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förutsättningar att utveckla sin matematiska förmåga. I en fysisk 
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Förord: 

Intresset för denna kvantitativa studie föddes under olika VFU-perioder när jag märkte att 

eleverna uppträdde på olika sätt i olika miljöer. Anledningen till att jag valde att skriva om 

den fysiska klassrumsmiljöns påverkan under matematiklektioner är att, under de fyra år jag 

gått på Högskolan i Halmstad har lärarna flera gånger förklarat att det är viktigt med en 

avskalad miljö i klassrummet, för att främja elever med svårigheter. När jag sedan kommit ut 

på olika skolor så har inte verkligheten fyllt upp till detta. Trots en stökig fysisk 

klassrumsmiljö så har flera av eleverna varit lugna och gjort de uppgifterna som de blivit 

tilldelade under matematiklektionen. Detta arbete har gett mig en djupare förståelse för hur 

viktig den fysiska klassrumsmiljön är för eleverna och deras prestation under alla ämnen, 

framförallt under matematiken. 

 

Halmstad 2019 Jasmin Sturesson 
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Inledning 

För en god fysisk klassrumsmiljö är det flera olika faktorer som påverkar eleverna exempelvis 

ljud, luft, lukt, med mera. Det är viktigt att eleverna inte fryser i sitt klassrum och att det är en 

jämn temperatur så att inte eleverna behöver koncentrera sig på valet av kläder istället för sin 

arbetsuppgift. Luft och lukt är också väldigt viktigt för att det inte ska påverka elevernas 

fysiska klassrumsmiljö, då dålig luft kan påverka elevernas allmäntillstånd och skapa 

huvudverk hos vissa elever. Det är viktigt att som lärare vara lyhörd och se vilka förändringar 

som kan ske i klassrummet med enkla medel, som läraren tillsammans kan genomföra med 

klassen för att främja den fysiska klassrumsmiljön. 

Inom skolan finns det tre ämnen som räknas som grundämnen, matematik, svenska och 

engelska. Under åren 2001 och 2002 genomförde både fast personal på Skolverket och även 

särskilt rekryterade statliga utbildningsinspektörer en undersökning från förskola till 

vuxenutbildning. Där inspektörerna undersökte faktorer som kan påverka elevernas lust att 

lära inom matematikämnet (Skolverket, 2003:5). I de elevgrupper som inspektörerna 

granskade fanns det en stor variation inför lusten att lära. Några av faktorerna som var 

gemensamma var behovet av att förstå – som innebar att alla elever ska få möjlighet att lära in 

kunskaper, god självtillit – som innebar att eleverna var i behov av att lita på sig själva för en 

god inlärning samt behovet av begriplighet i skolarbetet – som innebar att det eleverna lärde 

sig ska vara begripligt och något de har behov av (Skolverket, 2003:19-21). 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016:5) står det att pedagogerna ska hjälpa eleverna 

till kunskap genom olika pedagogiska val i form av exempelvis kreativa moment. När 

eleverna blir äldre och börjar förskoleklass ska elevernas undervisning vara stimulerande och 

främja elevernas inlärning genom bland annat lek och rörelse. I förskolan och förskoleklass är 

det strävansmål som pedagogerna ska hjälpa eleverna att nå. När eleverna sedan blir äldre går 

strävansmålen vidare till att bli kunskapskrav då skolan har ett mål i vad eleverna ska kunna. 

Med andra ord är det mål som eleverna ska uppnå i slutet av årskurs 3, 6 och 9 Skolverket 

(2018:54-64) uttrycker dessa mål i matematikavsnittet som kunskapskrav. Om en elev av 

någon anledning är i riskzonen för att inte uppnå dessa mål är det skolans ansvar att sätta in 

ett åtgärdsprogram med åtgärder som är anpassade efter den enskilda eleven, för att främja 

elevens inlärning.  
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En god inlärningsmiljö under så väll matematiken som alla andra ämnen är viktig för 

eleverna, vilket Sjöberg Wallby (1993:20) belyser i sin artikel där inlärningsmiljön är i fokus 

för eleverna i deras inlärningsprocess. Genom miljön ska eleverna uppmuntras till att själva 

vilja att lära sig. Genom miljön ska eleverna inte bara bli motiverade utan även känna sig 

sedda och känna att de uppmuntras till att ta sig an en ny uppgift. Sjöberg Wallby (1993:20) 

uttrycker hur stor betydelse det har att läraren lyssnar och observerar elevernas tankar för att 

främja elevernas inlärningsmöjligheter samt att eleverna ska få en god möjlighet till att uppnå 

kunskapskraven i alla ämnen.. Silver och Smith (2002:50) uttrycker i sin artikel hur viktigt det 

är att lärare och elever visar ömsesidig respekt för varandra för ett gott lärande i alla ämnen. 

De uttrycker även hur svårt lärare har för att gå utanför ramarna, då lärarna inte vågar släppa 

in kollegor för att de är rädda att bli bedömda och kritiserade för sin undervisning i de olika 

ämnena. Inte minst matematiken upplever flera av lärarna besvärligt att förmedla så att alla 

elever förstår innebörden. Det Silver och Smith (2002:50) skriver är att istället för att stänga 

in sig i sitt eget klassrum är det viktigt att ha öppna klassrumsmiljöer mellan klasserna och 

årskurserna då eleverna lär av varandra. Författarna menar att genom att öppna upp 

klassrummen får lärarna rikare samtalsmiljöer vilket kan främja eleverna i alla deras ämnen.   

Sjöberg Wallby (1993:19) menar i sin artikel att lärarnas roll i klassrummet är oerhört viktig 

då läraren ska hjälpa eleverna att utveckla sina tankar och idéer. Genom lärarens hjälp ska 

eleverna sedan utmanas och få djupare tankar. Samtidigt menar Sjöberg Wallby (1993:20) att 

eleverna har en oerhört viktig roll, genom att lyssna och ge sina klasskamrater arbetsro. I 

matematikämnet och dess undervisningsmoment där eleverna är i behov av olika former av 

hjälpmedel ska dessa finnas till hands och samtidigt ska eleverna visa varandra respekt för en 

fungerande undervisning. 

Thorén (2009:57) uttrycker i sin artikel hur viktigt det är att elever får variation i sin 

undervisning. Genom att variera utefter elevernas behov blir undervisningen även 

individualiserad vilket även Skolverket (2018:18) uttrycker är viktigt för en god undervisning. 

Thorén (2009:58) menar att i matematikundervisningen finns det flera olika sätt att formulera 

och beskriva en genomgång för att få med alla elever. Det är viktigt att som lärare ha en bank 

med olika sätt att formulera sig även om det samtidigt finns det elever som hellre läser sina 

uppgifter på egen hand och då lär sig lättare. Det är viktigt att som lärare se till sina elevers 

behov och utforma undervisningen efter detta, för att det motiverar eleverna mer. 
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Problemområde 

Denna studie har fokus på den fysiska klassrumsmiljön under matematiklektionerna ur ett 

elevperspektiv. Den litteratur som är aktuell i detta arbete har ett fokus på lärarperspektivet, 

medan den insamlade empirin är ur ett elevperspektiv. Sökningen resulterade i endast 

litteratur ur ett lärarperspektiv, då användes detta material för att se hur överens elever och 

lärare egentligen är kring vad som främjar elevernas inlärning och inlärningsmiljö.  

Schürer (2006:22) skriver i sin avhandling, baserad på tre olika skolor han undersökt, att den 

fysiska klassrumsmiljön är viktig för elevernas inlärning i alla ämnen, inte minst under 

matematiklektionerna där eleverna behöver olika form av undervisning som är anpassad efter 

hens förutsättningar. Enligt utbildningsminister Ekström (2019:1) finns det inga genvägar för 

att höja elevernas kunskaper och att öka kvaliteten på undervisningen. Från och med 

höstterminen 2019 har regeringen tagit beslut gällande att eleverna har ett ansvar att låta 

klasskamraterna arbeta och ha arbetsro under alla ämnen. Schürer (2006:22) betonar i sin 

studie att han har erfarenhet av att lärare blir allt mer stressade i högljudda miljöer, vilket 

medför en lägre kvalitet på undervisningen. Ekström (2019:1) har utgått från elevernas ansvar 

för undervisningen och har försökt lägga upp en konkret plan över hur den fysiska 

klassrumsmiljön påverkar elevernas undervisning och resultat till det bättre. Problemområdet 

är att elever inte får tillräckligt med arbetsro under matematiklektionerna i sitt klassrum. 

Störande omgivning leder till sämre resultat i alla ämnen, där ibland matematiken, som detta 

arbete lägger fokus på. Det är utifrån yrkesrelevans intressant att studera hur stor påverkan 

den fysiska klassrumsmiljön har för elevernas inlärning, samt vilka faktorer i den fysiska 

klassrumsmiljön som främjar elevernas inlärning i matematikämnet. Det är flera faktorer som 

påverkar elevernas inlärning, exempelvis, ljud, ljus, luft, temperatur och hur möblerna är 

placerade i klassrummet.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att under matematiklektioner få en inblick i hur den fysiska 

klassrumsmiljön påverkar elevernas lärande. Detta genom att undersöka frågan:  

På vilka sätt främjar den fysiska klassrumsmiljön eleverna i matematikundervisningen och 

hur inkluderas eleverna i valet av fysisk klassrumsmiljö? 
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Bakgrund  

I detta kapitel kommer ni som läsare få argument och motivering för studiens relevans 

framtaget av tidigare forskning. I första skedet kommer en definition på viktiga begrepp för 

detta arbete utifrån forskning, styrdokument och litteratur att presenteras. Fortsättningsvis 

kommer det sociokulturella perspektivet att presenteras då interaktionen mellan eleverna är av 

betydelse för studien, samt elevernas stöttning mellan varandra under lektionerna, för att få en 

bra fysisk klassrumsmiljö som eleverna kan arbeta i. Likaså kommer ni med stöd av 

Arbetsmiljöverket (2017:3-5) få en bild av vilka förutsättningar en fysisk klassrumsmiljö bör 

ha, då klassrummet är både läraren och elevernas arbetsplats. Därefter kommer tidigare 

forskning att benämnas och presenteras under kommande kapitel Delaktighet. Jag har valt att 

bemöta detta område för att belysa kommande resultat från ett elevperspektiv. Avslutningsvis 

kommer en sammanfattning av bakgrunden. 

Begrepp 

Fysisk klassrumsmiljö 

En fysisk klassrumsmiljö kan benämnas på olika sätt. Enligt Svenska Akademins ordlista 

definieras ordet miljö som; omgivning som förhållanden eller företeelser som finns 

runtomkring någon eller något (Svenska.se, 2019-05-13). I klassrummet finns det faktorer i 

form av stöttning som räknas in i de förhållande runt omkring eleverna. 

Begreppet fysisk klassrumsmiljö menas flera olika faktorer som exempelvis ljud, ljus, luft, 

temperatur samt hur möblerna är placerade i klassrummet, även stöttande faktorer som 

exempelvis laborativt material. Det laborativa materialet ska vara uppsatt i klassrummet och 

vara är tillgängligt men även vilka möjligheter eleverna har till att röra sig i klassrummet för 

att det ska vara lättarbetat för alla berörda. Den fysiska miljön sänder budskap till eleverna 

som talar om hur vida man är välkommen eller inte i miljön (Björklid, 2005:10).   

Skolan är en arbetsplats för både eleverna och lärarna (Arbetsmiljöverket, 2017:12). På en 

arbetsplats är det viktigt att det inte uppstår psykiskt påfrestande moment exempelvis 

mobbning eller kränkning på olika sätt som kan påverka eleverna och lärarna negativt.  
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Differentiering 

Differentiering av aktiviteter i klassrummet ger eleverna möjlighet att vara delaktiga i arbetet. 

Genom differentiering kan eleverna påverka sin lärandesituation efter hur deras dagsform, 

kunskapsområde, intresse, m.m. (Specialpedagogen.blog, 2018-01-21).  

(Specialpedagogen.blog, 2018-01-21) Vidare går det att läsa om att istället för att bestämma 

över eleverna handlar det om att undersöka vad eleverna kan bli, där de lyfter att formativ 

bedömning är till stor hjälp för att få syn på behovet av extra anpassningar. Aadalen (2015:7) 

skriver i sin studie, där hon undersökte differentieringar i klassrum, begreppet differentiering, 

som de strategier och metoder som lärare använder vid undervisningens utformning för att få 

en variation i klassrummet. En differentiering sker utifrån variation som norm och hur det 

dagliga arbetet ser ut i klassrummet.  

 

Inkludering 

Under 1990-talet lanserades begreppet inclusion - inkludering (Rosenkvist och Tideman, 

2000).  Rosenkvist och Tideman (2000:7) skriver om att inclusion innebär att det ska vara en 

rättighet för alla att vara delaktiga i kultur och utbildning, vilket innebär att skolan ska vara 

tillgänglig för alla elever med eller utan funktionsvariation. Innebörden av detta är att skolan 

ska förändras och anpassas efter elevernas behov och inte vice versa. Persson (2004:8) menar 

att inclusion formades i USA under 1980-talet och innebär att det ska ställas krav på att 

skolan ska skapa en gemenskap, delaktighet och meningsfullhet. Persson (2004) lyfter att 

inkludering i skolan bygger på en samhörighet då eleven ska känna en meningsfull närvaro i 

skolan. 

Panayiotou, Kyriakides, Creemers, McMahon, Vanlaar, Pfeifer,  Rekalidou och  Bren (2014) 

genomförde en studie på matematiklektioner runt om i flera olika länder bland annat, i 

Grekland, Slovenien och Tyskland. I alla de genomförda studierna kom forskarna fram till 

samma resultat nämligen att det mest gynnsamma och dynamiska för elevernas inlärning i 

matematikämnet är att de ska få möjlighet att vara inkluderade och delaktiga i sin utbildning. 

Panayiotou et.al uttrycker att läraren har en viktig roll i klassrummet för att eleverna ska 

känna sig trygga och våga uttrycka sina tankar och där med vara inkluderade.  



 

10 

Lika så uttrycker Creemers och Kyriakides (2009) i sin longitidinella studie på 

matematiklektioner på 50 olika skolor att genom inkludering blir det en bättre dynamik i 

klassen. Genom en godare dynamik i klassen så medför det även att eleverna har lättare att 

tillgodose sina nyfunna kunskaper. De som Creemers och Kyriakides (2009) anser är viktiga 

delar i inkluderings processen är bland annat organisationen i klassen, strukturen och även 

lärarens roll i klassrummet för att främja den fysiska klassrumsmiljön.  

 

Delaktighet 

Begreppet delaktighet innebär enligt Specialpedagogiska Skolmyndigheten att eleverna ska få 

vara en del av aktiviteten, ett sammanhang eller en relation. I förskolan och skolan kan även 

delaktighet innebära ett gemensamt lärande eller att eleven ges förutsättningar att vara 

delaktig i gemenskapen (spsm.se, 2019-04-12). De menar att begreppet delaktighet används i 

betydelsen att vara en del av. Vilket omfattar mer än exempelvis att eleverna har inflytande. 

Delaktighet har en innebörd i självupplevd känsla och att ge eleverna förutsättningar att finnas 

i samma aktivitet som gruppen.  

Både forskarna Coster och Alunkal Khetani (2008:643) och Eriksson och Granlund (2004:20) 

lyfter att delaktighet för dem är att eleverna har rätt att vara med och påverka sin skolsituation 

och få möjlighet att lära av sin omgivning. Samtidigt lyfter Coster och Alunkal Khetani även 

att elevernas möjligheter att påverka kan leda till att de lär sig acceptera varandra och sin 

omgivning i förhållande till den rådande normen. Eriksson och Granlund (2004:17-18) hävdar 

i sin avhandling att i skolans aktiviteter ska eleverna få möjlighet att vara delaktiga och 

påverka sin skolgång. Genom att eleverna får möjlighet att påverka så lär de sig acceptera sig 

själv och andra.  

Elevernas inverkan på den fysiska klassrumsmiljön 

Arbetsmiljöverket (2017:4) beskriver på sin hemsida och i sin tillhörande broschyr att i skolan 

ska det finnas ett systematiskt miljöarbete för att arbetsmiljön ska vara så bra som möjligt för 

alla på skolan, både elever, pedagoger och övrig personal. Arbetsmiljöverket (2017:7) har i 

sin tur tagit beslut om att eleverna har rätt att utse ett skyddsombud, för att tillgodose 

elevernas behov. Eleven som är utsedd till skyddsombud har ansvar för att framföra elevernas 

tankar och önskemål till rektor som i sin tur ser över möjligheterna att tillgodose elevernas 

önskemål. Genom att eleverna utser skyddsombud får de vara delaktiga i skolans beslut kring 
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den fysiska klassrumsmiljön och där med bör miljön anpassas efter elevernas behov och 

önskemål.  

Turner (2017) gjorde en observationsstudie på en elementery school där han fick fram att 

lärarens viktigaste uppgift under matematiklektionerna är att finna elevernas engagemang för 

ämnet. Turner (2017) uttrycker att det bästa sättet för att få eleverna engagerade för ämnet är 

att låta eleverna samarbeta, resonera och med praktiskt material få laborera fram ett resultat. 

Genom att eleverna får möjlighet till samarbete och får möjlighet att påverka sin fysiska 

klassrumsmiljö främjas deras inlärning. 

Deieso och Fraser (2018) genomförde en observationsstudie på en skola under 15 års tid där 

de undersökte den fysiska klassrumsmiljön under matematiklektionerna. Forskarna tyckte att 

eleverna var ofokuserade och upplevde en ängslan hos eleverna varje gång det var matematik. 

Under denna 15års perioden undersökte forskarna faktorer för att göra det lättare för eleverna. 

Genom sin studie fick Deieso och Fraser (2018) fram att genom en positiv miljö med 

samarbete och stöttande miljö av både lärare, kamrater och fysisk klassrumsmiljö är 

främjande för eleverna, vilket forskarna upplevde hjälpte mot ängslan till ämnet. 

 

Teoretisk utgångspunkt från sociokulturellt perspektiv 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande framhäver lärande och utveckling som ett 

samspel mellan omgivningen och individen. Enligt Säljö (2013:20) är samspelet inte 

begränsat mellan endast människor utan det berör även artefakter så som texter, bilder och 

föremål. En tolkning från Säljö (2015) är att Vygotskij skiljer på inre och yttre verktyg, alltså 

vad som finns i den fysiska världen, exempelvis bilder, texter och föremål och vad som finns i 

den mentala, så som språk, minne och tänkande. Verktygen är betydelsefulla för 

läroprocessen och interaktionen i klassrummet. 

Vygotskij (1999b:331) uttrycker att barn genom samarbete blir klokare och lär mer av en 

stöttande läromiljö. I en stöttande miljö har eleverna möjlighet att lära fler och få nya 

egenskaper genom diskussion och av den stöttning som finns. Säljö (2000:21) menar att 

genom redskapens utveckling och de olika system som tillkommer, hjälper människan att 

samverka med varandra genom olika former av stöttning. Säljö (2000:37) uttrycker det 

sociokulturella perspektivet som en lärandeteori där den enskilde individen får möjlighet att ta 
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lärdom av olika färdigheter genom kommunikation. Genom att höra andra människors 

erfarenheter och lärdomar samlar människan in ny information. Säljö (2000:37) skriver också 

att genom det sociokulturella perspektivet förs kunskap vidare mellan människorna vilket 

medför att kunskapen lever vidare.  

 

Vygotskij (1999a:269, 1999b:328-330) uttrycker att undervisning bör inte endast utgå från 

elevernas utvecklingsnivå, med andra ord vad eleverna redan kan vid tillfället, utan istället 

bör eleverna bli utmanade i sin närmaste utvecklingszon. Den närmaste utvecklingszonen 

menar Vygotskij är skillnaden mellan vad eleverna klarar själva respektive vad de klarar med 

en stöttande omgivning. Vygotskij menar att den bästa utvecklingszonen för eleverna är den 

närmaste utvecklingszonen då de får möjlighet att utvecklas med den stöttning de behöver. En 

lärare bör fokusera på att få eleverna att arbeta inom deras närmaste utvecklingszon och 

utefter det planera aktiviteter som fungerar i elevernas utveckling. Vygotskij uttrycker att i 

undervisning bör det ske en utveckling som främjar elevernas fortsatta inlärning (Vygotskij, 

1999a:271, 1999b:332-333). Enligt Jakobsson (2012:159) är den närmaste utvecklingszonen 

ett uttryck som berör det mänskliga samspelet i det sociokulturella perspektivet. Han menar 

att den närmaste utvecklingszonen inte endast stödjer den mer oerfarne eleven utan gynnar 

alla eleverna genom att de får förklara och omformulera för varandra, för att kunna presentera 

och utveckla de nya kunskaperna för varandra. Säljö (2013) beskriver Vygotskijs Zone of 

Proximal Development (ZPD), där eleven med hjälp av sin omgivning kan gå vidare med sina 

kunskaper inom det behandlade området och utveckla sitt lärande. När eleven utvecklas med 

stöttning av andra som har en större kunskap i området så benämns det som scaffolding 

(stöttning) och jämförs ofta med en byggnadsställning där individen kan få hjälp att samla ny 

kunskap (Säljö, 2013).   

 

Sammanfattning bakgrund 

Arbetsmiljöverket (2017:4) beskriver hur stor vikt arbetsmiljön utgör för både lärare och 

elever och lyfter fram elevernas möjlighet att utse ett skyddsombud som kan representera dem 

och anmäla de brister som finns på deras arbetsplats. Både forskarna Coster och Alunkal 

Khetani (2008:643) och Eriksson och Granlund (2004:20) lyfter att delaktighet är viktigt för 

elevernas studier. De beskriver arbetet med delaktighet som något positivt och viktigt för att 

kunna förvalta möjligheterna och arbeta efter klassens förmåga. Både forskaren Turner (2017) 

och forskarna Deieso och Fraser (2018) uttrycker i sina studier från skolor att stöttning är 
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oerhört viktigt för eleverna och deras inlärning inom matematikämnet. Eleverna behöver få 

möjlighet att diskutera och samarbeta vilket i sin tur främjar eleverna i deras tankar om 

matematiken. Det är en stor del kring det Deieso och Fraser (2018) skriver om att minska 

ängslan hos eleverna vilket de menar är med samarbete och en stöttande miljö av kamrater 

och lärare. Vilket även Turner (2017) lyfter, dock benämner han även det praktiska görandet 

som en viktig del i den stöttande miljön för att få ett gott arbetsklimat i den fysiska 

klassrumsmiljön. 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2019-04-12) ger en klar bild av att delaktighet är en 

känsla hos eleverna som ger eleverna möjlighet att påverka sin skolgång. Coster och Alunkal 

Khetani (2008:643) och Eriksson och Granlund (2004:20) nämner hur viktigt det är att 

eleverna får vara delaktiga och påverka sitt arbete, vilket även Skolverket (2018) uttrycker i 

Lgr11, ett mål som läraren ska arbeta efter. De lyfter även att som lärare har man ett ansvar att 

se till elevernas olikheter och att få alla elever att känna sig välkomna i klassen. Vid de fall en 

konflikt uppstår på grund av att en eller flera elever är avvikande enligt normen, är det viktigt 

att vara stöttande som lärare och arbeta efter en gemensam värdegrund inte bara i klassen utan 

på hela skolan för att alla ska känna sig välkomna.  
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Metod 

I detta kapitel kommer arbetets metod beskrivas. Det innebär en presentation av hur den 

insamlade empirin skett samt urval och vilka etiska principer som tagits i beaktande. Likaså 

kommer en beskrivning av studiens genomförande. Jag kommer även att skriva en 

redogörelse för hur analysarbetet har genomförts av den samlade empirin.  

 

Metodologisk ansats 

Utifrån en kvalitativ ansats har denna studie genomförts med både insamling och analys av 

empiri i form av intervjuer. Enligt Patel och Davidsson (2011:105) innebär kvalitativ 

forskning ambitionen att upptäcka företeelser, samt att tolka innebörden av det som sker. 

Utifrån min forskningsfråga: ”På vilka sätt främjar den fysiska klassrumsmiljön eleverna i 

matematikundervisningen och hur inkluderas eleverna i valet av en fysisk klassrumsmiljö?” 

valde jag att analysera elevernas förslag kring hur de lär sig på bästa sätt, samt vilken fysisk 

klassrumsmiljö de upplever fungerar bäst under matematiklektionerna, därför användes en 

kvalitativ ansats. Dessutom genomfördes en deduktiv ansats i form av resonemang. Att 

studien har genomförts med en deduktiv ansats innebär att kvalitativa observationer har gjorts 

och utifrån det sociokulturella perspektivet med utgångspunkt från en generalisering. 

Analysarbetet och forskningsprocessen har genomförts med stöd från det sociokulturella 

perspektivet för att de hur det stämmer in i detta fall. Enligt Fejes och Thornberg (2015:24) 

kan en forskare, som arbetar med deduktiv ansats, systematiskt undersöka hur en viss teori 

stämmer i praktiken.  

I mitt analysarbete kommer jag göra en riktad innehållsanalys för att få en djupare analys 

inom hur inkluderade eleverna är i valet av fysisk klassrumsmiljö under matematiklektionerna 

(Barajas, Eriksson, Forsberg & Wengström  2013:147). Det finns olika sätt att utföra en 

innehållsanalys. Den jag valt att använda är latent innehållsanalys. Det innebär att empirin 

granskas och identifieras, där en kategorisering utfördes och centrala teman framkommer. 

Utifrån en teori har analysen granskats, vilket innebär att analysen blir deduktiv. Målet är att 

få ett djup av den insamlade empirin och den tidigare forskningen.  Innehållsanalys används 

för att kunna dra slutsatser från min insamlade empiri som består av intervjuer.   

Alltså kommer jag systematiskt att undersöka vad eleverna anser behöver förbättras i den 

fysiska klassrumsmiljön för att de ska få en arbetsmiljö som fungerar för alla parter under 

matematiklektionerna. Jag kommer att undersöka vilka faktorer eleverna anser behöver 
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förbättras för att deras fysiska klassrumsmiljö ska vara främjande . Min studie är deduktiv då 

jag utgår från tidigare nämnda begrepp så som inkludering, differentiering och delaktighet i 

mitt analysarbete av empirin.  

 

Urval 

De intervjuerna som jag genomförde samlades in under två matematiklektioner på en skola i 

södra Sverige. Skolan är en F-6 skola är belägen på landsbygden. I studien som genomfördes i 

en årskurs 2 deltog 20 elever av 24. Anledningen till att det var fyra elever som inte deltog var 

det att två elever inte ville, en fick inte av förälder och en var sjuk. Intervjuerna genomfördes 

med elever där eleverna två och två fick svara på frågor kring matematikundervisningen och 

den fysiska klassrumsmiljön. Sammanlagt består empirin av tio intervjuer på sammanlagt 75 

minuter, där de frågorna (bilaga 1) som berörde studiens ämne granskades. Den aktuella 

klassen har haft en turbulent arbetsmiljö på grund av lärarbyten endast två månader innan 

undersökningen genomfördes vilket medförde osäkerhet hos flertalet elever. Likaså finns det 

elever i klassen som är i behov av assistent på grund av koncentrationssvårigheter. Jag 

använde mig av ett bekvämlighetsurval när jag valde skola. Då jag i anslutning till min 

verksamhetsförlagda utbildning skulle vara på den aktuella skolan samlades också empirin in 

under denna period. Bekvämlighetsurval innebär att insamlad empiri (i detta fall på skola) 

samlas in där det är mest lättillgängligt för den som genomför undersökningen/forskningen. 

Det var under mitt utvecklingsarbete som även empirin till denna studie samlades in. 

Utvecklingsarbetets syfte var att ut efter den aktuella skolans utvecklingsbehov bedriva en 

kvalitativ aktionsforskning. Insamlingsperioden av empirin var under fem veckors tid. Under 

utvecklingsarbetet fanns ett fokus på hur laborativa material påverkar elevernas inlärning. 

Denna studie har ett nytt syfte och en ny frågeställning där en ny del av den insamlade 

empirin kommer att granskas.  

Etiska principer 

I en forskningsstudie är det viktigt att deltagarna är skyddade. I denna studie skyddas 

deltagarna av individskyddskravets etiska principer. Vetenskapsrådet har fyra etikkrav som är 

grundläggande för att skydda individen (Vetenskapsrådet, 2019). Det är samtyckeskravet 

konfidentielltskravet, nyttjandekravet och informationskravet.  
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För att följa de etiska principerna valde jag att skicka ut en etikblankett till elevernas 

vårdnadshavare. Information om studiens syfte och vad insamlad dokumentation skulle 

användas till, genom informationen som fanns med i denna blankett uppfylldes 

informationskravet och nyttjandekravet. I blanketten informerade jag även om hur den 

insamlade dokumentationen skulle hanteras. Utifrån detta fick föräldrarna välja om deras barn 

fick vara deltagare i studien (bilaga 2). I en studie där barn är delaktiga är det viktigt att få 

vårdnadshavares godkännande, samtidigt som det är viktigt att eleverna får välja sitt eget 

deltagande (Källström Carter, 2015:72). Därför valde jag att i ett tidigt stadium informera 

muntligt till eleverna samt vid dokumentationstillfällena, genom denna korta information 

uppfylldes även samtyckeskravet. Genom att alla deltagare fått ett fiktivt namn och att skolan 

inte benämns vid namn, säkerställs elevernas anonymitet än en gång. 

En viktig del är att insamlad dokumentation inte ska vara tillgänglig för en obehörig 

(Vetenskapsrådet, 2019). Under VFU-perioden användes en läroplatta som 

inspelningsmaterial som endast jag kom åt som inte var kopplad till något internet och där 

med var molnfunktionen borta. Inför sista veckan fördes allt dokumenterat material in på en 

extern hårddisk och allt material från Ipaden raderades. Därmed beaktades 

konfidentialitetskravet. 

Studiens genomförande 

Denna studie ska svara på hur den fysiska klassrumsmiljön kan främja elevernas inlärning i 

matematikämnet samt hur eleverna blir inkluderade i valet av fysisk klassrumsmiljö. Skälet är 

att ge kunskap om hur viktigt det är med en stöttande och trygg miljö i inlärningsprocessen. 

Genom olika aktioner som genomfördes i tidigare utvecklingsarbete fick eleverna möjlighet 

att arbeta i olika miljöer. Eleverna fick även möjlighet att arbeta i mindre gruppkonstellationer 

där eleverna kunde diskutera och få stöttning av de matematiska cirklarna och det 

egenkomponerade laborativa materialet (bilaga 3). Under femveckorsperioden var fokus att se 

hur eleverna lär sig tal i bråkform. Varje vecka skapades nya tillfällen för eleverna att 

gruppvis diskutera och stötta varandra i olika miljöer. Detta arbetssätt var nytt för eleverna 

och därför försökte jag arbeta på liknande arbetssätt under alla veckor för att skapa en 

trygghet hos dem. I anslutning till varje miljö som eleverna fick arbeta i fanns det mer eller 

mindre stöttning i form av laborativt material (bilaga 3 och 4) och möjlighet att få direkt hjälp 

av en vuxen. Det fanns även alltid möjlighet till mer stöttning om det önskades genom att 

hämta mer material eller hämta en vuxen. Eleverna fick till stor del ta eget ansvar för vilket 

material de ville använda och därmed hur mycket stöttning de ville använda sig av. 
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Tanken med att eleverna till stor del själva fick välja fysisk klassrumsmiljö var att eleverna 

skulle lära sig att ta eget ansvar för sitt arbete och lära sig att vara självständiga med hjälp av 

det material de själva valde att arbeta med. Dock var det inte alltid att eleverna kunde välja 

var de skulle sitta på grund av platsbrist. Det tillhörande grupprummet delades med 

förskoleklass och oftast var det en av eleverna med speciella behov som satt där med sin 

assistent. Klassen hade tillgång till ett bord i korridoren eller möjlighet att låna grupprummet 

som tillhörde årskurs 1 vid de tillfällena som de själva inte använde det. Under några 

lektionsmoment arbetade eleverna i grupper om sex elever, då de skulle få möjlighet att lära 

sig att diskutera och samarbeta med alla i gruppen. Detta utfördes utomhus när vädret tillät. 

Vid ett tillfälle fick vi gå bort till fritids för att vädret inte var bra. Vilket i sin tur medförde att 

det var miljöer där de ofta leker och därmed blev det stökigare. Fyra elever medverkade inte i 

dokumentationen då etikblanketter inte blev påskrivna, glömdes, att elev inte ville vara med 

och att elev var sjuk.  

Under intervjuerna har eleverna fått möjlighet att diskutera olika fysiska klassrumsmiljöer och 

önska hur de vill ha matematikundervisningen. Denna dokumentation har skett genom 

intervjusamtal som blivit inspelade med ljudupptagning, vilket jag förklarar närmre i 

underrubriken Datainsamling. I intervjuerna var huvudsyftet att se hur eleverna ansåg att 

deras matematiska förmågor förändrats under denna period. Eleverna fick uttrycka vad de 

ville skulle förändras för att deras lärande skulle förbättras. Under intervjuernas gång fanns 

jag till hands och repeterade frågan med andra ord om så behövdes. Vissa elevgrupper 

behövde mer stöttning medan andra var medvetna om hur de behövde ha omgivningen för ett 

bra lärande. Jag som lärare försökte att inte lägga mig i för att inte påverka resultatet. I de fall 

när eleverna tittade frågande på mig och satt helt tysta valde jag att bryta in och ställa ännu en 

fråga för att öka deras tankar kring vad som kan hjälpa dem vidare. 

Datainsamling 

Dokumentationen samlades in genom ljudupptagning. Det gjordes med hjälp av en läroplatta 

och dess inspelningsfunktion. Motivet till endast ljudupptagning var att jag ansåg att inte det 

var fokus på deras kroppsspråk utan jag ville höra elevernas åsikter kring den fysiska 

klassrumsmiljön. Genom intervjuer fick alla elever möjlighet att uttrycka hur de ansåg att den 

fysiska klassrumsmiljön kunde bli bättre. En nackdel som Björndahl (2005:75) uttrycker är att 

risken för att störande ljud ökar ju fler deltagare som är med. Detta undgick jag genom att 
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eleverna blev intervjuade två och två. Likaså kunde även eleverna med svenska som andra 

språk vara med och uttrycka sig då de fick stöttning och kunde prata i en mindre grupp. 

Genom ljudinspelning är det lättare för den som forskar att få mycket information som berör 

ämnet. Björndahl (2005:74-75) menar att inspelningar av alla dess slag ger en bättre 

förutsättning för att finna svaret på forskningsfrågan. Det har även gett en möjlighet att lyssna 

om samma sekvens flera gånger då det är lätt att pausa och gå tillbaka vilket skapar en mer 

trovärdig analys av empirin. Det är dock viktigt att vara medveten om att ljudinspelning inte 

alltid skildrar sanningen då det endast är en liten bit av verkligheten. Då mina intervjuer 

skedde i ett avsides rum så placerades läroplattan mellan mig och eleverna för att alla skulle 

höras tydligt. Det medförde en bättre ljudkvalitet. Björndahl (2005:74-75) uttrycker att med 

mycket bakgrundsljud är det svårt att få fram den empiri som krävs och därför användes 

anslutande grupprum för intervjuerna för att intervjun skulle ske i en god och lugn miljö. Alla 

eleverna var medvetna om att de blev inspelade, vilket kan påverka hur mycket eleverna valde 

att prata.  

Ljudinspelningarna varierade i längd beroende på hur mycket eleverna hade att säga. 

Inspelningarna varar mellan fyra och åtta minuter där bara en liten del var angående den 

fysiska klassrumsmiljön. I den första intervjun märkte jag att eleverna i klassrummet valde att 

gå genom grupprummet när de skulle hämta något i korridoren därför gjordes valet att låsa 

dörrarna för att eleverna skulle få möjlighet att uttrycka sig utan störningsmoment. För att 

vara tydlig i ljudinspelningen började varje inspelning med att eleverna fick säga sina namn 

och där med underlätta kommande transkriberingsarbete.  

Analys av data 

Insamlad empiri kommer att analyseras med stöd av det sociokulturella perspektivet. Det 

första steget i analysarbetet var att lyssna igenom alla ljudinspelningar. Sedan gjordes ett 

urval då delar av intervjuerna valdes bort för att det inte var relevant för studien så som när 

eleverna fick förklara olika tal i bråkform. Jag kunde även konstatera att vissa gånger frångick 

eleverna ämnet eller svävade iväg och bjöd inte in sin kamrat i samtalet och därmed 

exkluderades kamraten medan andra elever var med inkluderande och frågade sina kamrater 

hur de kände och ville ha den fysiska klassrumsmiljön. 

Andra steget i analysarbetet var att ljudinspelningarna sorterades efter tre teman nämligen 

varierad undervisning, stödmaterial och varierad lärmiljö (bilaga 5) för att sedan arbeta vidare 
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med. Under det andra steget transkriberades intervjuerna för att få en klarare bild av vad 

eleverna sa i intervjuerna.  

Det sista steget var en fördjupad analys, målet med analysen var att svara på forskningsfrågan 

”På vilka sätt främjar den fysiska klassrumsmiljön eleverna i matematikundervisningen och 

hur inkluderas eleverna i valet av fysisk klassrumsmiljö?” De olika kategorierna studerades 

var för sig och sedan undersöktes om den fysiska klassrumsmiljön hade något med elevernas 

motivation att göra och hur eleverna blir påverkade av en stökig respektive lugn miljö i sitt 

arbete. 

Resultat och Analys 

Empirin har jag analyserat utifrån det sociokulturella perspektivet och frågeställningen som 

resultatet ska besvara är: ”På vilka sätt främjar den fysiska klassrumsmiljön eleverna i 

matematikundervisningen och hur inkluderas eleverna i valet av fysisk klassrumsmiljö?” En 

gemensam faktor som lyftes i varje intervju var stödmaterial och grupparbete. Då det var flera 

elever som lyfte att dessa aspekter hjälpte dem till bättre lärande, dessa aspekter är lika de 

som lyfts i litteraturen kring vad som främjar elevernas inlärning. Resultatet och analysen 

kommer att presenteras genom tre teman som tillsammans svarar på frågeställningen. De 

olika teman är varierad undervisning, stödmaterial och varierad läromiljö. Under varje tema 

kommer utdrag från min transkribering att presenteras och diskuteras. 

Varierade undervisningsmoment är viktiga för elevernas inlärning 

Eleverna i denna undersökning fick uttrycka hur de ville att matematikundervisningen skulle 

fortskrida samt hur de skulle arbeta i klassen, där de fick helt fria tyglar inom tal i bråkform i 

matematikämnet. De uttryckte under intervjuerna att de ville fortsätta arbeta utanför 

matematikbokens ramar.  

Intervjuaren: Om ni ska fortsätta arbeta med bråk med Lena. Nu när jag inte är här längre hur 

vill ni arbeta då? 

Anna: Som du har jobbat. 

Intervjuaren: Att använda dessa materialen och inte bara arbeta i matteboken? 

Billy: Aaa. 

Anna: Mm. 

Intervjuaren: Så lite stenciler och lite lekar? 

Billy: Lekar och stenciler. 
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Intervjuaren: Jättebra tycker ni att det känns lättare när ni får komma från matteboken? Och göra 

de praktiskt så ni rör på er samtidigt? 

Billy: Aaa. 

Anna: Aaa för då värmer man ju upp kroppen samtidigt. 

Intervjuaren: och att ni får diskutera med kompisar? 

Billy: Mhm. 

Anna: Så man slipper jobba själv de e tråkigt.  

 

Under denna intervju trycker eleverna på att de momenten som genomförts under perioden 

intervjuaren varit på plats är önskvärd. Intervjuaren har stort utrymme i denna intervju för att 

stötta eleverna som är osäkra. Detta gör intervjuaren genom att börja räkna upp olika moment 

som genomförts. I denna intervju är det två osäkra elever som har svårt att formulera sina 

tankar. Intervjuaren försöker stötta eleverna genom att ge olika förslag och där med få en 

klarare bild av hur eleverna vill ha sin matematik undervisning. Eleverna uttrycker och önskar 

att få arbeta mer i grupp för att de upplever det tråkigt att arbeta själv. Då Billy endast svarar 

enstavigt vid frågan om det är lättare att komma från matematikboken, finns det en möjlighet 

att hen egentligen vill arbeta i matematikboken men inte vågar säga sin åsikt framför 

klasskamraten. Samtidigt är Anna väldigt tydlig med vad hon anser ska förändras för att hon 

ska lära bättre. Det går tydligt att utläsa att Anna kan uttrycka vad hon anser behöver 

förbättras i klassrummet medan Billy däremot har svårare att uttrycka sina åsikter. Det kan 

vara att Anna försöker hjälpa Billy att få ord på sina tankar men det är inget som går att utläsa 

under denna intervjudel. Detta var inte ett medvetet val från min sida gällande val av elever 

men efter denna intervju såg jag det tydligt och fortsatte med att låta elever i olika 

utvecklingszoner arbeta tillsammans för att få den optimala utvecklingen. 

 

I intervjun nedan får eleverna samma fråga som tidigare elevgrupp. Eleverna får även här 

tänka fritt, om hur de skulle önska att undervisningen av tal i bråkform skulle bedrivas i deras 

klass. Här kan vi se att eleven Felix har svårt att formulera sig medan Malin har lättare att 

formulera sina tankar. Det kan vara att Malin försöker hjälpa Felix att formulera sig men det 

är inget vi kan utläsa. Eleverna uttrycker i detta avsnitt att de vill komma ifrån arbetet i 

matematikboken och vill göra aktiviteter i klassrummet där de får röra sig. 

 

Intervjuaren: Om ni får önska hur de ska vara på matten när inte jag är här när ni arbetar med 

bråk hur vill ni arbeta då? 

Felix: Jag vill typ ha en när man arbetar på da.. iPad! 
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Malin: Några spel typ på iPad  eller gör papper som nu vi gör. Lite annorlunda än dem andra. 

Göra lite spel ute eller inne och leka. 

Felix: Jag vill ha fler lekar. 

Intervjuaren: Tyckte ni att parallellprocesseringen va rolig. 

Malin: Jätterolig! 

 

Eleverna har starka åsikter som de tydligt får fram i sina svar. Eleverna ger konkreta exempel 

på vad de anser har fungerat bra och mindre bra. Eleverna har olika fokusområden då Felix 

vill arbeta digitalt medan elev Malin både vill arbeta analogt och använda iPad genom spel. 

En gemensam nämnare hos eleverna är att leka. Eleverna har tankar på att de vill leka fram 

den matematiska kunskapen genom exempelvis parallellprocessering som Malin uttrycker 

”Jätteroligt!”. Ingen av eleverna nämner matematikboken. Däremot nämnde eleverna i den 

första intervjun att de ansåg att det var skönt att komma från matematikboken. Eleverna 

uttrycker att de vill arbeta med annorlunda uppgifter än vad de är vana vid vilket kan vara att 

eleverna vill ha en viss utmaning. Parallellprocessering är en metod som oftast används vid 

programmering. Jag valde att använda det som en diskussionsövning där elever får möjlighet 

att diskutera, jämföra och göra beslut tillsammans, i detta fall vilket tal i bråkform som var 

störst. Eleverna uttryckte i intervjun att de ville göra något annat än matematikboken och de 

var tydliga med att de ville göra övningar så som parallellprocesseringen. Vilket kan bero på 

att de får en omväxling kring vem och vad de arbetar med. Genom denna metod så lär 

eleverna av varandra och hjälps åt. Genom parallellprocesseringen får eleverna möjlighet att 

göra om tillsammans om det inte blivit rätt och tillsammans diskutera vad som blev fel, vilket 

de lär sig av. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har eleverna under dessa intervjuer uttryckt att de skulle önska mer 

variation mellan matematikboken och praktiska övningar. Likaså önskar eleverna att få arbeta 

med stenciler av olika slag. Några av eleverna önskar digitala verktyg, vilket är en metod som 

eleverna inte använder till vardags då de får individualisering genom stenciler i nuläget , 

genom digitala verktyg får läraren möjlighet att individualisera ännu mer och slipper en del 

pappersarbete då det digitala verktyget många gånger kan rätta uppgiften eleven gjort. Vilket 

även är bättre för miljön då papper minskar. Samtidigt är det viktigt att tänka på att de digitala 
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verktygen inte är svaret på individualisering, utan det är hur materialet används. Om elever får 

arbeta på exempelvis iPad är det inget som säger att de måste arbeta med samma sak, utan de 

ska träna på det de behöver träna på. En metod i användningen av digitala verktyg är att låta 

eleverna arbeta i par och då gå efter elevernas ZPD för att få den optimala utvecklingen i 

klassrummet. Flertalet av eleverna som intervjuades uttryckte att lekar var något de ansåg att 

de lärde av medan ett fåtal var mer inne på olika gruppkonstellationer som de ansåg kunde 

hjälpa dem i deras lärande av den matematiska förmågan. 

 

En varierad fysisk klassrumsmiljö är viktigt för elevernas 

inlärning 

I kommande intervju fick eleverna en liknande fråga som de tidigare intervjuerna under 

tidigare underrubrik, eleverna i dessa intervjuer fick mer stöttning genom mer utförliga frågor. 

Detta då Dylan läser svenska som andra språk och behöver den extra stöttningen. Eleverna får 

som i intervjun ovan vara med och diskutera hur de vill ha sin matematikundervisning inom 

tal i bråkform. 

 

Intervjuaren: Om ni skulle få önska vad ni skulle göra i fortsättningen om ni skulle jobba med Lena när 

ni jobba med bråk hur vill ni jobba då? Vill ni fortsätta med laborativt eller vill ni fortsätta i 

matteboken? Vill ni ha så ni kan jobba tillsammans med kompisar? 

Dylan: Mhm 

Clara: Jag vill typ ha att vi jobbar med det. Typ såhär att man kan tycka att det är tråkigt att bara sitta i 

samma grupp hela tiden då känner man att jag kanske vill sitta med den jag vill. Ibland blir de såhär 

bråk och då kan man gå till fröken och säga att jag vill prova jobba med den och se om de funkar. Om 

vi tänker såhär att vi låtsar att Dylan i den blåa gruppen och jag i den röda gruppen då vill jag ju gå till 

honom för han e min kompis. Ibland kan det vara att man vill va med den. Jag vill ju att jag och Dylan 

är i samma grupp. Jag gillar den gruppen den är väldigt bra för vi jobbar tillsammans bra. Det är samma 

med de här det är lite svårt på ett sätt men det är samma med plus och minus. 

Intervjuaren: du tycker det är lättare när du får diskutera med kompisar? 

Clara: Mhm 

Intervjuaren: Tycker du också det Dylan eller hur tänker du? 

Dylan: Mhm. Om jag jobbar själv jag kan inte förstå. 

 

De eleverna som deltog i denna intervju är på olika nivå i sitt kritiska tänkande. Clara kan 

tydligt klargöra för vad som hon anser behöver förbättras och även varför det är gynnsamt för 

hennes matematiska förmåga. Dylan däremot har svårt att komma till tals, vilket kan bero på 
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språksvårigheter då Dylan läser svenska som andra språk. Clara bjuder in Dylan i sina tankar 

och använder honom som ett exempel. Vilket kan vara den klargöring som Dylan behöver för 

att kunna uttrycka sig. Eleverna är framförallt inne på att de vill arbeta med klasskamrater 

men kommer även in på hur de skulle kunna vara med och påverka genom att samverka mer 

mellan grupperna och läraren för att få en trivsam fysisk klassrumsmiljö för alla 

klasskamrater. Eleverna är villiga att prova nya gruppkonstellationer över en tid för att sedan 

ha ett utvärderande samtal med läraren om vad som fungerar eller fungerar mindre bra. Clara 

lyfter att hon skulle vilja ändra om grupperna i klassen, där hon flertalet gånger trycker på att 

hon skulle vilja arbeta med Dylan eller någon annan kompis. Detta är en detalj som skulle 

kunna lyfta elevernas inlärning genom att de får vara delaktiga med sina åsikter kring 

gruppindelning. Samtidigt har denna klass arbetat utefter denna gruppering under ett års tid 

och eleverna är vana vid grupperna, vilket skulle kunna skapa en orolighet i klassen. Då 

denna klass har haft en orolig tid och bland annat består av en del elever i svårigheter så är det 

möjligt att en förändring i gruppfördelningen skulle ge en motsatt effekt för vissa elever som 

har fått ett bra samarbete i den nuvarande gruppen. 

 

Under denna intervju uttrycker eleverna att de önskar att de fanns fler ställen att sitta på för att 

minska ljudnivån under lektionen.  

Glenn: Jag vill ha fler lekar 

Intervjuaren: tyckte ni att parallellprocesseringen va rolig 

Mimmi: Jätterolig! 

Intervjuaren: Tycker ni att det är en bra metod att få prata med kompisarna och diskutera fram 

ett svar? 

Mimmi: Mhm 

Glenn: Jag vill gärna kunna sitta i några andra rum och så att man kan jobba ensam eller med en 

eller två kompisar så att de blir lite mindre ljud. 

Glenn: Frågan är bara om min önskan kommer uppstå. 

Intervjuaren: Ja jag ska framföra detta till Lena så får vi hoppas. 

 

Under denna intervju uttrycker framför allt Glenn att han vill ha tillgång till fler lokaler att 

sitta i för att minska ljudnivån i klassrummet. Glenn uttrycker att han inte vill ha större 
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arbetsgrupper då han vill få en tyst miljö. Eleverna uttrycker båda att de anser att det blir en 

bättre inlärning genom att arbeta i mindre grupper eller själv genom att det blir ett lugnare 

klimat. Däremot verkar Glenn anse att han inte får sin röst hörd då han är frågvis om hans 

önskan någonsin kommer att slå in.  

Sammanfattning 

Under denna del menar eleverna att de vill ha en mer varierad lärandemiljö. Eleverna i den 

första intervjun betonar att de skulle vilja prova nya gruppkonstellationer och därmed få nya 

lärandemiljöer. Samtidigt uttrycker eleverna i intervju nummer två att de hellre har endast en 

eller två gruppmedlemmar då hen anser att det blir för högljutt när det är större grupper. Det 

alla eleverna i intervjuerna var överens om var att de skulle vilja arbeta i en mindre grupp för 

att sänka ljudet och få det stöd som behövs av kompisarna för en god inlärning. Eleverna i alla 

intervjuer uttrycker att det är roligt att arbeta med kompisar men att det lätt blir en massa ljud 

med så många i klassrummet. Clara i intervju ett ger en konkret förklaring hur hon skulle vilja 

arbeta medan eleverna Glenn och Mimmi inte kunde formulera konkret hur de vill att den 

fysiska klassrumsmiljön ska förbättras mer än att de vill arbeta i mindre grupper. 

Dylan i intervju ett har svårt att formulera hur han vill ändra gruppkonstellationerna men han 

framhäver att det är svårt att jobba själv för att han inte förstår vad han ska göra. Genom att 

ändra gruppkonstellationerna till att arbeta två och två eller mindre grupper, så som Dylan och 

Clara förklarar, så skulle läraren kunna utgå från vilken utvecklingszon eleverna befinner sig i 

(ZPD) och därefter få fram det optimala lärandet för elevernas utveckling. 

 

Mer stöttande material i klassrummet  
Under nedanstående intervjuer får eleverna möjlighet att uttrycka vilket laborativt material 

som har varit till bäst stöttning under den femveckorsperioden jag var på plats. Eleverna var 

inte vana vid ett arbetssätt med laborativa material. Då kom valet att endast introducera tre 

laborativa material för att det inte skulle ta fokus från elevernas uppgift, samt inte förvirra 

eleverna med för många nya saker på samma gång. Före denna intervju har eleverna arbetat 

mycket med alla de tre laborativa materialen som har varit uppsatta som stöttning i 

klassrummet för att alla eleverna skulle få möjlighet att använda materialet vid behov. 

Intervjuaren: Dessa delar som vi har använt både denna, pizzorna och även detta som jag har gjort det 

är laborativt material där man kan prova och jämföra och se vilket som är störst. 
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Hannes: Mhm 

Intervjuaren: Vilket av dessa tre materialen trivs ni mest att arbeta med? 

Hannes: Äh pizzorna. 

Intervjuaren: är det samma för dig Tiam? 

Tiam: Mhm 

Intervjuaren: Aaa varför tror ni pizzorna känns bäst? 

Hannes: Därför att... 

Tiam: För att man kan lägga dem såhär! 

Intervjuaren: Aaa men kan man inte göra det med dessa? 

Hannes: Jo men dem känns mer lättare för att man kan ju tänka om man har sett dem så har man ju typ 

exakt formen. Man har inte exakt formen på dem här. Och då vet man ju inte men alla är egentligen lika 

lätta. 

Tiam: Mhm 

Intervjuaren: Tycker ni att det har varit lättare att arbeta med bråk med pizzorna? 

Tiam: Aaa 

Hannes: Ja 

 

Under denna intervju märker jag att eleverna lätt kunde välja vilket laborativt material som 

passar dem bäst. En av eleverna var duktig på att förklara vad som gjorde att hen valde det 

materialet medan den andra inte motiverade sitt val. En tanke är att eleverna inte visar respekt 

för varandra och inte hjälper varandra in i samtalet och detta märktes genom att de flertalet 

gånger avbröt varandra. Eleverna kommer dock fram till att de tycker att det har blivit lättare 

att arbeta med hjälp av det laborativa materialet under matematiklektionerna. Eleverna har i 

detta fall valt ett favoritmaterial som de skulle vilja arbeta med, som de symboliserar med 

pizzor. En anledning till valet att formulera sig genom pizzor kan vara att det är vardagligt 

med pizzor i elevernas liv. En annan stor anledning kan vara att läraren vid genomgång har 

använt pizzor som en symbolik för att få med så många elever som möjligt i innebörden av tal 

i bråkform. 

Nedanstående intervju är det två samspelta elever som har starka åsikter och de är duktiga på 

att motivera sina svar.  

 

Intervjuaren: Vilket av dessa tycker ni är lättast att arbeta med? (Pekar på de framför oss) 

Neo: Pizzorna 

Ädla: Ja pizzorna 

Intervjuaren: Varför tycker ni pizzorna är lättast? 

Neo: För man ser att den är mer rund där och om man har typ en sån. 
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Intervjuaren: En tredjedel? 

Neo: Ja en tre delar. 

Ädla: Aaa och att de består av en såhär. 

Neo: Ja också har man typ en fjärdedel också sätter man de såhär. 

Intervjuaren: Mot varandra? 

Neo: Så visar detta att tredjedelen är större än fjärdedelen. 

Intervjuaren: Mhm men gör det inte det med rektanglarna? 

Neo: Ja men…  

Ädla: Men dessa kan man ju fastna på. Alltså att de sitter fast. 

Intervjuaren: Lättare när det är magnetiskt tänker du? 

Ädla: Aaa. 

Neo: Mm 

Intervjuaren: Men det är ju dessa med? (tar upp rektanglarna) 

Ädla: e dem? 

Intervjuaren: Ja 

Neo: Ja men bara här på baksidan. 

Ädla: Men man kan sätta detta på framsidan 

Neo: Vi tycker pizzan e bäst. 

Ädla: det är mycket lättare. 

Intervjuaren: Tycker ni att de har blivit lättare att förstå bråk? 

Ädla: Ja 

Neo: Ja när vi satte igång förstod jag verkligen inget av de men när vi jobbade tyckte jag att de va jätte 

roligt.  

Ädla: Ja jag trodde ju att man skulle skriva slut talet. 

 

Eleverna i ovanstående intervju har tydliga åsikter och kan motivera sina svar. De släpper in 

varandra och hjälper varandra om den ena fastnar i hur hen ska formulera sig. Eleverna 

motiverar tydligt med både ord och gester, genom att visa intervjuaren varför de anser att 

pizzorna är bäst att arbeta med. Intervjuaren försöker provocera fram fler tankar hos eleverna 

genom att ifrågasätta varför de inte gillar ett av de andra materialen genom att visa att 

rektanglarna också är magnetiska, då kunde eleverna omformulera sig i sina val. Eleverna 

uttrycker båda att de anser att det har varit lättare att förstå med hjälp av det laborativa 

materialet.   

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan jag se att nästan alla eleverna som intervjuats uttrycker att 

”pizzorna” är favoriter. De har alla uttryckt att de anser att pizzorna är lättast att hantera. I 

första intervjun pratar eleverna om att den runda formen är till fördel men det som eleverna 
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tar upp i båda intervjuerna är magnetismen i cirklarna. Under båda intervjuerna uttrycker 

eleverna att det är lättare för att cirklarna fastnar i varandra.  Det jag som intervjuare kan se i 

intervjuerna är att konkret material som de kan relatera till, något vardagligt, är till fördel, 

samt att magneter är lättare och roligare att arbeta med enligt eleverna. 

Utifrån  forskningsfråga: ”På vilka sätt främjar den fysiska klassrumsmiljön eleverna i 

matematikundervisningen och hur inkluderas eleverna i valet av fysisk klassrumsmiljö?” Kan 

jag med hjälp av framtagna resultat se att eleverna till stor del vill ha en varierad fysisk 

klassrumsmiljö där de har möjlighet att avlägsna sig från klassen vid behov av tystnad eller 

om de ska arbeta i mindre grupp. Likaså vill eleverna ha en mer varierad inlärning då dessa 

elever uttrycker att de vill komma ifrån att endast arbeta i matematikboken. Eleverna ger 

konkreta svar på vad de önskar att arbeta med samt att de önskar att arbeta i mindre grupper. 

Eleverna uttrycker även att de anser att det laborativa materialet har varit till stor hjälp då de 

har haft möjlighet att jämföra och diskutera sina svar med stöttning av materialet.  

Den fysiska klassrumsmiljön behöver vara en stöttande miljö, där det finns tillgång till 

laborativt material, och annat stöttande material så som benämningar på matematiska 

begrepp. Likaså behöver eleverna få möjlighet att arbeta i en tyst miljö för att förstå sin 

uppgift. Eleverna uttrycker själva att de gärna vill ha lugn och ro vilket jag anser är en faktor 

som skulle främja eleverna i deras inlärning, framför allt inom matematiken men även inom 

andra ämnen. Alternativ istället för matematikboken lyfter eleverna själva är Ipad men efter 

diskussioner så betonar eleverna även praktiska övningar i form av lekar, 

parallellprocessering och spel som de anser skulle främja en utveckling inom ämnet. Genom 

närliggande klassrum, grupprum eller liknande, ska eleverna ha en möjlighet att med eget 

ansvar arbeta i grupper där de får möjlighet att diskutera med varandra utan att störa någon 

som arbetar på egen hand. 

Diskussion 

Under kommande kapitel kommer den metod som använts under studien att diskuteras utifrån 

syftet, studiens generaliserbarhet samt trovärdighet och tillförlitlighet. Likaså kommer en 

kritisk reflektion kring studiens metodansats, insamlingsmetod och analysverktyg att finnas. 

Nedan kommer även resultatet diskuteras i förhållande till litteratur och forskning. Allt detta 

kommer att ske med utgångspunkt från studiens syfte, som var att under 

matematiklektionerna få en inblick av hur den fysiska klassrumsmiljön påverkar eleverna. 
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Metoddiskussion 

Empirin till studien samlades in under en femveckorsperiod då även aktionsforskning 

genomfördes. En viktig och avgörande del i insamlingen av empiri är att jag haft 

verksamhetsförlagd utbildning på den aktuella skolan vilket skulle kunnat spegla sig i 

kommande analys. Därför valde jag att inte samla empiri i den klass  jag huvudsakligen var i, 

vilket medförde en viss distans. Eleverna i studien har fått information om 

aktionsforskningens syfte. Sedan används samma empiri till detta arbete utifrån ett annat 

perspektiv då jag märkte hur stor påverkan den fysiska klassrumsmiljön har för elevernas 

inlärning. Eleverna fick i studien möjlighet att arbeta på olika sätt så som att diskutera, gå 

ifrån matematikboken och att få stöttning av laborativt material. Enligt Patel och Davidsson 

(2011:105) skapas en viss generaliserbarhet utifrån en kvalitativ forskning så genom att 

studien endast är genomförd i en klass och därmed blir studien begränsad till endast 20 elever. 

För att skapa en större generaliserbarhet på studien så skulle den behöva kompletteras med 

mer empiri insamlat från fler skolor, eller kompletteras med fler studier som haft liknande 

syfte och metod. 

Studiens empiri samlades in vid ett tillfälle då en annan undersökning genomfördes, vilket har 

påverkat arbetet med undersökningen. En omvänd process då empirin samlas in i anknytning 

till undersökningen hade säkerligen inneburit en annan förförståelse än den som jag nu tog 

med mig in i undersökningen. Då empirin samlades in till aktionsforskningen hade det syftet 

att utveckla elevernas förmåga att förstå tal i bråkform. Nu fick jag istället undersöka vilken 

potential min insamlade empiri hade och utifrån det skapa ett nytt syfte och frågeställning. 

Såsom Fejes och Thornberg (2015:24) hävdar skulle jag istället börjat med att rama in 

studiens syfte och frågeställning innan empirin samlades in. Då skulle empirin ha kunnat 

anpassas och det skulle ha varit enklare att besvara studiens frågeställning vilket skulle ha 

medfört ett tydligare svar. Jag valde att utgå från samma empiri då det fanns för att jag ansåg 

att empirin hade potential till nytt syfte och frågeställning. Jag granskade den redan insamlade 

empirin för att hitta ett annat perspektiv gällande att se vad som påverkar eleverna och med 

detta kom det nya syftet och frågeställningen fram. 

Empirin samlades in genom ljudinspelningar, vilka genomfördes med en stationär läroplatta 

som låg på bordet vid intervjun. Problematiken som kan uppkomma vid användandet av en 

stationär inspelningsplats är att den endast spelar in på den specifika platsen något som kan 

medföra att viktig information försvinner från sammanhanget. Björndal (2013) menar att 

inspelningsutrustningens närvaro kan distrahera eleverna. Då jag var tydlig och förklarade 
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syftet och påpekade att det endast skulle spela in ljud så försvann detta fenomen till en del. 

Det fanns några grupper som var väldigt intresserade av läroplattan. Mitt i intervjun 

ifrågasatte de exempelvis om den slutat spela in ljud då den slocknat och då valde jag istället 

att ha med de laborativa materialen för att rikta fokus till matematiken istället.  

I alla intervjuer var eleverna medvetna om att de blev inspelade, vilket kan medföra att 

eleverna har svårt att öppna upp för en diskussion vilket kan ha varit en faktor i studiens 

resultat. Då alla intervjuer spelades in kan det bidra till att vissa av eleverna upplevde 

situationen som övervakande. Björndal (2013) menar att genom inspelat material så kan den 

som utför forskningen på ett smidigt sätt pausa och gå tillbaka i sina klipp. Denna metod har 

varit till en stor fördel i detta arbete. Genom att ha möjlighet att pausa och spela upp på nytt 

fungerade transkriberingen lättare. Då jag valde att intervjua eleverna kom jag även från 

situationen kring att bara spela in en begränsad del av ett samtal utan istället genomfördes ett 

begränsat samtal som spelades in. Jag kan endast tolka det jag hör under klippen, då jag inte 

kan sätta mig in i elevernas tankar. Genom att endast använda mig av ljud så är det lättare att 

uppfatta vad eleverna säger och inte vad de gör. Risken vid detta analysarbete på empirin är 

att jag har en subjektiv uppfattning då jag under denna VFU-period fick en viss relation till 

eleverna vilket kan färga min uppfattning av situationen. Jag har dessutom utfört studien själv 

vilket innebär endast en synvinkel och tolkning, nämligen min, av studiens empiri. 

Trovärdigheten på denna studie stärks av den transparens som beskrivits under studiens 

genomförande, metodologiska ansatsen samt uppdelningen av tema under resultatet. Om 

studien skulle återskapas av en annan människa skulle resultatet med största sannolikhet inte 

bli det samma som jag kommit fram till, men liknande resultat genom studiens beskrivning 

som gjordes under tillvägagångssätt och genomförande. Det finns flera faktorer som kan 

påverka trovärdigheten på studien. Jag blev placerad på en VFU-skola jag tidigare varit på 

men kollegiet var nya och den klass jag var placerad i var inte känd för mig. Det är en faktor 

som kan påverka resultatet då en relation mellan mig och kollegor samt mellan mig och elever 

endast byggts upp under denna VFU-period. Samtidigt kan det vara till sin fördel då det blir 

en mer objektiv bedömning. Forskningen bedrevs i endast en klass på 24 elever varav 20 fick 

och ville vara med, som jag nämnt tidigare. Klassen har haft en turbulent tid med mycket 

konflikter på rasterna som följer med in på lektionerna vilket gör att alla elever blir drabbade 

genom att läraren behöver prata med en eller flera elever, vilket bidrar till minskad 

lektionstid. 
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Då denna studie går ut på att se den fysiska klassrumsmiljöns påverkan av eleverna under 

matematiklektionerna skulle det varit till sin fördel att arbeta i flera klasser för att få med fler 

elevers tankar. Samtidigt har eleverna som varit med i studien fått prova att arbeta i olika 

miljöer och fått möjlighet att säga sina åsikter. Det är dock inte säkert att fler klasser skulle 

påverkat resultatets generaliserbarhet men det skulle trots allt givit en mer fyllig studie. 

Resultatdiskussion 

Under denna del kommer studiens resultat att diskuteras utifrån begreppen inkludering, 

differentiering och delaktighet samt med ett inslag från det sociokulturella perspektivet och 

hur relevanta dessa är för matematikundervisningen. En diskussion kommer att föras kring de 

olika sätt som den fysiska klassrumsmiljön påverkar eleverna i matematikundervisningen och 

vilka förutsättningar som finns för en lyckad fysisk klassrumsmiljö utifrån ett elevperspektiv 

med en viss inblick i lärarperspektivet. 

Likt sammanfattningen efter resultatdelens förtydligande så kan resultatet utifrån min 

forskningsfråga se att eleverna till stor del vill ha en varierad fysisk klassrumsmiljö, varierad 

undervisning och en stöttande miljö. I undersökningen som Skolverket (2003) genomförde så 

såg de att eleverna hade en stor variation i lusten att lära. Eleverna ville lära tillsammans med 

en kamrat för att tillsammans arbeta fram en utvecklad kunskap inom ämnet. Eleverna i denna 

studie uttryckte även vid flertalet tillfällen att de ville arbeta med en kamrat för att lära olika 

delar. Eleverna lyfte att de upplever matematiken som lättare när de får diskutera och stötta 

varandra. Vygotskij (1999b:331) lyfter även detta utifrån sitt perspektiv med ZPD, att 

eleverna lär lättast av varandra. Vygotskij skriver även att det genom undervisningen bör ske 

en utveckling som främjar elevernas fortsatta inlärning (Vygotskij, 1999a:271, 1999b:332-

333). Detta berör även Jakobsson (2012:159) då hen skriver att den närmaste utvecklingszon, 

är ett uttryck som berör det mänskliga samspelet i det sociokulturella perspektivet.  Alltså att 

eleverna lär sig bäst genom ett stöd från varandra. Jakobsson (2012:159-160)  menar även att 

ZPD inte endast hjälper eleven som har svårt i sammanhanget utan att det hjälper alla elever 

och blir gynnsamt då eleverna får lära sig att formulera sina tankar i olika perspektiv och 

förmedla kunskapen vidare. Lika som Säljö (2013) uttrycker när han skriver om att eleverna 

behöver stöttning och genom stöttning av varandra så utvecklas elevernas kunskap och 

eleverna blir säkra i sitt lärande. 

Resultatet visar även att eleverna inte bara vill kunna arbeta tillsammans utan de uttrycker 

även att de vill kunna arbeta i tystnad. Sjöberg Wallby (1993:20) uttrycker hur viktigt det är 
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att läraren är lyhörd och lyssnar på sina elever och även hur viktigt det är att eleverna känner 

en vilja till att lära sig.  Det är även en del som Silver och Smith (2002:50) nämner, nämligen 

att eleverna behöver visa respekt till både varandra och läraren liksom läraren behöver visa 

respekt. De lyfter att det är viktigt att eleverna känner sig trygga och att det ska kunna vara 

öppna dörrar för att eleverna ska kunna välja bästa möjliga fysiska klassrumsmiljö som i 

studiens fall matematikundervisning. Detta är även en del som Sjöberg Wallby (1993:20) 

uttrycker i att eleverna behöver visa varandra respekt och lyssna på varandra för att underlätta 

under den undervisning som bedrivs. Denna del uttrycker eleverna i empirins 

matematiklektioner är viktig då de vill arbeta tillsammans och även uttrycker att de önskar 

fler rum för att sitta och arbeta i då de inte vill störa varandra när de diskuterar fram sitt svar. 

Eleverna beskriver under intervjuerna hur de önskar att deras matematikundervisning ska 

fortsätta i framtiden. Eleverna uttrycker på olika sätt att de vill komma ifrån matematikboken, 

till exempel genom att arbeta med en läroplatta eller att göra aktiviteter där de kan träna på att 

diskutera med varandra för att kunna utveckla sina kunskaper i matematikämnet. Thorén 

(2009:58) uttrycker hur viktigt det är att ha en varierad undervisning för att öka elevernas 

intresse för undervisningen och där med öka elevernas resultat.  

Angående den fysiska klassrumsmiljön och dess påverkan på eleverna så skriver Schürer 

(2006:22) om hur viktigt det är att eleverna har en trygg miljö där de har möjlighet att komma 

ifrån de högljudda och stressande miljöerna som kan uppstå. Detta är även en del som 

Regeringen har valt att arbeta extra med under en tid, där de har tagit fram ett beslut om 

elevernas ansvar i klassrummet. Det är både Regeringen och Schürer (2006) trycker på är att 

eleverna behöver arbetsro för en god inlärning inom alla ämnen. Inte minst matematikämnet 

där eleverna bör ha möjlighet att få stöttning av både lärare och kamrater. Genom en högljudd 

och otrygg miljö under matematikundervisningen och även under andra ämne, minskar 

elevernas möjligheter att utvecklas inom det specifika ämnet. Både Regeringen och Schürer 

(2006) menar att med respekt mellan elever och elever samt elever och lärare så skapas en 

trygghet där ljudvolymen i klassrummet har möjlighet att minska för alla elevernas trivsel. 

Lika så uttrycker Deieso och Fraser (2018) att eleverna behöver den lugna och stöttande 

miljön för att få rätt förutsättningar till att lära matematik. Där de trycker på hur viktigt det är 

med en god lärmiljö för att inte eleverna ska känna en ängslan inför matematiklektionerna. 

Även Turner (2017) uttrycker att eleverna lär bäst av varandra där de får möjlighet att 

diskutera och laborera fram lösningarna under matematiklektionerna. Eleverna i intervjuerna 
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har uttryckt att de vill sitta i lugn och ro för att de ska kunna jobba på vilket är det som 

Schürer (2006) också betonar är viktigt. Däremot ser Schürer (2006:22) från lärarnas 

synvinkel hur lärarna upplever stress i sin arbetsmiljö. Där menar hen att lärarnas stress 

påverkar elevernas undervisning vilket försämrar ämnesdidaktiken i undervisningen. Det kan 

vara att elevernas tankar om hur högljutt det är och att de vill arbeta mer kollegialt är ett steg 

för att minska elevernas stress genom samarbete och diskussion.  
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Avslutande reflektioner och slutsats 

Syftet med denna studie var att under matematiklektionerna få en inblick i hur den fysiska 

klassrumsmiljön påverkar eleverna. Slutsatsen är att eleverna påverkas av både ljud och 

möblering i val av fysisk klassrumsmiljö. Eleverna önskar att få arbeta i mindre grupper för 

att minska ljudstyrkan och för att få möjlighet till ett kooperativt lärande. 

Frågeställningen under detta arbete var att få fram vilka sätt som främjar elevernas fysiska 

klassrumsmiljö under matematikundervisningen och se om eleverna på något sätt inkluderas i 

valet av fysisk klassrumsmiljö. Under intervjuerna fick vi fram att eleverna önskar en varierad 

klassrumsmiljö, varierad undervisning och mer stöttning. Det går att avläsa att eleverna till 

viss del i denna klass får vara med och påverka sin fysiska klassrumsmiljö genom att de får 

möjlighet att byta miljö, vilket verkar fungera för dessa elever. Genom denna VFU-period har 

läraren fått vissa tips på undervisning vilket kan främja elevernas inlärning. Läraren har nu 

fått möjlighet att se undervisningen i klassen ur ett nytt perspektiv vilket möjliggör nya tankar 

hos läraren. Under VFU-perioden fick eleverna mycket stöttning, och under de lektionerna 

som jag själv inte hade valde läraren att ha kvar det stöttande materialet, samt undersöka vad 

mer som finns i skåpen för att hjälpa eleverna. 

Genom den här studien kan lärare få kunskap i vilka faktorer som påverkar eleverna samt vad 

läraren kan göra annorlunda för att minska osäkerheten i elevernas inlärning. När eleverna får 

möjlighet att diskutera sina problemlösningar och samarbeta så ökar deras lärande. 

Individualisering i den fysiska klassrumsmiljön är bra då alla elever främjas av olika saker då 

vissa behöver sitta själva eller med fåtalet kamrater i lugna miljöer. När eleverna får möjlighet 

att interagera med varandra lyfts deras kunskaper då de lär av varandra. 

För vidare kunskap inom vad den fysiska klassrumsmiljön har för påverkan på elevers lärande 

i matematik så hade det varit intressant att undersöka ur både ett lärarperspektiv och ett 

elevperspektiv för att främja alla berörda i klassrummet. Det hade också varit intressant att 

undersöka fler elevgrupper där de fått möjlighet att prova på olika klassrumsmiljöer och sedan 

låta eleverna diskutera vilken miljö de ansåg var mest främjande för deras inlärning. Genom 

exempelvis frågan ”Vilken typ av fysisk klassrumsmiljö är mest gynnsam för inlärningen ur 

ett lärarperspektiv och från ett elevperspektiv?” 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 

 

1. Vad tänker du på när du hör tal i bråkform? 

2. Vet du vad laborativt material är? 

3. Vilket laborativt material tycker du har varit bäst att arbeta med när du 

arbetade med bråk? 

4. Tycker du att du har blivit bättre på att arbeta med bråk? 

5. På vilket sätt? 

6. Vilken av siffrorna är nämnaren och vilken är täljaren? (ha med ett bråk tal) 

7. Vad står siffrorna för i bråket? 

8. Hur skulle du vilja arbeta vidare med matematiken?  

9. Vill du använda laborativt material? 
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Bilaga 2 - Etikblankett 

 

 



Jasmin Sturesson  

Högskolan i Halmstad 

 

39 

Bilaga 3 – Eget laborativt material 

 

 

 

Bilaga 4 – Matematik cirklar 
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Bilaga 5 – Kategorisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klipp Varierad undervisning Stödmaterial Varierad lärmiljö 

1  X 3:30-3:45 X 3:45-5:58 

2 X 2:59-3:10 X 2:40-2:50 X 2:35- 2:55 

3 X 3:30-4:50  X 4:10-4:25 

4 X 6:05-6:25 X 5:20- 6.30 

X 6:50-7:05 

X 5:50-6:10 

X 6:10-6:24 

5 X 5:10-5:45 X 5:50-5:55 X 5:10-5:55 

6 X 3:20-3:35 

 

X 3:05-3:15 

X 4:20-4:40 

X 3:55-4:00 

7 X 3:25- 4:13 X 3:40-4:10 X 4:20-4:25 

8 X 2:43-3:07  X 3:10-3:25 

9 X 3:35- 4:40  X 4:00-4:10 
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