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I föreliggande studie är syftet att beskriva den fysiska utformningen av fyra 
matematikklassrum i årskurserna 1–3, dess funktion under en matematiklektion samt 
lärarnas syften med utformningen. Studien grundar sig på tre datainsamlingsmetoder vilka 
är fotografering, observationer och lärarintervjuer. Detta har gjort det möjligt att ställa 
lärarnas visioner i relation till praktiken. Resultatet av studien indikerar bland annat att 
praktiken inte alltid är i enlighet med vad tidigare forskning visat, genom att 
kommunikativ funktion i samband med möblering inte behöver förutsätta att bord är 
placerade i grupper. Studien visar även att bordsmöblering i rader kan skapa möjlighet för 
elever att interagera och samarbeta, beroende på lärarens ledarskap. Resultatet indikerar 
vidare att bildstödet har visat sig användas mest i de klassrum med mycket bildstöd, trots 
att forskning visar att elevers koncentration försämras i en miljö med mycket intryck. 
Utifrån detta och studiens resultat drar vi slutsatsen att bildstöd fyller en större funktion 
om elever får vara med i utformandet av dessa, samt om det används i samband med 
introduktion av nytt arbetsområde i matematiken. Studiens mål är att bidra till en rikare 
beskrivning av hur fysiska klassrumsmiljöer kan organiseras och utformas i 
matematikklassrum inom årskurserna 1–3. 
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The purpose of the present study is to describe the design of four physical mathematical 
classroom environments focusing on grades 1-3, their function during a mathematic lesson 
and the teachers’ purposes with the design. The study is based on three data collection 
methods, which are: photography, observations and teacher interviews. The different 
methods for data collection made it possible to set teachers’ visions in relation to practice. 
The result of the study indicates that the teacher’s purposes and the practical function are 
not always in accordance with previous research, in that communicative function in 
connection with table furnishing does not have to assume that tables are placed in groups. 
Furthermore, the study shows that tables placed in rows can create opportunities for 
students to interact and collaborate, depending on the teacher’s leadership. The result of 
the study also indicates that mathematical posters has proved to be used most in the 
classrooms with a lot of posters, even though research shows that the students’ 
concentration deteriorates in an environment with a lot of impressions. Based on those 
facts and the results of the study, we make the conclusion that mathematical posters fulfill 
a larger function if students are allowed to participate in their design, and whether they are 
used in connection with introduction of new work areas in mathematics. The aim of the 
study is to contribute to a richer description of how physical classroom environments can 
be organized and designed in mathematics classrooms in grades 1-3.  

Keywords: communicative function, decoration, design, equipment, furnishing, material 
function, physical classroom environment 
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1 Inledning  

I en studie av Marx, Fuhrer & Hartig (1999) framförs en syn på klassrummet som inte bara 
en fysisk enhet, utan även en organisatorisk enhet där klassrummets fysiska organisering 
på olika sätt påverkar de individer som ingår i miljön. Att ta hänsyn till detta menar de är 
nödvändigt för att skapa hållbara utvecklings- och lärupplevelser för elever. Samtidigt 
verkar det inte vara ett prioriterat område i den svenska skolan. I en intervju med 
psykologen och forskaren Malin Valsös (Skolvärlden, 2019) framkommer det att det i 
många skolor byggs stora och öppna klassrumsmiljöer för stora klasser där elever förväntas 
ta ett stort eget ansvar. Valsös framför istället att elever är i behov av en mer avgränsad 
klassrumsmiljö med få intryck. Att ha fönster mot korridor eller skolgård ser hon som ett 
stort problem då elever inte kan fokusera på skolarbetet utan hela tiden har 
störelsemoment som väcker deras uppmärksamhet. En klassrumsmiljö som saknar en god 
utformning kan därmed öka risken för att elever med särskilda behov, men även andra 
elever, får betydligt sämre möjligheter till lärande. Den fysiska klassrumsmiljöns 
utformning påverkar även elevernas möjligheter till kommunikation. När det kommer till 
matematikundervisningen ska elever enligt kursplanen:  

ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan 
användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang 
(Skolverket,2018, s.54).  

Det framgår med andra ord här att elever genom matematikundervisningen bör ges 
möjlighet att diskutera med varandra. Hur klassrumsmiljön är utformad har i forskningen 
visat sig påverka förutsättningarna för interaktion mellan elever i klassrummet. I en artikel 
som fokuserar på organisering av sittplatser och hur det påverkar beteendemässiga och 
pedagogiska resultat (Wannarka & Ruhl, 2008) framgår till exempel att lärare bör låta 
lektionsinnehåll och arbetsmetoder avgöra organisering av sittplatser. Om undervisningen 
ska beröra interaktiva moment bör eleverna därmed placeras gruppvis. Om lärare vill 
sträva efter att maximera önskvärda elevbeteenden vid individuellt arbete, visar dock 
samma studie att läraren bör utgå från placering i rader.  

Det finns med andra ord studier som visat på den fysiska klassrumsmiljöns betydelse för 
elevernas möjligheter till att lära, men enligt Marx et al. (1999) behövs ytterligare studier. 
Framförallt då detta verkar vara ett område som ignoreras i skolmiljöer både 
internationellt (Marx et al., 1999) och i Sverige (Skolvärlden, 2019). Utifrån denna vetskap 
ser vi ett behov av att ge en rikare bild av hur den fysiska klassrumsmiljön är utformad i 
olika matematikklassrum, vilken funktion de olika utformningarna har i klassrummen 
samt lärares syfte med de olika utformningarna.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att beskriva den fysiska utformningen av fyra 
matematikklassrum i årskurserna 1-3, dess funktion under en matematiklektion samt 
lärarnas syften med utformningen. Studien utgår från följande forskningsfrågor: 

1. På vilka sätt är matematikklassrummen fysiskt utformade? 
2. Vad får de fysiska utformningarna för funktioner under matematiklektionerna? 
3. Vilka syften har lärarna med de fysiska utformningarna av klassrummen under 

matematiklektionerna? 



2 

 

2 Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången presenteras resultat från tidigare forskning inom området. 
Kapitlet är strukturerat i två kategorier hämtade från Tegströms (2014) licentiatuppsats: 
Möblering samt Utrustning och utsmyckning. Dessa kategorier kan, som vi redogör för 
mer i detalj senare, i sin tur ha olika funktioner, antingen en materiell funktion eller en 
kommunikativ funktion. Tegström (2014) utgör det teoretiska ramverket för denna studie. 

2.1 Möblering 

Möblering handlar främst om placering av bänkar, tavla och kateder. I möbleringen 
behöver läraren ta hänsyn till olika faktorer, såom som storlek på elevgrupp, möblernas 
storlek samt vilka arbetssätt som ska genomföras i klassrummet (Tegström, 2014). Viktigt 
att poängtera är att möbleringen i ett klassrum inte alltid står under lärarens kontroll. 
Exempelvis Jedeskog (2007) skriver att möblering av ett klassrum kan ha begränsningar 
då ytan i klassrummet inte går att påverka. 

Vidare har Jedeskogs (2007) studie visat att vilken betydelse klassrumsmiljön har och 
vilken möjlighet till påverkan som finns kan skilja sig åt mellan lärare och elever. Läraren 
har ofta större möjligheter än den enskilde eleven att påverka klassrumsmiljöns möblering, 
samtidigt som klassrumsmiljön sällan uppfyller elevernas behov. Den slutsats som dragits i 
Jedeskogs (2007) studie är att möbleringen har en tendens att gynna lärarens behov 
istället för den enskilde eleven. Även Tegström (2014) menar att möblering av ett klassrum 
kan påverka elever negativt. Ett problem som kan uppstå är när elever saknar förståelse för 
varför lärare har möblerat på ett visst sätt och inte vet vad som förväntas av dem. Med 
andra ord kan lärares och elevers syn på möbleringens tänkta funktion och syfte skilja sig 
åt. 

2.1.1 Materiell funktion 

Tegström (2014) framför att möbleringen av ett klassrum kan ha en materiell funktion. 
Den materiella funktionen kan till exempel innebära att elever har stolar att sitta på eller 
bord att lägga saker vid. Tegström (2014) skriver vidare om att den materiella funktionen 
är kopplad till olika typer av materiella artefakter i klassrummet. En artefakt i klassrummet 
kan exempelvis vara en bänk eller tavla. Skolmyndighetens rapport (2005) visar att varken 
bänkarna eller stolarna i klassrummen som eleverna förväntas använda under hela 
skoldagen, är tillräckligt ergonomiska för elevernas ryggar. Elever skulle gynnas av att röra 
på sig under lektionerna i form av exempelvis pausgympa, istället för att endast vara 
stillasittande.  

Vidare är, enligt Tegström (2014), en korrekt möblering av klassrummet av stor vikt för 
den materiella funktionen. Det gäller bland annat att alla elever ska ha möjlighet att se 
tavlan utan att behöva vända sig om. Samuelsson (2017) menar även han att möblering av 
klassrum är viktigt för elevers inlärning. Författaren skriver fram hur en varierad 
undervisning underlättas av att ha en möblering där elever alltid kan se läraren. I enlighet 
med Tegström (2014) framför även Samuelsson (2017) att elever alltid ska kunna följa 
genomgångar på tavlan utan att behöva vända sig om. Samuelsson (2017) lyfter även fram 
relation mellan lärare och elev som en viktig del i utformning av ett klassrum. Lärarens 
kunnande om sina elever och deras individuella behov skapar förutsättningar för att 
genomföra en så genomtänkt placering av elever som möjligt. 
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2.1.2 Kommunikativ funktion 

Den andra funktionen möbleringen kan uppfylla är en kommunikativ funktion, där 
möbleringen struktureras på ett sätt som möjliggör olika typer av interaktion mellan 
eleverna, eller mellan lärare och elever (Tegström, 2014). Klassrummets möblering kan 
stötta i att underlätta elev-elev kommunikation. I en studie som undersökt relationen 
mellan bordsplaceringar och elevers kommunikation i undervisningen (Marx et al., 1999), 
har det visat sig att elever kommunicerar mer med varandra när de sitter placerade i en 
halvcirkel i jämförelse med rad- och kolumnplacering där varje elev sitter i riktning mot 
läraren. Resultatet från studien har tolkats utifrån Steinzord´s teori att elevers sociala 
interaktion uppmuntras när den enskilda eleven får möjlighet att upprätta “face-to-face” 
kontakt. 

Andra typer av möbleringar uppmuntrar istället envägskommunikation mellan lärare och 
elev. Granström (2003) menar att vid undervisning i helklass där läraren står vid tavlan 
och eleverna sitter vid sina bänkar placerade i rader, uppstår en form av 
envägskommunikation från lärare till elever. En möblering där eleverna är placerade i 
rader i riktning mot tavlan skapar med andra ord möjligheter till interaktion mellan lärare 
och elev. Det är en placering som kan underlätta för läraren att kommunicera med 
eleverna, både muntligt och genom ögonkontakt. Denna möblering inbjuder dock inte till 
interaktion mellan elever vilket, enligt Granström (2003), kan leda till att undervisningen 
främst består utav gemensamma helklassgenomgångar med efterföljande individuellt 
arbete. 

Ytterligare en typ av möblering och som påverkar kommunikationsmöjligheter är bänkar 
som placeras i grupp. Enligt både Granström (2003) och Tegström (2014) kan en 
gruppmöblering gynna elevernas samarbete och interaktion. Tegström (2014) skriver 
exempelvis att en möblering där eleverna är placerade tillsammans i grupp skapar 
möjligheter för interaktion bland eleverna, medan en möblering där eleverna sitter med 
ryggen mot varandra begränsar möjligheten till interaktion. Samtidigt framför Granström 
(2003) också viss problematik med denna typ av möblering. När eleverna är placerade i 
grupper kan det vara svårt för läraren att kommunicera med enskilda individer i gruppen 
och läraren förväntas kommunicera med hela gruppen istället. Ett annat problem som 
Granström (2003) tar upp är att trots att eleverna sitter i grupper i klassrummet används 
inte möbleringens syfte tillräckligt ofta. Hans studie visar att eleverna endast ägnar sju 
procent av tiden till grupparbete, trots gruppmöblering. Engvall (2013) menar att en 
klassrumsmiljö som uppmuntrar elever till interaktion i matematikundervisningen skapar 
möjligheter för elever att utveckla sin kommunikationsförmåga. Att samtala om matematik 
i form av exempelvis begrepp eller problemlösning skapar förutsättningar för elever att 
utveckla sin matematiska förmåga. I klassrum där elever får möjlighet att hjälpa varandra 
under matematiklektioner kan de få en större tilltro till sin egen förmåga. Vidare lyfter 
Engvall (2013) att en utebliven stöttning av kamrater i klassrum kan skapa ett 
klassrumsklimat där negativitet flödar. Det kan synliggöras i klassrum genom exempelvis 
att elever inte vill att kamraterna ska kolla vilka uppgifter de räknar eller hur de har löst ett 
problem. Ett sådant beteende skapar inte goda möjligheter till ett gott lärandeklimat i 
klassrummet.  
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2.2 Utrustning och utsmyckning 

Utrustning och utsmyckning i ett klassrum kan exempelvis vara förvaringsmöbler, tavlor 
och bildstöd (Jedeskog, 2007) och kan ha olika funktioner. Utrustningen och 
utsmyckningen är delvis styrd efter ekonomi och kultursyn, och delvis anpassningsbar efter 
elevgrupp och undervisningsinnehåll.  

2.2.1 Materiell funktion 

Tegström (2014) framför att utrustning och utsmyckning i ett klassrum kan ha en materiell 
funktion. Den materiella funktionen kan till exempel innebära att det är hemtrevligt i 
klassrummet och att elever har förvaring till enskilt material. 

Elever på lågstadiet spenderar enligt Wickman (2018) större del av undervisningstiden i ett 
så kallat hemklassrum, vilket skapar stora möjligheter för läraren att sätta en gemensam 
och långsiktig prägel på miljön. Material som förvaras i klassrummet behöver vara 
välorganiserat i hyllor, skåp och lådor. Ett välorganiserat klassrum är viktigt för att 
upprätthålla en god struktur. Gudmundsson (1997) är av samma uppfattning och hävdar 
att 70 % av alla elever påverkas av olika faktorer i skolans miljö. Det kan vara faktorer som 
till exempel färger, dofter och ljud. Elevers koncentration kan bli svår att upprätthålla i en 
klassrumsmiljö som uppfattas som rörig med många intryck, medan en välplanerad 
klassrumsmiljö istället kan få elever att bibehålla sin koncentration längre. Detta är i 
enlighet med Jedeskogs (2007) studie som visar att klassrum i många fall är en rörig plats 
där det samlas många elever. Hon framhåller att dessa små utrymmen både kan leda till 
bråk elever emellan och bristande koncentration hos eleverna. Jedeskog lyfter fram att 
förvaring av enskilt material har förändrats från att ofta vara placerade i elevernas bänkar 
till att förvaras på andra ställen i klassrummet. Detta beror på att bänkar har ersatts av 
bord. Situationer där eleverna ska hämta sitt material i dessa lådor kan bidra till bråk 
elever emellan då flera elever samlas på en liten yta. Samuelsson (2017) lyfter att en 
lösning på sådana situationer skulle kunna vara att läraren fördelar materialet på flera 
ställen i klassrummet för att undvika att alla elever är på samma ställe. 

Enligt Jedeskog (2007) bör klassrum som används av lågstadieelever vara personliga och 
hemtrevliga. I klassrummet ska det framgå vilka elever som har klassrummet som sitt 
hemklassrum. Detta genom att exempelvis sätta upp arbeten och teckningar väl synligt på 
väggarna. Jedeskog (2007) skriver även fram att bildstöd av olika slag som är relevanta för 
elevernas vardag ska finnas på väggarna. Det kan till exempel vara bilder på månader, 
årstider och veckodagar som eleverna kan använda för att presentera dagens datum. Detta 
anser Jedeskog (2007) är viktigt då det synliggör vilka rutiner och strukturer som finns i 
klassrummet vilka har betydelse för elevernas lärande och utveckling.  

Även Engvalls (2013) avhandling behandlar den materiella funktionen av utrustning och 
utsmyckning och synliggör bland annat hur konkret material används i några 
matematikklassrum. I de klassrum där konkret material fanns tillgängligt och synligt för 
eleverna användes det i högre utsträckning än i de klassrum där konkret material inte var 
framme. Detta kan, om rätt använt, ha en positiv effekt på elevernas möjligheter att lära då 
Engvall (2013) menar att när lärare synliggör matematiken med hjälp av konkret material, 
som exempelvis tiobasmaterial, skapar det bättre förutsättningar för elevers förståelse för 
det matematiska symbolspråket. 



5 

 

Begreppet klassrumsdesign förekommer numera i samband med kunskap och lärande, i 
och med att skolan under de senare decennierna börjat spegla ny syn på kunskap (Kress & 
Sidiropoulou, 2008). I en grekisk låg- och mellanstadieskola designar en lärare den fysiska 
klassrumsmiljön på olika sätt vid olika tillfällen. Det som är statiskt i möblemanget är 
placeringen av en whiteboardtavla i anslutning till en kateder. Jedeskog (2007) skriver om 
att det i klassrummet oftast finns en tavla som är placerad på en vägg. Tavlan brukar vara 
stor och täcka en större del av väggen där den är placerad. Den svarta eller gröna 
griffeltavlan, som funnits i många klassrum genom åren, är på många håll ersatt av en 
whiteboardtavla. Wickman (2018) skriver fram att läraren behöver planera för 
organiseringen av olika anslagstavlor och visningsytor. En interaktiv tavla, exempelvis 
smartboard, kan användas för att förstärka och förklara ämnesinnehåll. En skrivtavla, 
exempelvis whiteboard kan användas för att anteckna saker som kommer upp under 
lektionen eller för att visa exempel. En del skolor har beslutat att förlägga schemat på 
väggen eller tavlan, med hjälp av exempelvis bildstöd. 

2.2.2 Kommunikativ funktion 

Den andra funktionen utrustning och utsmyckning kan uppfylla är en kommunikativ 
funktion, där olika hjälpmedel i undervisningen möjliggör olika typer av interaktion mellan 
eleverna, eller mellan lärare och elever (Tegström, 2014). Enligt Tegström (2014) är 
symboler en typ av kommunikativ artefakt. Kommunikativa artefakter kan användas på 
olika sätt beroende på vem som använder dem och vilket syfte de har. Wickman (2018) 
skriver till exempel att något som kan bidra till en trivsam klassrumsmiljö är affischer eller 
artefakter som knyter an till olika ämnen och att sådana delar kan uppmuntra till 
interaktivitet och lärande.  

Samuelsson (2007) skriver om att det i matematikdidaktiska sammanhang finns två 
fokusområden, förståelse och färdighet. Förståelse för matematiska procedurer skapas när 
elever får de rätta verktygen för att kunna använda sig av de strategier som elever 
tillgodosetts sig genom färdighetsträning. Engvall (2013) lyfter konkret material som ett 
exempel på ett sådant verktyg, där material används för att tydliggöra ett visst matematiskt 
innehåll. Det är viktigt att materialet används som ett stöd snarare än en genväg då 
felanvändning kan leda till att eleven inte får förståelse för matematiken. Ett 
användningsområde för konkret material är enligt Ryve (2006) som ett stöd i matematiska 
diskussioner. Vidare menar Ryve (2006) att ett exempel kan vara ett material som gynnar 
elevernas begreppsförståelse.  
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3  Metodologi  

I kapitlet metodologi börjar vi med att presentera och motivera studiens urval. Därefter 
följer en beskrivning av metod för datainsamling och analys av data. Slutligen beskriver vi 
hur vi tillgodosett forskningsetiska principer samt arbetat för att stärka studiens reliabilitet 
och validitet.  

3.1 Urval 

Urvalet i denna studie utgörs av strategierna bekvämlighetsurval och kvoturval då vi har 
strävat efter ett så brett perspektiv som möjligt gällande hur fysiska klassrumsmiljöer kan 
vara utformade, samtidigt som studien skulle hinna genomföras inom tidsramen för det 
självständiga arbetet. 

Gällande bekvämlighetsurval beskriver Bryman (2011) att sannolikheten är mycket stor att 
enkäter om tillfrågan angående deltagande i studien kommer tillbaka till utföraren med ett 
negativt svar, varvid etablerad kontakt kan göra det lättare att få positiva svar. 
Respondenterna till vår studie valdes utifrån en tidigare etablerad kontakt med de skolor 
där lärarna arbetade. Dock anses respondenterna i ett bekvämlighetsurval främst bestå av 
de individer som fanns tillgängliga för forskaren, vilket inte stämmer överens med vårt 
utfall då vi också hade ett specifikt syfte med vilka lärare vi valde att tillfråga.  

Bryman (2011) förklarar att kvoturval innebär att man gör ett stickprov på en målgrupp 
indelade i olika kategorier, för att därefter välja vilka individer som ska tillfrågas om att 
delta i studien. Urvalet är därmed inte slumpmässigt. Då syftet i denna studie var att 
beskriva olika sätt att utforma fysisk klassrumsmiljö på, dess funktion och lärares syften 
med utformningen, såg vi det intressant att samla in data från skolor med olika inriktning 
och kultur. För att få ett brett urval såg vi det även intressant att vända oss till informanter 
med olika utbildningsbakgrund och erfarenhet. Av den anledningen sökte vi efter lärare, 
inom våra etablerade kontakter, som kom från olika länder, undervisade på skolor med 
olika inriktningar, samt skiljde sig åt gällande tidigare undervisningserfarenheter.  

Fyra lärare tillfrågades och informerades om deltagande via mail eller personlig 
kommunikation. Samtliga visade ett positivt intresse för deltagande. Urvalet och de olika 
karaktärsdragen för klassrummen och lärarna, presenteras mer detaljerat nedan. De 
klassrum där fysiska klassrumsmiljöer har studerats presenteras i tabell 1. De lärare som 
deltagit i studien presenteras i tabell 2. Observera att Lärare 1 undervisade i Klassrum 1, 
Lärare 2 i Klassrum 2, och så vidare.  
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Tabell 1. Klassrum där fysiska klassrumsmiljöer har studerats 

 

 
Tabell 2. Lärare som deltagit i studien 

3.2 Datainsamling 

Studiens valda datainsamlingsmetoder är olika för de olika forskningsfrågorna: fotografier 
av klassrumsmiljöer (forskningsfråga 1), observationer av matematiklektioner 
(forskningsfråga 1 och 2) samt semistrukturerade intervjuer med lärare (forskningsfråga 
3).  

3.2.1 Fotografier 

Enligt Bryman (2011) kan fotografier användas som ett verktyg för att komma ihåg och 
förstärka det som hände under datainsamlingen och som ett underlag för diskussion. 
Fotografierna av klassrumsmiljöer kan i kombination med semistrukturerade intervjuer 
som genomförs med lärare, resultera i en tydligare bild av hur den fysiska klassrumsmiljön 
är utformad. Syftet med att använda fotografier är att vi ser det som ett värdefullt stöd i att 
komma ihåg och förstärka hur klassrumsmiljöer kan vara utformade. Vi är medvetna om 
att fotografier endast visar en bild av hur klassrummet ser ut vid just det specifika tillfället 
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och har därför reflekterat över vikten av att fotografera vid samma tillfälle som 
genomförandet av de övriga datainsamlingsmetoderna. Detta för att kunna visa en enhetlig 
bild över klassrummen. Om fotografering istället hade genomförts vid ett annat tillfälle än 
vid observationerna hade klassrummen kunnat se annorlunda ut vid det specifika tillfället 
vilket hade kunnat påverka resultatet. I denna studie fotograferades de fyra klassrummen 
efter observationerna och intervjuerna. Detta för att vi lättare skulle kunna välja ut delar 
att fotografera ur den fysiska klassrumsmiljön, utifrån vad som hände under de 
observerade lektionerna eller vad som framkom vid lärarintervjuerna.  

3.2.2 Observationer 

Enligt Bryman (2011) är observationer en fördel att använda sig av för att få en tydligare 
bild av hur det verkligen ser ut i praktiken då exempelvis intervjuer endast visar det som 
informanten delar med sig av. Det vanliga är att observatören har ett strukturerat 
observationsschema där det står precis vad som ska observeras. Strukturerade 
observationer är enligt Bryman (2011) att föredra vid studier där det ska observeras samma 
saker vid olika tillfällen då det säkerställer att fokus läggs på saker som är relevanta för 
studien. Inför våra observationer valde vi därför att skapa ett detaljerat 
observationsschema (se Bilaga 5). Syftet med detta observationsschema var att underlätta 
datainsamlingen vid de olika observationstillfällena, genom att fokusera på de två utvalda 
områdena: möblering samt utformning och utsmyckning. Med hjälp av kolumner i schemat 
kunde vi metodiskt dokumentera data utifrån de fysiska klassrumsmiljöernas utformning 
och funktion. Observationsschemat är kopplat till både forskningsfråga ett och två, genom 
att den fysiska miljön både observerades utifrån utformning och funktion under de fyra 
olika matematiklektionerna.  

3.2.3 Lärarintervjuer 

Bryman (2011) lyfter att semistrukturerade intervjuer kan genomföras på olika sätt 
beroende på utförare. Vissa intervjuer är mer strukturerade medan andra är mer öppna 
och tillåtande för informanten att prata fritt. Intervjufrågor eller manus ska dock alltid 
finnas som ett underlag. I vår studie valde vi att använda oss av semistrukturerade 
intervjuer med mer öppna intervjufrågor, då vi såg fördelar med att ha en färdig struktur 
att följa samtidigt som vi ville ge god tid och möjlighet för lärarna att reflektera. Vi valde 
därför att utforma ett intervjuformulär (se Bilaga 3) strukturerad efter studiens tre 
forskningsfrågor. Inför intervju med L4 översattes denna till engelska (se Bilaga 4).  

En nackdel vi såg med att använda oss av semistrukturerade intervjuer istället för strikta 
intervjuer, där inga andra frågor ställs än de som står i intervjuguiden, är att intervjun 
skulle ha kunnat generera data som inte är relevant för vår studie. Vi anser dock att 
fördelarna med semistrukturerade intervjuer överväger denna nackdel då vi dels hade 
möjlighet att ställa mer öppna frågor och dels att ställa frågor som var kopplade till de 
observerade lektionerna. De uppmanades även att reflektera kring möjligheter och hinder 
med klassrumsorganiseringen på ett djupare plan, vilket vi tänker kräver mer 
strukturerade frågor.  
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3.3 Analys av data 

Efter genomförd datainsamling transkriberades all insamlad data i separata dokument. 
Utifrån transkriberingen påbörjades en analys där vi utgick från våra forskningsfrågor och 
de fokusområden som uppkom i samband med litteraturgenomgången. När vi analyserade 
data fokuserade vi först på fotografierna för att urskilja utformningen av klassrummen. 
Klassrummens funktion analyserades utifrån observationsscheman och lärarnas syfte med 
utformningen av klassrummen analyserades utifrån intervjuerna.  

Vid varje enskild datainsamlingsmetod fokuserade vi först på att hitta gemensamma drag 
från de olika klassrummen eller lärarnas syften som var möjliga att placera in under våra 
framtagna kategorier: Möblering och Utrustning och utsmyckning. Sedan fortsatte vi med 
att analysera varje enskilt klassrum och enskild lärare ur ett mer detaljerat perspektiv där 
vi fokuserade på att hitta data som var specifikt för ett klassrum eller en lärare. Den data 
som analyserats sorterades först i åtta olika kategorier utifrån de områden som 
observationsschemat utgick från för att få en tydligare överblick över data innan den 
sorterades in under rätt rubrik i resultatkapitlet.  

I vår dataanalys utgick vi från en abduktiv ansats, vilket innebär att analysen utgått från 
både ramverk vid litteraturgenomgång och från kategorierna i observationsschemat. Enligt 
Patel och Davidson (2011) är abduktiv ansats en blandning av deduktiv och induktiv 
ansats. Författarna menar att det både finns för- och nackdelar med att använda sig av en 
abduktiv ansats. En fördel är att en abduktiv ansats inte är lika strikt som en deduktiv eller 
induktiv ansats. En nackdel kan vara att genomföra datainsamlingen på ett objektivt sätt. 
Patel och Davidson (2011) anser att det är svårt att vara helt objektiv då forskare går in i en 
studie med andra erfarenheter i ryggsäcken. Vårt tillvägagångssätt kan ses som abduktivt 
då vi utgick från vårt teoretiska ramverk (Tegström, 2014), samt att vi samtidigt var öppna 
för att nya kategorier kunde genereras.  

3.4 Forskningsetiska principer 

Som forskare är det viktigt att förhålla sig till och följa de forskningsetiska riktlinjerna som 
skrivs fram av Vetenskapsrådet (2017). Bryman (2018) sammanfattar riktlinjerna och 
framhåller vikten av att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna. Det har vi i 
denna studie gjort genom att innan påbörjad datainsamling informerat respondenterna om 
studiens syfte via ett missivbrev. I missivbrevet informerades respondenterna även om 
dessa grundläggande forskningsprinciper. 

Informationskravet syftar till att respondenterna ska vara medvetna om vilka vi som 
genomför studien är och syftet med studien. Det uppfylls genom att vi presenterar både oss 
och studiens syfte i missivbrevet. Genom att respondenterna fick skriva under en 
medgivandeblankett innan datainsamlingen påbörjades har vi uppfyllt samtyckeskravet. 
De informerades även om att medverkan är frivillig och att de kunde avbryta sin 
medverkan när som helst. I studien har vi valt att inte nämna några namn, varken på 
respondenter eller städer. Vi har också varit noggranna med att skolorna som deltagit i 
studien inte kan spåras på något sätt i enlighet med konfidentialitetskravet. 
Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan enbart kommer att användas till vår 
studie och att all data utom den färdiga uppsatsen kommer att raderas.  
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3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar, enligt Bryman (2011), om att det ska vara möjligt att genomföra 
studien igen med ett motsvarande resultat. Bryman (2011) förklarar att validitet innebär att 
forskare måste ta ställning till om resultatet som framkommer vid en undersökning kan 
verka trovärdigt eller inte. Bryman (2011) förklarar att begreppen validitet och reliabilitet 
främst används i kvantitativa studier och att de får anpassas och utvecklas vid användning 
av begreppen i kvalitativa studier. Som exempel ger Bryman (2011, s. 352) extern 
reliabilitet som anses svår att applicera på en kvalitativ studie då det inte går att “frysa’ en 
social miljö och de sociala betingelser som gäller vid en inledande studie”. Vid observation 
av till exempel ett klassrum kan händelserna aldrig vara exakt på samma sätt vid två olika 
tillfällen vilket gör att det inte är möjligt att upprepa studien och få exakt samma resultat. 
Bryman menar dock att det går att applicera intern reliabilitet på kvalitativa studier och 
innebär då att de som genomför datainsamlingen kan diskutera vad som ska observeras 
och på vilket sätt, för att genomföra en sådan likvärdig datainsamling som möjligt. Detta 
har vi, som tidigare beskrivet, gjort i vår studie. 

Bryman (2011) delar vidare upp validitetsbegreppet i intern validitet och extern validitet. I 
likhet med extern reliabilitet kan extern validitet anses svår att genomföra vid kvalitativa 
studier. Intern validitet syftar till att de som ska genomföra datainsamlingen är överens 
innan om vad som ska observeras och på vilket sätt. Bryman (2011) menar att det kan vara 
en fördel i kvalitativa studier då man ofta får en tydligare bild av till exempel aktiviteten i 
ett klassrum än vid en kvantitativ studie. I vår studie har vi inte haft möjlighet att 
genomföra datainsamlingen tillsammans på grund av geografiskt läge samt tidsbrist. Vi har 
dock innan datainsamlingen diskuterat fram vad som ska fotograferas, observeras samt 
vilka intervjufrågor som ska användas för att genomföra datainsamlingen på likvärdigt 
sätt. Utan observationsschema och intervjuguide hade studiens resultat riskerat att bli 
mindre trovärdigt, då datainsamlingen inte hade blivit likvärdig oss utförare emellan då vi 
exempelvis samlade in data på olika håll. Eftersom studien grundar sig på tre 
datainsamlingsmetoder är det möjligt att ställa lärarnas visioner i relation till praktiken. 
Detta anser vi har stärkt studiens validitet. 
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4 Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Resultaten presenteras i två kategorier: 
Möblering samt Utrustning och utsmyckning. De två kategorierna är indelade i tre 
underkategorier utifrån studiens forskningsfrågor: utformning av fysisk klassrumsmiljö, 
miljöns observerbara funktion och lärarnas syften. Vid de andra och tredje 
underkategorierna miljöns observerbara funktion och lärarnas syfte, är resultatet 
ytterligare indelat i två funktioner/syften. Dessa är materiell och kommunikativ 
funktion/syfte, vilka har presenterats i avsnittet tidigare forskning.  

4.1 Möblering 

4.1.1 Fysisk klassrumsmiljö 

Resultaten gällande möblering visar på olika sätt att placera och organisera bord samt 
övriga samlingsytor. 

Gällande placering av bord förekom två sätt att placera dessa på. Det första sättet förekom i 
K1, K2 samt K4 och var i grupper med två eller fler sittplatser vid varje bord (se exempel i 
Figur 1). Samtliga bord hade formen av en rektangel. Med grupper menar vi att borden 
hade tillhörande sittplatser vilka inte var placerade i en specifik riktning. I K1 var borden 
gruppvis möblerade med sammansatta bord och sittplatser i olika riktningar. Här fanns en 
enskild bänk placerad längst fram i klassrummet. I K2 fanns fyra sittplatser vid varje bord 
även dessa med sittplatser i olika riktningar. Likaså i K4 var inte alla sittplatser riktade mot 
tavlan då borden var halvmåneformade med plats för fyra elever vid varje bord. 

Det andra sättet att placera borden på förekom i K3 och var i rader med en sittplats till 
varje bord (se exempel i Figur 2). I K3 var alla sittplatser riktade mot tavlan och raderna 
bestod av enskilda eller sammansatta kvadratformade bord.  

 
Figur 1. Bord placerade i grupper (K2) 
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Figur 2. Bord placerade i rader (K3) 

Gällande övriga samlingsytor fanns i samtliga klassrum en matta placerad i anslutning till 
whiteboard eller griffeltavla. Det förekom även soffor i två utav klassrummen (K2 och K3). 
I K2 var soffan u-formad och placerad i klassrummets ena hörn. I K3 var den istället 
placerad längst bak i klassrummet, centrerad mot en vägg. I K3 och K4 förekom även 
övriga arbetsytor i form av extra bord. I K3 fanns ett runt bord i mittgången och i K4 var 
två bord placerade längst fram respektive längst bak i klassrummet.  

4.1.2 Miljöns observerbara funktion 

Resultaten gällande möbleringens funktion visar på olika användningsområden av 
arbetsytor i klassrummen. Av resultaten framkom även att eleverna under lektionens gång 
växlade mellan olika arbetsytor i majoriteten av klassrummen.  

Materiell funktion 

Gällande bordens funktion användes borden av eleverna vid majoriteten av de observerade 
lektionerna (K2, K3 & K4). Vid borden satt de under självständigt arbete (K3 & K4) eller 
under pararbete (K2). Gemensamt för dessa placeringar var att det fanns gott om utrymme 
för både lärare och elever att röra sig mellan borden. Värt att nämna är att eleverna i K2 
själva valde sittplatser efter den gemensamma genomgången på mattan. Samtliga elever i 
denna klass valde att placera sig vid borden, trots att läraren förklarat att de fritt fick välja 
arbetsyta.  

Gällande övriga sittplatser användes mattorna i samtliga klassrum. I det klassrum där 
borden inte användes under lektionen (K1), var eleverna placerade på mattan under hela 
lektionen. De observerades ha fasta platser på mattan utifrån lärarens bestämmelser både 
vid uppstart, genomgång samt grupparbete. I K2, K3 och K4 var eleverna istället placerade 
vid både matta och bord under lektionens gång. De observerade materiella funktionerna 
med mattorna var att lärare och elever samlades där vid uppstart och genomgång, som 
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avbrott i mitten av lektionen och/eller för att samlas vid lektionens slut. I K2 fick eleverna 
även sitta i soffan innan lektionen avslutades, för att spela matematikspel på iPads.  

Kommunikativ funktion 

I de klassrum där eleverna observerades vara placerade vid bord (K2, K3 & K4), förekom 
båda typer av bordsplaceringar: grupper och rader. Där borden var placerade i grupper (K2 
& K4) kommunicerade eleverna med varandra, men i olika utsträckning. Skillnaden mellan 
dessa var att eleverna i K2 arbetade i par och därmed kommunicerade mer med varandra 
än eleverna i K4 som arbetade enskilt med stenciler. Även i K3, där eleverna var placerade i 
rader, kommunicerade eleverna med varandra i samband med enskilt arbete. Eleverna 
observerades arbeta enskilt i sina matematikböcker och ta hjälp av en bänkkompis när det 
uppstod svårigheter. De elever som var placerade enskilt i en egen rad, tog dock hjälp av 
läraren när det uppstod svårigheter.   

Gällande funktion av övriga sittplatser, visar resultaten att mattorna hade en 
kommunikativ funktion i samtliga klassrum. I alla dessa fall har lärare-elev 
kommunikation observerats då de samtalat kring ett visst innehåll på mattan, med hjälp av 
antingen whiteboard (K1, K2 & K3) eller smartboard (K4). Då mattan var i anslutning till 
dessa, hade eleverna samma förutsättningar till deltagande utifrån den fysiska 
klassrumsmiljön. Vi har även observerat att mattan hade en elev-elev kommunikativ 
funktion vid grupparbete. Exempelvis i K3 där eleverna uppmanades att sitta i biosittning 
på mattan som ett avbrott i det enskilda arbetet, var det mestadels eleverna som var 
kommunikativt aktiva. Där observerades det ges utrymme för tvåvägskommunikation.  

4.1.3 Lärarnas syfte 

Resultaten gällande lärarnas syften med möbleringen visar både kommunikativa och 
materiella faktorer som orsak till möbleringen.  

Materiellt syfte 

Gällande lärarnas materiella syften med möbleringen framkom att begränsningar i 
lokalens storlek samt pedagogiska syften kan ligga till grund för organiseringen. Gällande 
begränsningar i lokalen kan L1 tas som exempel. L1 hade placerat borden i grupper då det 
enligt henne var den bästa lösningen i förhållande till lokalens storlek. Att eleverna hade 
fasta platser vid borden berodde enligt läraren på det begränsade utrymmet i klassrummet 
då det krävde ordning och struktur. Hon uttryckte med andra ord en missnöjdhet över 
förutsättningarna med bordsplaceringen då lokalen är trång och svårmöblerad. De 
rektangulära borden med plats för två elever tar upp mycket plats, och går därmed inte att 
placera i rader som hon egentligen hade velat.  

Nu har vi grupper på grund av att vi jobbar mycket gruppvis och lite, alltså vi sätter ju eleverna 
efter hur de kan arbeta på bästa sätt helt enkelt och sen försöker vi prova olika 
gruppkonstellationer eller sätta dem två och två men som sagt det är väldigt trångt så två och två 
blir jättetrångt i det här klassrummet (L1). 

Placeringen av bord i grupp förklarar L1 har lett till att många elever tjuvkikar på sina 
kamrater vid individuellt arbete. L2 kan istället tas som exempel för pedagogiska syften. L2 
hade placerat borden i grupper med syftet att eleverna ska kunna välja var och vem de vill 
arbeta med, utifrån vilket ämne eller innehåll. Detta förklarar även varför eleverna hade 
valfria platser. L2 menar att hon är nöjd med förutsättningarna till bordsplaceringen.  
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Gällande övriga sittplatser har det i studien framkommit två övergripande materiella syften 
med placering av matta i klassrummen. Dessa är att de fungerar som miljöombyte (K1, K2 
& K3) samt för att eleverna tycker att det är mysigt (K1). I exempelvis K1 fungerar mattan 
som ett miljöombyte för eleverna och ett sätt att komma ifrån beteenden som exempelvis 
att tjuvkika. På samlingsmattan får de enligt läraren gott om eget utrymme och de skapar 
en god sammanhållning. Även L3 förklarade att:  

När de har jobbat ett tag då kan det räcka med att man bara får resa sig och sätta sig någon 
annanstans och så gör vi en ny sak och sen går de tillbaka. Bara för att bryta att de bara ska sitta 
och räkna i matteboken. Så det är mest som en rörelsepaus (L3).  

L2 menade vidare att olika typer av arbetsytor kan göra att eleverna kan välja arbetsyta 
efter behov:  

På morgonen när dom kommer här så brukar dom sitta och läsa här så det är väl mer 
valmöjlighet och få sittytor att sitta på så att säga (L2). 

L1 upplevde även ett annat syfte med mattan, att eleverna tycker det är en mysig sittplats. 

I K3 hade de valfria platser på mattan då läraren såg eleverna som mogna att välja vilka de 
klarade av att sitta bredvid. Att hon uppmanade dem att sitta i biosittning förklarade hon 
beror på att alla ska få samma förutsättningar att se och vara delaktiga. Samma valfrihet 
förekom vid val av sittplats på mattan i K2. Förklaringen var att eleverna är självständiga 
individer som själva borde kunna avgöra vilken plats och med vem de kan arbeta med. L2 
menade att det är anledningen till att det förekommer fler arbetsytor i klassrummet, som 
exempelvis en soffa. På så sätt menade läraren att eleverna kan välja arbetsyta efter behov:  

På morgonen när dom kommer här så brukar dom sitta och läsa här så det är väl mer 
valmöjlighet och få sittytor att sitta på så att säga (L2). 

Både L2 och L4 framförde att mattan ofta används i deras undervisning samt att det är en 
bra yta att arbeta med konkret material på. I K4 var sittplatserna på mattan delvis valbara, 
då de fick välja sittplats bara de satt i rader. Syftet med detta var att varje elev skulle få 
likvärdigt med utrymme för sig själv och konkret material, samt likvärdiga förutsättningar 
att se smartboard.  

Kommunikativt syfte 

Gällande kommunikativt syfte för bordsplaceringar visar resultaten att bord kunde 
placeras utifrån att skapa diskussion. L3 uttryckte sig som följande som motivering till 
varför eleverna var placerade i rader:  

Matte är ju ett sånt ämne där man, jag tycker det är helt okej att man diskuterar med varandra, 
ehm en svår uppgift därför att bara vara såhär nä nu vill jag se att du klarar det här så du får inte 
fråga kompisen. Det är bättre att dom diskuterar (L3).  

Resultatet visar här att även bordsplacering i rader kunde ha ett kommunikativt syfte, och 
inte bara bordsplacering i grupp. Gällande grupplacering var syftet med de 
halvmåneformade borden placerade i grupper i K4 enligt läraren att uppmuntra till 
interaktion mellan eleverna. L4 förklarade att fyra sittplatser vid varje bord är ett lagom 
stort antal för att uppmuntra till interaktion snarare än lek. Även L1 som placerade borden 
i grupper förklarade att eleverna arbetar mycket mer kvalitativt om de får arbeta i grupp 
under matematiklektionerna.  
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Även om eleverna hade fasta eller valbara sittplatser motiverades ofta med kommunikativa 
syften. I exempelvis K3 hade eleverna fasta platser vid borden, men enligt läraren har de 
fått vara med och påverka vem de ville ha som bänkkompis alternativt om de ville sitta 
enskilt för att inte störas. Då L3 har följt sina elever i tre år, har hon lärt känna dem och 
deras behov och kan därmed välja de situationer då eleverna ska interagera med andra än 
deras bänkkompis. Även L4 berörde denna aspekt och att eleverna hade fasta platser beror 
på att läraren ville säkerställa att det finns minst en stark läsare vid varje bord. Om det 
uppstår svårigheter vid exempelvis enskilt arbete i matematik, kan den starka eleven då 
stötta och hjälpa den andra. Hon uttryckte att:  

Akademiskt och beteendemässigt vill jag vara uppmärksam på om det är någon elev som har 
några svårigheter. I så fall försöker jag se till att han eller hon får sitta med en eller flera elever 
som är mer starka (L4).  

4.2 Utrustning och utsmyckning 

4.2.1 Fysisk klassrumsmiljö 

Resultaten gällande utrustning och utsmyckning visar på olika sätt att organisera enskilt 
material (t.ex. pennor eller arbetsböcker) och övrigt material (t.ex. pennvässare eller 
plockmaterial). Resultatet visar även att placering av whiteboard/griffeltavla och 
smartboard såg likadant ut i de klassrum där dessa var befintliga, medan placering av 
bildstöd skiljde sig åt. 

Gällande organisering av enskilt material har det framkommit två olika sätt att förvara 
detta på. Dessa var på elevernas bord, samt på andra ställen i klassrummet. Resultaten har 
även visat att tillgängligt enskilt material varierade från klassrum till klassrum. I 
majoriteten av klassrummen (K1, K2 & K3) förvarades enskilt material på andra ställen än 
på elevernas bord (se exempel i Figur 3). I K1 och K2 förvarades lösa papper i enskilda 
lådor och pärmar. I K1 förvarades pärmarna i ett skåp längst bak i klassrummet 
tillsammans med elevernas arbetsböcker och pappershäften. I K2 förvarades pärmarna 
istället på en hylla längst fram i klassrummet. I detta klassrum hade inte eleverna några 
arbetsböcker. I K3 förvarades elevernas arbetsböcker i en gemensam låda på en hylla 
längst fram i klassrummet. Elevernas enskilda material i K3, såsom räknehäften, pennor 
och hörlurar för eget arbete, förvarades i enskilda byrålådor. En byrå var placerad längst 
fram i klassrummet och den andra längre bak. Det andra sättet att förvara enskilt material 
på förekom i K4 där samtligt var förvarat på elevernas bord (se exempel i Figur 3). Här 
bestod det enskilda materialet kopplat till matematik av stenciler, mini-whiteboards, 
pennor, sudd, pennskrin och enskilt plockmaterial. Stenciler och mini-whiteboards 
förvarades i dokumenthållare, pennor och sudd i deras pennskrin samt övrigt material i 
små lådor vid varje sittplats.  
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Figur 3. Enskilt material förvarat i byrålådor (K3) 

 

 
Figur 4. Enskilt material förvarat på elevernas bord (K4) 

Gällande organisering av övrigt material har det även här framkommit två olika sätt att 
förvara det på. Det ena sättet var att förvara materialet lättillgängligt för eleverna på öppna 
hyllor, lådor och bord. Detta sätt förekom i majoriteten av klassrummen (K2, K3 & K4). 
Det andra sättet att förvara det på var i ett låst skåp som eleverna inte hade tillgång till, 
vilket förekom i K1. I K1 och K2 hade eleverna inte enskilda pennor och sudd, varpå de 
kategoriseras under övrigt material. I K1 förvarades detta på varje arbetsbord medan det i 
K2 förvarades på en hylla centrerad i klassrummet (se exempel i Figur 5). 
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Figur 5. Övrigt material förvarat på en gemensam hylla (K2) 

Gällande placering av whiteboard eller griffeltavla har samtliga klassrum haft tillgång till 
dessa vilka har varit placerade på samma sätt längst fram i klassrummen, centrerade på 
väggarna. Majoriteten av klassrummen (K1, K2 & K3) var utrustade med whiteboardtavla 
medan K4 var utrustad med griffeltavla. K3 hade tillgång till två whiteboard-tavlor som var 
placerade intill varandra. Griffeltavlan i K4 var delvis täckt av en smartboard (se exempel i 
Figur 6). Gällande placering av smartboard fanns denna i två utav klassrummen (K3 & K4). 
I K4 var den centrerad på väggen längst fram i klassrummet framför griffeltavlan och i K3 
var den placerad till höger om de två whiteboardtavlorna.  

 

Figur 6. Placering av whiteboard (K4) 

Gällande placering av bildstöd har resultat visat att mängden bildstöd varierar i 
matematikklassrummen. I två utav klassrummen (K1 & K4) fanns mycket bildstöd. I K2 
fanns ett fåtal och i K3 saknades det helt. De bildstöd som fanns i K2 var små och placerade 
längst bak i klassrummet långt ner på en vägg. I K1 var bildstödet placerade på väggar, 
fönster och skåpdörrar, vilka innefattade matematiska begrepp, multiplikationstabeller 
m.fl. (se exempel i Figur 7). I K4 var bildstödet placerade på väggar och i kanten av 
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smartboard-tavlan, vilka innefattar talbilder mellan 0–20, tiokamrater, strategier vid 
addition och subtraktion m.fl. (se exempel i Figur 8).  

 
Figur 7. Multiplikationstabeller placerade på vägg (K1) 

 
Figur 8. Talbilder mellan 0–20 placerade på vägg (K4) 

4.2.2 Miljöns observerbara funktion 

Resultaten gällande funktion med utrustning och utsmyckning visar att det finns olika 
typer av funktioner, vissa gemensamma för samtliga klassrum medan andra enbart 
förekom i några klassrum. 
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Materiell funktion 

Gällande materiell funktion med förvaring av enskilt material användes detta material 
enbart under två observerade lektioner. Enskilt material användes i K3 samt K4, med 
skillnaden att eleverna i K4 inte behövde gå från sina sittplatser för att hämta materialet, 
då det förvarades på deras bänkar. De observerades endast sträcka sig efter stenciler i 
dokumenthållarna på andra sidan bordet, samt ta fram pennor och sudd från lådor precis 
intill dem. I K3 hämtade eleverna istället räknehäften, pennor och sudd i sina byrålådor i 
samband med att läraren uppmanade dem att hämta sina arbetsböcker för att räkna 
enskilt. Eleverna observerades hämta samtligt material snabbt och koncentrerat.  

Gällande materiell funktion med organisering av övrigt material observerades det ha 
samma funktion i samtliga klassrum. På samma sätt som eleverna hämtade det, lämnade 
de även tillbaka materialen vid lektionens slut. I K1 gick eleverna och hämtade pennor och 
sudd på sina bord för att sedan gå tillbaka med dem till mattan där de arbetade i grupp. I 
K2 hämtade eleverna samma typ av material samt saxar och limstift, på hyllan med övrigt 
material i mitten av klassrummet. Därefter satte de sig vid borden. I de två resterande 
klassrummen (K3 och K4) hämtade eleverna övrigt material såsom plockmaterial, 
pennvässare och linjaler på hyllorna längst fram i klassrummen. Skillnaden mellan dessa 
var att övrigt material i K4 innebar plockmaterial och hämtades av eleverna vid 
arbetsschema, när de var klara med det enskilda arbetet. I K3 hämtade eleverna linjaler 
och pennvässare som behövdes vid det enskilda arbetet.   

Gällande materiell funktion med placering av bildstöd, whiteboard eller griffeltavla 
observerades det inte någon materiell funktion med dessa i något utav klassrummen. 
Griffeltavlan i K4 användes inte vid lektionstillfället. Det finns inte heller bildstöd i K2.  

Kommunikativ funktion 

Den kommunikativa funktionen observerades både i förhållande till 
whiteboards/smartboards, samt bildstöd. 

Kommunikativ funktion med smartboard eller whiteboard kan kopplas till samtliga 
klassrum. I samtliga av dessa fall användes smartboard eller whiteboard i samband med 
genomgång i början av lektionen. Den observerade funktionen var att smartboarden 
används som stöd i kommunikation lärare-elev för att förmedla ett visst innehåll. Eleverna 
var i vissa klassrum inte aktiva genom att ställa frågor utan lyssnade på läraren som talade 
utifrån smartboarden, vilket tyder på en envägskommunikativ funktion (till exempel K3). I 
andra klassrum (till exempel K4) var eleverna istället aktiva genom att de ställde frågor och 
kom fram och visade tankeprocesser på smartboard, varpå den skapade möjlighet till 
diskussion och tvåvägskommunikation. Gällande kommunikativ funktion med placering av 
bildstöd kan detta kopplas till två utav klassrummen (K1 & K4). I båda dessa fall har 
eleverna använt sig av bildstöd som stöd i sitt lärande. L1 valde ut bildstöd kopplat till 
lektionsinnehållet och placerade dessa på whiteboard i samband med genomgången. Hon 
presenterade dem och berättade för eleverna att de kunde ta stöd av dessa i grupparbetet. 
Dessa visar alternativa strategier för beräkning av addition och subtraktion i ett 
problemlösningssammanhang. Här observerades några grupper använda sig av bildstöd på 
tavlan. L4 nämnde dock inget av bildstöden som kunde kopplas till lektionsinnehållet och 
pratade inte om dem. Här observerades några elever ändå använda bildstödet utifrån dess 
fasta placering på väggarna, vilka var talbilderna mellan 1 och 20. Eleverna fastnade vid 
någon uppgift i stencilen, vände sig mot talbilderna, funderade ett tag och löste sedan 
uppgiften på egen hand. 
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4.2.3 Lärarnas syfte 

Resultaten gällande lärarnas syften med utrustning och utsmyckning visar liknande syften 
mellan organisering av enskilt och övrigt material, whiteboards och bildstöd, även om vissa 
skillnader också förekom. 

Materiellt syfte 

Gällande lärarnas materiella syften med förvaring av enskilt material framkom en 
gemensam syn mellan de fyra lärarna: att de har organiserat materialet för att uppnå 
struktur och lättåtkomlighet både i deras eget arbete och elevernas. Enligt L4 var syftet 
med förvaring av enskilt material på elevernas bord, att de ska ha sina mest vardagliga 
verktyg på samma ställe lättillgängligt för dem, då många elever i klassen är oorganiserade. 
L1 förklarade vidare att hon nyligen bytt system från att ha förvarat enskilt material i 
enskilda lådor för varje elev, till att nu ha gemensamma lådor med exempelvis samtliga 
stenciler i samma låda som förvaras i ett skåp. Anledningen till att hon bytte system var på 
grund av att det blev rörigt i lådorna och allt för mycket tid gick åt till att leta efter material. 
L1 upplevde att detta var ett hållbart förvaringssätt då det skapar mer arbetsro och ger mer 
tid åt undervisning. L2, som organiserade elevernas enskilda material i pärmar, menade att 
eleverna då vet att deras saker är samlade på samma ställe. L3, som organiserat elevernas 
arbetsböcker i en gemensam låda på en hylla längst fram i klassrummet, menade att det är 
lätt som lärare att hålla efter då och klippa sidor. Då kan hon lätt stämma av hur eleverna 
ligger till och de vet vart de ska börja räkna någonstans. L3 förklarade att organiseringen är 
efter hänsyn till struktur för eleverna:  

Då vet man att ligger inte matteboken där så ligger den i deras egen låda och då betyder det att 
de inte är färdiga på sidan (L3).  

 
Gällande lärarnas syften med organisering av övrigt material framkom ett liknande syfte 
som gällande organisering av enskilt material. Samtliga lärare har uttryckt en strävan efter 
att övrigt material ska vara lättillgängligt och strukturerat. L1 berättade att syftet med 
förvaring av övrigt material såsom pennor och saxar på deras bord, är att det skapar bättre 
arbetsro då de inte behöver gå runt i klassrummet eller göra ett avbrott i koncentrationen 
för att hämta något de behöver. Laborativt material förvarades i ett låst skåp med 
anledning att eleverna inte ska slarva bort det. Enligt henne är det upplåst på dagtid, men 
förklarade att det ändå inte används på grund av ett tunt urval. L2 som förvarat allt övrigt 
material på hyllan i mitten av klassrummet, menade att det då är lättillgängligt för alla 
samt att de kan nå det från båda sidor av hyllan: 

Placeringen blir ju att det ska vara nära till alla för att få tag i pennor, sudd och sånt där, det är 
väl mer att det ska vara lättillgängligt (L2).  

L3 som placerat allt övrigt material på hyllan längst fram i klassrummet under 
whiteboardtavlan, menade att det mestadels är lättillgängligt för hennes skull att plocka 
fram det som är relevant för lektionen och lätt kunna ställa fram det på det runda 
arbetsbordet i mittgången. På det sättet vet eleverna vad de ska använda och det skapar 
struktur. L4 som valt att förvara övrigt material i en bokhylla längst fram i klassrummet 
uppdelat i olika lådor, förklarade att hon märkt upp lådorna efter innehåll för att eleverna 
inte ska behöva leta. Hon tillade att: 

Det material som jag inte vill att eleverna ska röra, är det jag lagt i lådor som står högst upp i 
hyllan så att de inte ska nå. Det material som jag vill att eleverna använder självständigt är det 
jag lagt i lådor längst ner i hyllan (L4).  
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L4 menade på att det inte hade varit så organiserat om det inte hade varit för att hon lagt 
ner mycket egna pengar på organiseringen. Plastlådorna och bokhyllan de stod i är något 
hon själv investerat i.  

Gällande lärarnas syften med placering av smartboard förklarade L3 och L4 som hade 
tillgång till denna, att de inte haft möjlighet att påverka dess placering: L3 berättade att: 

Smartboarden var redan monterad på denna plats när jag tog över klassrummet (L3).  

Dock var hon nöjd över placeringen och såg inte vart den hade kunnat göra sig bättre. L4 
däremot uppvisade en stark missnöjdhet med placeringen då den tog upp en stor yta av 
griffeltavlan. Hon menade att den skymmer sikten för de elever som sitter vid ena sidan av 
griffeltavlan, att se det som står på andra sidan. Istället berättade hon om önskan att den 
monterades på en annan vägg eller i ett hörn: 

Men ledningen frågar inte oss lärare om våra önskemål (L4).  
 

Gällande lärarnas syften med placering av whiteboard eller griffeltavla framkom det att 
även dessa redan var monterade på den specifika platsen när de övertog klassrummen. L1, 
L2 och L3 ansåg att whiteboardtavlan hade en väl fungerande plats då den var placerad 
centrerad på väggen och därför skapade möjlighet för alla elever att se.  

Gällande lärarnas syften med placering av bildstöd visar resultaten att majoriteten av 
lärarna (L1, L2 & L3) ansåg att för mycket bildstöd kan bli rörigt för eleverna och störa 
deras koncentration. L1 förklarade att hon ofta reflekterar kring bildstödets funktion och 
hur de bör placeras. Hon har placerat dem utefter mån av väggutrymme och hjälper 
eleverna att sortera ut vilket bildstöd som är relevant genom att placera dem på tavlan vid 
genomgångar. L1 berättade att: 

Bildstöd sitter runt om i klassrummet, både på vägg och på fönster. Vi har ju skolgården precis 
utanför fönstret och det, solen skiner väldigt starkt på den här sidan så att vi har ju ofta 
persienner nerdragna så vi kan använda det lite som ett bra ställe att sätta upp hjälpmedel på 
(L1).  

L2 som hade enstaka bildstöd som inte användes av eleverna vid det observerade 
lektionstillfället, menade att hon gärna skulle vilja ha mer men att eleverna då behöver veta 
hur de kan använda dessa som en stöttning i deras lärande. Hon förklarade även att hon 
inte är klassansvarig lärare för dessa elever och att hon därför inte kan påverka vad som 
ska finnas på väggarna. Dock var hon medveten om att många elever har 
koncentrationssvårigheter och att det därför är så avskalat på väggarna. L3 som helt 
saknade bildstöd relaterat till matematiskt innehåll, förklarade att det är lätt att tappa de 
delar som spelar stor roll i yngre åldrar vid organiseringen av den fysiska klassrumsmiljön. 
Det var anledningen till att det var så avskalat, att hon i årskurs tre har plockat ner 
bildstöden och istället satsat på individuellt plockmaterial som förvaras i elevernas 
enskilda lådor.  

Det blir lätt för mycket saker i klassrummet och det kan vara ett störningsmoment för eleverna. 
Den tallinje upp till hundra som tidigare suttit på väggen existerar nu som en hopfällbar tallinje 
som förvaras i glasburkar i deras enskilda lådor (L3). 

Hon poängterade att hon dock behöver påminna eleverna om att ta fram plockmaterialet. 
Hon funderade även en stund och tillade att hon visst skulle kunna ha mer bildstöd 
framme då en del elever behöver det hela vägen, kanske till och med upp på mellanstadiet. 
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Talbilderna mellan 1 och 20 som eleverna observerades använda under lektionstillfället i 
K4 visade sig vara tillverkade och utplacerade av läraren själv i början av läsåret men att de 
arbetat mycket kring dessa och att eleverna därför är väl bekanta med dem. L4 uttryckte 
även en önskan efter mer bildstöd på väggarna men att hon hindras av väggutrymmet:  

Jag tycker inte om alla vinklar och utbuktningar som sticker ut överallt på väggarna, eftersom 
det innebär att utrymme går förlorat (L4).  

Kommunikativt syfte 

Gällande kommunikativt syfte för placering av bildstöd visar resultaten att elever behöver 
bli påminda om bildstödets funktion alternativt vara delaktiga i skapande och placering av 
dessa. L1 menade att bildstöden bör uppmuntra eleverna att ta stöd av dessa i grupp- och 
enskilt arbete för att underlätta elev-elev kommunikation, men att de dock inte används av 
eleverna om hon inte placerar dem på tavlan. Hon reflekterade kring andra anledningar till 
att det sällan används och förklarade att eleverna verkar tro att det är fusk att ta hjälp av 
dem och att hennes uppgift är att vara tydlig med att bildstöden bidrar till repetition och 
kunskap. L4 som hade mycket bildstöd på väggar och andra ytor, förklarade att hon 
tillverkar dessa tillsammans med eleverna när de går igenom nya moment. Därefter vet 
eleverna att de kan titta på dem som stöd i deras arbete och att de kan ta hjälp av varandra 
att reda ut problem. Hon berättade att:  

De hänger där för att stödja eleverna i de matematiska strategier som är vanligast 
förekommande och som är svårast för dem (L4).  

Inget kommunikativt syfte kunde kopplas till förvaring av enskilt och övrigt material 
samt placering av whiteboard och smartboard enligt de intervjuade lärarna.   

4.3 Resultatsammanfattning 

De fyra klassrumsmiljöerna har visat sig ha olika fysiska utformning gällande möblering. 
Resultaten visar på två sätt att placera bord på, rader och grupper, varav grupper var 
vanligast förekommande. Resultaten visade även på olika användningsområden gällande 
arbetsytor i klassrummen (bord, mattor, soffor), där eleverna i majoriteten av 
klassrummen växlade mellan olika arbetsytor under den observerade lektionen. Materiell 
funktion kopplat till möblering var främst att majoriteten av eleverna var placerade vid 
borden under lektionen. Kommunikativ funktion gällande möblering observerades främst 
vara att eleverna samtalade med varandra, både vid borden och på mattan. Resultaten av 
lärarintervjuerna visade vidare att det finns två olika orsaker till varför klassrummen är 
möblerade på de sätten som beskrivits. Dessa är antingen begränsningar i lokalens storlek 
eller pedagogiska syften.  

Resultaten gällande klassrummens utrustning och utsmyckning visar på olika sätt att 
organisera enskilt och övrigt material, smartboards/whiteboards och bildstöd. Enskilt 
material har organiserats på två olika sätt, vilka är på elevernas bord respektive andra 
ställen såsom byrålådor och hyllor. Gällande organisering av övrigt material förvarades det 
på öppna och tillgängliga ytor såsom lådor och hyllor i majoriteten av klassrummen, samt i 
låst utrymme i ett av klassrummen. Trots att material visat sig förvaras på olika ställen i 
klassrummen visade sig funktionen vara densamma vid samtliga klassrum. Den 
gemensamma funktionen var att det fanns en struktur kring att material hämtades av 
eleverna i lugn och ro. Samtliga lärare uttryckte även en strävan efter att övrigt material 
ska vara lättillgängligt och strukturerat. Resultaten har även visat att kommunikativ 
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funktion endast kunnat kopplas till placering av bildstöd, whiteboard och smartboard. 
Gällande lärarnas syften med placering av whiteboard framkom det, precis som för 
möblering, att vissa saker kan inte lärarna råda över och tavlorna var placerade på 
specifika platser när de övertog klassrummen. Gällande placering av bildstöd visade 
resultaten även skilda utsträckningar av mängd bildstöd kopplat till matematiskt innehåll. 
I hälften av klassrummen förekom mycket bildstöd, vilket visade sig användas på olika sätt 
av eleverna beroende på hur delaktiga de varit i utformande och placering av dessa. 
Eleverna visade sig använda bildstöd mer självständigt om de varit med att skapa dessa.  
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5 Diskussion  

I följande avsnitt presenteras metoddiskussion, resultatdiskussion och avslutning. 

5.1 Metoddiskussion 

Studien har utgått från tre datainsamlingsmetoder vilket gjort det möjligt att ställa lärares 
visioner i relation till praktiken. Att datainsamlingsmetoderna följde en specifik ordning 
och genomfördes vid samma tillfälle anser vi har varit till en fördel för studien. Bryman 
(2011) menar att fotografier i kombination med semistrukturerade intervjuer kan resultera 
i en tydligare bild. Intervjuer genomfördes efter de observerade lektionstillfällena vilket 
gjorde det möjligt att ställa mer relevanta frågor kopplat till det observerade. Enligt 
Bryman (2011) är kombinationen av dessa en styrka då exempelvis intervjuer visar det som 
informanten delar med sig av. Fotografier genomfördes som sista datainsamlingsmetod 
eftersom vi vid det tillfället hade fått en uppfattning om hur matematikklassrummet var 
utformat och därmed kunde fotografera relevanta delar. Sammanfattningsvis stärks 
studiens validitet genom kombinationen av datainsamlingsmetoderna samt dess struktur. 
Gällande studiens reliabilitet är vi medvetna om det faktum som Bryman (2011) framför, 
att händelser i samband med observationer är dynamiska och att observationer vid ett 
annat tillfälle hade kunnat resultera i ett annat utfall. Därmed hade studiens reliabilitet 
kunnat stärkas om vi hade haft möjlighet att observera fler lektionstillfällen.  

5.2 Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med denna studie var att beskriva den fysiska utformningen av fyra 
matematikklassrum i årskurserna 1–3, dess funktion under en matematiklektion samt 
lärarnas syften med utformningen. Med utgångspunkt i det valda teoretiska ramverket, 
tidigare studier och studiens empiri, ställs nu dessa i relation till varandra. Resultatet från 
denna studie indikerar exempelvis att inte alltid vara i enlighet med vad tidigare forskning 
visat.  

Enligt både Granström (2003) och Tegström (2014) kan bordsmöblering i grupp skapa 
möjlighet för elever att interagera och samarbeta. Gällande användning av borden 
placerade i grupper i denna studies klassrum, är resultaten i enlighet med Granströms 
(2003) forskning som visat att lärares syften med möbleringen inte alltid fyller sin tänkta 
funktion i undervisningen. Detta kan kopplas till de klassrum där eleverna antingen ej 
kommunicerade med varandra trots grupplaceringar, eller arbetade i par eller grupp vid 
andra arbetsytor än borden, trots att det framkom att lärarnas syfte med 
bordsplaceringarna var att skapa möjlighet för samarbete elever emellan. Man kan därmed 
fråga varför lärarna inte tog tillvara på de tänkta kommunikativa möjligheterna med 
möbleringen av bord i grupp. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det inte enbart är 
placeringen av eleverna som skapar tillfällen till grupparbete, utan även andra aspekter 
såsom val av uppgifter och sociala normer. Vi ser det vidare intressant att även 
bordsmöblering i rader kan fylla en kommunikativ funktion, då Granström (2003) menar 
att det då uppstår en envägskommunikation från lärare till elever snarare än en 
tvåvägskommunikation elever emellan. Trots att arbete i rader i vår studie innebar 
individuellt arbete efter gemensam genomgång, som Granström (2003) menar är typiska 
drag vid denna möblering, förekom ändå kommunikation mellan eleverna i form av 
diskussioner om svåra uppgifter. Detta tänker vi kan bero på att skolan under senare 
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decennierna utvecklat en ny syn på kunskap, som Kress & Sidiropoulou (2008) skriver om, 
samt att bordsplacering i rader därför inte behöver betyda att läraren har ett auktoritärt 
ledarskap genom traditionell undervisning där kunskap förmedlas till eleverna som passiva 
mottagare. 

Förutom placering i grupp lyfter denna studie även andra aspekter i den fysiska 
klassrumsmiljön gällande kommunikation. Resultatet har visat att majoriteten av lärarna i 
denna studie motiverat fasta platser som en möjlighet att placera eleverna efter vilka de 
arbetar bra tillsammans med och där de kan vara en resurs för varandra. Detta ser vi är i 
enlighet med Samuelssons (2017) forskning som lyfter lärares medvetenhet kring sina 
elevers individuella behov som en viktig del. Detta ser vi som en förutsättning för en 
kommunikativ funktion med möblering i ett klassrum med många elever.  

Förutom kommunikativa syften och funktioner finns också materiella syften och 
funktioner. Wickman (2018) lyfter till exempel att ett hemklassrum bör vara välorganiserat 
för att upprätthålla en god struktur, vilket stämmer överens med samtliga lärares syften 
kring organisering av både enskilt och övrigt material trots att utformningen i 
klassrummen skiljde sig åt. Detta stämmer även överens med funktionen av förvaringen i 
samtliga observerade klassrum, då vi såg att elever klarade av att upprätthålla en lugn 
arbetsmiljö när de hämtade material vid både arbetsbord samt andra ställen runt om i 
klassrummet. Detta är även i enlighet med Samuelssons (2017) och Jedeskogs (2007) 
forskning gällande att förvara material vid olika stationer för att undvika att det samlas för 
många elever på samma ställe vilket kan leda till att det uppstår konflikter. 

Vidare har tidigare forskning (Gudmundsson, 1997) visat att elevers koncentration kan 
försämras i en miljö med mycket intryck, medan en välplanerad klassrumsmiljö kan få 
motsatt effekt. Detta kan kopplas till befintlighet och organisering av bildstöd. Hälften av 
klassrummen saknade detta och det användes på olika sätt då lärarnas syften varierade. I 
de klassrum som saknade bildstöd eller hade få, motiverade lärarna att de såg det som ett 
störelsemoment för elevernas koncentration. Vi menar att välorganiserade bildstöd ändå 
kan fungera som ett stöd, vilket Jedeskog (2007) menar är viktigt för elevers inlärning att 
de har tillgång till konkret material som synliggör matematiskt innehåll. Bland annat 
Engvall (2013) förklarar att användandet av konkret material fyller en större funktion om 
de används vid introduktion av nytt område i matematiken för att konkretisera innehåll. 
Utifrån detta och våra resultat drar vi en slutsats om att även bildstöd kan ha samma 
funktion om eleverna får vara med och skapa det eller arbeta med det. Vi ser det intressant 
att eleverna i det klassrum där det fanns mest bildstöd även använde detta med tänkt 
funktion. Detta kan bero på att lärarens uttalade syfte med bildstöden var att det skulle 
skapas tillsammans och användas vid genomgångar innan det gemensamt placerades ut i 
klassrummet.  

5.3 Avslutning 

Den implikation studien har för praktiken hör samman med studiens mål, vilket var 
att tillföra en utökad beskrivning av hur fysiska klassrumsmiljöer kan organiseras och 
utformas i matematikklassrum inom årskurserna 1–3. Utifrån studiens mål hoppas vi 
att det kan skapa medvetenhet och möjligheter för lärare att reflektera kring 
utformande av fysisk klassrumsmiljö.  
 
Utifrån studiens slutsatser finns med andra ord mycket att forska vidare kring. Ett 
förslag är exempelvis att undersöka möblering av klassrum ur elevperspektiv, då vår 
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studie indikerar att när eleverna är med och utformar bildstöd används de på ett 
annat sätt. Ett annat förslag är att mer i detalj studera olika typer av placeringars 
kommunikativa funktioner. Till exempelvis visar vår studie att även placeringar i 
rader kan främja elev-elev kommunikation. Då studien endast riktat sig till kvinnliga 
informanter, ser vi det intressant att även inkludera manliga lärares arbete kring 
utformning av fysiska klassrumsmiljöer i matematikundervisning. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

Förfrågan om deltagande i studie om den fysiska klassrumsmiljöns 
utformning, funktion och syfte i matematikundervisning 

Riktat till dig som lärare inom årskurserna 1–3 vid (skola). 

Vi vill tillfråga dig om att delta i vår studie som fokuserar på den fysiska klassrumsmiljön i 
matematikundervisningen, som kommer att genomföras inom ramen för ett 
examensarbete. Vi som bedriver studien heter Madelene Roos och Emilia Tollbom Lindh 
och läser 8:e och sista terminen på Grundlärarprogrammet F-3, vid Mälardalens Högskola. 
De valda datainsamlingsmetoderna är fotografier av ert klassrum, observation av miljön i 
samband med en lektion i matematik, samt efterföljande intervju med dig som lärare. 

Om du är intresserad av att delta i studien behöver du gå med på att den fysiska 
klassrumsmiljön kommer att fotograferas och observeras i forskningssyfte, samt att du 
kommer att delta i en efterföljande intervju. Din medverkan i studien är frivillig och kan 
när som önskas avbrytas utan motivering. Den data du delger i samband med intervjun, 
kan makuleras ända fram tills dess att studien publiceras, utifrån din önskan. All data 
kommer raderas efter studiens publicering. 

Den data som lagras kommer vi att presentera på ett sätt som innebär att du som deltagare 
inte kan identifieras. Studien kan komma att användas i samband med framtida forskning 
inom ramen för detta område. Studien kommer därför slutligen att publiceras i Diva 
portalen. 

Härmed ger jag mitt medgivande till att medverka i studien: 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mitt namn 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ort och datum 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Underskrift 

 

 

 



29 

 

Bilaga 2. Missivbrev: engelsk översättning 

Request for participation in a study about the physical environment in 
mathematical classrooms 

This study focuses on the physical environment in mathematical classrooms, which will be 
carried out within the framework of a degree project/paper. Researchers are Emilia 
Tollbom Lindh and Madelene Roos. We are studying to become teachers for kindergarten 
through third grade at Malardalen University, in Vasteras Sweden. 

Data collection methods for the study are: photography of the classroom, observation of 
the physical environment, followed by an interview with the teacher. If you are interested 
in participating in this study, we want you to consent for your classroom to be 
photographed and for the data from the observation and interview to be used in the 
research proposal. Your participation is voluntary and can be canceled without 
justification, if desired.   

We will present the data in a way that you as a participant can’t be identified. The studie 
may be used in connection with future research. The data will be deleted after the 
publication of the studie. 

I hereby give my approval to participate in the study: 

 

 

  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Name 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

City and state 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signature and date 
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Bilaga 3. Frågeformulär för lärarintervju 

Ett frågeformulär riktat till dig som klasslärare vid intervju om den fysiska 
klassrumsmiljön i matematikundervisningen 
 
Inledande frågor: 
 
Vilken utbildning har du? 
Hur lång arbetslivserfarenhet har du från arbete i åldrarna 1-3? 
Kan du beskriva din klass? 
 
Frågor med fokus på den fysiska klassrumsmiljön: 
 
Kan du beskriva hur den fysiska miljön är organiserad och utformad i ditt 
klassrum?  
Hur är bänkarna placerade?  
Vilka övriga sittplatser och samlingsytor finns?  
Har ni fasta eller ombytbara platser?  
Hur förvarar eleverna sitt enskilda material?  
Hur förvaras övrigt matematiskt material (ex. plockmaterial)?  
Hur är bildstöd och tavlor placerade? 
Är det något mer du vill berätta om som tillhör den fysiska klassrumsmiljön? 

Varför har du organiserat den fysiska miljön på det här sättet?  
Hur tänkte du när du placerade bänkarna?  
Varför förvaras det enskilda och övriga materialen på det sättet?  
Varför sitter tavlorna och bilderna där de gör? 
Varför bytte de platser? / Varför rörde de sig mellan olika delar av klassrummet vid 
matematiklektionen? 
Finns det fler förklaringar till varför miljön är organiserad och utformad på ett visst sätt? 

Vad i den fysiska klassrumsmiljön tror du har inverkan på dina elever när det 
gäller deras matematikinlärning? 
Hur har du tänkt när du placerat eleverna?  
Finns det någon koppling till undervisningen?  
Har du några övriga tankar kring organiseringen och utformningen av den fysiska miljön i 
ditt matematikklassrum (utifrån de faktorer som tagits upp)? 
Har du något mer exempel? 

Vilka möjligheter och hinder har du haft vid organiseringen och designen av 
ditt klassrum?  
Vilka förutsättningar har du gällande exempelvis yta och inredning? Om du skulle göra tre 
förändringar (som är direkt genomförbara) i den fysiska klassrumsmiljön, vilka skulle det 
vara?  
Vad tror du att det skulle leda till, eller ha för positiv inverkan på dina elevers lärande i 
matematik? 
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Bilaga 4. Frågeformulär för lärarintervju: engelsk 
översättning 
 
Questionnaire for teacher interview 
 
Initial questions: 
 
What education do you have? 
How many years of teaching experience do you have? 
Can you describe your group of students? 
 
Questions focusing on the physical environment in mathematical classrooms: 
 
Can you describe how the physical environment is organized and designed in 
your classroom? 
How are the tables placed? 
What other seatings and workstations are there in the classroom? 
Are the seats changeable or are they determined by needs of the students? 
How do the students store their individual materials? 
How are other mathematical materials stored (for example blocks or other manipulatives 
tools)? 
How are boards, whiteboard, smartboard placed? 
Is there anything more you would like to explain regarding the physical environment? 
 
Why have you organized the physical environment in this way? 
Why did you organize the students seating in this particular way? 
 How do you decide where the individual materials and other mathematical tools are 
stored? 
How do you decide where the mathematical posters are placed around the classroom? 
Why did they change seats during class? Why do they move between different workstations 
during class? 
Are there more reasons as to why the physical environment is organized and designed in 
this specific way? 
 
 What in the physical environment do you believe has impact on your students 
regarding there mathematical learning and development? 
How did you decide to seat the students in the particular way you chose? Is there some 
connection to the teaching? 
Do you have any other thoughts regarding the organization and design of the physical 
environment in your mathematical classroom? 
Do you have any more examples? 
 
What opportunities and obstacles have you had in organizing your classroom? 
What physical or economic barriors did you have when you set up your classroom? For 
example, surface and interior design? 
If you got to make three changes that are directly feasible in the physical environment, 
what would they be? 
Why consequences do you think that would lead to, or what positive impacts do you think 
that would have for your students learning and development? 
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Bilaga 5. Observationsschema 

  

 

  

 


