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Abstrakt:
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur eleverna och läraren använder sig av det material
som sitter uppe på väggarna i deras klassrum. Undersökningens syfte preciserades till tre
frågeställningar varav den första synliggör lärarens val av det uppsatta materialet i klassrummet.
Den andra frågeställningen behandlar vad eleverna beskriver att de ser för material på väggarna.
Den sista frågeställningen berör hur eleverna och läraren beskriver att de använder sig av det
uppsatta materialet på väggarna. För att undersöka detta genomfördes kvalitativa intervjuer med
en lärare och fem utav lärarens elever. Resultatet visade att eleverna kom ihåg en del av det
material som var uppsatt på väggarna i klassrummet och vid vissa tillfällen i undervisningen
använder sig de flesta av eleverna det. Läraren försökte sätta upp material som är aktuellt för
tillfället och sådant som eleverna kan vara i behov av att se och ta hjälp ifrån. Resultatet visade
även att den fysiska miljön påverkar elevernas inlärning och att det är viktigt som lärare att noga
tänka igenom utformningen av sitt klassrum.
Nyckelord: Fysiska miljöns påverkan, konkretisera den abstrakta matematiken, material på
väggarna.
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1 Inledning
Genom utbildningen har många intressanta diskussioner skett. En av dem berörde vilket material
som sitter på väggarna i klassrummet. Tankarna i diskussionen handlade om att klassrummet
oftare inreds ur ett språkligt perspektiv än ett matematiskt. Även vilka för- och nackdelar det
uppsatta materialet kan ha för eleverna diskuterades. Samtalet väckte min nyfikenhet för ämnet
och fick mig att vilja genomföra denna undersökning. Det fanns ett intresse av att jämföra
eleverna och lärarens upplevelse av klassrummets utformning, om det skiljer sig åt eller om den
uppfattas liknande. Därför har både elever och lärare intervjuats till denna undersökning.
Omkring 70 % av eleverna påverkas starkt av den fysiska miljön framhåller Gudmundsson (1997).
Däremot har ingen av de kurser vi läst under utbildningens gång nämnt någonting om den fysiska
miljöns påverkan på eleverna eller vad läraren ska tänka på när ett klassrum inreds. Efter att ha
läst litteratur till undersökningen önskade jag att vi hade fått det i exempelvis någon av kurserna
i specialpedagogik. Den fysiska miljön påverkar eleverna men det är svårt att generalisera då vi
alla lär och upplever saker på olika sätt. Det är upp till läraren att skapa ett klassrum som utvecklar,
stimulerar och inspirerar eleverna till lärande då varken Skolverket (2016) eller Skollagen
(2010:800) omnämner någonting om hur den fysiska klassrumsmiljön ska utformas.

1.1

Begreppsförklaring

Materialet på väggarna i klassrummet : Begreppet innebär de pedagogiska material såsom tavlor,
bilder, affischer eller planscher som är uppsatta på väggarna i klassrummet.
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2 Syfte
Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om de material som finns på väggarna i ett
klassrum med ett särskilt fokus på det matematiska innehållet samt vad som ligger bakom valen
av material.

2.1

Frågeställning

Syftet preciseras till tre frågeställningar:
- Vad ligger bakom lärarens val av materialet som finns på väggarna i klassrummet?
- Vad beskriver eleverna att de ser för material på väggarna i klassrummet?
- Hur beskriver eleverna att de använder sig av materialet på väggarna i klassrummet?
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3 Bakgrund
Detta avsnitt ger först en inblick i den teoretiska utgångspunkten för undersökningen. Fortsatt
beskrivs den fysiska miljöns påverkan på eleverna, för att sedan belysa hjärnan och synens
funktion vid inlärning detta för att bland annat den visuella uppfattningen av ett rum är en del
av syftet för undersökningen. Vidare beskrivs den abstrakta matematiken och hur den kan
konkretiseras för att till sist redogöra förankringarna i styrdokumenten.

3.1

Teoretisk utgångspunkt

Denna undersökning grundar sig i den sociokulturella teorin. Säljö (2012) beskriver att en central
punkt i den sociokulturella teorin är begreppet mediering. ”Med mediering avses att människor
använder redskap eller verktyg när vi förstår vår omvärld och agerar i den.” (Säljö, 2012, s.187).
Vidare framhåller han att det finns språkliga och materiella redskap som människor använder oss
av. En spade som används för att gräva med är ett exempel på ett materialiskt redskap. Språkliga
redskap såsom bokstäver, siffror och begrepp använder människan för att tänka och kommunicera
(Säljö, 2012). Enligt Säljö (2015) kan vi människor beskriva, tolka och analysera världen på olika
sätt genom språket. Interaktionen mellan människor, både språkliga och icke-språkliga, blir
således en viktig aspekt av medieringen beskriver han.

3.2

Den fysiska miljön

Under mitten av 1900-talet utvecklades miljöpsykologin, från början kallad arkitekturpsykologi.
Den fick redan tidigt i utvecklingen en stark ställning i Sverige (Küller, 2005b). Miljöpsykologin
uppstod främst i skärningspunkten mellan arkitektur- och psykologiforskningen. Från början
ägnades miljöpsykologiforskningen åt att studera hur människorna upplever och påverkas av sin
omgivning. På senare år har även forskning om hur människan själv påverkar miljön börjat
studerats. En viktig men ofta förbisedd roll för upplevelsen eller ett beteende är omgivningen
som utgör den faktiska ramen. För att öka förståelsen om sambandet mellan människan och
miljön delar Küller in miljöpsykologin i tre klasser av metoder. Den objektiva beskrivningen av
miljön är en av klasserna, den andra är presentationen av miljön för försökspersonerna och den
tredje innefattar registreringen av försökspersonernas upplevelse, intentioner och beteende. Även
Björklid (2005) framhåller att miljöpsykologin utvecklades framförallt under 1960- och 1970talet. Hon skriver att den växte fram från den vanliga psykologiforskningen då den inte ansågs
uppmärksamma den fysiska miljöns påverkan på människan. Innan miljöpsykologin utvecklades
ansågs inte miljön påverka de psykologiska problem som fanns och ingick därmed inte i den
forskning som pågick då. Vidare rapporterar Björklid att den tvärvetenskapliga miljöpsykologin
har visat att den fysiska miljön påverkar människors välbefinnande samt att människan även
påverkar den fysiska miljön.
Enligt Gudmundsson (1997) påverkas omkring 70% av alla som studerar av de miljömässiga
faktorerna i skolan. Saker som kan påverka elevernas inlärning är bland annat färger, ljud och
dofter. Elevernas inlärningsprocess kan försvåras med ett bristfälligt utformat rum medan ett väl
genomtänkt klassrum kan få eleverna att uppnå oanade resultat. Den fysiska miljön bör vara
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harmonisk, intresseväckande, personligt anpassad och meningsfull för alla elever och
Gudmundsson skriver att detta är lätt att göra någonting åt. Alla människor lär sig på olika sätt
och i en klass finns det många olika inlärningsstilar hos eleverna, därför bör klassrummet vara
flexibelt för att passa så många som möjligt (Gudmundsson, 1997). Det är även viktigt att anpassa
klassrummet efter den aktivitet som pågår där. För de elever som behöver lugn och ro vid arbete
är det bra att det finns mindre rum som de kan gå till för att finna arbetsro. Enligt Gudmundsson
får en del elever bättre inlärning när de lyssnar på musik. Han skriver att musik skapar en lätt
avspänd koncentration och har positivt inflytande på känslor, samarbete och minnet. Musiken
lättar även på de sociala spänningarna som kan finnas i klassrummet. För de elever som inte vill
lyssna på musik när de arbetar är hörselkåpor ett hjälpmedel för dem. Det är inte salen som gör
människan däremot kan sinnesstämningen i rummet ha både positiv och negativ påverkan
(Gudmundsson, 1997). Även Wallin (2000) menar att den fysiska miljön påverkar eleverna i
deras lärande, utveckling och identitetsskapande. Enligt honom ska miljön vara funktionell
samtidigt som den är estetiskt tilltalande och uppmuntrande. Skolans lokaler utgör faktiska ramar
för den fysiska miljön men dessa bör vara flexibla för att undvika halvhjärtade lösningar på olika
problem som kan uppkomma till exempel gällande möblering vid elevtillströmning. Vidare
skriver Wallin att lokalerna i skolan bör vara av varierande storlekar för att kunna utnyttjas vid
olika tillfällen och aktiviteter.
Lärandet sker i samspel med omgivningen men människor upplever den olika (Björklid, 2005).
Lärandemiljön ska i så hög grad som möjligt stimulera eleverna till en positiv utveckling utan
omständigheter som kan skapa fysisk eller psykisk skada eller sjukdom. Den fysiska miljön sänder
budskap till eleverna om de är välkomna eller inte och för yngre elever bör den fysisk miljö tillåta
sinnligt och kroppsligt utforskande för att skapa arbetsglädje och kreativitet. För att skapa det bör
miljön upplevas som rofylld, vänlig, stimulerande och motiverande framhåller Björklid.
Människor spenderar mycket tid inomhus och Küller (2005a) rapporterar därför att belysningen
och färgsättningen blir då viktig. Han beskriver att om den visuella omgivningen uppfattas vacker
och intressant av en människa kan känslan av rummet bli positiv för personen i fråga. Om rummet
däremot uppfattas ointressant och trist kan personen få en nedstämd känsla. Men det är svårt att
dra några generella slutsatser då vi är olika som människor. Küller kommer dock fram till att taket
bör vara ljusare än väggen som i sin tur bör vara ljusare än golvet. Ljuset kommer vanligtvis
uppifrån i naturen och vårt visuella system är anpassat efter det, därför bör vi även skapa den
miljön inomhus. Däremot bör starka färger, mönster och kontraster samt för mörka golv
undvikas (Küller, 2005a). Johansson, Skillström – Carlsson och Ring (2007) skriver att eleverna
ofta tittar sig runt i klassrummet för att ta in miljön runtomkring sig. Även de kommer fram till
att vi använder olika sinnen vid inlärning och därför kräver klassrummet en varierad möblering
och material på väggarna som inspirerar till lärande och utveckling för eleverna.
Tebano Ahlqvist (2012) menar att det bör ställas höga krav på skolans fysiska utformning. Den
fysiska skolmiljön bör inspirera till lärande för att skapa en harmonisk utveckling av elevernas
personlighet och självkänsla. Under sin skolgång ska eleverna utveckla sina kunskaper så att de
bland annat tar ansvar för sitt eget arbete, använder ett kritiskt förhållningssätt och blir socialt
kompetenta. Tebano Ahlqvist framhåller att skolans lokaler bör utformas från en förståelse mellan
den fysiska miljön och elevernas beteenden där varierade arbetsformer genomsyrar
undervisningen och framgår i den fysiska miljön. Utformningen av skolmiljön kan inte likna en
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ungdomsgård och tillgodose alla elevers önskemål men det är viktigt att skapa en miljö där
eleverna trivs och hittar harmoni. Konst på väggarna, både professionell och elevalster, inspirerar
eleverna till skapande men det upphängda materialet bör vara sparsamt för att inte framkalla ett
rörigt intryck (Tebano Ahlqvist, 2012).
I en studie gjord av Barret L, Barret P, Davies och Zhang (2015) visade resultatet att den fysiska
skolmiljön påverkar elevernas läs–, skriv– och matematikutveckling, dock var inte utformningen
av klassrummet den enskilt viktigaste faktorn. Studien genomfördes i England på 27 olika skolor,
i 153 klassrum och 3766 elever i åldrarna 5 till 11 deltog. Resultatet visade att en rad olika
faktorer som bland annat ljus, färg, temperatur och luftkvalitén påverkar elevernas inlärning.
Enligt forskarna kan läraren med små medel av material och kostnader ändra på vissa av faktorerna
för att skapa en miljö som har en positiv påverkan på elevernas inlärning. De menar att väggarna
ska ha en ljus färg och vara 20 – 50% fria från material för att inte skapa ett rörigt intryck för
eleverna. Barret L et al. (2015) framhåller att fönsterna ska vara fria från material så att det
naturliga ljust utifrån kan lysa in i klassrummet. I en annan studie (Carnegie Mellon University,
u.å.) framkom det att med för mycket saker på väggarna blir eleverna lätt distraherade och det
försämrar inlärningen hos eleverna. I studien deltog 24 förskoleelever under sex lektionstillfällen
i två olika klassrum. Det ena klassrummet hade mycket dekorativa inslag medan det andra var
mer sparsamt dekorerat. Resultatet visade att eleverna blev distraherade i båda klassrummen men
tappade fokus lättare i det klassrummet som hade mycket dekorativa inslag. Eleverna visade även
bättre resultat från det klassrummet som var mer sparsamt dekorerat än från det klassrummet med
mycket dekorativa inslag.

3.3

Hjärnan och synen vid inlärning

Vid inlärning involveras hela kroppen och Jensen (1997) framhåller att våra känslor och attityder
påverkar hur mycket vi lär oss. Han skriver att inlärningen sker både medvetet och omedvetet
hos oss människor. När eleverna befinner sig i ett negativt tillstånd sker en mycket liten inlärning
hos dem och därför behöver läraren locka fram ett positivt tillstånd hos eleverna för att det ska
ske en inlärning. Läraren bör locka till sig elevernas uppmärksamhet genom känslor, nyfikenhet,
nyheter och relevans för att skapa kvalitet i undervisningen. För att befästa kunskaperna behöver
eleverna få tid att ta till sig kunskapen genom eftertanke, bygga upp ett minne, se dess praktiska
användning och skapa en mening för lärandet. Eleverna behöver därför uppmärksamma sig själv
och inte bara på läraren. Matematiken finns runt omkring oss och för att göra den hjärnbaserad
behöver den knyta an till elevernas livsvärld. Vår hjärna arbetar med en mängd olika saker
samtidigt. Koncentrationsförmågan är uppbyggd att klara av en viss mängd av stimuli men vid
för mycket sorterar den bort det som inte är avgörande för vår överlevnad (Jensen, 1997).
Gudmundsson (1997) framhåller att hjärna behöver omväxling, utmaningar och nyheter för att
utvecklas. Ygge (2011) menar att människans viktigast sinne är synen, genom synen tar vi in de
flesta intrycken av vår omvärld. För att få den bästa synskärpan, i mitten av ögat, flyttar vi runt
blicken och skannar av omgivningen. Näthinnan i ögat är känsligare för rörelser än stillastående
bilder eller föremål. I näthinnan finns en funktion som gör att synskärpan och kontraster blir
tydligare på de bilder och föremål vi ser. Den gör att vi lättare kan skilja på små föremål, se
kontraster och kanter på föremål för att göra dem tydligare. Linsen i ögat förändras för att se
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avståndet till olika föremål som befinner sig i synfältet. Det vi uppfattar med vårt synintryck
påverkas av vår uppmärksamhet, arbetsminne och uthållighet (Ygge, 2011).

3.4

Att göra den abstrakta matematiken konkret

Matematiken är ett abstrakt ämne och Löwing (2004) framhåller att eleverna har olika förmågor
att omvandla det abstrakta till konkret. Hon skriver att alla elever ska ges möjligheten att lära sig
matematik, därför har konkretisering av undervisningen blivit betydelsefull. Användning av
material för att konkretisera matematiken är ett hjälpmedel men det är viktigt att tänka på hur
läraren presenterar och använder sig av materialet. Materialet i sig är enbart en produkt, det är
läraren som skapar ett liv åt materialet för att konkretisera det abstrakta matematikämnet (Löwing,
2004). Även Rystedt och Trygg (2005) framhåller att matematiken är ett abstrakt ämne. Genom
att inreda en matematikverkstad i skolan med ett laborativt arbetssätt skapas ett av flera sätt att
vidga hur eleverna ser på matematikämnet (Rystedt & Trygg, 2005). I matematikverkstaden får
eleverna möjlighet att arbeta praktiskt och undersökande med material som kan skapa en länk
mellan det abstrakta och konkreta. Men bara för att en matematikverkstad inreds och materialet
används betyder det inte att undervisningen där hjälper eleverna till utveckling. Materialet i sig
kan hjälpa men läraren måste göra det till en tillgång. För eleverna kan arbetet i
matematikverkstaden skapa ett mer utförande arbetssätt istället för att med de olika laborationerna
lära och utveckla sina matematikkunskaper skriver Rystedt och Trygg. Där har läraren en viktig
roll att upptäcka om så är fallet och planera undervisningen så att eleverna arbetar med att förstå
och utforska matematiken istället. Materialet som finns i en matematikverkstad bör vara
lättillgängligt men förvaras i skåp och lådor för att inte skapa ett rörigt intryck. Det laborativa
arbetssättet är bara ett av flera sätt för eleverna att utveckla sina matematikkunskaper och det är
viktigt att eleverna får olika möjligheter för inlärning då de lär sig på olika sätt. Vissa elever
utvecklar sina kunskaper genom att arbeta i en lärobok själv medan andra behöver samtala,
undersöka och arbeta praktiskt för att skapa bästa förutsättningarna för utveckling (Rystedt &
Trygg, 2005). Redan i början av 1900-talet skrev Anna Kruse att det laborativa materialet är
viktigt inom matematikundervisningen (Kruse, 2010). Hon menade även att det var förståndet
som skulle ge färdighet, inte färdigheten som skulle ge förståndet och därför skulle eleverna få
räkna med verkliga föremål. För att utveckla förståelsen för den abstrakta matematiken kan
konkretisering av ämnet vara en bra början, speciellt för de yngre eleverna menar Karlsson och
Kilborn (2015). De beskriver att konkretiseringen bör ske med hjälp av material, metaforer och
egna erfarenheter. För de yngre eleverna blir materialet till hjälp för ett bristande språk men det
är viktigt att eleverna förstår att det inte är arbetet med material som är målet med
undervisningen. Om materialet hamnar i fokus för undervisningen kan eleverna få en felaktig
bild av matematiken, att matematiken alltid går att konkretisera (Karlsson & Kilborn, 2015).
Boaler (2011) skriver att barn och unga av naturen ofta är nyfikna och därför gärna vill försöka
förstå och begripa sig på saker. Matematiken är ett sätt för eleverna att undersöka världen men
matematikens abstrakta kunskapsmassa kan kännas svår att greppa för många elever. För vissa
elever är matematikens regler och exakthet svårt att förhålla sig till medan det passar andra elever.
Genom att förankra matematiken i elevernas verklighet skapas en känsla av att matematiken är
formbar och inte bara någonting som är bestämt på förhand menar Boaler. Eleverna behöver få
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möjligheten att utföra svåra och utmanande uppgifter som väcker deras intresse och tillåter dem
att arbeta på bredden och diskutera sina idéer med varandra för att utveckla sina kunskaper.
Passiva undervisningsmoment skapar problem inom matematiken (Boaler, 2011). Eleverna
lyssnar på lärarens genomgång och tror att de förstår och kan begreppen. När eleverna sen arbetar
under tystnad kan det verka som ett optimalt undervisningsmoment. men så är inte fallet.
Eleverna behöver diskutera matematik med varandra och använda sig av den för att skapa en
förståelse och utveckla sina kunskaper. När matematiska diskussioner sker mellan eleverna får de
en möjlighet att upptäcka hur de andra löst olika problem, det finns tillfällen då eleverna förstår
varandras förklaringar bättre än lärarens. Läraren behöver uppmuntra eleverna att ställa frågor
och diskutera med varandra för att utveckla sina matematikkunskaper. Även Solem, Alseth och
Nordberg (2011) menar att diskussionen är en viktig del av matematiken. Elevernas lösningar på
olika uppgifter är en bra utgångspunkt för diskussioner framhåller de. Syftet att använda elevernas
lösningsförslag i diskussionerna är inte att visa vem som har rätt och fel utan ett sätt att låta
eleverna tänka, ge dem möjligheten att öka sin tilltro till sin problemlösningsförmåga och
upptäcka och förstärka olika lösningsmetoder. Talcirklar och tallinjen är material som gärna kan
sitta på väggen i klassrummet i början av elevernas matematikutveckling för att hjälpa dem
utveckla och befästa talföljden (Solem et al., 2011).

3.5

Förankring i styrdokument

Skolverket (2016) belyser att ”Alla som arbetar i skolan ska… samverka för att göra skolan till en
god miljö för utveckling och lärande.” (s. 14). Elevernas förmåga att vilja ta ansvar och inflytande
över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön ska främjas av alla som arbetar inom skolan.
Skolverket omnämner även att eleverna ska erbjudas varierade arbetssätt, uttrycksformer och
lärmiljöer i undervisningen för att skapa en harmonisk utveckling. ”Utbildningen ska utformas
på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.”
(Skollagen, 2010:800, 5 kap. 3 §).
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4 Metod
Denna del introduceras med en redogörelse för den valda undersökningsmetoden som utgörs av
kvalitativa intervjuer. Där efter presenteras forskningsansatsen undersökningen grundar sig på.
Vidare introduceras de forskningsetiska perspektiven för att sedan redogöra undersökningens
urval, presentation av informanter och bortfall. Avslutningsvis framställs undersökningens
genomförande, reliabiliteten, validiteten och analysmetoden.

4.1

Kvalitativa intervjuer

Till undersökningen användes kvalitativa intervjuer som forskningsmetod. Inom
humanvetenskapen där syftet är att studera hur människor kan uppleva och uppfatta sin omvärld
används ofta en kvalitativ forskningsmetod (Backman, Gardelli. T, Gardelli. V & Persson, 2012).
I en undersökning där kvalitativ forskningsmetod implementeras är intervjuer vanligt att använda
sig av då det finns en möjlighet att få djupare svar och forskaren kan ställa följdfrågor beroende
på vart samtalet leder. Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att de svårigheter som
finns med att studera hur människor tänker och känner kan gå att komma förbi genom samtal.
Om en undersöknings syfte är att få en förståelse om hur någon upplever någonting lämpar sig
ofta intervjuer bättre än enkäter men det kan vara mer tidskrävande för forskaren (Backman et
al., 2012). Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) ger öppnare frågor informanten ett större
utrymme att uttrycka sig än vid mer strukturerade frågeformulär. De menar även att frågorna
skall vara korta och enkla då långa och komplicerade frågor med svåra ord kan vara svårt för
informanten att ge utvecklade och användbara svar på. I enlighet med detta skapades korta-,
öppna intervjufrågor där påverkan på informanterna skulle vara så liten som möjligt i
undersökningen. Enligt Stukát (2011) används samspelet mellan parterna vid en ostrukturerad
intervju. Intervjuaren vet inom vilket ämnesområde samtalet ska ske men beroende på vart
samtalet leds ställs de förberedda frågorna i en passande ordning och genom mer öppna frågor
finns möjligheten att nytt och spännande material uppstår. Stukát uttrycker även att det finns en
risk att svaren från en ostrukturerad intervju kan bli svåra att jämföra och tolka. Även
Christoffersen och Johannessen (2015) framhåller denna risk med ostrukturerade intervjuer samt
att den information som yppar sig vid en ostrukturerad intervju kan påverkas av relationen mellan
parterna. För att göra det möjligt att jämföra elevernas svar mot varandra i undersökningen
ställdes samma intervjufrågor till samtliga elever.

4.2

Fenomenografisk forskningsansats

Undersökningen grundas på en fenomenografisk forskningsansats. Enligt Patel och Davidson
(2011) är fokus inom fenomenografin att studera hur människor uppfattar olika fenomen i
omvärlden och därav är begreppet uppfattning centralt. Utifrån människans uppfattning av ett
fenomen i relation mellan sig själv och omvärlden skapas en mening och från den aspekten
handlar och resonerar vi. Fenomenografin syftar inte till att finna teorier i form av slutgiltiga
lagbundenheter eftersom människors uppfattningar kan förändras. De framhåller vidare att det är
vanligt med öppna, kvalitativa intervjuer inom fenomenografin. Genom det arbetssättet ges
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informanterna möjligheten att beskriva sin uppfattning av ett fenomen med egna ord (Patel &
Davidson, 2011). Utifrån detta lämpade sig denna forskningsansats för undersökningen.

4.3

Etiska aspekter

Enligt Vetenskapsrådet (2011) är en viktig del i forskningsetiken att medverkande personer ska
skyddas från kränkningar och skador i samband med forskningen. Etikprövningslagen (2003:460)
16 - 17 § framhåller att forskningspersonen måste gett sitt samtycke till forskningen som berör
personen för att forskningen ska få utföras. Stukát (2011) konkretiserar det grundläggande
individskyddet för forskning till fyra allmänna huvudkrav:
Informationskravet innebär att de medverkande personerna i studien ska informeras om
undersökningens syfte och tillvägagångssätt i stora drag. De medverkande ska även informeras
om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst (Stukát, 2011). Information om
undersökningen gavs till läraren, eleverna och elevernas vårdnadshavare. Inför varje intervju
informerades forskningspersonerna att de fick avbryta och hoppa av undersökningen om de så
ville.
Samtyckeskravet innebär att undersökningspersonerna själv har rätt att bestämma över sitt
deltagande utan att de blir utsatta för olämplig påtryckning eller påverkan (Stukát, 2011). Då
eleverna inte fyllt 15 år vid undersökningen krävs vårdnadshavarens samtycke
(Etikprövningslagen, 2003:460, 18 §). Eleverna, som i detta fall är forskningspersonerna, har rätt
att motsätta sig sitt deltagande i undersökningen om de är medvetna om vad forskningen innebär
trots vårdnadshavarens samtycke (Stukát, 2011). En samtyckesblankett (bilaga 1) skickades ut till
samtliga vårdnadshavare för eleverna i klassen, 19 stycken. Samtycke gavs tillbaka från 16 stycken
vårdnadshavare där även eleverna själva var villiga att delta i undersökningen. Även läraren gav
sitt samtycke för deltagande i undersökningen.
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om undersökningspersonerna ska behandlas
konfidentiellt och de medverkande ska inte gå att identifieras av utomstående (Stukát, 2011). I
undersökningen har eleverna som deltagit blivit tilldelade fiktiva namn och läraren benämns som
läraren.
Nyttjandekravet innebär att den data som samlats in endast får användas till forskningsändamålet
och inte utlånas eller utnyttjas till icke-vetenskapliga syften (Stukát, 2011). Den insamlade data
har endast använts till undersökningen och har förstörts efter det att materialet har bearbetats för
undersökningen.

4.4

Urval

Under utbildningen har kontakt knutits med verksamma lärare inom grundskoleverksamheten.
En av dessa lärare samt dennes elever tillfrågades om deltagande i undersökningen. Vid
undersökningstillfället går eleverna i årskurs 3 och läraren är inne på sitt andra år som verksam
lärare. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) väljs informanter till en kvalitativ
undersökning ut ändamålsenligt. Ett strategiskt urval görs genom att forskaren först bör tänka ut
vilken målgrupp som måste ingå för att kunna samla in nödvändiga data för att sedan välja ut
deltagare till undersökningen. Viktigt för denna undersökning var att eleverna spenderade större
delen av sin skoldag i samma klassrum med samma lärare samt att det fanns material uppsatt på
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väggarna. Stukát (2011) framhåller att forskarens ambition bör vara att urvalsgruppens resultat
kan generaliseras till en större grupp, inte endast begränsas till den lilla grupp som valts ut.
Ambitionen bör vara att urvalet ska vara populationen i miniatyr. Men Stukát menar även att
undersökningens tillförlitlighet blir osäker på grund av det i regel låga antalet
undersökningspersoner som starkt begränsar eller omintetgör möjligheterna till generalisering.
Ett försök till generaliseringsmöjligheter för undersökningen till en större population gjordes
genom att välja ut elever med olika karaktärsdrag. Urvalet av elever gjordes genom ett
proportionellt stratifierat urval. På förhand delas populationen in i olika strata för att garantera
att olika grupperingar av populationen blir representerade (Stukát, 2011). Sedan dras ett antal
personer ur varje stratum till ett slumpmässigt stickprov. Vanligtvis innehåller varje stratum olika
antal personer vilket var fallet i denna undersökning. Stukát beskriver att denna typ av urval är
lämpligt för undersökningar med små resurser där det finns intressanta och betydelsefulla
delgrupper i populationen. Eleverna var 16 stycken och delades in i tre olika grupper i samråd
med läraren. I två av grupperna delades eleverna in utifrån sin kunskapsutveckling (grupp A och
B) och en grupp med elever med svenska som andraspråk. Eleverna i grupp B har kommit längre
i sin kunskapsutveckling. Denna gruppering gjordes för att se om det fanns en skillnad mellan
eleverna gällande deras kunskapsutveckling samt elever med svenska som andraspråk. Elevernas
namn skrevs upp på lappar och delades in i de olika grupperna. Utifrån gruppernas olika storlekar
fördelades urvalet enligt följande, två elever från grupp A, två elever från grupp B och en elev
med svenska som andra språk. Totalt drogs fem elever för deltagande i undersökningen.

4.5

Presentation av informanter

Läraren benämns som läraren genom undersökningen medans eleverna har blivit tilldelade fiktiva
namn i form av olika blommor. Då genus inte var en viktig aspekt för undersökningen blev
eleverna därför tilldelade olika blommor för att identifiera dem med ett kön trots det fiktiva
namnet.
Intervju 1
Intervju 2
Intervju 3
Intervju 4
Intervju 5

4.6

Fiktivt namn
Ros
Pion
Lilja
Tulpan
Nejlika

Grupp
B
B
Svenska som andra språk
A
A

Bortfall

Alla nitton eleverna i klassen fick möjlighet att delta i undersökningen och bortfallet blev tre
elever vilket motsvarar 16 procent. Stukát (2011) framhäver att det inte finns någon bestämd
gräns för hur stort bortfallet får vara, det skiljer sig i olika undersökningar. Det är svårt att säga
om de elever som inte fick eller ville vara med i undersökningen hade blivit utvalda eller tillfört
något annat resultat än de elever som deltog. Bortfallet av elever tillhörde de grupperna som
bestod av flest elever, grupperna utifrån kunskapsutveckling, och därmed hade chansen att just
de blivit dragna varit begränsad.
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4.7

Genomförandet av undersökningen

Efter att kontakt togs med en verksam lärare informerades undersökningens syfte vartefter ett
samtycke gavs. I samråd med läraren beslutades att intervjuerna skulle genomföras inom de
nästkommande fyra veckorna då eleverna efter det skulle börja med de nationella proven som är
obligatoriska i årskurs 3. Nästa steg blev att skicka ut samtyckesblanketten (bilaga 1) till
vårdnadshavare för eleverna i klassen. Samtycke gavs från sexton vårdnadshavare och utifrån det
valdes fem elever ut för undersökningen. Intervjuerna med eleverna genomfördes med hjälp av
en intervjuguide (bilaga 2) under en och samma dag. Intervjun med läraren genomfördes med
hjälp av en intervjuguide (bilaga 3) en vecka senare. Elevintervjuerna ägde rum i ett grupprum
för att se vilket material eleverna kom ihåg utan att befinna sig i det klassrum som gäller för
undersökningen. Intervjun med läraren utfördes i klassrummet som användes till undersökningen
för att kunna prata om allt material som satt uppe så att inget glömdes bort. Varje intervju spelades
in med hjälp av en ljudinspelningsapplikation som fanns i mobiltelefonen för att sedan
transkriberas. Enligt Stukát (2011) är inspelning följd av transkribering en vanlig process för
kvalitativa intervjuer. Även Backman et al. (2012) tar upp detta samt att det är en tidskrävande
process som bör tas i beräkning vid planeringen av genomförandet av undersökningen. Elevernas
intervjuer pågick mellan 5 – 7 minuter och tog ungefär en timme var att transkribera. Intervjun
med läraren pågick i 12 minuter och tog omkring fyra timmar att transkribera.

4.8

Reliabilitet

Med reliabilitet menas mätnoggrannheten i undersökningen skriver Johansson och Sveder
(2010). Reliabiliteten innebär hur materialet samlats in, om det har skett på samma sätt eller
varierat vid olika intervjuer. Stukát (2011) framhåller att reliabiliteten innebär hur pålitligt
mätinstrumentet för undersökningen är.

4.9

Validitet

Johansson och Sveder (2010) skriver att validitet innebär i hur stor grad resultatet täcker in och
ger en sann bild av det som undersökts. Med validitet menas om mätinstrumentet mäter det som
undersöks (Stukát, 2011). De deltagande elever fick alla samma frågor där de fick svara utifrån
vad de själva mindes just vid tillfället för intervjun. Det är dock svårt att säga om eleverna och
läraren hade gett samma svar vid ett annat tillfälle.
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4.10

Analysmetod

Utgångspunkten för analysen av den insamlade data för undersökningen är en fenomegrafisk
analys. Patel och Davidson (2011) framhåller att denna typ av analys följer fyra steg efter att den
insamlade data transkriberats. Första steget består av att bekanta sig med och få en helhets bild av
den data som framkommit från intervjuerna. I det andra steget av analysen uppmärksammas
likheter och skillnader av datan för att sedan i tredje steget kategorisera i olika grupperingar. Det
fjärde steget omfattas av att forskaren studerar strukturen av kategorisystemet som skapats tills
mönster blir tydliga. Kategorierna organiseras i relation till varandra och ska skilja sig från och
inte överlappa varandra (Patel & Davidson, 2011).

12

5 Resultat
I detta avsnittet presenteras först en beskrivning av klassrummets utformning. Därefter är stycket
indelat i underrubriker utifrån frågeställningarna med avslutande sammanfattningar.
Avslutningsvis redogörs en resultatsammanfattning.

5.1

Klassrummet

Figur 1, Bild över klassrummet i undersökningen

Klassrummet är relativt litet med ett stort grupprum placerat i rummet. Fönsterna i klassrummet
är stora och släpper in mycket ljus samt att belysningen även skapar mycket ljus i rummet.
Väggarna är målade i en ljusgul färg. Vid genomgång eller samling sitter eleverna på mattan vid
whiteboardtavlan. Ovanför whiteboardtavlan sitter alfabetet uppe, tallinjen och dagens schema
sitter på tavlan. Hyllan bredvid whiteboardtavlan är öppen utan dörrar och i den finns det pärmar
och böcker för läraren, matematikmaterial som eleverna kan använda, Ipads och laddare,
hörselkåpor och hörlurar. Bredvid hyllan sitter geometriska former (rektangel, kvadrat, cirkel,
triangel, cylinder, kub, rätblock, klot, pyramid, kon, romb och parallellogram) uppe. På hyllan
mellan diskhon och dörren in till klassrummet finns en stor gul klocka som används när eleverna
tränar på klockan, även några pärmar står där. På anslagstavlan bredvid dörren in till klassrummet
har läraren valt att sätta upp material som tillhör matematiken. Där sitter multiplikationstabellerna
(2 – 9), bråkcirklar (hel – sjättedelar), längdenheter (mm – m) och planscher med grodor och de
fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division). På den stora anslagstavlan
på den bakre väggen är det elevarbeten i olika ämnen som sitter uppe (faktablad om istiden och
tittskåp om stenåldern), även vokalerna och ordklasserna (substantiv, adjektiv och verb) har
placerats där. På väggen mot grupprummet har läraren satt upp månaderna samt samernas års
hjul. Ovanför dörren till klassrummet sitter en analog klocka uppe för att visa vad tiden är.
Dörren till grupprummet är vit och på den har läraren satt upp material som tillhör engelskan.
På fönstret till grupprummet har läraren satt upp arbeten som eleverna har gjort i svenska, t.ex.
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texter eleverna har skrivit. I grupprummet finns ett skåp med stängda dörrar, en whiteboardtavla
och en tavla med siffrorna 1 – 100 i små fickor.

5.2

Lärarens tankar och val av material på väggarna i klassrummet

Läraren berättar att valen av det uppsatta materialet är först och främst utifrån det som är aktuellt
i undervisningen, det materialet som läraren tror att eleverna är i störst behov av för tillfället.
Alltså det jag tänker först är ju det som är aktuellt. (Läraren)

Vidare beskriver läraren att det främst blir material inom matematiken som blir uppsatt. Detta
för att läraren tänker att det är mest begrepp inom matematiken som eleverna behöver
automatisera och befästa och därför är de i störst behov av det. Genom att materialet sitter uppe
kan eleverna se begreppen och befästa dem utan att eleverna tänker på det talar läraren om.
Läraren beskriver en situation som hände under en genomgång med geometriska figurer. Enligt
läraren har inte eleverna fått arbeta särskilt mycket med det men eleverna kunde ändå namnge
de figurer läraren visade för dem.
För, alltså nu där bak har vi ju dom där geometriska figurerna och nu förra veckan då hade
vi ju genomgång och då frågade jag bara ”men vad är det här för något?” och då sa dom
ju bara ”det är ju ett rätblock”. Jag bara jaja, tänkte väl det var ju kul att dom visste vad
det hette så visade jag en cylinder och så frågade jag vad var det, ”det är ju en cylinder”
och då frågade jag ”men vart har ni lärt er allt det här?”, för vi har ju inte pratat om det
särskilt mycket men då sa dom ”men dom hänger ju där på väggen”. (Läraren)

Med jämna mellanrum brukar läraren byta ut det material som inte längre är aktuellt i
undervisningen. Nämligen material som eleverna har befäst och därför inte längre är i behov av
att se säger läraren. Däremot så sitter alfabetet alltid uppe beskriver läraren. Läraren berättar att
vissa av eleverna nog tycker att det blir jobbigt om det sitter uppe för mycket material. Därför
byter läraren ut en del av materialet och försöker att inte ha för mycket material på väggarna.
Vissa tycker ju att det blir jättejobbigt om det är för mycket på väggarna. (Läraren)

Många elever hade svårt med klockan och speciellt om klockan var i eller över berättar läraren.
Därför satte läraren upp skyltar vid klockan som talar om ifall klockan är i eller över som ett
hjälpmedel för eleverna.
Och som den där klockan, jag har ju skyltarna i och över för jag såg att det var jättemånga
som hade problem med vilket som var vilket. (Läraren)

Det uppsatta materialet ska vara ett hjälpmedel för eleverna berättar läraren. Läraren tror att
materialet fungerar ganska bra som hjälpmedel men att eleverna inte alltid använder sig av
materialet samt att inte alla gör det. Läraren brukar även uppmuntra eleverna att använda sig av
det uppsatta materialet och tala om för eleverna att det inte är fusk att använda sig av det. Läraren
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beskriver att det är vissa elever som brukar påpeka att andra elever fuskar när de tittar på materialet
på väggarna.
För det är ju många som ”men gud den där tittade ju på väggen nu”, men det är ju inte
att fuska, det är ett hjälpmedel. (Läraren)

Läraren försöker att dela upp materialet efter olika ämnen så att eleverna enkelt vet var de ska
titta ifall de behöver ta reda på något i t.ex. matematik. Då vet eleverna att det materialet sitter
på väggen bredvid dörren in till klassrummet. Ibland brukar lärarn hänga upp elevernas egna
arbeten för att visa vad de faktiskt har lärt sig och att det eleverna har gjort är någonting dem ska
vara stolta över.
Avslutningsvis beskriver läraren efter att ha tittat runt och pratat om sitt klassrum under intervjun
att rummet kanske inte är så städat och genomtänkt som läraren antagit. Läraren talar om att det
är lätt att bli hemmablind i sitt eget klassrum och denne borde oftare reflektera över vilket
material som finns framme. Reflektera över om materialet är till någon hjälp för eleverna.
Alltså, nu när jag tittar, vad mycket konstiga grejer, typ den där lådan, varför är den kvar
där? Alltså, när man, såna där intryck, det är jättebra att få reflektera över hur det faktiskt
ser ut. Det är jättemycket onödigt. (Läraren)

Sammanfattning
Främst sätter läraren upp material på väggarna som är aktuellt i undervisningen. Materialet ska
finnas som ett hjälpmedel för eleverna och att eleverna uppmuntras av läraren till att använda sig
av det uppsatta materialet. Läraren brukar även sätta upp elevernas egna arbeten för att visa vad
de har lärt sig. Det uppsatta materialet i klassrummet brukar läraren dela upp ämnesvis för att
eleverna enklare ska veta var de ska titta om de funderar över något i t.ex. matematiken. Läraren
avslutar med att berätta att det är bra att reflektera över hur det ser ut i klassrummet.

5.3

Materialet på väggarna i klassrummet som eleverna ser

Fyra av de fem eleverna kunde berätta om några av de material som sitter uppe på väggarna i
klassrummet. En av eleverna kunde inte räkna upp något av materialen.
Ros kunde berätta att alfabetet, multiplikationstabellerna 2 – 9, vokalerna och bråkcirklar sitter
uppe på väggarna i klassrummet. Svaret som gavs varför just de materialen blev ihågkomna var
att Ros använder sig mest av det.
För att jag använder dom mest. (Ros)

Ros berättade vidare att det andra materialet som finns i klassrummet hade glömts bort för att
hen inte använder sig av det lika mycket. Ros talar även om att det är bra med material på
väggarna för annars blir det tråkigt men med för mycket kan det bli rörigt.
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Pion kunde talade om att multiplikationstabellerna 2 – 9 och planscher med addition,
subtraktion, multiplikation och division sitter uppe. Varför Pion kom ihåg det uppräknade
materialet var att hen tittar mest på dem. Pion berättade även att läraren brukar hänga upp
material som eleverna själva har gjort.
Att vi har jobbat med det typ och såhär, då brukar läraren hänga upp saker vi har jobbat
med på väggarna.” (Pion)

Lilja kunde inte berätta om något av de materialen som satt uppe. Orsaken till detta är enligt
Lilja att det var mörkt i klassrummet när Lilja lämnade rummet för intervjun.
Alltså jag kommer inte, det var så mörkt innan jag gick. (Lilja)

Tulpan berättade att alfabetet, stjärnläsarna och planscherna med addition, subtraktion,
multiplikation och division satt uppe. Tulpan talade om att varför hen kom ihåg just detta
materialet var för att hen precis hade tittat på det innan hen lämnade klassrummet för intervjun.
Det övriga uppsatta materialet kommer inte Tulpan ihåg på grund av dåligt minne enligt eleven
själv.
Jag har minne som en guldfisk. Men vad då, dom har ju, dom glömmer alltid bort det.
Dom hinner ju bara ett varv runt skålen så har dom glömt bort vars dom var. (Tulpan)

Nejlika kunde tala om att alfabetet, stjärnläsarna, geometriska former, bråkcirklar och planscherna
med addition, subtraktion, multiplikation och division satt uppe.
Alfabetet, hum, stjärnläsaren, former, additionsgrodorna eller hur man nu säger, det där,
halva grejset, tredjedel och sådant. (Nejlika)

Varför Nejlika kom ihåg just detta materialet var för att hen sitter bredvid det i klassrummet.
Resten av materialet kunde inte Nejlika komma ihåg för att hen inte var i klassrummet.

Sammanfattning
Av de elever som kunder tala om något material var det tre som berättade att alfabetet sitter upp.
På anslagstavlan med matematikmaterial sitter det uppe fyra planscher med addition, subtraktion,
multiplikation och division, det är även en groda på varje plansch och tre av eleverna kom ihåg
dem. Två av eleverna kom ihåg att multiplikationstabellerna 2 – 9 sitter uppe på anslagstavlan
med matematikmaterialet. Det var även två av eleverna som berättade att stjärnläsarna sitter uppe
på väggen i klassrummet. Två elever kunde berätta att det sitter bråkcirklar uppe på anslagstavlan
med matematik. En elev kunde berätta att vokalerna sitter uppe på väggen i klassrummet. Det
var även en elev som kunde tala om att geometriska former sitter uppe. Slutligen var det en elev
som berättade att läraren sätter upp en del av elevernas egna arbeten. Två av eleverna berättade
att de kommer ihåg just det materialet för att de använder eller tittar på det mest. En elev
berättade att det är för att eleven just hade tittat på det och den andra berättade att det var för att
eleven sitter bredvid materialet som eleven kom ihåg det materialet.
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Varför eleverna inte kom ihåg det andra materialet fanns det olika anledningar till. En av eleverna
säger att det var för att eleven inte var i klassrummet. En annan säger att det var för att det var
mörkt när eleven lämnade rummet. Enligt en elev var det för att eleven inte använder sig lika
mycket av materialet. Sedan menade en av eleverna att eleven hade minne som en guldfisk och
därför inte mindes det övriga materialet.

5.4

Elevernas och lärarens användning av materialet på väggarna i klassrummet

Ros berättar att hen brukar använda sig av materialet på väggarna istället för att räcka upp handen
för läraren har sagt att eleverna får göra det.
För att såhär om man inte, alltså, fröken har ju sagt att man får använda dom och istället
för att räcka upp handen kan man ju kolla där. (Ros)

Ros berättar vidare att om det inte skulle finnas något material på väggarna kanske eleverna
eventuellt skulle arbeta sämre för att det inte fanns något material att titta på.
Pion berättar att hen inte använder sig så mycket av materialet för att det inte behövs. Men Pion
tycker att det är bra att det finns material på väggarna för de elever som är i behov av det.
Lilja talade om att hen oftare tittar i läroböckerna än det materialet som är uppsatt på väggarna.
Vidare berättar Lilja att det är bra med uppsatt material ifall eleverna fastnar. Då kan det vara till
hjälp för dem.
Ibland kollar jag väl upp men oftast i matteboken. (Lilja)

Tulpan talade om att hen mest använder fröken om hen är i behov av hjälp. Vidare fortsätter
Tulpan berätta att om det fanns mer material på väggen kanske hen skulle använda sig av det mer
men det får inte bli för mycket material på väggarna för då skulle det bli rörigt säger eleven.
Nejlika berättar att hen använder sig av materialet på väggarna i väntan på hjälp från fröken. Att
bråkcirklarna sitter upp har varit till hjälp säger Nejlika.
Jag har lärt mig en sak när jag har tittat på dom, bråk. Det tyckte jag var jättesvårt. (Nejlika)

Läraren brukar ibland plocka ner materialet från väggen och använda det vid genomgångar med
eleverna. Läraren brukar även ibland sätta upp elevernas egna arbeten för att visa vad eleverna
har gjort och lärt sig.
… det är ju mer för att visa vad dom faktiskt har lärt sig och vad dom har gjort. Att det
ska vara någonting som dom är stolta över. (Läraren)
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Sammanfattning
Tre av eleverna som blev intervjuade brukar inte använda sig av materialet på väggarna. Den ena
säger att det är för att eleven inte behöver det, en annan säger att eleven istället brukar fråga
fröken och den tredje brukar titta i läroböckerna istället. De andra två eleverna brukar titta på
materialet på väggarna när de behöver hjälp. En elev säger att eleven använder sig av materialet
på väggen istället för att räcka upp handen och den andra säger att eleven tittar på materialet ifall
det tar lång tid att få hjälp från fröken. Läraren använder ibland materialet på väggarna vid
genomgångar samt för att visa upp vad eleverna har arbetet med genom deras elevarbeten.

5.5

Resultatsammanfattning

Intervjuerna som genomfördes med läraren och eleverna svarade på undersökningens tre
frågeställningar. Lärarens intervju gav en insyn i vilka tankar och val denna lärare gör angående
materialet som är uppsatt på väggarna i klassrummet. Materialet ska främst vara aktuellt och
fungera som ett hjälpmedel berättade läraren. Eleverna kunde tala om några material och det var
främst för att de använde sig av det materialet eller hade tittat på det. Det var inte alla elever som
använde sig av det uppsatta materialet vilket även läraren antog.
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6 Diskussion
Detta avsnitt inleds med en diskussion kring metodval där för- och nackdelar samt faktorer som
påverkat undersökningens validitet och reliabiliteten redovisas. Därefter diskuteras
undersökningens resultat i förhållande till den tidigare forskning som lyftes fram i bakgrunden.
Till sist redovisas en avslutande diskussion med förslag till fortsatt forskning.

6.1

Metoddiskussion

För att få svar på undersökningens tre frågeställningar genomfördes kvalitativa intervjuer med en
lärare och fem av lärarens elever. Enligt Backman et al. (2012) används ofta en kvalitativ
forskningsmetod när syftet är att studera människors uppfattning. Därför gjordes detta val då
syftet var att få en inblick i hur läraren och eleverna tänker angående materialet som sitter på
väggarna i deras klassrum. Som Christoffersen och Johannessen (2015) skriver så passar ett samtal
för att möjliggöra en insyn i människor tankar. Intervjuerna som genomfördes gav mig en
uppfattning om lärarens och elevernas föreställningar om materialet på väggarna i deras klassrum
och bidrog till att svara på undersökningens frågeställningar. Målsättningen bör vara att resultaten
från urvalsgruppen kan generaliseras till en större population menar Stukát (2011) vilket är en
brist i denna undersökning. Möjligheten att generalisera resultatet till en större population utanför
klassen är mycket liten då endast en lärare och fem av lärarens elever intervjuades. Däremot anser
jag att generaliseringsmöjligheten för klassen var hög då elever med olika karaktärer valdes ut
och trots det var svaren likvärdiga oberoende vilken grupp eleverna tillhörde.
För att öka undersökningens validitet och reliabilitet användes till elevintervjuerna samma väl
genomtänkta frågor i enlighet med rekommendationer som Christoffersen och Johannessen
(2015) skriver. Syftet med lärarens frågor var att främst svara på en annan frågeställning än
elevernas och var därför inte utformade på samma sätt som elevernas. Läraren fick veta frågorna
innan intervjun för att kunna förbereda sig och reflektera över sina val av materialet till väggarna.
Förmodligen bidrog detta val att svaren från läraren blev utförligare och mer genomtänkta.
Eleverna däremot blev utplockade från klassrummet utan att veta vilka frågor som skulle komma.
Detta gjordes för att få en uppfattning om hur mycket eleverna mindes av materialet. Elevernas
intervjuer genomfördes under samma dag i direktföljd efter varandra för att de inte skulle ha
möjlighet att diskutera frågorna med varandra. För att ytterligare minimera denna möjlighet
genomfördes intervjuerna under en lektion då de andra eleverna såg ett tv-program. Jag talade
även om för eleverna att de inte skulle nämna några frågor till de övriga informanterna. Valet av
att genomföra elev– och lärarintervjun på skilda sätt gjordes på grund av de olika
frågeställningarna för undersökningen. Inför intervjuerna fick informanterna upplysning om
deras rättigheter och undersökningens syfte i enlighet med de fyra grundläggande huvudkraven
som Stukát (2011) klargör. En samtyckesblankett skickades till samtliga elevers vårdnadshavare
eftersom eleverna ej fyllt 15 år vid genomförandet av undersökningen. Informanterna blev även
underrättade om att intervjuerna spelades in vilket är ett vanligt förekommande tillvägagångsätt
vid kvalitativa intervjuer (Backman et al., 2012). Intervjuerna spelades in för att inte missa data
samt för att kunna gå tillbaka till dem vid ett senare tillfälle. Innan intervjuerna påbörjade blev
informanterna underrättade om att intervjuerna skulle spelas in. Då fick även informanterna
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möjligheten att godkänna att intervjuerna spelades in. Min upplevelse från intervjuerna är att
eleverna inte påverkades av att samtalet blev inspelat.

6.2

Resultatdiskussion

För att skapa ett strukturerat upplägg har resultatdiskussionen delats in i tre underrubriker utifrån
undersökningens frågeställningar. Undersökningens resultat knyts ihop med tidigare forskning
och teorier som synliggjordes i bakgrunden.
6.2.1

Lärarens tankar och val av materialet på väggarna i klassrummet

Resultatet visade att materialet läraren främst sätter upp på väggarna i klassrummet ska vara ett
hjälpmedel för eleverna. Genom intervjun synliggjordes lärarens tankar angående elevernas
användning av det uppsatta materialet. Läraren trodde att eleverna använde sig av materialet men
inte alltid och av alla vilket resultatet från elevintervjuerna visade. Situationen som läraren
beskrev om genomgången av geometriska figurer indikerar på att eleverna ser sig om i
klassrummet och tar in det uppsatta materialet. Jensen (1997) framhåller att inlärningen sker både
medvetet och omedvetet i och med det kan materialet på väggarna i klassrummet skapa
omedveten inlärning hos eleverna. Enligt Johansson, Skillström – Carlsson och Ring (2007) tittar
sig eleverna runt i klassrummet för att ta in omgivningen därmed kan även det uppsatta materialet
skapa omedveten inlärning hos eleverna.
Läraren berättade även att hen strävar efter att inte sätta upp för mycket material då det kan skapa
ett rörigt intryck och störa elevernas koncentration. Någonting som en studie gjord av Carnegie
Mellon University (u.å.) bekräftar, att för mycket material kan störa elevernas koncentration vid
inlärning. För att försöka minska ett rörigt intryck i klassrummet försöker även läraren dela upp
materialet på väggarna ämnesvis. Detta bidrar till att eleverna enkelt vet åt vilket håll de ska titta
ifall de vill veta någonting i t.ex. matematiken. Läraren berättar vidare under intervjun att efter
vissa uppgifter eleverna genomfört brukar hen sätta upp deras arbeten. Tebano Ahlquist (2012)
framhåller att arbeten från eleverna bör sitta uppe för att inspirera dem.
Den fysiska miljön påverkar eleverna i sin utveckling, som bland annat visas i studien av Barret
et al. (2015). Det är viktigt att skapa en miljö som är intressant och meningsfull för eleverna
skriver bland annat Gudmundsson (1997). Enligt Küller (2005a) bör inomhusmiljön likna
utomhusmiljön i den mån att taket bör vara ljusare än väggen som i sin tur bör vara ljusare än
golvet. Detta för att skapa en positiv känsla för rummet och med små medel kan läraren skapa
stora förändringar (Barret et al., 2015). Läraren berättade avslutningsvis att hen borde reflektera
oftare över utformningen av sitt klassrum, om allt material som sitter uppe verkligen är till hjälp
för eleverna. Det är lätt att bli hemmablind menar läraren.
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6.2.2

Materialet på väggarna i klassrummet som eleverna ser

Eleverna kunde redogöra några material som satt uppe på väggarna i klassrummet och enligt
resultatet tolkar jag att det inte visade någon skillnad beroende på vilken grupp eleverna tillhörde.
Enligt Ygge (2011) är synen människans viktigast sinne men det vi ser påverkas av vår
uppmärksamhet, arbetsminne och uthållighet. Resultatet från elevintervjuerna gav olika
förklaringar till varför eleverna inte kom ihåg mer av materialet som satt uppe på väggarna i
klassrummet. Enligt Jensen (1997) sorterar vår hjärna bort den stimulans som inte är nödvändig
för vår överlevnad om det blir för mycket. Kan det ha någonting med det att göra, att det uppsatta
materialet blir för mycket stimulans för eleverna? Det är svårt att säga då det kan finnas många
olika orsaker varför eleverna kommer ihåg ett visst material och inte ett annat. Detta kräver mer
undersökning anser jag.
6.2.3

Eleverna och lärarens användning av materialet på väggarna i klassrummet

Björklid (2005) framhåller att lärandet sker i samspel med omgivningen men resultatet visade att
endast två av de fem eleverna använde sig av det uppsatta materialet på väggarna. Resultatet från
intervjun med läraren visade att hen antog att inte alla eleverna använde sig av det uppsatta
materialet trotts uppmuntran från läraren. Detta antagande stämde även överens med resultatet
från elevintervjuerna. En central punkt inom den sociokulturella teorin är begreppet mediering
som avser användningen av verktyg och redskap för att förstå omvärlden (Säljö, 2012). Ett
redskap eller verktyg för eleverna i sin utveckling kan vara användningen av materialet på
väggarna. Bland annat framhåller Karlsson och Kilbom (2015) att matematiken är ett abstrakt
ämne som bör konkretiseras med hjälp av olika material, speciellt för de yngre eleverna. Läraren
berättade under sin intervju att vissa elever påpekar att det är att fuska om de använder sig av det
uppsatta materialet. Det försöker då läraren att tala om att så är inte fallet. Det är däremot viktigt
att det uppsatta materialet inte blir för mycket eller skapar ett rörigt intryck i klassrummet skriver
Tebano Ahlqvist (2012). Som Gudmundsson (1997) framhåller så kan ett bristfälligt utformat
klassrum försvåra elevernas utveckling. Läraren beskrev att hen försöker att inte sätta upp för
mycket material på väggarna då vissa elever tycker det kan bli jobbigt vilket även framgår i
intervjuerna med eleverna. Björklid (2005) framhåller att skolmiljön ska locka till arbetsglädje
och kreativitet och Tebano Ahlqvist (2012) beskriver att elevalster kan inspirera eleverna till
skapande. Resultatet från lärarintervjun synliggjorde att läraren vid vissa tillfällen brukar hänga
upp elevernas egna arbeten för att uppmärksamma elevernas utveckling. Även Pion kunde
redogöra att läraren brukade sätta upp elevernas egna arbeten i klassrummet. Skolan ska vara en
miljö som skapar utveckling och lärande (Skolverket, 2016).

6.3

Avslutande diskussion

Både lärarens och elevernas svar överensstämmer med den tidigare forskning och de teorier som
visats i bakgrunden däremot var det inte mycket material eleverna kunde beskriva under
intervjuerna. Detta anser jag visar på att eleverna inte använder sig av det uppsatta materialet i så
stor utsträckning vilket även överensstämmer med deras savar från intervjuerna. Även läraren
berättade att med största sannolikhet använder sig inte alla eleverna av materialet på väggarna och
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att de inte alltid gör det. Under intervjuerna berättade eleverna att det tycker att det är bra med
material på väggarna men det får inte bli för mycket, det kan skapa rörigt intryck vilket stämmer
överens med vad bland annat Tebano Ahlqvist (2012) framhåller.

6.4

Implikationer för yrkeslivet

Från denna undersökning tar jag med mig in i yrkeslivet den fysiska miljöns påverkan på eleverna,
vilket bland annat Barret et al (2015) framhåller. Innan genomförandet av undersökningen visste
jag inte att den fysiska miljön påverkade eleverna i den grad den gör. Som resultatet från
intervjuerna med eleverna visade var det inte alla av eleverna som använde sig av det uppsatta
materialet på väggarna i klassrummet. Detta är även en av de sakerna jag tar med mig från
undersökningen och vill i mitt yrkesliv få eleverna att utnyttja materialet till undervisningen. Jag
kommer även att ta med mig vikten av att reflektera över och använda material som är aktuellt
i undervisningen för eleverna samt sätta upp och visa elevernas egna arbeten för att inspirera och
stärka dem.

6.5

Förslag på fortsatt forskning

Den litteratur jag har funnit till denna undersökning har visat att den fysiska miljön påverkar
elevernas inlärning och utveckling. Dock har jag funnit mycket lite forskning om hur materialet
på väggarna påverkar eleverna, vad de ser och hur de använder sig av materialet. Mitt förslag på
fortsatt forskning är just att studera hur eleverna använder sig av det uppsatta materialet på
väggarna och vilken fördel och nackdel det har för dem. För att undersöka detta föreslår jag att
det bör genomföras observationer samt kvalitativa intervjuer med elever.
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Bilaga 1
Hej!
Mitt namn är Stina Marklund och jag studerar min sista termin på grundlärarutbildningen vid
Luleå tekniska universitet. Under denna terminen skriver jag mitt examensarbete i matematik
där jag undersöker vilka val läraren gör när hen väljer material (tavlor, bilder, mm), som ska
hänga på väggarna i klassrummet och om eleverna ser materialet och använder sig av det under
lektionerna. För att få svar på undersökningens syfte kommer jag intervjua lärare och elever.
Eleverna kommer att få svara på frågor om vilket material de ser på väggarna i klassrummet och
om de använder sig av materialet under lektionerna samt vilket/vilka av materialen som är
matematiska enligt eleven och varför. Intervjuerna beräknas ta ca 5–10 minuter och kommer ske
på skolan. Med er tillåtelse vill jag gärna spela in intervjun för att lättare kunna bearbeta
datainsamlingen vid ett senare tillfälle. Materialet kommer sparas under ett år och därefter
förstöras. I redovisningen av resultatet kommer eleven att vara helt anonym.
Elevens deltagande är helt frivilligt och eleven kan avbryta när som helst. Om du ger ditt
samtycke för eleven att delta ber jag dig underteckna talongen nedan och ta tillbaka den till
skolan senast xxxx-xx-xx.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig via mail.

Med vänliga hälsningar
Stina Marklund
xxxxxx-x@xxxxxxx.xxx.xx
----------------------------------------------------------------------------------------------Jag har tagit del av informationen om undersökningen ”Klassrummets väggar ur ett matematiskt
perspektiv” och ger här med mitt samtycke för eleven att delta i studien.

Elevens namn: _________________________________

Vårdnadshavare: ________________________________
_____________________
Ort/Datum

________________________
Underskrift

Bilaga 2
Intervjuguide elev
Denna intervjuguide har skapats som grund för intervjuerna men under samtalets gång kan
frågorna ändras på grund av elevernas resonemang och svar.
-

Jag vill att du börjar med att berättar vilka bilder, tavlor, affischer, planscher som finns på
väggarna i klassrummet, de du kommer ihåg just nu.
- Varför kommer du ihåg just dem?
- Tror du att det finns mer material som du inte kommer ihåg just nu?

-

Brukar du använda dig av dem under lektionerna?
- Varför? / Varför inte?

-

Vilka av de materialen du har berättat om tycker du tillhör matematiken?
- Varför?

-

Vad tycker du om att det finns material på väggarna?
- Varför? / Varför inte?

-

Skulle du vilja att det fanns mer eller mindre material på väggarna?
- Varför? / Varför inte?

Bilaga 3
Intervjuguide lärare
Denna intervjuguide har skapats som grund för intervjun men under samtalets gång kan frågorna
ändras samt att följdfrågor kan ställas på grund av lärarens resonemang och svar.
-

Hur tänker du när du väljer materialet på väggarna i klassrummet?

-

Tänker du nått på ämnesinriktat?

-

Tror du att eleverna ser och använder sig av materialet under lektionerna?

-

Hur tycker du att materialet kan hjälpa eleverna, eller tror du att det hjälper eleverna?

