exempelvis att få 
beröm. De fyra beskrivningskategorierna elever som upplevt en tydligt förhöjd motivation, fått 
tillfälligt sänkt motivation och sedan förhöjd motivation, fått något förhöjd motivation samt 
elever som upplevt oförändrad motivation skildras nedan; 
 
1. Elever som beskriver att de upplevt en tydligt förhöjd motivation för 

matematikämnet med vardagsanknuten matematikundervisning utifrån deras 
närmiljö, hämtad ur den lokala dagstidningen. 

 
En av eleverna reflekterar: 
 …Det var i alla fall mycket roligare när det handlade om verkligheten. I matteboken kan 
man ju aldrig veta om…ett mattetal finns. Ja, det är bättre med tal från verkliga livet. 
 
En annan av eleverna uttrycker att: 
Det var kul att man fick tänka på flera sätt.  
 
Elever upplever också arbetet med tidningsmatematik som ”roligt”, bland annat därför att: 
Ett annorlunda sätt att arbeta på. Det hade vi inte gjort förut.  
 
När vi bad undersökningsgruppen besvara vad som förhöjde motivationen förklarar 
eleverna: 
Att man fick leta svaren i tidningen. 
 
Det var roligt att man fick göra saker. Titta i tidningen och så…Alltså, i stället för att 
bara sitta och titta fick man göra. 
 
Kul att klippa ut saker och göra geometribitar. Det var ju kul. 
 
Åter uppskattar eleverna tidningens verklighetsanknytning: 
Den är på riktigt och inte på låssas.  
 
Samt att tidningen varit bra att räkna med eftersom:  
Det var kul med grupparbete och att prata mycket. 
 
Även upplevelsen av mötet med en ny pedagog kommenterades: 
Det var kul när du skrev tavlan full, det gör aldrig fröken.  
 
Vidare besvarar en av eleverna hur motivationen för matematik blivit annorlunda under 
vårt arbete med dem: 
Jag har haft flera riktiga wowkänslor! Det var sååå häftigt att lära sig nya saker, så jag 
tror det. 
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Vid förfrågan om matematiken blir roligare när den utgår från verkligheten svarar elever: 
Ja, massor mycket bättre! Man ser ju att man måste kunna räkna för att leva.  

 
…För att man kan arbeta med sånt man är intresserad av och göra matte av det.  
 

2. Elever som fick tillfälligt sänkt motivation och sedan förhöjd motivation för 
matematikämnet med vardagsanknuten matematikundervisning utifrån deras 
närmiljö, hämtad ur den lokala dagstidningen. 

 
På frågan om vad de tycker om, inom matematiken svarar en elev:  
…Ja, jag vet inte, det känns bara roligt när det går lätt att jobba.  
 
Samma elev beskriver upplevelsen av hur motivationen påverkades under arbetet med 
tidningsmatte:  
I början var det lite svårt att förstå, sen blev det roligare. 
 
Andra elever kommenterar:  
I början var det ganska svårt, då kändes det som att man skulle dö, men det blev roligare 
sen. 
 
Och: 
Det blev bara prat och prat och prat…Och man fatta ingenting men sen fick vi klippa 
sönder tidningen och det var kul att börja göra och slippa höra, ha-ha. 

 
3. Elever som fick något förhöjd motivation för matematikämnet med 

vardagsanknuten matematikundervisning utifrån deras närmiljö, hämtad ur den 
lokala dagstidningen. 

 
På frågan om hur motivationen påverkats under arbetet med tidningsmatte svarar ett av 
barnen: 
…Det var väl sådär, det var väl inte så jättetråkigt.  
 
Samma elev beskriver matteboken med:  
Den är inte så jättekul...  
 
En av eleverna besvarar hur motivationen till matematikämnet förändrats: 
Vet inte…kanske lite grann, men jag gillar ju inte matte….Jag har jobbat bättre och tiden 
har gått fortare. Det var roligare när det var på riktigt. 
 
Matteboken beskrivs som: 
Jobbig…och ganska trist. Det är ju samma hela tiden och tråkiga bilder. 

 
4. Elever som beskrev att de upplevde oförändrad motivation för matematikämnet med 

vardagsanknuten matematikundervisning utifrån deras närmiljö, hämtad ur den 
lokala dagstidningen.  

 
När eleverna tillfrågas om sin upplevda motivation svarar en elev: 
Jag vet inte...Det finns ju så många tal i matteboken, jag tycker att det räcker att räkna 
dem. 
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En annan av eleverna förklarar att motivationen inte påverkats därför att eleven gillar att 
arbeta i böcker: 
För att jag kan visa fröken och mamma och pappa allt jag hunnit på en lektion. 

 
Enkäter 
Varje enkätfråga hade fyra svarsalternativ, en motivationsskala från roligt till tråkigt eller från 
lätt till svårt. När vi vid bearbetning av rådatan sammanställde enkätsvaren i figurer, se bilaga 
3, fann vi att några elever valt att markera två svarsalternativ eller kryssa mitt emellan två 
alternativ. Detta gjorde figurerna svårtolkade och otydliga. För att åskådliggöra hur elevernas 
motivation och inställning till matematik påverkats har vi därför sammanställt relevanta delar 
av resultatet i en tabell, se nedan. Förenkäten besvarades av 36 elever och efterenkäten 
besvarades av 37 elever. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förenkät Efterenkät 
Andel elever som anser att 
matematik är ganska roligt eller 
roligt 
 
Andel elever som anser att det är 
ganska tråkigt eller tråkigt att 
räkna i matematikboken 
 

16 
 
 
 
14 
 
 
 
20 
 
 
 
14 
 
 
 
25  
 
 
 
 9  
 

25 
 
 
 
22 
 
 
 
26 
 
 
 
23 
 
 
 
33 
 
 
 
29 

Andel elever som anser att 
matematik är ganska lätt eller lätt 
att lära sig 
 
Andel elever som anser att det är 
ganska lätt eller lätt att tala, 
uttrycka matematik 
 
Andel elever som anser samarbete 
i matematik är ganska roligt eller 
roligt 
 
Andel elever som anser att det 
finns ganska mycket eller mycket 
matematik i dagstidningen 

Tabell 1. Översikt av elevernas motivation och inställning till matematik före och 
               efter utvecklingsarbetet. 
 
Eleverna anser att matematiken har blivit roligare och lättare att uttrycka efter vårt 
utvecklingsarbete. Eleverna tycker också att matematik har blivit roligare att samarbeta i och 
fler elever upplever att matematikboken är tråkig. En stor andel av eleverna har upptäckt 
matematiken i sin närmiljö genom utvecklingsarbetet med dagstidningen som verktyg.  
 
Sammanställning av resultat 
Utifrån vår studies syfte samt forskningsfrågor har vi valt att sammanställa resultaten för en 
gemensam analys. Analysen av resultatet visar en förändring av elevernas inställning och 
motivation till matematik. En övervägande andel av eleverna upplevde, efter 
utvecklingsarbetet, matematik som något positivt och inlärningsbart. Eleverna uttrycker 
tydligt under intervjuerna att deras inre motivation till matematik blivit högre. De beskriver 
allt ifrån wow-känslor till att tiden gått fortare.  
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Eleverna kommenterade i positiva ordalag det nya arbetssättet, det nya tankesättet samt att de 
fått skapa matematik utifrån intresseområden i stället för färdiga tal serverade från läromedlet. 
Bland de laborativa delarna i utvecklingsarbetet som eleverna uppfattade som roligt och 
lustfyllt kommenteras att skapa matematik med geometriska figurer. En annan 
motivationshöjande uppgift som eleverna har gett speciellt uttryck för var matematiksagorna. 
Där enkäterna berättar att elever anser att matematikboken är ganska tråkig eller tråkig, ger 
intervjuerna en problematisering av vad det är som gör matematikboken tråkig. Eleverna 
beskriver matematikboken som alltför enahanda och utan verklighetsanknytning. 
 
Under intervjuerna lyfte eleverna grupparbetandet och möjligheten att prata mycket 
matematik som en motivationshöjande faktor. Detta speglas även i elevernas åsikter från 
enkäten där betydligt fler ansåg att matematik är ganska lätt eller lätt att tala och uttrycka 
efter utvecklingsarbetet. Eleverna framhåller den samarbetande formen som tillät dem att 
skapa, söka och tala matematik.  
 
Utifrån enkätsvaren kan vi tydligt se att eleverna fått en djupare insikt i vad matematik är och 
var den finns. När vi, vid förenkäterna, frågade eleverna om det fanns matematik i tidningen 
svarade endast ett fåtal att det fanns ganska mycket eller mycket matematik i tidningen. Vid 
efterenkäten hade andelen elever som ansåg detta stigit till 29/37 elever. Denna insikt 
kommenteras även under intervjuerna där eleverna menar att de nu inser att matematiken 
finns överallt och inte bara i skolan samt att de behöver kunna räkna för att leva. 

Diskussion 
I följande avsnitt redovisas metoddiskussion samt en efterföljande resultatdiskussion. 
Avslutningsvis redogör vi för våra slutsatser, pedagogiska implikationer samt fortsatt 
forskning. 
 
Metoddiskussion 
Den första faktorn som kan påverka vår studies reliabilitet är vi själva som enskilda individer. 
Eftersom vi har gjort enkäterna, intervjuerna, tolkningar samt analyser utifrån vår egna 
individuella referensram har vi självklart en personlig inverkan på studien. Dessutom kände 
inte eleverna oss när vi påbörjade vår empiriska studie, vilket kan ha påverkat deras svar, sätt 
att arbeta samt deras inställning till vårt arbete. Tidsbegränsningen är en annan viktig 
påverkansfaktor. Vi hade kort tid på oss att utföra vår empiriska studie, vilket kan göra att 
resultatet blir svårare att säkerställa på ett tillförlitligt sätt. Ytterligare en faktor som påverkar 
vår reliabilitet är att vi har använt oss av flera undersökningsmetoder som kompletterar 
varandra vilket höjer vår reliabilitet.  
 
Eftersom vår intervjustudie var kvalitativ ställer det till ett visst problem när det gäller 
reliabilitet enligt Trost (2001). Vi anser att vår intervjustudie har relativt god reliabilitet 
utifrån undersökningstillfället, möjligheten till misstolkningar och missförstånd av eleverna. 
Om vi ska se reliabiliteten utifrån analys och tolkning av intervjumaterialet anser vi att vår 
intervjustudie har förhållandevis hög reliabilitet. Detta grundar vi på det Alexandersson 
(1994) anser kring reliabilitet i kvalitativa studier. Vi har agerat medbedömare i varandras 
studier, vilket vi anser höjer vår reliabilitet. Andra positiva faktorer är att vi använde oss av 
öppna frågor, vi var välkomnande och bekräftande gentemot eleverna samt att vi var aktiva 
intervjuare. Att vi dessutom berättade i förväg hur intervjun skulle gå till påverkar 
reliabiliteten positivt. En viktig faktor för reliabiliteten är dessutom att vi spelade in samtliga 
intervjuer på band. 
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Genom att vi använt oss av hög standardisering och strukturering i våra enkäter anser vi att 
enkäten har en förhållandevis hög reliabilitet. Vidare har vi använt oss av enkla ord som är 
lätta att förstå i enkäten och för att undvika missförstånd och missuppfattningar gick vi tydligt 
igenom enkäten med eleverna. Dessutom var vår enkätstudie kvalitativ vilket i enlighet med 
Trost (2001) är ett avgörande kriterie för att uppnå hög reliabilitet. Andra aspekter som kan 
påverka resultatet kan vara att eleverna kryssat i det alternativ som de trott att vi ville ha, att 
elevernas dagsform spelat in på svaren eller att eleverna kryssat i enkäten utan att reflektera. 
Vi finner dock inget stöd för detta resonemang i vårt resultat eftersom förenkät, efterenkät och 
intervjuresultat överens stämmer väl. En annan faktor som kan spela in när det gäller 
reliabilitet är att förenkät och efterenkät är identiska. Detta kan innebära att eleverna kryssat 
samma eller liknande svar på båda enkäterna, samtidigt som det även kan innebära att 
eleverna utifrån igenkännande situationen kunnat värdera sina åsikter mer tillförlitligt. Utifrån 
resultatet och eftersom det fortlöpt ett visst antal veckor mellan enkäterna ser vi ingen 
anledning att tro att eleverna kryssat samma svar. Vi anser att de identiska enkäterna snarare 
inneburit en höjning av reliabiliteten. Utifrån de olika faktorerna vi tidigare nämnt samt att 
resultaten från förenkät och efterenkät stämmer väl överens med intervjuresultatet konstaterar 
vi att vår empiriska studie har en förhållandevis hög reliabilitet. 
 
Det vi upplevde lite svårt var hur vi skulle redovisa de kvantitativa resultaten på ett 
överskådligt sätt. Dessa arbetade vi om flertalet gånger. En annan aspekt som emellanåt var 
svår var att tänka fenomenografiskt. Vi upplevde att det var lätt att hamna i det kvantitativa 
tänket, med antal och siffror som jämförelseaspekter. Vi antar att detta har att göra med att vi 
mött den kvantitativa forskningen mer under vår skolgång. Vi kan dock inte se att detta på 
något vis har påverkat vår studie negativt. Det har snarare lett till att vi arbetat intensivare 
med den fenomenografiska forskningsansatsen. Vi anser att vi med vår undersökning har mätt 
det som var avsett att mätas. Eftersom vi använt oss av två olika undersökningsmetoder som 
kompletterar varandra, enkäter och intervjuer, erhåller vi en förhållandevis hög validitet. 
Vidare anser vi att vi ställt rätt sorts frågor till rätt grupp människor samt att vi använt oss av 
rätt mätinstrument. Detta innebär, utifrån Svenning (2003), att vår studie har förhållandevis 
hög inre validitet. Däremot konstaterar vi att vi inte kan generalisera vår studie till en allmän 
teori. Detta innebär, när vi utgår från, Svenning (2003) att vår studies yttre validitet är lägre.  
 
Resultatdiskussion 
Vår studie visar att flertalet elever upplevde större motivation för matematik efter vårt 
utvecklingsarbete, men orsaken till detta kan diskuteras. Beror det på dagstidningen som 
undervisningsmateriel eller finns det andra faktorer som kan påverka elevernas inställning? Vi 
har funderat om elevernas positiva inställning kan bero på en ny pedagog i klassen, att 
arbetssätt och arbetsmetoder upplevdes roligare och mer kreativa eller att eleverna kände en 
glädje i att bryta upp från den vanliga, kanske läromedelstyrda, matematikundervisningen. Vi 
kan inte med full säkerhet påvisa att det beror på det ena eller det andra, men vi kan hävda att 
det kan finnas faktorer förutom dagstidningen som undervisningsmaterial som påverkar 
elevernas matematikmotivation. Vi anser däremot att vi genom dagstidningen kunnat 
motivera eleverna bättre för ämnet matematik. Detta menar vi beror på varierande arbetssätt 
och arbetsmetoder, vardags- och lokalanknuten undervisning samt individanpassade 
motivationshöjande uppgifter som lockar eleven. Rousseaus (Egidius, 2000) anmodan att ge 
eleverna en önskan att lära, Piagets (1968) tankar om den elevaktiva skolan och Kullbergs 
(2004) definition av lust att lära stämmer väl med vårt sätt att arbeta och vår grundsyn som 
pedagoger. Vi anser även att flow i undervisningen har påverkat elevernas förhöjda 
motivation. Vi lyckades finna flowupplevelsen vid ett flertal tillfällen, vilket var en enorm 
drivkraft framåt för såväl elever som oss pedagoger.  Precis som Steinberg (1998) och 
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Czíkszentmihályi (1999) belyser har vi upplevt att elever glömmer tid och rum för att gå djupt 
in i sina uppgifter under flowtillståndet.  
 
Utifrån den matematikundervisning som vi sett under vår verksamhetsförlagda utbildning 
anser vi att dagens matematikundervisning fortfarande är alldeles för läromedelsstyrd, något 
som även Säljö (2002), Malmer (1999), Skolverket (2003a) samt matematikdelegationen 
(SOU, 2004:97) framhåller. Vi anser vidare att om pedagogen enbart använder sig av den 
läromedelsstyrda undervisningen kan effekten bli att eleverna tappar i motivation och lust att 
lära. Detta vidhåller även Skolverket (2003a, 2003b) i sina rapporter. Vår studies resultat visar 
att dagstidningen, i enlighet med Malmer (1999), är ett bra kompletterande 
undervisningsmaterial som tar upp många matematikområden. Vi ser många fördelar med 
dagstidningen i matematikundervisningen.  Dagstidningen främjar att eleverna kan arbeta 
individanpassat, utifrån sina intresseområden samt att eleverna upptäcker matematiken i 
vardagen eftersom matematiken blir verklig, relevant, konkret och vardagsanknuten. Vi har 
efter genomförd studie insett att dagstidningen främjar samarbete, kommunikation och 
reflektion samt vidareutvecklar elevernas kunskaper inom dessa områden. Våra tankegångar 
kring dagstidningen som undervisningsmaterial i matematik finns även hos Löwing & Kilborn 
(2002), Hedberg (TiS, 2000) samt Johansson (TiS, 2000).  
 
I vårt resultat fann vi även en grupp elever som först upplevde sänkt och sedan förhöjd 
motivation. Vi tror att det kan förklaras genom att det finns elever som blir osäkra, otrygga 
och omotiverade när det blir ny form av undervisning. Detta kan bero på att eleverna inte vet 
vad de ska göra, hur de ska gå till väga samt varför de ska göra det. Vidare kan det vara så att 
det finns elever som haft svårt att lyssna, upplevt det jobbigt med en ny pedagog eller att vi 
under utvecklingsarbetet inte har kommunicerat på ett sådant sätt att alla elever förstår och 
fångas upp. Det kan även vara så att det finns elever som behöver en lång ”lära-känna-period” 
innan de känner sig trygga med och litar på en ny pedagog. Csíkszentmihályi (2003) har 
funnit att ovanstående otrygghetsaspekter inte får finnas om flow ska kunna uppstå, vilket vi 
utifrån vår studie också kommit fram till.  En annan aspekt som påverkar kan vara att eleverna 
hellre arbetar i matematikboken för att det är väldigt viktigt att ligga långt fram. Detta belyser 
även Malmer (1999) i sin forskning kring lärare som arbetar med alltför läromedelsstyrd 
matematikundervisning. Vidare kan det finnas elever som till en början inte tyckte att det var 
motiverande och roligt att arbeta med matematik utifrån dagstidningen men att de sedan de 
provat på det några gånger insett att det var motiverande och roligt. En annan aspekt, som vi 
delar med Dewey (2004), är att dessa elever kan ha upplevt en form av falsk motivation. Detta 
innebär att eleverna insett att matematik utifrån dagstidningen var roligare än den vanliga 
matematiken vilket lett till tillfällig motivation för matematik. Eftersom vi lyckades fånga upp 
eleverna och ge dem en något förhöjd motivation anser vi att det visar hur väl dagstidningen 
kan fungera som ett stimulerande och motiverande undervisningsmaterial i 
matematikundervisningen.  
 
Vi erhöll även en kategori av elever som inte upplevde någon förändring av sin motivation för 
matematikämnet. Vi har två olika sätt att se på denna grupp och de faktorer som påverkat. 
Den första aspekten som kan ha påverkat var att dessa elever verkligen tyckte om och kände 
sig motiverade för att arbeta i matematikboken. Dessa elever var kanske i större behov av att 
ligga långt fram i läromedlet jämfört med att delta i vardagsanknuten matematikundervisning. 
De kan även vara så att dessa elever var duktiga på det skriftliga uttryckssättet i matematik, 
medan det verbala uttryckssättet var mindre utvecklat. Den andra aspekten kan ha varit att 
elevernas inställning till ämnet redan var så negativ att det var svårt att få eleverna att släppa 
sin invanda inställning och se matematiken med nya ögon utifrån dagstidningen som 

23 



 

läromedel. Kanske hade dessa elever lärt sig att matematik är tråkig, svår eller obegriplig och 
att det därför var svårt att nå ut till och motivera dem. Det är även möjligt att de har vistats i 
en behavioristisk miljö där de fått morötter och bockar, yttre motivation. Detta skulle kunna 
innebära att dessa elever har större behov av den yttre motivationen, vilket även Bergsten 
(1979) framhåller. Eftersom vårt utvecklingsarbete främst har handlat om inre motivation kan 
anledningen till att dessa elever fått en oförändrad motivation vara så enkel. Dessa elever 
kanske behöver den läromedelsstyrda undervisningen för att finna motivation. Detta ska inte 
ses som något udda eller odelat negativt, en uppfattning som även Bolstad (1998) betonar. Vi 
måste komma ihåg att det är människor vi har att göra med och att dessa är olika och olika 
påverkansbara. Vi vill betona att det är viktigt att tänka på att det inte finns en regel utan 
undantag och att det kan vara så att forskaren genom att studera undantagen finner många 
insikter. Detta resultat visar vikten av att förändra och variera matematikdidaktiken och 
pedagogiken så att alla elever får känna lusten att lära och glädjen i att lyckas, i enlighet med 
Lpo 94 (Skolverket, 2006).  
 
Eftersom vårt resultat visar att eleverna främst upplevt någon form av höjning av 
motivationen anser vi att elevernas inställning till och förmåga att se matematik har påverkats 
i positiv riktning. Utifrån intervjuerna kan vi utröna att majoriteten av elevers inställning till 
matematik påverkats positivt. Vi kan även fastställa att eleverna utifrån enkätresultaten 
utvecklat sin inställning till matematik i positiv riktning. Detta tolkar vi utifrån att det är 
många fler elever som anser att det är tråkigt att arbeta i matematikboken efter vårt 
utvecklingsarbete. Detta påvisar att dagstidningen fungerar som ett kompletterande 
undervisningsmaterial för att höja elevernas motivation för matematik, en ståndpunkt som 
även Löwing & Kilborn (2002), Hedberg (TiS, 2000) samt Johansson (TiS, 2000) vidhåller. 
Frågan vi som forskare måste ställa oss är vilka konsekvenser det ger på elevers motivation 
för ämnet matematik om dagstidningen inte används kontinuerligt i undervisningen. Vi tror att 
det skulle kunna innebära att elevernas motivation för matematik sänks drastiskt om 
undervisningen återgår till att bli läromedelsstyrd. Utifrån denna tolkning menar vi att det för 
elevernas motivation, kunskapsutveckling samt kommunikationsförmåga inom matematik är 
viktigt att dagstidningen ses och används som ett återkommande undervisningsmaterial som 
höjer, realiserar och vardagsanknyter matematikundervisningen. Att elevernas inställning 
påverkats positiv kan bero på olika aspekter. Dels kan eleverna ha upplevt tristess och 
enformighet i deras vanliga matematikundervisning och dels kan det vara så att dagstidningen 
var det breda material som eleverna behövde för att hitta uppgifter som lockar och motiverar. 
Vi anser att dagstidningen har synliggjort matematiken i verkligheten och vardagen för 
eleverna. Detta skapar enligt vår tolkning en förståelse och ett intresse för matematik vilket 
påverkar inställningen positivt. Vidare kan vi utav vår studie tydligt påvisa att eleverna 
upptäckt vad matematik är på ett djupare sätt än tidigare. Berggren & Lindroth (2004) har 
också sett positiva effekter av laborativt arbete utifrån elevernas egna erfarenheter, vilket 
väcker elevernas lust att arbeta med matematik och gör ämnet intressant.  
 
Med utgångspunkt i resultatet tolkar vi att den förhöjda motivation som flertalet elever 
uttryckt beror på att matematikundervisningen blivit närliggande, relevant och konkret utifrån 
dagstidningen som undervisningsmateriel. Enkäterna visar tydligt att eleverna efter vårt 
utvecklingsarbete insett att det finns massor med matematik i dagstidningen. Utifrån 
intervjuerna har det dessutom framkommit att eleverna insett att matematik finns överallt i 
deras vardag, närmiljö och verklighet. Elevernas inställning till matematik innan vårt 
utvecklingsarbete var att matematik bara var ett påtvingat skolämne. Vi erhöll tydliga resultat 
kring elevernas inställning till och förmåga att se vad matematik är. Anledningen till detta 
härleder vi till den vanligt förekommande läromedelsstyrda matematikundervisningen samt att 
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läromedlen till viss del är för abstrakta och tillrättalagda i innehåll och form. Analysen av att 
dagens matematikundervisning är för abstrakt, tyst och läromedelsstyrd framhåller även 
matematikdelegationen (SOU 2004:97), Skolverket (2003a),  Malmer (1999) och Säljö 
(2002).  
 
Utifrån enkäterna kunde vi utröna en stor förändring i såväl inställning och förmåga till 
kommunikation samt till samarbete hos eleverna. Eleverna upplever att det har blivit lättare 
att tala, uttrycka och förmedla matematik. Detta menar vi är av stor vikt eftersom vi anser att 
det är viktigt att motarbeta det tysta klassrummet, något som även Skolverket framhåller. 
Även Dysthe (1996) och Säljö (2002) poängterar att kunskap skapas utifrån social samvaro 
med andra genom samtal och handlingar. Vi upplever att vårt positiva resultat till stor del 
beror på att eleverna upptäckt hur givande, roligt och lärorikt det är med samarbete och samtal 
i matematik utifrån dagstidningen. Utifrån detta ser vi kommunikation och samarbete som två 
viktiga grundpelare i matematikundervisningen. Vi, i enlighet med Säljö (2002) och Vygotskij 
(1934), menar att människan genom sin sociala kompetens lär i sociala sammanhang och har 
enorma förutsättningar för att skapa kollektiv för lärande. Eleverna har insett att de lär sig 
mycket av varandra och vi, liksom Ahlberg (2001), Bolstad (1998) och Stensaasen & Sletta 
(1997), anser att det är viktigt att det ständigt pågår samtal mellan eleverna eftersom det 
uppgraderar och utvecklar tankemönster.  Detta upplever vi att eleverna i vår studie har 
utnyttjat, vilket är anledningen till att elevernas inställning till och förmåga att kommunicera 
och samarbeta förbättrats avsevärt. Eleverna kan även av lättja ha insett att det krävs mindre 
arbete av varje enskild elev vid grupparbeten samt att alla elever inte behöver vara aktiva vid 
samtal och diskussioner. Vi kan heller inte med säkerhet påstå att det inte funnits någon elev 
som inte bidragit med något alls under samarbetet. Det kan vara så att det finns några elever 
vars inställning och förmåga till samarbete och kommunikation ökat för att de insett att de kan 
”göra ingenting”. Detta innebär dock inte att dessa elever inte lärt sig något, vilket är en stor 
fördel med samarbete och kommunikation. Eftersom vår studie har erhållit tydliga positiva 
resultat för att elevernas inställning och förmåga till kommunikation och samarbete anser vi 
att vi kan förkasta de nyss nämnda problematiserade aspekterna. Däremot kan vi inte förkasta 
det faktum att människor agerar, reagerar och upplever situationer på olika sätt eftersom vi är 
olika som individer. Med detta vill vi påstå att det i vår studie säkert finns någon eller några 
elever vars agerande, reaktioner och upplevelser inte kommit till rätt uttryck i vår analys.  
 
Under vårt utvecklingsarbete har vi tillsammans med eleverna upplevt det flow som 
Czíkszentmihályi (1999, 2003) tidigare beskrivit i såväl helklass som grupparbeten. Detta har 
fått oss att inse vilken otrolig vinst det är för undervisningen, elevernas inlärning och 
motivation samt pedagogens arbete, att hamna i en sådan motiverande situation. 
 
Slutsats 
Av vår studie framgår tydligt att majoriteten av elevernas inre motivation för matematik 
förhöjs genom vardagsanknuten matematikundervisning utifrån deras närmiljö. Vi har erhållit 
en varierande grad av motivationspåverkan hos eleverna i vårt resultat, från tydligt förhöjd 
motivation till oförändrad motivation. Elevernas inställning och förmåga att se vad matematik 
är har fördjupats och vidgats från att vara ett skolämne till att finnas i verkligheten, vardagen 
och närmiljön. Vår studie visar även att elevernas förmåga och inställning till kommunikation 
i matematik har påverkats avsevärt. Eleverna framhöll den samarbetande formen som tillät 
dem att kommunicera matematik. De upplevde även att den utvecklade deras kompetens och 
inställning till kommunikation i ämnet. Vi har utifrån vårt resultat sett att dagstidningen är ett 
välfungerande kompletterande undervisningsmaterial i matematik för att förända elevernas 
inställning och motivation till ämnet samt förmåga och inställning till kommunikation i ämnet 
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matematik. Den slutsats vi drar är att elevernas motivation till matematikämnet är påverkbar 
när undervisningen upplevs relevant, för eleven, samt genomförs på ett kreativt och 
stimulerande sätt. Vår studie visar att dagstidningen mycket väl fungerar som ett sådant 
pedagogiskt verktyg.  
 
Pedagogiska implikationer 
Dagstidningen är för oss ett pedagogiskt verktyg för att bedriva matematikundervisning som 
eleverna upplever lustfyllt och relevant. Genom att använda dagstidningen som ett 
kompletterande undervisningsmaterial kan vi motverka det tysta klassrummet samt verka för 
en kreativ och motiverande inlärningssituation. Undervisningsmaterialet med dess fokus på 
elevernas inre motivation resulterar i att eleverna gör och vi pedagoger möjliggör lärande. Det 
är denna kunskapssyn som vi strävar efter att förmedla i vår kommande yrkesroll. Eftersom 
kursplanen säger att matematik i sin karaktär och uppbyggnad har ett nära samband med 
andra skolämnen, ser vi stora möjligheter att implementera matematik i andra ämnen.  
Dagstidningen med sin bredd och aktualitet blir därför ett pedagogiskt verktyg som vi 
kommer att använda oss av för att bedriva såväl ämnesintegrerad som relevant undervisning. 
För att få fler tips och idéer kommer vi även att nyttja organisationen TiS i vårt fortsatta 
pedagogiska arbete. 
 
Fortsatt forskning 
Vår studie visar att flertalet av eleverna har fått högre motivation till matematik efter vårt 
utvecklingsarbete. Det skulle därför vara intressant att studera dessa goda exempel vidare med 
fallstudier och ytterligare djupintervjuer. Utifrån vårt resultat skulle det även vara tänkbart att 
vidareutveckla vårt arbete till att innefatta en avslutande redovisning/utställning för föräldrar 
och vårdnadstagare. Detta för att studera om de elever som har stort behov av yttre 
motivation, med ovanstående addering, skulle finna högre grad av relevans i arbetet kring 
matematik utifrån deras närmiljö. En annan vidareutveckling och fortsatt forskning skulle 
vara att använda tidningen som ett återkommande inslag i matematikundervisningen under en 
längre tid. Fokuseringen skulle då ligga i att studera det flow som möjligen skulle uppstå när 
eleverna är förtrogna med arbetssättet och inte behöver lägga ner så mycket energi på att 
förstå ny information. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

1. Vad tycker du om matematik? 
Ex på följdfrågor: 

 Varför 
 Berätta mer 

 
2. Hur vill du helst arbeta i matematik? Ensam eller i grupp? 

Ex på följdfrågor: 
 Varför 
 Hur tänker du 
 Berätta mer 

 
3. Vad tycker du om att prata matematik? 

Ex på följdfrågor: 
 Varför 
 Var  
 Berätta mer 
 Ofta/sällan 

 
4. Använder du matte hemma? 

Ex på följdfrågor: 
 När (lek, bak, dukning, räkna pengar, poäng i dataspel)  
 Hur  (plus, minus, gånger) 
 Med vem (mamma, pappa, syskon, kompisar) 

 
5. Läser du dagstidningen? 

Ex på följdfrågor: 
 Hur ofta 
 Vad läser du (hela tidningen eller vissa sidor) 

 
6. Hur har din motivation påverkats när vi arbetat med matematik i dagstidningen? 

Ex på följdfrågor: 
 Vad var roligt/tråkigt 
 Bra/dåligt med verklighet 
 Vad skulle du vilja förändra/spara 
 Annat 

 
7. Är det bra med tidningen som läromedel i matematikundervisningen? 

Ex på följdfrågor: 
 Alltid/ofta/sällan/aldrig 
 Varför 
 Berätta mer 
 Hur tänker du 

 
 
 
 
 
 

  



 

Bilaga 2. Inledande och avslutande enkät 
 
 
 
 
1. Vad tycker du om matematik? 

 
           
        roligt                     tråkigt 

 
 
 
2. Att räkna i matematikboken är: 
 

          
        roligt                     tråkigt 

 
 
 
3. Att lära sig matematik är: 
 

           
           lätt                     svårt 

 
 
 
4. Att uttrycka, tala matematik är: 
 

           
           lätt                     svårt 

 
 
 
5. Att samarbeta i matematik är: 
 

           
        roligt                      tråkigt 

 
 
 
6. Finns det matematik i dagstidningen? 
 

           
    mycket                      lite 

 
 
 
 
 
 

  



 

Bilaga 3. Sammanställning av enkätsvar. 
 

 

 
Figur 4. Antal elever som besvarar Vad tycker du om matematik på en skala mellan roligt och  
              tråkigt. 
 
 

            
Figur 5. Antal elever som besvarar Att räkna i matematikboken är på en skala mellan roligt 

En elev har kryssat två alternativ på för-

enkäten 

 

Tre elever kryssar mellan alternativen 

”ganska roligt” & ”ganska tråkigt” på 

förenkäten 

 

Förenkät 

              och tråkigt. 
 
 

 

 
Figur 6. Antal elever som skattar Att lära sig matematik är på skalan lätt till svårt. 

 

  



 

 
Figur 7. Antal elever som besvarar på frågan Att uttrycka, tala, matematik är genom att  
              markera en skala mellan lätt och svårt.  
 

 

 
Figur 8. Antal elever som besvarar enkätfrågan Att samarbeta i matematik är genom att   
              markera en skala mellan roligt och tråkigt. 

 
 

 

 
Figur 9. Antal elever som besvarar Finns det matematik i dagstidningen genom att skatta en  
              skala från mycket till lite. 
 
 

 
 
 

  



 

Bilaga 4. Matematikhäfte 
Siffror och tal i olika former 

 
1. a) Börja med att titta leta efter siffror och tal i tidningen.  

    På vilka sätt skrivs siffrorna och talen?  
    Talet 50 kan till exempel skrivas på flera olika sätt: 

 
 50 (med vanliga siffror) 
 L   (med romerska siffror, används ofta för att tala om när en film är gjord) 
 Femtio (med bokstäver) 

 
      b) Leta efter matematikord i artikeln exv: 
 

 Några 
 Hälften 
 Stycken 
 Femtio 
 Första 
 Hela 

 
2. Hitta matematik i bilden 
Ex: Husen har fönster parvis precis som 2:ans multiplikationstabell. Skriv det exakta antalet 
fönster på multiplikationsvis: huset har 1682 =⋅ fönster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Matematikord och bilder 
    Klipp ut alla matematikord eller bilder som ni tycker visar matematik. Gör ett fint kollage. 
 
 
4. Beskrivning  
a) Hitta en bild med flera personer. Beskriv en av personer på så många sätt ni kan komma på, 
ex: 

 

 Andra personen från höger 
 Tredje personen från vänster 
 Personen framför huset med orangea fönster 
 Personen mellan den med blå och den med 

gröna kläder 
 
b) välj en person eller sak på en bild i tidningen. Beskriv var på bilden personen eller saken är 
utan att tala om vem eller vad du tänker på. Låt dina kamrater i gruppen gissa tills de kommer 

  



 

på vad eller vem du tänker på. 
 
5. Sortera i storlek.  
   a) Vilket är största talet ni hittar i tidningen/artikeln? 
       Vilket är det minsta talet ni hittar? 
       Hur stor är skillnaden? 
 
    b) Titta på annonserna och jämför priser. Vem har billigast köttfärs? 
 
    c) Välj en annons. Sortera priserna i annonsen från högsta pris till lägsta pris. Använd 
        tecknet >. Ex: 30>25>16>8>4,50 
 
6. Geometri 
      Leta efter geometriska former i tidningen, kvadrater, cirklar, ovaler. Klipp ut och gör ett  
      kollage. Skriv vad den geometriska formen heter under figuren. 
 
 
 
 
            rektangel                       oval                triangel 
 
7. Geometri 

Använd passare, vinkelskiva och linjal eller använd form för att få ut exakta geometriska 
former av tidningssidorna. Samarbeta i gruppen och gör ett kollage genom att klistra upp 
dem på ett färgat papper. 

  

Tips: För att synliggöra skillnader mellan de olika figurerna kan du använda en sida med 

         text till att skapa en rektangel och en färgad annons till att göra en cirkel. 

 
8. Klockan.  

Ni har träning två gånger i veckan. Det är i och för sig jätteroligt men träningen krockar 
med era favoritprogram på tv.  
 

 Titta hur långa era favoritprogram är i tv-tablån och se hur många dvd-skivor 
som behövs för att spela in dem.   

 
 Beräkna att varje dvd-skiva rymmer 2 h.  

 
Skriv och visa vilka program gruppen valt, hur långa de är samt hur många dvd-skivor 
som behövs. 

 
9. Temperatur 

Titta på gårdagens temperaturer. 
Var är det varmast, kallast? Hur stor är temperaturskillnaden mellan kallast och varmast i 
världen, Sverige? Titta även på skillnader i nederbörd. Skriv och visa hur ni tänker. 

 
10. Procent.  

a) Titta på Coop Forums reklam. Vad kostar köttfärsen, bananerna och schampot? 

  



 

    På Ica nära i x-by kostar köttfärs, bananer och schampo … 
    Hur mycket billigare blir det om du handlar 1 kg köttfärs och 1 kg bananer och  
    1 schampoflaska på Coop Forum än på Ica Nära i x-by? 

 
      b) Det kostar pengar att köra bil till Copp Forum medan du kan gå till Ica Nära i  
          x-by. Vad blir prisskillnaden om du lägger till bensinpengar till priset på varorna du 
          handlat på Coop Forum? Beräkna att bilresan kostar 10 kr milen och att det är x mil till 
          Coop Forum, enkel väg. 
 
11. Datum. 

Titta på horoskopet. När är ni födda, vilket stjärntecken tillhör ni? Hur ser du vilket 
stjärntecken du tillhör? Hur många dagar sträcker sig varje stjärntecken över? Skriv och 
visa hur ni tänker. Rita en bild av ert stjärntecken och skriv födelsedatum. 

 

12. Datum. 

Gå till sidorna som visar nyfödda barn. Räkna ut hur många dagar äldre var och en av er i 
gruppen är än de nyfödda babyarna.  

 

Tips: Börja med att räkna ut hur många dagar ni är. Det går 365 dagar på ett år som inte är  

         skottår. Hur många skottår har ni upplevt? 2004 var ett skottår. Visa hur ni tänker. 

 
13. Sporten. 

Välj ut en bild bland sportsidorna och skapa en matematiksaga. Klipp ut bilden och skriv 
ner sagan bredvid. 

 
14. Sporten. 

Välj den sport du tycker bäst om i den tidning du fått idag. Skapa matematikproblem 
utifrån artikeln. 
 

15. Sporten. 
Gå till resultatsidorna i tidningen. Skapa matematik genom att jämföra bästa och sämsta 
resultat, målskillnader osv. 
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