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SAMMANFATTNING 
 
 
Detta arbete syftade till att ta reda på vilken betydelse mindre grupprum, i nära anslutning 
till klassrummet, har för gymnasieelevers inlärningsförmåga samt deras möjlighet att ta 
ansvar för sitt eget lärande i ämnet matematik. Av intresse för studien är även 
överensstämmelse mellan lärarnas uppfattningar om elevernas inlärningsförmåga och 
elevernas uppfattningar. För att svara på syftet genomfördes enkätundersökning på en utvald 
gymnasieskola, fem elever och tre lärare deltog i undersökningen. Metoden som använts är 
kvalitativ till sin natur. Resultaten visar på att eleverna inte tycker att mindre grupprum har 
någon effekt på varken inlärningsförmåga eller möjligheter att ta ansvar för sitt eget lärande. 
Lärarnas reflektioner avseende elevers lärande stämmer överens med elevernas egen bild. 
Dessa resultat skiljer sig från tidigare forskning som finns på området.  
 
 
Nyckelord: gymnasieskola, grupprum, matematikinlärning, elever, lärare.  
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1. PROBLEMFRAMSTÄLLNING 
 
 
1.1 Inledning 
Syftesformuleringen i denna studie är ett resultat av en process som började redan för drygt 
ett år sedan. Under min tredje praktikperiod var tankarna angående examensarbetet att välja 
ett uppsatsämne som handlade om svårigheter som gymnasieelever kunde ha med ett 
område från centralt innehåll i kursplanerna, som trigonometri. Även hur lärare uppfattade 
det att undervisa i sådana moment tyckte jag skulle vara intressant att undersöka närmare. 
Samtidigt var praktikperioden ett utmärkt tillfälle att samla på sig erfarenheter som i 
slutändan kom att utgöra syftet med föreliggande studie.  
När arbetet med examensarbetet skulle börja hade inriktningen på mina idéer skiftat fokus 
till mer praktiska frågor. Jag ville nu istället titta närmare på hur både lärare och elever 
hanterade perioder av sysslolöshet i undervisningen. Eftersom eleverna i de klasser jag 
arbetat med under praktiken jobbade så intensivt med matematikuppgifter i klassrummet var 
mina förväntningar att eleverna ville fylla ut den överblivna tiden som uppstått genom att 
räkna extrauppgifter. Detta får även konsekvenser för lärarna då hen måste hitta lämpliga 
extrauppgifter till eleverna att arbeta med. Det uppstod dock en del svårigheter med att 
konkretisera syftesfrågorna till en sådan studie och jag insåg snabbt att ett mer avgränsat 
problemområde krävdes. Av en slump hittades en avhandling av Emilia Fägerstam från 
2012. I denna argumenterar hon för att de elever som hon undersökt fick positiva 
upplevelser och inlärningseffekter av att räkna matematik utomhus. En sak som jag 
observerade under min tredje praktikperiod var att en del elever ofta uttryckte en önskan att 
tillsammans uppsöka mindre grupprum i nära anslutning till klassrummet för att räkna 
matematik där. Detta faktum skulle kunna motivera en studie angående om samma resultat 
som Fägerstams kunde fås i en inomhusmiljö. Fägerstam menar i sin studie bland annat att 
avbrottet från de dagliga rutinerna spelade en viss roll för elevernas studieresultat. Vidare 
kan en del elever bli störda av eventuellt surrande i klassrummet samtidigt som kontakterna 
med de närmaste kamraterna underlättas av att utföra arbete i en mer avslappnad miljö, till 
exempel i grupprummen.  
Men det fanns också andra anledningar till mitt byte av problemområde. Alla tre idéer ovan 
har med svårigheter i undervisningen att göra, således finns ett samband mellan dem. Fokus 
har dock med tiden skiftat till att mer behandla positiva aspekter och möjligheter istället för 
svårigheter. Jag är av den uppfattningen att det blir lättare att genomföra en studie på sådant 
som både lärare och elever, enligt mina tidigare observationer, verkade vara positivt 
inställda till. En annan anledning till mitt byte av syfte är att det upplevdes vara lättare att 
genomföra en studie som mer var inriktat på praktiska frågor istället för på så teoriinriktade 
frågeställningar. Detta eftersom det krävs stora kunskaper inom ämnet för att genomföra en 
studie på det senare alternativet. Dessutom verkade forskningsläget på området alternativa 
miljöer för inlärning vara mycket tunt. Det blev således en kombination av intresse, relevans 
och förväntningar som blev avgörande för den slutliga syftesformuleringen i detta arbete.   
Även om det inte finns särskilt mycket forskning på alternativ till klassrummet när det gäller 
att utföra arbete i matematik så finns det en del, både äldre och nyare, forskning på effektiva 
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sätt för inlärning i matematik. Urban Dahllöfs studie från 1967 visade att det mest 
produktiva sättet för inlärning var att eleverna hölls samlade i klassrummet och att de vid 
lektionens början skulle ha räknat fram till samma uppgift. Torper (1982) studerar 
sambandet mellan elevuppmärksamhet och arbetsformerna. Hans forskningsgenomgång 
indikerar blandade resultat. Ibland blir resultaten bäst om eleverna fick arbeta tillsammans i 
små grupper, ibland inte. Senare forskning, till exempel Wiliam (2013), argumenterar 
istället för att eleverna själva har en större roll än lärarna att spela när det gäller förmåga till 
inlärning. Därför måste hänsyn även tas till elevernas behov.  
De forskningsfrågor som ställs under syftet handlar om matematikundervisningens dagliga 
praktik. Det handlar om sådant som i allra högsta grad påverkar elevernas inlärning och 
kunskaper i ämnet matematik. Därför blir denna studie av värde för lärare och 
skolutvecklare att ta del av. Det finns få vetenskapliga studier på alternativa rum för lärande, 
Emilia Fägerstams avhandling Space and place: perspectives on outdoor teaching and 
learning skiljer inte högpresterande elever från lågpresterande, min studie kommer att 
fokusera på i huvudsak högpresterande elever. Skolverkets statistik (Skolverket, u.å) rörande 
provresultat indikerar att vissa orter och skolor har större förutsättningar att klara av 
matematik vilket antingen beror på externa eller interna faktorer för eleven. Det kan ha med 
arbetsmiljö att göra, det kan ha med kognitiv förmåga att göra. Eller både och. I detta arbete 
kommer jag att rikta uppmärksamheten mot de externa faktorerna samt fastställa om interna 
och externa faktorer kan samspela med varandra på ett för eleven fördelaktigt sätt.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ta reda på vilken betydelse mindre grupprum, i nära anslutning 
till klassrummet, har för gymnasieelevernas förmåga att tillgodogöra sig det matematiska 
innehållet i undervisningen. För att uppnå detta syfte skall följande forskningsfrågor 
besvaras:  

1) Hur upplever eleverna att deras förutsättningar att ta ansvar för sitt eget lärande i 
matematikämnet påverkas av möjligheten till arbete i mindre grupprum, i jämförelse 
med när de jobbar i klassrummet? 

2) Hur upplever eleverna att deras inlärningsförmåga för det matematiska innehållet i 
läroböckerna påverkas av möjligheten att kunna jobba i mindre grupprum, i jämförelse 
med när de jobbar i klassrummet? 

3) Hur stämmer lärarnas reflektioner avseende elevens lärande, tack vare möjligheten till 
avskilt arbete, överens med den bild som eleverna själva ger?  
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2. BAKGRUND 
I detta kapitel kommer först ett avsnitt med tidigare forskning. Denna gäller inte bara 
forskning kring alternativa platser för lärande utan också andra relevanta aspekter som kan 
påverka elevens välbefinnande och förutsättningar att kunna tillgodogöra sig 
matematikundervisningen behandlas här. Därefter följer relevant information från läroplanen 
för gymnasiet som har med förutsättningar för lärande att göra. Även kursplaner i matematik 
tar upp sådana frågor. Kapitlet avslutas med en teoretisk genomgång av relevans för detta 
arbete, inte bara teorier tillämpade på skolan tas upp utan också mer renodlade psykologiska 
sådana. Dessa teorier hänger dock ihop med varandra på ett tydligt sätt.   
 
2.1 Tidigare forskning 
Under denna huvudrubrik inleder jag med att redovisa den tidigare forskning som finns på 
området. Det finns få vetenskapliga studier på alternativa rum för lärande och denna 
uppsats kan bidra till att fylla detta forskningsglapp genom att exemplifiera med 
matematikundervisning på gymnasienivå. Med alternativa rum för lärande menas den plats 
där elevens kunskapsutveckling i avsett skolämne, i detta fall matematik, sker. Den 
forskning som redovisas under huvudrubriken handlar om vad som kännetecknar en 
fungerande arbetsgrupp, betydelsen av fungerande relationer mellan lärare och elever, 
undervisning i utomhusmiljöer samt psykosociala aspekter på individers upplevelser av 
plats. Med psykosociala aspekter menas samspelet mellan psykologiska och sociala 
förhållanden hos individen.   
 
2.1.1 Ett förändrat forskningsläge 
Forskningsläget rörande fungerande inlärningsmetoder i klassrumssammanhang för ämnet 
matematik i den svenska skolan har visat på olika resultat över tid. Urban Dahllöfs studie 
visade att det arbetssätt som var vanligast i slutet av 1950-talet i svenska skolor var 
gemensamma genomgångar i helklass och ett kraftigt styrt arbetstempo. Resultaten av hans 
undersökning är väldigt entydiga och indikerar att eleverna inte tilläts arbeta i sin egen takt 
eller i grupper. Det allra vanligaste och effektivaste sättet för inlärning var att eleverna hölls 
samlade och att de vid lektionens början skulle ha räknat fram till samma uppgift. En 
eventuell utjämning fick ske genom hemarbete. Vidare användes extrauppgifter för de elever 
som räknade snabbt. Denna forskning gällde dåvarande skolforms motsvarighet till det 
nuvarande högstadiet (Dahllöf, 1967). Ulf Torper (1982) har studerat elevuppmärksamhet 
kopplat till olika arbetsformer i den svenska grundskolan. Han diskuterar bland annat 
tidigare forskning från 1971 där det framgår att elevuppmärksamheten var högre i de 
arbetsformer där läraren hade stor kontroll, istället för de arbetsformer där eleven har stor 
kontroll. Men samtidigt framgår i en studie från 1978 annorlunda resultat, det vill säga att 
uppmärksamheten var högst i de klasser där eleverna fick arbeta i små grupper. 
Elevuppmärksamheten påverkas även av lärarens kontroll över klassrumsskeendet. Läraren 
väljer undervisningsformer så att hen har hög kontroll över skeendet, därför så domineras 
undervisningen av helklassundervisning samt individuellt arbete. Torper menar att läraren 
kan frammana uppmärksamhetsbeteenden.  
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Senare forskning argumenterar istället för att lärare inte kan skapa lärande, bara de som lär 
sig kan skapa lärande. Det finns vetenskapliga belägg på betydelsen av att få eleverna mer 
engagerade i sitt lärande, genom att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande så kan 
deras prestationer förbättras (Wiliam, 2013). Om eleverna känner arbetsglädje och en lust att 
lära når de långt i sin inlärning, likaså bör eleven känna trygghet (Långström & Viklund, 
2006). Lärare och elever skall inte ses som två motsatta parter utan som jämlikar. 
Elevinflytande är en förutsättning för lärande, elevernas engagemang ökar om de ges tillfälle 
att påverka sin arbetssituation. Mer ansvar ger större ambitioner och mer framgång. Om 
djupinlärning skall främjas så bör man ha de studerandes egna intressen i åtanke, eleverna 
skall kunna komma med egna förslag och ta initiativ (Selberg, 2011). Ett sådant arbetssätt 
kan belönas i form av ett ökat matematikintresse samt ett ökat kunnande. Eleverna skall 
också själva ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö (Ahlström et al, 
2011).  
Elevernas känslomässiga inställning till matematiken har stor betydelse för inlärning och 
användning av ämnet. Undervisning som inte tar hänsyn till elevens behov, känslor och 
intressen kan få skadliga följder på det emotionella och intellektuella planet. Därigenom kan 
elevernas intresse för ämnet hämmas, detta kan vara så nedslående för en del elever att de 
undviker och misslyckas med att lära sig matematik. Det är ett komplext nätverk av 
samverkande faktorer som påverkar elevers förmåga att lösa räkneuppgifter i skolan, man 
måste som lärare ha kunskap i hur eleverna upplever och förstår den aktuella 
undervisningssituationen. Det är viktigt att eleverna ges tillfälle att samarbeta och 
kommunicera med varandra i skolan, så löser vi ofta problem i vardagslivet (Ahlberg, 1992). 
Ett flitigt engagemang i skolarbetet medför ofta uppmuntran och uppskattning, därmed 
uppnås många viktiga behov. Detta i synnerhet om engagemanget åtföljs av goda 
prestationer. Ibland kan dock prestationerna inte nå upp till den nivå som man skulle 
förvänta sig hänsyn taget till nedlagt arbete. Detta behöver inte bero på bristande intelligens 
utan det kan också bero på bristande koncentrationsförmåga. Elevens framgång med 
skolarbetet påverkar dem i allra högst grad på det sociala och personliga planet. Ju mer 
framgångsrik eleven är i skolarbetet desto större är deras förutsättningar att få väsentliga 
personliga behov tillfredsställda till följd av omgivningens positiva reaktioner på deras 
framgång (Blomqvist, 1969). Det finns studier som visar att eleverna har mycket mer 
kontakter med varandra under lektionstid än med läraren, något som kan få konsekvenser för 
arbetsmiljön i klassrummet. Elevens ämnesmässiga utbyte av lektionen påverkas i hög grad 
av arbetsformen under lektionen. Att anpassa arbetsformerna kan också få eleverna att må 
bättre i skolan, alla elever är olika (Einarsson, 2003). Inlärningsförloppet går snabbare för 
elever som har bättre studieförutsättningar (Dahllöf, 1967). Det finns ett komplicerat 
samspel mellan individfaktorer och miljöfaktorer. Människors beteende bör inte analyseras 
antingen utifrån individförklaringar eller i miljöförklaringar, vi måste ta hänsyn till båda. All 
mänsklig verksamhet måste förstås utifrån det sammanhang den äger rum i. Tankar, känslor 
och handlingar samspelar med miljön, individen och situationen skall ses som en oskiljbar 
enhet. Människor reagerar inte på situationen som den är utan på hur vi uppfattar den 
(Ellmin, 1988).  
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2.1.2 Arbetsmiljöns betydelse för individens arbetsförmåga 
Arbetsmiljön är viktig när det gäller utveckling och välbefinnande, det finns både fysiska 
och psykosociala aspekter av arbetsmiljön. Det handlar om hur den fysiska miljön 
samverkar med gruppdynamik, relationer, kommunikation, arbetsroller samt olikheter 
människor emellan. En individ skall inte bli kvar i en miljö där hen inte trivs, uppskattas 
eller fungerar. Därför blir det viktigt med alternativ när det gäller den fysiska och 
psykosociala miljön. Enskilda individers ohälsa har ofta att göra med deras arbetssituation, 
människans fysiska och psykiska hälsa blir ett resultat av hennes totalmiljö där just 
arbetsmiljön utgör en viktig del. Psykiska, fysiska och sociala faktorer samspelar med 
varandra. Det finns också ett samband mellan hälsa och möjligheter till inflytande, vidare 
finns det ett samband mellan arbetstillfredsställelse och effektivitet (Lennéer Axelsson & 
Thylefors, 2005).  
 
2.1.3 Förutsättningar för en väl fungerande klassrumspraktik 
Inlärning beror bland annat på motivation, elevens stadium i utveckling, samt tidigare 
kunskaper. Motivation handlar enligt Biggs & Collis (1982) om inre drivkrafter hos 
individen. Faktorerna ovan samspelar med varandra på ett sätt som kan vara olika för olika 
individer, till största delen beroende på vilket utvecklingsstadium eleven befinner sig i. Men 
skolresultat beror inte enbart på förmåga utan också på faktorer som motivation, avsikter 
och inlärningsstrategi. Inlärningsförmåga beror också på hur mycket information som 
hjärnan kan hantera samtidigt, denna förmåga varierar från individ till individ (ibid). Det 
finns också yttre faktorer som påverkar motivationen, till exempel hur den enskilda eleven 
påverkas av klasskamrater, lärare samt den fysiska miljön i klassrummet. Ulrika Bergmark 
& Catrine Kostenius diskuterar i boken Uppskattningens kraft: lärande, etik och hälsa 
samspelet mellan lärare och elever som en förutsättning för en väl fungerande skola. De 
lyfter fram brister i skolmiljön, till exempel stökig skolmiljö och bristande motivation. 
Lärare måste utveckla ett antal kompetenser för att kunna möta elever i skolan och samtidigt 
följa skolans styrdokument, något som kan öka elevers trivsel i skolan. Alla skall få sin röst 
hörd, det finns en stark relation mellan en lärares bemötande och elevens lärande och 
välbefinnande. Men alla elever kan inte bemötas efter en enda regel, alla elever är unika. 
Delaktighet är inte bara viktigt för den enskilda individen utan också för skolan och 
samhället som helhet. Detta kräver ett medvetet förhållningssätt från lärarens sida, men det 
kräver även att eleven själv vill vara delaktig och att hen tränas i sin roll att vara aktiv. 
Något som också kan leda till att eleven upplever mindre stress i skolan (Bergmark & 
Kostenius, 2011). Lärare ingår i en relationell process med elever. Skolan har ett stort ansvar 
för ungdomars personliga, intellektuella och sociala utveckling. Man bör inte enbart 
fokusera på det intellektuella, relationer bör integreras i all skolverksamhet. Ungdomar 
samarbetar, tar hänsyn och etablerar vänskapsförhållanden med varandra. De bildar en 
konstruktiv arbetsgemenskap, behovet av att finna sig själv och att finna sig själv i relation 
till andra är ett av mänsklighetens existentiella grundvillkor. Eleven måste finna en balans 
mellan att bli något och att vara någon, självkänsla är en förutsättning för ansvarstagande 
och eleven behöver själv avgränsa och definiera sig för att kunna utveckla denna. Läraren 
måste kunna se eleverna som individer eftersom detta utvecklar elevens självkänsla och 
förmåga till ansvarstagande (Juul & Jensen, 2012).  
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Wiliam (2013) menar att elever kan utveckla tillräcklig insikt i sitt eget lärande för att kunna 
förbättra det. Det finns forskning som visar på att elever, genom att utveckla sin förmåga för 
självbedömning, lär sig snabbare. Elever kan samordna sina kognitiva förmågor, känslor och 
handlingar till hjälp för sina lärandemål. Med kognitiva förmågor avses kunskapsmässiga 
aspekter. Det finns också forskning som visar på att eleverna har de nödvändiga 
färdigheterna men de använder dem inte på skolan, detta skulle i så fall betyda att problemet 
inte är bristande färdigheter utan snarare bristande motivation eller vilja. De mest effektiva 
eleverna är självreglerande och dessa elever kan dessutom generalisera vad de lärt sig till 
nya situationer. Dessa färdigheter är dock bara till nytta om eleverna är motiverade att 
använda dem. Det finns de som anser att det är lärarens arbete att motivera elever men det 
finns också de som ser motivation som en konsekvens av prestationer. Motivation uppstår 
om ens förmåga och utmaningen i uppgiften matchar varandra. Detta resonemang innebär att 
om det finns problem någonstans så ligger detta varken hos läraren eller hos eleven utan det 
beror snarare på matchningen mellan utmaning och förmåga. Motivation är inte en orsak 
utan snarare ett resultat. De mål som elever strävar efter i skolan beror på komplicerade 
förhandlingar mellan kostnader och vinster av agerande, läraren bör aktivera elevernas 
förmåga till att behärska och hantera sitt eget lärande. Det blir viktigt att skapa lärmiljöer 
som uppmuntrar eleverna att vilja lära sig.  
 

2.1.4 Pedagogik i alternativa miljöer 

Sociala erfarenheter samspelar med plats. Det finns forskare som anser att traditionsenlig 
undervisning fokuserat för mycket på individen och konkurrenstänkande, mätbarhet och 
ekonomisk konkurrens har stått för mycket i fokus. Platser är sociala konstruktioner fyllda 
med ideologier och upplevelser av plats formar kulturella identiteter, plats har ett samband 
med jaget och kollektivet. Ideologier har med system av värderingar att göra och identiteter 
handlar om individens särprägel eller egenart. Det är inte bara konkurrenstänkandet som blir 
viktigt utan också förbättring av människors livskvalitet, men platsbaserat lärande kan 
samtidigt innebära ifrågasättande av hur lärare och elever anser att lärande skall ske 
(Gruenewald, 2003). Socialt kapital har med sociala relationer i samhällen att göra. Sociala 
nätverk har värde, dessa nätverk gynnar individers och gruppers produktivitet. Bara en grupp 
eller ett samhälle kan ha social kapital, inte en enskild individ. Socialt kapital uppnås genom 
investeringar i sociala relationer, lärandet sker bättre på en plats som individen är mer 
bekväm med (Beames & Atencio, 2008). Produktivitet är detsamma som 
produktionsförmåga.  

Utomhuspedagogik har didaktisk möjlighet att förändra dagens stillastående 
utbildningssystem och bidra till en mer skapande skolutveckling, utomhusmiljön blir ett 
lärande lanskap som lägger tonvikt på hälsa och fysisk miljö. Klassrummet har en starkt 
strukturerad och formaliserad värld, utomhusmiljön däremot är mer ostrukturerad. 
Naturupplevelser ger återhämtningseffekter som resulterar i en större tillfredsställelse för 
individen, naturen har en förmåga att avlasta och koncentrationen blir bättre. Vi mår bättre i 
en miljö som stimulerar positiva känslor, utomhusmiljön reducerar också stress. Det finns 
elever som inte kommer till sin rätt i ett traditionellt klassrum, elever som besväras av oro 
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och känner en osäkerhet i samspelet med klasskamraterna. Dessa elever kan få andra 
förutsättningar i en utomhusmiljö (Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007). 
Utomhusmiljöer kan erbjuda elever möjligheter att bli herrar över och styra sitt eget lärande. 
Det finns idag en växande kvantitet studier på lärande i sammanhang utanför klassrummet 
men samtidigt finns det inte tillräckligt mycket forskning som ger lärare instruktioner när 
det gäller val av undervisningsstrategier. Utomhuslärande kan ge eleverna förutsättningar för 
diskussion i grupp vilket av somliga kan uppskattas mer än lärarstyrd undervisning. Det 
finns forskning som visar på att eleverna gör en del skolarbete vid utomhusundervisning 
även om detta inte alltid är lika mycket som de skulle gjort i klassrummet (Ballantyne & 
Anderson, 2010). Emilia Fägerstam analyserar i sin avhandling användandet av 
utomhusundervisning i matematik. Hon menar att många länder uppmärksammat denna typ 
av undervisning som ett värdefullt komplement till traditionell klassrumsundervisning. 
Utomhusundervisning har en positiv inverkan på elevernas inlärning, effekterna inkluderar 
ökat självförtroende, ökad förmåga att fatta beslut, samt bättre samarbete. Dessutom kan 
sådan undervisning ge en större känsla av tillhörighet och högre ansvarstagande, ökat 
intresse och lustkänslor hos eleverna samt bättre kommunikation och deltagande är andra 
positiva effekter (Fägerstam, 2012).  

 

2.1.5 Gruppens betydelse för individens välmående 

Människor har behov av att känna trygghet tillsammans med andra och bli bekräftade av 
andra. Vi har också behov av att skapa, prestera och uppleva mening i det vi gör. Detta 
formar vårt självförtroende. Det måste i skolarbetet finnas möjlighet till ansvar och 
utveckling samt ett gott ledarskap och samarbete, praktisk och känslomässig hjälp från 
studiekamrater minskar risken för ohälsa. Människan påverkas, påverkar och utvecklas i 
samspel med omgivningen. Psykisk hälsa och personlig mognad är ett resultat av detta 
samspel, en mogen och effektiv arbetsgrupp kännetecknas av att var och en är stark nog att 
stå på egna ben men samtidigt upplever en samhörighet med de andra i gruppen. Humor och 
glädje utmärker den goda arbetsgruppen (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). I grupp kan 
människor ofta göra beslut som är bättre än de skulle gjort som enskilda individer. Vi lär oss 
beteende genom att observera andra människor och vi kan också dela en annan persons 
känslor genom observation. Detta lockar fram samma känslor i oss själva. Människors 
beteende styrs av deras föreställningar snarare än av den fysiska verkligheten, detta även om 
tron visar sig vara falsk. Många tankemässiga processer hos individen sker automatiskt och 
omedvetet, men vi lär oss inte bara genom att observera andra utan också av vad andra 
människor säger åt oss. Detta kan ha en stark effekt på gruppbeteende (Frith & Frith, 2012). 
Unga människor vill ofta konstruera sina egna identiteter. Ungdomen har att göra med social 
inskolning och personlig utveckling, livsstil och personlig identitet måste väljas. Processerna 
för att åstadkomma detta ändras dagligen och den tekniska utvecklingen i det moderna 
samhället skapar sina särskilda förutsättningar för detta. Unga människor reagerar mer eller 
mindre motvilligt på de specifika ämneskrav som påtvingas dem i skolan. Detta gäller 
speciellt på gymnasiet. Identitetsskapande är idag viktigare för unga människor än yrkesval 
(Illeris, 2002).  
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Eva Riesbecks licentiatavhandling från år 2000 belyser hur behov hänger ihop med 
matematikundervisning. Den handlar om hur elever på mellanstadiet kommunicerar och 
samverkar med varandra när de löser problem i matematik tillsammans. Eleven, elevens 
tänkande och inte heller uppgiften kan på ett övertygande sätt separeras från kontexten, det 
vill säga sammanhanget. Riesbeck argumenterar för att språket är viktigt i 
klassrumssammanhanget och betonar Lev Vygotskijs tänkande för att förklara detta. Detta 
menar hon gäller även inom problemlösning i matematik och de grupparbeten som kan ske i 
skolan. Det vardagliga språket används för att samtala sig fram till en gemensam förståelse, 
kommunikation och görandet förutsätter och bygger på varandra. Riesbeck resonerar mycket 
kring Vygotskijs arbeten och lyfter fram hans resonemang om att samspelet mellan det 
spontana och det vetenskapliga bildar den viktigaste grunden för individens utveckling. Det 
handlar om ett samarbete där man påverkar varandra i en ömsesidig assistans där var och en 
av parterna bidrar utifrån sina egna förutsättningar samt på sina egna villkor (Riesbeck, 
2000). Att eleverna i skolan skall utveckla sin förmåga att arbeta tillsammans med andra är 
också något som lyfts fram i läroplanen för gymnasiet. Detta menas får stor betydelse för 
individens möjlighet att delta i samhällslivet med dess alltmer stigande krav (Skolverket, 
2011).  

 

2.2 Styrdokument om förutsättningar för lärande 

Läroplanen för gymnasieskolan säger att demokrati är något som förutsätts i den svenska 
skolan, vidare skall undervisningen ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov. 
Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer, något som stimulerar elevernas 
personliga ansvar och deltagande. Det är gymnasieskolans uppgift att skapa goda 
förutsättningar för eleverna att tillägna sig samt utveckla kunskaper, detta får betydelse för 
samhället i stort. Skolan skall stimulera elevernas självförtroende och skapa förutsättningar 
för det livslånga lärandet. Eleverna skall i skolan tränas i att ta initiativ samt att arbeta 
självständigt och tillsammans med andra, gymnasieskolan skall utveckla elevernas 
kommunikation och sociala kompetens. Varje elev skall stimuleras att växa med uppgifterna 
och utvecklas efter sina förutsättningar, skolan måste skapa en positiv inställning till lärande 
och stärka elevernas tro på sig själva. Vidare skall skolan sträva efter flexibla arbetsformer 
när det gäller lärande (Skolverket, 2011). 

I läroplanen står också om ett antal kunskaper och värderingar som alla elever bör ha 
utvecklat under gymnasietiden. Eleverna skall, genom gymnasieutbildningen, vara väl 
förberedda för vidare studier eller arbetsmarknad. De kunskaper eleven inhämtat under 
gymnasietiden skall kunna användas i samhällsliv och vardagsliv. Eleven skall kunna arbeta 
tillsammans med andra och ha förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i 
samhällsliv och arbetsliv. Läraren skall utgå ifrån den enskilda elevens behov och 
förutsättningar samt stärka elevens förmåga att lära. Vidare skall läraren organisera arbetet 
så att eleven stimuleras att utveckla hela sin förmåga samt upplever kunskapen som 
meningsfull. Läraren skall också vägleda eleven i hens kommunikationsutveckling och ge 
hen större utrymme för eget ansvar. Utbildningen skall utformas i överensstämmelse med 
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grundläggande demokratiska värderingar och alla som arbetar i skolan skall visa respekt för 
den enskilda eleven samt ha ett demokratiskt förhållningssätt. Dessutom skall eleverna ges 
inflytande över utbildningen och de skall tränas i sin förmåga att arbeta i demokratiska 
former. Alla som arbetar i skolan skall gemensamt med eleverna ta ansvar för skolmiljön 
och läraren skall se till att eleven kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande. Läraren 
skall också se till att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
innehållet i undervisningen. Vidare är skolans mål att varje elev tar ansvar för sitt lärande 
och sina studieresultat (Skolverket, 2011).  

Kursplanerna i matematik för gymnasiet betonar att undervisningen skall innehålla 
varierande arbetsformer och arbetssätt. Vidare skall eleverna ges möjlighet att utveckla olika 
strategier för att använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I 
undervisningen skall eleverna ges möjlighet att använda sin kreativitet och deras tilltro till 
sin förmåga att använda matematik skall stärkas (Skolverket, u.å).  

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter för denna studie 

Här kommer jag inledningsvis att diskutera användbarheten av det behavioristiska synsättet 
för denna studie. Den sociokulturella skolan och närbesläktad teoribildning kommer att 
diskuteras mer ingående i ett senare avsnitt under denna huvudrubrik. Även psykologiska 
teorier av relevans för studien redovisas under huvudrubriken. Det kommer att motiveras 
vad i de utvalda teorierna som skall användas, hur dessa hänger ihop samt varför de har 
relevans för denna studie. Teorierna innefattar begrepp som motivation, behov, känslor, 
gruppdynamik och effektivitet. Dessa kommer även att kopplas till undervisning och 
matematik.  

 

2.3.1 Behaviorismen i modifierad form 

Möjligheten att få jobba tillsammans med de man är likasinnade med på alternativa platser 
till klassrummet kan också ses som ett slags stimuli, det vill säga något som framkallar en 
reaktion. Detta stimuli ger respons, det vill säga svar, i form av förhoppningsvis ökade 
lustkänslor för matematiken och högre arbetsmoral. Med andra ord kan denna möjlighet 
analyseras utifrån ett behavioristiskt synsätt, man kan således se individens beteende som 
reflexmässigt. Någon renodlad behaviorism är det dock ej frågan om, i alla fall inte som 
denna teoris grundare tänkte sig företeelsen. Visserligen handlar det om ett lärande som 
innebär en förändring av observerbara beteenden, men någon repetition som förstärker 
kopplingen mellan stimuli och respons är det inte frågan om. Det är nämligen inte säkert att 
man vid alla tillfällen får arbeta tillsammans med exakt samma personer i mindre grupprum. 
Dessutom kan andra faktorer samtidigt verka styrande på individens beteende så att 
sambandet mellan stimuli och respons dämpas. Man kan inte tala om att repetition 
motverkar glömska, även om individen i alla fall i teorin kan bete sig på liknande sätt vid 
flera sådana tillfällen. Det är inte frågan om något experiment där man kan konstanthålla 
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andra påverkansfaktorer. Lärandet är således inte helt erfarenhetsbaserat, som 
behavioristerna säger, utan bara delvis erfarenhetsbaserat. Men samtidigt kan man analysera 
lärandet utifrån ett behavioristiskt synsätt, dock i modifierad form (Selander, 2003).  

 

2.3.2 Hur hänger behov och motivation ihop enligt Maslow? 

Motivation påverkar hela individen. Otillfredsställda behov leder till att individens alla 
funktioner påverkas, inte bara enstaka funktioner. Uppfattning, känslor och tänkande 
förändras vid viktiga otillfredsställda behov. Detta förändrar hela individen, våra behov och 
önskningar är ett medel för att uppnå ett mål snarare än ett mål i sig. Dessutom kan 
medvetna önskningar bero på omedveten motivation. Detta innebär naturligtvis att individen 
har svårigheter att styra beteende, det kan bli reflexmässigt. Den mänskliga individen har 
många behov och känner tillfredsställelse bara under korta sammanhängande perioder, när 
ett behov är tillfredsställt så kommer ett annat upp till ytan. Människan har alltid önskningar, 
om en individ har ett viktigt behov som inte är tillfredsställt så blir alla andra behov av 
underordnad betydelse och det enda individen har för ögonen är att tillfredsställa detta 
behov. Allt annat än att tillfredsställa behovet blir oviktigt. Om individen får sitt behov av 
självaktning uppfyllt så leder detta till känslor av självsäkerhet, värde, styrka, förmåga och 
tillräcklighet. Man känner sig användbar och nödvändig för världen. Om inte detta behov 
uppfylls däremot så uppstår känslor av underlägsenhet, svaghet och hjälplöshet. Dessa 
känslor leder till modfälldhet (Maslow, 1987).  

Tillfredsställelse av grundläggande behov genererar känslor av välbehag, hälsa, energi, 
säkerhet, gemenskap, kärlek, självförtroende, kompetens, framgång, oberoende, kreativitet, 
lugn, generositet, vänskap, styrka och respekt bland andra. En individs behov är olika starka, 
de mer grundläggande behoven är viktigast att tillfredsställa och därför verkar de med mest 
styrka för individen. Individen sätter större värde på tillfredsställelse av psykologiska behov 
som till exempel respekt av andra än vad hen sätter för värde på rent fysiska behov (Maslow, 
1987). 

 

2.3.3 Hur hänger motivation ihop med beteende? 

Motivation manifesterar sig i beteende, det finns krafter som styr beteendet åt ett visst håll. 
Det finns aspekter i beteende som uttrycker närvaro och intensitet, det vill säga styrka, hos 
individens motivation, dessa aspekter kan vara mer eller mindre observerbara. Ansträngning, 
envishet och val går ofta att observera medan saker som ansiktsuttryck och kroppsgester kan 
vara svårare att observera. Ju mer man anstränger sig och ju högre intensiteten är i 
ansträngningen desto starkare är det underliggande motivet. Motivation riktar också 
uppmärksamheten åt ett visst håll, vi fokuserar på en aspekt av omgivningen och ett visst 
beteende istället för andra aspekter och beteenden. Individens val och beteende beror på 
motivationen. Motivation är ett dynamiskt koncept, det förändras. Individer har flera motiv 
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vid varje tidpunkt men det starkaste motivet blir avgörande för beteendet, de olika motivens 
relativa styrka förändras också med tiden (Reeve, 2001).  

Behov är nödvändiga för individens överlevnad, utveckling och välfärd. Om behovet 
negligeras skapar det skador på individen, därför så agerar individen före skadan inträffar. 
Man agerar för att bevara identiteter, prioriteringar och relationer till andra. Psykologiska 
behov är alltid närvarande i vårt medvetande, i alla fall till olika grad. Bristfälliga behov 
genererar oro, frustration, smärta och stress. Tillväxtbehov genererar däremot positiva 
känslor som intresse och glädje. Omgivningar, relationer och sociala kontexter varierar när 
det gäller deras påverkan på individens självbestämmande. En omgivning som ger individen 
val stödjer dess självbestämmande, relationer kan verka hämmande på individens 
självbestämmande. Autonomistödjande omgivningar uppmuntrar människor att göra sina 
egna val, sätta sina egna mål och lösa problem på sina egna sätt. Huruvida en omgivning, 
relation, eller social kontext stödjer eller inte stödjer individens behov av självbestämmande 
får starka implikationer för individens motivation, produktivitet, utveckling samt välmående 
(Reeve, 2001).  

Beteende styrs också av individens förväntan om belöning, verbala belöningar som till 
exempel lovordande tenderar att öka individens motivation. Sociala behov aktiverar 
beteende när incitament, det vill säga impuls, uppkommer. Olika behov ger olika känslor 
och olika beteende. Individer reagerar på sociala behov, behoven ligger dolda inom oss tills 
det att de aktiveras av behovstillfredsställande incitament. Individens roll i en social kontext 
påverkar också dess beteende, en individ kan ha många olika roller samtidigt och vilken roll 
som aktiveras beror på situationen. Känslor och motiv hänger nära samman, känslor blir 
styrande för motiven (Reeve, 2001).   

 

2.3.4 Behov, motivation, beteende och matematikundervisning 

Riesbeck (2000) diskuterar mycket kring hur matematikundervisning fungerar i samspelet 
mellan lärare och elev, men naturligtvis kan hennes resonemang även gälla relationen 
mellan elever. Vidare resonerar hon främst om detta utifrån begreppet kommunikation och 
Vygotskijs teorier men självklart har ett gemensamt språk och gemensam förståelse att göra 
med begrepp som motivation, behov och beteende också. Dessa begrepp hänger ihop med 
varandra eftersom de uppstår i relationen människor emellan. Riesbecks studie gäller 
matematikundervisning i mellanstadiet men hennes resonemang får i allra högsta grad 
relevans även för denna studie. Detta eftersom hela min undersökning kretsar kring 
motivationens effekt på beteende och prestation inom ämnet matematik.   

 

2.3.5 Hur kan motivation uppstå vid samverkan med andra? 

Herzberg (1982) menar att de som leker tillsammans också arbetar tillsammans. Detta 
innebär att det mycket väl kan vara så att motiverade människor vill arbeta mer, inte mindre. 
Detta verkar ofta mer motiverande på individen än vad tvåvägskommunikation och 
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medbestämmande gör, det är nödvändigtvis inte samma faktorer som ger motivation hos 
individen som de som skapar missnöje. Herzberg analyserar detta faktum i företagskultur 
och kommer fram till att anställda blir missnöjda när de inte kan göra sitt jobb på ett bra sätt, 
de blir däremot nöjda om de slipper jobba med de personer som de inte kommer överens 
med. Om man får jobba tillsammans med de man har goda relationer till så blir även andra 
faktorer drivande för motivationen, till exempel att få utmanande arbetsuppgifter (ibid). 
Denna diskussion gäller för företagskultur men det har med den mänskliga naturen att göra 
och min studie kan bidra till att svara på frågan om samma förhållande gäller även för 
skolelever.  

 

2.3.6 Situerat lärande 

Under detta avsnitt kommer relevant teoribildning för denna uppsats att redovisas, dessa 
teorier har stora beröringspunkter med varandra. Dock är de olika teorierna tillkomna under 
något olika tidsperioder och de har inte identisk innebörd för skolarbetet, något som 
motiverar uppdelning i olika underrubriker. De olika teorierna som redovisas här har dock 
stora likheter med varandra. John Deweys och Lev Vygotskijs teorier samt fenomenologin 
hör hemma under denna rubrik.  

Förespråkare för situerat lärande menar att det inte finns någon aktivitet som inte är situerad, 
situerat lärande blir en brygga mellan kognitiva processer och sociala praktiker. Man menar 
att lärande, tänkande och kunnande är relationsbaserade (Lave & Wenger, 2006).  Lärandet 
är flerkontextuellt och kontexten finns inte utanför individen utan den är en del av själva 
individen. Kunskap blir ett resultat av agerande och konsekvenser, det vill säga kunskapen 
blir en konstruktion. Detta får också implikationer för undervisningen i skolan eftersom 
kontexten involverar multipla, det vill säga flera, system (Edwards, Biesta & Thorpe, 2009). 
Att ha olika inriktningar till lärande innebär dels att uppfatta inlärningssituation på olika sätt 
men också att ta itu med lärandet på olika sätt. Men en elevs inriktning till lärande är inte 
bara individens sätt att erfara lärande utan den beror också på individens sätt att uppfatta 
själva situationen (Marton & Booth, 2000). Detta blir viktigt därför att matematik som ämne 
kräver mycket repetition och nedlagt arbete för att åstadkomma förståelse. Hur eleven 
uppfattar miljön eller situationen kan bli avgörande för om lärande kommer att ske.  

 

John Deweys syn på lärande 

John Deweys syn på pedagogik diskuteras i Selberg (2011). Eleven måste själv vara aktiv 
och verksam i det hen vill utvecklas i och lära om, klassrumsklimatet bör betona respekt för 
individualitet och ökad frihet. Läraren måste tro på elevernas möjligheter och förmåga att 
påverka sitt eget lärande (ibid). Individens frihet och kapacitet är två viktiga begrepp, 
människan kan bli bättre än vad hon är om förutsättningarna för detta är gynnsamma. 
Eleverna skall få arbeta i sin egen takt och utifrån sin fallenhet och intressen, läraren skall 
mer fungera som en handledare. Den enskilda elevens behov och intressen skall vara en 
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utgångspunkt för allt lärande, ett lärande som främst bygger på egen aktivitet. Även 
samarbete och idéutbyte är centralt i progressivismen, enligt Forssell (2011). Det måste råda 
fri kommunikation, eleven skall kunna komma med förslag och utbyta tankar om sina 
erfarenheter. Detta stimulerar snarare än hämmar ansvarstagande och disciplin, även om det 
kan råda en viss oordning, prat och fysisk rörlighet. Johansson (2011) menar att enligt 
Dewey skall individen ses i sitt sociala sammanhang, läraren skall se och ta hänsyn till 
barnets psykologi och motivationsstruktur (ibid). Kommunikation är lärandets källa, åsikter 
och uppfattningar skall prövas mot varandra i diskussionens form. Barnet har möjlighet att 
utvecklas av egen kraft om man inte begränsar möjligheterna (Selander, 2003).  

 

Lev Vygotskijs syn på lärande 

Genom språket blir människan delaktig i andras perspektiv och genom språket förmedlas 
sociokulturella erfarenheter, språket är speciellt i och med att det fungerar som ett redskap 
för kommunikation både mellan människor och inom människan. Genom samverkan med 
andra bygger individen upp sociala erfarenheter och dessa förmedlas genom språket. Språket 
kan användas för att skapa mening i en social interaktion och genom kommunikation kan 
man skapa sig en plats i olika aktiviteter. Detta innebär att samspelet mellan läraren och 
eleven är det som avgör framgången i själva undervisningsprocessen, kommunikation är ett 
ständigt pågående utbyte av mening och förståelse mellan olika parter (Forssell, 2011). Det 
sociokulturella perspektivet och Vygotskijs syn på lärande diskuteras i Johansson (2011). 
Det går inte att särskilja människan från omgivningen, man måste studera det dynamiska 
spelet mellan motiv, handlingar och omgivning. Johansson skriver att Vygotskij har en 
helhetssyn på människan, han isolerar inte den kognitiva från den emotionella utvecklingen. 
Utvecklingen skall förstås som ett samspel mellan olika faktorer där psykologiska 
mekanismer spelar en avgörande roll, självet måste förstås som situerat och socialt.  
Handlingar och kommunikation är uttryck för hur aktiva aktörer handlar inom ramen för 
vissa sociala och kulturella sammanhang, lärandet äger rum i socialt samspel och kontexten 
blir viktig. Om vi vill förstå varför eleven agerar som den gör så måste vi skaffa oss 
kännedom om den plats där handlingen äger rum, delar och helheter påverkar varandra 
interaktivt. I någorlunda avgränsade grupper kan kollektiva läroprocesser äga rum, detta 
lärande är nära kopplat till utvecklandet av en identitet och en tillhörighet. Det finns en 
uppsättning outtalade krav som klassrumssituationen ställer på lärare och elever, läraren 
måste skapa ny respekt och lust inför den kunskap som skolan kan lära ut. Man måste 
upprätta broar och länkar mellan skolan och ungdomars erfarenhetsvärld, detta blir också 
lärarens uppgift (ibid). Kunskap är något vi utvecklar med andra i gemensamma aktiviteter, 
kunskap konstrueras gemensamt och delas med andra människor. Lärandet är alltså en 
funktion av interaktion med andra. Den värld som människan växer upp i blir utmärkande 
för hennes sätt att tänka, kommunicera och agera. Detta eftersom den sociokulturella 
omgivningen blir styrande för dessa saker, lärandet är situerat och individens förmåga att 
lösa svåra uppgifter i en situation behöver inte vara närvarande i en annan (Selander, 2003). 
Helhetsupplevelse och tolkning har en avgörande betydelse för människors 
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omvärldsuppfattning. Människor har ett behov av att strukturera och organisera omvärlden i 
strävan efter helhet, vår varseblivning är selektiv (Ahlberg, 1992).  

 

Fenomenologi 

Fenomenologin innebär att den mening en individ ser i ett givet fenomen beror på hennes 
aktiva vilja, människans göromål och kontexten bestämmer vad hon upplever (Dahlgren, 
Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007). Fenomenologin försöker fånga ting och händelser på 
ett förutsättningslöst sätt, men knyter an till individens upplevelse av vardagsverkligheten. 
Människors upplevelser behöver inte ha med psykologiska orsaksförklaringar eller 
sociologiska teorier att göra, världen är inte ett objekt. Det behöver inte finnas 
orsaksmässiga förklaringar till ett mänskligt beteende, subjektet är präglat av kontexten men 
det är samtidigt ett upplevande subjekt. Det går inte att forma och förändra människan via 
yttre påverkan, fenomenologin lämpar sig väl för att beskriva övergångar och processuella 
skeenden. Det kan nämligen vara så att olika typer av identiteter och sociala positioner växer 
fram i tid och rum, fenomenologin analyserar människors upplevelser av att förändra sina 
sociala identiteter. Fenomenologin är holistisk, det vill säga inriktad på helhet, och fokuserar 
mer på individen (Johansson, 2011).  
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3. METOD 
 
 

3.1 Metodval 

Detta arbete gick ut på att tolka för att nå förståelse, det blir viktigt som forskare att försöka 
leva sig in i elevernas föreställningar om världen. Intresset för denna studie var elevers egna 
upplevelser av skolarbetet. Studien beskriver således inte hur världen var utan snarare hur 
världen upplevdes av elever och av lärare. Elevens upplevelse av mening är inte något som 
kan observeras direkt, däremot kan vi observera deras beteende. Vad de sade och hur de 
interagerade med annat i sin omgivning, upplevelsen är nämligen något som ligger osynligt 
bakom beteendet. Ett metodproblem är dock att vi aldrig kan nå en fullständig förståelse för 
en annan människa eftersom vi aldrig kan lägga vår egen förståelse för världen åt sidan 
(Hartman, 2004). Det finns både kvantitativa och kvalitativa aspekter av att utvärdera 
lärande, kvantitativa studier har traditionellt sett dominerat forskningsfältet medan 
kvalitativa studier utförts i en lägre grad. Detta kan bero på att kvalitativ forskning är 
mycket subjektiv, det vill säga utfallet av undersökningen kan inte generaliseras till en 
allmängiltig regel (Biggs & Collis, 1982). Den använda metoden är kvalitativ snarare än 
kvantitativ, elevens prestationsförmåga som ett resultat av utnyttjandet av mindre grupprum 
har inte mätts. Istället syftade studien till att försöka ta reda på elevens uppfattningar om 
motivation och arbetsmoral som ett resultat av detsamma. Diskussion kring prestationer 
finns dock med i analysen. I min studie vill jag bland annat undersöka huruvida möjligheten 
att jobba tillsammans med de närmaste kamraterna resulterar i en slags hävstångseffekt, det 
vill säga om de positiva effekterna av detta kan bli mer eller mindre självgående och 
ihållande.  

I Ejvegård (2009) diskuteras fördelar med enkät som undersökningsinstrument. Hans 
resonemang får implikationer för denna studie. Genom att använda enkät så garanterades att 
alla personer fick samma frågor, vilket gjorde det lättare att jämföra svaren. Intervjuer hade 
inte garanterat att alla personer fick samma frågor, även om forskaren bör eftersträva det. 
Enkäten lämpar sig bra för att ta reda på attityder eller åsikter, det vill säga det jag var 
intresserad av i denna studie. Dessutom är det svar som fås på enkäten redan nedskrivna av 
eleverna på papper vilket sparade en massa tid åt mig eftersom undersökningar skulle göras 
på många elever (ibid). Att banda intervjuer, med fem elever och åtta frågor, som 
sammanlagt kan ta närmare 30 minuter att svara på, innebär att det skulle ha tagit mycket tid 
att bearbeta dessa och extrahera relevant information ur dem. Enkät riktat till lärare 
underlättade för mig att jämföra elevernas syn med den syn på elevens lärande som lärarna 
har. En av klasserna som jag ansvarade för under min tredje praktikperiod valdes ut för att 
genomföra enkätundersökningen med eleverna. Anledningen till att just denna klass valdes 
beror på att många av dem brukar utnyttja mindre grupprum för studier under lektionstid. 
Dessutom är en fördel med denna urvalsmetodik att jag redan känner dem bra vilket 
underlättar om de behövde ställa eventuella frågor. Avseende lärarenkäten var urvalet 
slumpmässigt med undantag av den lärare som ansvarar för klassen i fråga. Fördelen med att 
använda samma skola som under min praktikperiod är att det redan fanns kontakter mellan 
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oss och jag behövde inte lägga ned tid och energi på att skapa sådana. Vidare argumenteras 
det för i Ejvegård (2009) om vikten av att konstruera adekvata enkätfrågor, något som också 
var viktigt för mig att tänka på. Mycket tid lades ned på konstruktionen av frågor, detta 
eftersom enkäten inte fick vara för omfattande. Öppna svarsalternativ användes. Layouten 
på frågeformuläret var åskådligt, entydigt och enkelt. Instruktionerna på formuläret var 
tydliga så att inga missförstånd kunde uppstå och det gavs möjlighet för dem som besvarade 
frågorna att lämna utförliga svar (ibid). Lämpligt tillvägagångssätt vid enkätundersökning 
diskuteras också i Ejlertsson (2005), även hans resonemang är av betydelse för denna studie. 
Genom att ge respondenterna gott om tid att besvara enkäten så undveks bortfall och stress. 
Vid en enkätundersökning slipper man också intervjuareffekten, det vill säga det faktum att 
respondentens svar påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor. Det skulle 
ta högst 30 minuter att fylla i enkäten, annars finns risk för att respondenten ledsnar och 
hoppar över att fylla i svaren. Klara och väl genomarbetade frågor användes, däremot så var 
möjligheten till fördjupning begränsad (ibid). Jag fanns hela tiden på plats i klassrummet för 
att svara på eventuella frågor och enkätundersökningen genomfördes på lektionstid när de 
andra räknade uppgifter i läroboken. Jag var väl förberedd för utdelning av elevenkäten, 
detta för att undvika att stress smittar av sig på respondenten. 

När det gäller lärarenkäten så besvarades den av tre lärare och den bestod av sex frågor. 
Ursprungligen var det tänkt att göra djupintervjuer med två lärare men detta alternativ ströks 
då det insågs att det kunde vara svårt att samordna lärares schema så att det skulle passa alla 
parter. Djupintervjuer har en fördel över enkäten och det är att intervjun ger möjlighet att 
ställa följdfrågor. Detta faktum kompenserades dock för genom att använda tydliga 
enkätfrågor samt att jag kom överens med lärare att jag skulle ringa och göra eventuella 
uppföljningar per telefon. Dessutom är en fördel med detta tillvägagångssätt att lärarna 
verkligen vågar skriva hur saker och ting förhåller sig när de får möjlighet att tänka ut hur de 
skall formulera sig, detta bidrar också till att eventuella missförstånd kan minimeras. De 
lärare som valdes ut för enkäten var för det första klassläraren i den klass som elevernas 
enkätundersökning genomfördes på. Detta eftersom det blir intressant att jämföra elevernas 
syn med lärarens syn på elevernas inlärningsförmåga. Vidare valdes ytterligare två lärare ut 
av lärarna själva. Anledningen till att fler lärare deltog i undersökningen är att jag ville se 
om det kan finnas olika uppfattningar bland lärarna om hur utnyttjandet av dessa grupprum 
fungerar och vad de har för effekt på lärandet. Enkäten skickades ut via e-post, platsen som 
valdes för att genomföra enkäten var deras arbetsplats. Trost (2010) argumenterar för att en 
plats bör väljas där respondenterna känner sig trygg och detta bör rimligtvis kunna uppnås 
på arbetsplasten.  Hundraprocentig anonymitet garanterades, genom att tillkännage detta för 
lärarna och eleverna så hoppades jag att de skulle ge korrekt information om hur de 
uppfattar situationen. Genom att påtala användbarheten av denna studie för skolan och för 
dem själva så kunde jag få dem att vilja delta helhjärtat.  

 

 

 



	   19	  

3.2 Forskningsetiska överväganden och deras betydelse för min studie 

Etiska riktlinjer av betydelse för insamlandet av empiri går att hitta hos Vetenskapsrådet. 
Diskussionen nedan bygger på de principer som redovisas där. Innan enkätundersökningen 
med eleverna genomfördes så tog jag kontakt med elevernas vårdnadshavare för att 
informera om hur och när undersökningen skulle genomföras, under förutsättning att deras 
samtycke för detta erhölls. Detta samtyckeskrav är viktigt därför att samhällets medlemmar 
skall skyddas mot otillbörlig insyn i sina livsförhållanden, vidare får individer ej utsättas för 
psykisk kränkning. Visserligen informerades både elever och vårdnadshavare om att 
anonymitet garanteras men det är ändå inte säkert att detta räcker för att få vårdnadshavarnas 
och elevernas godkännande för att genomföra undersökningen på dem. Elever och 
vårdnadshavare informerades om att undersökningen gick ut på att samla information om 
sådant som kan förbättra elevernas hälsa och livsvillkor. I detta fall handlar det om på vilket 
sätt arbete i mindre grupprum kan innebära förbättringar med avseende på hälsan. De av 
forskningen berörda informerades om forskningens syfte, dessutom informerades alla 
berörda om att det är frivilligt att delta och att de när som helst har rätt att avbryta sin 
medverkan. Informationen som gavs omfattade alla inslag i min undersökning som kunde 
tänkas påverka elevernas och vårdnadshavarnas villighet att delta i studien. Jag beskrev hur 
undersökningen kommer att genomföras rent praktiskt och att de uppgifter som samlas in 
endast kommer att användas i forskningssyfte och inte till någon annan eller någon annans 
studie. Vidare skulle det berättas när forskningsresultaten kommer att publiceras samt hur 
elever och vårdnadshavare får tillgång till dem. Att undersökningen kommer att genomföras 
på skoltid berättades om för de inblandade parterna. Eftersom anonymitet garanteras så 
anser jag inte att jag behöver låta inblandade parter ta del av forskningsresultaten innan de 
publiceras. Vårdnadshavare kontaktades via brev och där lämnade jag mina fullständiga 
kontaktuppgifter samt angav att undersökningen avser ett examensarbete i 
Matematikdidaktik. Syftet med undersökningen redogjordes för samt hur jag motiverar 
urvalet av informanter. Vidare redogjorde jag för tidpunkten då jag önskade få in svaren. 
(Vetenskapsrådet, u.å). Enligt Backman et al (2012) är det viktigt att respondenterna 
informeras om vad projektet går ut på samt hur resultaten av den kommer att påverka deras 
hälsa och liv.     

 

3.3 Bearbetning av empiri 

Teorierna som använts i detta arbete kan användas för att analysera empirin men olika 
teorier blir relevanta för olika undersökningspersoner och ibland kan flera teorier användas 
för att analysera en enskild individs svar. Enkäterna i studien genererade svar som bestod av 
ord, för att kunna analysera orden och meningarna krävdes någon form av bearbetning. Den 
empiri som genereras i kvalitativa undersökningar kan ofta vara rika på information så att 
forskaren får en helhetsbild av individens uppfattningar av det som skall undersökas (Miles 
& Huberman, 2014). I detta fall har jag strävat efter att konstruera enkätfrågor som skulle ge 
denna effekt, jag ville att frågorna skulle hjälpa mig att komma åt den kontext som 
individerna upplever. Man kan ofta närma sig komplexa fenomen genom att konstruera 
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frågor på ett adekvat sätt. Helhetsbilden avspeglas i detta fall genom att kombinera svaren på 
flera enkätfrågor.   

När det gäller själva bearbetningen av den information som framkommer i enkätsvaren så 
måste den vara selektiv, fokuserad samt inriktad på att upptäcka samband. Enligt Miles & 
Huberman (2014) kan vi genom att bearbeta informationen på rätt sätt styra vår 
uppmärksamhet till att upptäcka viktiga saker i materialet. Det handlar om att extrahera och 
sammanfatta den information som hjälper oss att svar på uppsatsens syfte. Ett viktigt 
moment i bearbetning av empirin är analysen där vi drar slutsatser och verifierar (ibid). För 
att kunna göra detta har jag i denna studie oftast fått kombinera svaren på två eller fler 
frågor, något som har resulterat i att slutsatser angående syftesfrågorna kunnat dras. Det är 
viktigt att vara konsekvent när man göra detta så att det inte slutar med att man jämför 
äpplen med päron. Vid ett fåtal tillfällen har också ytterligare en fråga använts för att kunna 
svara på en av frågorna i syftet. Vid ett par tillfällen har dock svaren som getts varit så 
motsägelsefulla att inga egentliga slutsatser kunnat dras, lyckligtvis har dock detta inte varit 
av avgörande betydelse för att svara på syftet.  

Miles & Huberman (2014) menar att analysen går ut på att söka efter mönster i materialet. 
Man bör arbeta med stödanteckningar när man går igenom empirin så att inte viktiga 
mönster glöms bort. Att jämföra olika individers svar med varandra gör att man kan 
generalisera, förstå och förklara (ibid). Det bör dock påpekas att generaliserbarhet inte är 
något jag eftersträvat i detta arbete på grund av den låga deltagargraden. Svaren har ofta 
varit så kärnfulla att de gett mig möjlighet att inte bara beskriva utan också att förstå och 
förklara varför saker och ting uppfattas av elever och lärare på ett visst sätt. I synnerhet 
gäller detta elevsvaren.  

Vid analysen av empirin skall man sträva efter att upptäcka samband och orsaksförklaringar. 
Det vill säga att generera en mening från de ord som man har i sin insamlade empiri. Det 
gäller att notera mönster, om flera individers svar tenderar att dra sig åt en viss riktning, göra 
jämförelser, upptäcka relationer mellan svaren på olika frågor men också att räkna hur 
många individer som svarat på ett visst sätt (Miles & Huberman, 2014). Bearbetningen av 
empirin i denna uppsats har främst fokuserat på jämförelser mellan olika individers svar 
samt om det kan finnas relationer mellan en enskild individs svar på flera enkätfrågor. I 
några fall har jag även diskuterat kring orsaksförklaringar även om försiktighet bör tillämpas 
när slutsatser dras angående detta.  
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4. RESULTAT & ANALYS 
 
 

4.1 Förutsättningar för analys 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för den empiri som ligger till grund för analys och 
slutsatser. Empirin kommer att analyseras i kapitlet men jämförelsen med tidigare forskning 
samt teori kommer att sparas till nästa kapitel. Sett till det stora hela betonar det empiriska 
materialet olikhet men å andra sidan är detta förhållande vanligt förekommande vid denna 
typ av undersökningar. Några försök att generalisera görs inte, tvärtom kommer jag att 
utnyttja enkätsvaren till fullo. Detta har också till viss del att göra med att endast åtta 
personer deltagit i enkätundersökningen, något som kommer att diskuteras i nästa kapitel. 
Kvalitativ forskning är till sin natur mycket subjektiv, utfallet av undersökning kan inte 
generaliseras till en allmängiltig regel. Detta ses dock inte som ett problem med min studie 
eftersom den inte gör anspråk på allmängiltighet. Däremot kan den användas som underlag 
för skolutveckling, dock måste den kompletteras med andra studier på området. Kapitlet är 
indelat i fyra delar, en elevdel, en lärardel, en jämförelse mellan lärarsvar och elevsvar samt 
slutsatser kopplat till uppsatsens syfte. Eftersom svaren som ges är så olika i jämförelse 
elever emellan och det dessutom verkar finnas en dubbelhet när det gäller enskilda elevers 
svar så blir det svårt att redovisa svaren tematiskt. Istället tar jag en elev och en lärare i 
taget. Frågorna i elevenkät och lärarenkät redovisas i bilagor.  

 

4.2 Analys av elevsvaren 

Elevenkäten består av åtta frågor, svaren på dessa kommer ej att redovisas var för sig. Detta 
eftersom svaren på två eller fler frågor indikerar samma resultat, det vill säga en intressant 
analys uppstår genom att kombinera olika frågor och svaren på dessa. Varje elevs svar 
kommer att analyseras utifrån frågorna i uppsatsens syfte. Eventuella dubbelheter i 
elevsvaren kommer att uppmärksammas och en helhetsbild av svaren kommer att 
eftersträvas. Fem elever besvarade enkäten och dessa kommer att namnges med ”elev 1” till 
och med ”elev 5” för att garantera utlovad anonymitet. De elever som besvarade enkäten 
gick alla i samma klass.  

 

Elev 1:s svar på enkäten 

Elev 1 tar inte upp surrig klassrumsmiljö som en anledning att uppsöka mindre grupprum, 
däremot menas att vissa klassrum är kalla. Detta menar hen påverkar möjligheterna att 
arbeta med matematikuppgifter. På frågan hur eleven uppfattar att en eventuell skillnad 
mellan grupprummen och klassrummet påverkar möjligheterna att arbeta med 
matematikuppgifter, svarar hen:  

”Grupprummen bör stå öppna så att man alltid kan gå dit” (Elev 1, fråga 3).  
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På frågan vilken skillnad det är att arbeta med matematik i grupprum i jämförelse med 
klassrummet svarar eleven att: 

”Jag brukar alltid jobba i klassrummet” (Elev 1, fråga 4).  

Men samtidigt så tycker eleven att grupprummen alltid skall stå öppna. En möjlig tolkning 
av dessa svar är att det kan finnas en annan anledning än kalla klassrum för eleven att gå till 
mindre grupprum tillsammans med andra, om behov av detta skulle uppstå. Eftersom detta 
är en elev som tycker att det är mycket viktigt att få jobba tillsammans med de man känner 
bra så kan en möjlig tolkning vara att det alltid skall finnas möjlighet till att uppsöka mindre 
grupprum ifall behov av att prata av sig skulle uppstå.  

Elev 1 tycker att förmågan att ta eget ansvar för sitt lärande i matematik påverkas på ett 
gynnsamt sätt av möjligheten till arbete i mindre grupprum, tillsammans med sina närmaste 
kamrater. Hen uttrycker det så här angående denna möjlighet:  

”Att man får chans att förstå vad man själv behöver hjälp med och inte förstår” (Elev 1, fråga 5).  

Denna elev jobbar bra och gärna med sina kamrater. På frågan huruvida detta samarbete 
fungerar lika bra i klassrummet svarar eleven: 

”Jag ansvarar ej över mitt lärande och de uppgifter jag måste hinna” (Elev 1, fråga 7).  

Även detta citat stärker hens uppfattning om grupprummens betydelse, dessa två svar 
indikerar en upplevd skillnad mellan klassrumsmiljön och grupprummen. Det finns dock en 
dubbelhet i denna individs svar. När det gäller frågan hur hens intresse för och lustkänslor 
till matematiken påverkas av arbete i mindre grupprum så tror hen att de inte påverkas av 
detta. Dessutom tycker denna elev att det går bra att jobba tillsammans med andra i 
klassrummet och lättare att lära sig då också. Dessa svar kan betyda att eleven jobbar mer i 
klassrummet än vad hen skulle ha gjort i grupprummen. Det verkar inte vara matematik i sig 
som är viktigt för denna elev utan det är samarbetet med sina närmaste kamrater som skapar 
intresse för matematiken. Detta innebär att mindre grupprum ändå får betydelse för lärandet 
även om vi inte kan dra slutsatsen att all aktivitet i dessa grupprum skulle ha gällt 
matematik.  

Vi kan i detta fall inte dra några säkra slutsatser angående grupprummens betydelse då 
samarbete kan ske i klassrummet. Ändå verkar eleven tycka att mindre grupprum har 
betydelse för möjligheten att ta ett större ansvar för lärandet i matematik. Det vill säga 
grupprummen har en viss betydelse för elevens förmåga att tillgodogöra sig det matematiska 
innehållet i undervisningen. Denna elev tycker att det är viktigare att få jobba tillsammans 
med de man känner bra än att få vara med och bestämma arbetsuppgifterna. Detta eftersom 
man då vågar ta för sig då.  

 

Elev 2:s svar på enkäten 

Elev 2 tycker inte att grupprummen erbjuder någon större fördel jämfört med klassrummet. 
Hen uttrycker det så här:  
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”Det är svårt att fokusera i grupprummen och göra det man ska göra. I klassrummen kan läraren hålla ordning 
och ge hjälp. Men sen är det mesta lika bra” (Elev 2, fråga 2).  

Eleven tycker att det är lättare att jobba med matematik i klassrummen där det är bra 
arbetsro. Däremot anser eleven att man får större chans att förklara och hjälpa varandra i 
grupprum. Elev 2 tycker uppenbarligen att klassrumsmiljön är surrfri och att det går minst 
lika bra att begära hjälp av läraren som av sina kamrater. Att eleven tycker att grupprummen 
ökar möjligheten att hjälpa andra, men att hen ändå inte går dit indikerar att hen själv aktivt 
bidrar till en surrfri klassrumsmiljö. Eleven jobbar bäst själv men det finns sådant som tyder 
på att kamraternas närvaro ändå är viktigt och att dessa kamrater föredrar arbete i 
klassrummet.  

På frågan hur hen upplever att självständigt arbete, eller arbete i mindre grupper, i 
klassrummet påverkar möjligheten att ta ansvar för eget lärande i matematik, svarar eleven: 

”Jag blir positivt påverkad, genomgång i klassrummet och sedan arbete själv är perfekt. Matematik är roligast 
ensamt” (Elev 2, fråga 7).  

Elev 2 tycker således inte att grupprummen har något att tillföra när det gäller möjligheten 
att ta ansvar för eget lärande i matematik. Elevens inlärningsförmåga påverkas ej på något 
positivt sätt av arbetet i mindre grupprum. Inlärningsförmåga är kopplat till intresse och 
lustkänslor och mindre grupprum verkar inte ha något att tillföra för denna elev, när det 
gäller detta. På frågan hur hen tycker att möjligheten till arbete tillsammans med andra i 
klassrummet påverkar intresset och lustkänslorna för matematiken, svarar eleven: 

”Jag delar ej lika stort intresse för matte som mina kamrater, lusten kommer mest från eget håll” (Elev 2, fråga 
8).   

Detta svar indikerar att det är arbetsmoralen snarare än intresset som är det viktiga för 
eleven och att denna arbetsmoral kan visas i klassrummet på ett fungerande sätt. Mindre 
grupprum har ingen betydelse för inlärningsförmågan och läraren tillsammans med eleverna 
håller bra koll på en fungerande arbetsmiljö i klassrummet.  

Eleven tycker att trygghet dessutom kan härledas från sina närmaste kamrater. I detta fall 
verkar de mindre grupprummen inte tillföra något för elevens inlärningsförmåga i ämnet 
matematik, samarbete kan ske i klassrummet på ett tillfredsställande sätt. Eleven tycker inte 
att mindre grupprum har någon betydelse för möjligheten att ta ett större ansvar för lärandet 
i matematik och inte heller för hens lustkänslor och intresse för ämnet. Att visa arbetsmoral 
blir viktigare än att ha ett intresse och klassrumsmiljön erbjuder goda möjligheter för detta.  

 

Elev 3:s svar på enkäten 

Denna elev tycker att en surrfri miljö är viktigt för förmågan att bedriva arbete i matematik. 
Som svar på frågan vilken skillnad, som är viktigt för ditt skolarbete, upplever du finns 
mellan klassrumsmiljön och grupprummen, svarar eleven så här: 

”Det viktigaste med grupprummen är helt klart avskildheten från klassen, från oljud och från störningsmoment 
av olika slag” (Elev 3, fråga 2).  
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Surrande verkar dock inte vara något större problem i denna klass och även om det vore det 
så skulle eleven ändå jobba i klassrummet med matten: 

”Personligen så föredrar jag att jobba i klassrummet med mina matteuppgifter, då jag snabbt kan få hjälp med 
eventuella frågetecken” (Elev 3, fråga 3).  

Detta svar indikerar att det för denna elev är mycket viktigt att snabbt få adekvat hjälp när 
hen behöver det. En tänkbar tolkning av detta kan vara att lärarhjälp och matten i sig är 
viktigare än kamratskapet. Detta även om kamraterna är viktiga, men elevens kamrater är 
också intresserade av matematik och föredrar arbete i klassrummet: 

”Jag inser att vissa anser det lättare att jobba i grupprum, då de lättare kan fokusera i tysta och lugna miljöer. 
Själv föredrar jag däremot klassrumsmiljön” (Elev 3, fråga 4).  

Eleven verkar vilja ha möjligheten att uppsöka mindre grupprum kvar, men det finns inget i 
hens svar som tyder på att hen föredrar arbete i grupprum. Personligt ansvarstagande kan 
lika bra uppfyllas genom samarbete i klassrummet, detta tycker jag märks i följande två citat 
där det andra citatet gällde möjligheten till personligt ansvarstagande när man jobbar 
tillsammans i klassrummet: 

”Även om jag gärna jobbar i klassrum, så föredrar jag att fråga kompisar om hjälp framför lärare i många 
kurser. Detta pga att kompisarna ofta förklarar på ett lätt sätt och man slipper känna sig dum framför läraren i 
fråga” (Elev 3, fråga 5).  

”Enormt, då man både sporras och uppmuntras av sina kompisar. Samarbetet gör arbetet kul, medan det 
självständiga arbetet ger en slags tillfredsställelse, då man (oftast) känner sig nöjd när man klarar av 
uppgifterna” (Elev 3, fråga 7).  

Denna elev får inte något ökat ansvarstagande av att jobba tillsammans med kompisar i 
mindre grupprum, det fungerar precis lika bra med samarbete i klassrummet. Dessutom har 
språket betydelse för denna elev. Kompisarna förklarar ofta på ett lättare sätt än läraren. På 
frågan huruvida avskilt samarbete i grupprummen påverkar lustkänslor och intresset för 
matematiken, svarar eleven så här: 

”Personligen är jag lika intresserad i ämnet oavsett tillgång till grupprum, men möjligheten uppskattas, då 
vetskapen att dessa rum finns är betryggande ifall man ngn gång skulle vilja använda dem” (Elev 3, fråga 6).  

Detta svar stämmer överens med elev 1 som också ville ha kvar denna möjlighet. Eleven 
föredrar dock arbete i klassrummet, något som märks i följande citat, gällande lustkänslor 
vid arbete tillsammans med andra i klassrummet:  

”Sporrande och uppmuntrande, men personligen föredrar jag att samarbeta med nära vänner, eller ett 
självständigt arbete m. eventuellt stöd fr. läraren” (Elev 3, fråga 8).  

Även i detta fall tillför inte de mindre grupprummen något för elevens inlärningsförmåga i 
ämnet matematik, samarbete kan ske i klassrummet på ett bra och effektivt sätt. Denna elev 
tycker inte heller att mindre grupprum har någon betydelse för möjligheten att ta ett större 
ansvar för lärandet i matematik och inte heller för hens lustkänslor och intresse för ämnet. 
Delaktighet och inflytande är viktigt för denna elev. Detta märks även i elevens svar på den 
första frågan. Hen tycker att det är lika viktigt att få vara med och bestämma 
arbetsuppgifterna som att få jobba tillsammans med dem man känner bra: 
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”Inflytande över arbetet är såklart viktigt, då känslan av delaktighet i mångt och mycket leder till motivation. 
Att få jobba med de man känner sig trygg med bidrar också till detta” (Elev 3, fråga 1).  

 

Elev 4:s svar på enkäten 

Elev 4 tycker inte att grupprummen bidrar till en god arbetsmiljö, hen framhåller istället dels 
lärarens och dels elevernas betydelse för att skapa en surrfri klasrumsmiljö. Denna syn 
uttrycker hen på ett bra sätt i det följande: 

”I grupprummen är det såklart mycket tystare, vilket i många fall är bra. Det kan dock hända att vissa inte 
koncentrerar så bra i grupprummen då man lätt kan distraheras utan en lärare där” (Elev 4, fråga 2).  

”Jobbar man tillsammans med sina vänner i grupprummet kan det ibland leda till störmoment”. (Elev 4, fråga 
4).  

På frågan om det är någon för arbetsförmågan viktig skillnad mellan grupprummen och 
klassrummet svarar hen så här: 

”Personligen spelar det inte särskilt stor roll för mig, man jag kan störas av höga ljudnivåer (det brukar det 
dock inte vara i vårt klassrum)” (Elev 4, fråga 3).  

Alla dessa tre svar bygger på samma resonemang som elev 2 och 3 vill påtala, men jag 
tycker att denna elev specificerar vad det egentligen handlar om ytterligare. Läraren, 
tillsammans med eleverna, har stor betydelse för att skapa goda lärmiljöer.  

Även på frågan om grupprummens betydelse för möjligheten att ta ansvar för lärandet 
vidareutvecklar hen de andras svar, men samtidigt redovisar hen ett annorlunda svar jämfört 
med elev 1 som snarare tycker att grupprummen var positivt för eget ansvarstagande: 

”Det brukar som sagt ofta bli svårare, och man får definitivt ett större ansvar. Beroende på vilka dessa vänner 
är dock, kan det även öka arbetsron” (Elev 4, fråga 5).    

Denna elev störs minst i klassrummet:  

”Jag föredrar självständigt arbete i klassrummet, då det känns som om jag störs minst då” (Elev 4, fråga 7). 

Elev 4 tycker inte att matematiken blir mer intressant om man skulle jobba tillsammans i 
mindre grupprum. Hen framhåller arbetsrons betydelse för inlärningsförmågan, intresset för 
matematiken påverkas inte så mycket av möjligheten till samarbete i klassrummet. Det 
verkar vara matematiken i sig som har störst betydelse, inte grupparbetet.  

Självförtroendet är viktigt för denna elev, hen skriver att det är lika viktigt att få jobba 
tillsammans med de man känner bra som det är att få vara med och bestämma 
arbetsuppgifterna:  

”Genom att få möjlighet att bestämma sina arbetsuppgifter kan få visa sina kunskaper på ett sätt som gynnar 
och passar individen. En grupp man känner sig bekväm med påverkar även självförtroendet” (Elev 4, fråga 1).  

Sammanfattningsvis tycker inte denna elev att mindre grupprum har någon betydelse varken 
för det personliga ansvarstagandet eller för intresset. Läraren och eleverna har tillsammans 
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en viktig roll att spela när det gäller att skapa ett gynnsamt arbetsklimat. Detta verkar det 
som att denna klass har lyckats med.  

 

Elev 5:s svar på enkäten 

Elev 5 uttrycker det som att grupprum kan erbjuda en mer avslappnad miljö, vilket får 
betydelse för möjligheten att lära sig. Hen menar också att en surrig klassrumsmiljö är 
hämmande för förmågan att jobba: 

”Mindre folk i ett grupprum och mer avslappnat. Kan även bli en lägre ljudnivå” (Elev 5, fråga 2). 

Vidare menar hen att den viktiga skillnaden mellan klassrummet och grupprummen är att det 
kan vara en del surrande i klassrummet, hårda stolar etcetera har dock mindre betydelse: 

”Blir personligen inte speciellt påverkad förutom eventuellt prat” (Elev 5, fråga 3).  

Detta resonemang stämmer inte överens med vad elev 2, 3 och 4 anser, men samtidigt 
uttrycker hen en önskan att skapa en gynnsam arbetsmiljö i klassrummet då det är: 

”Lättare att diskutera eventuella uppgifter utan att störa andra i grupprum” (Elev 5, fråga 4).  

Eleven känner en trygghet i att visa ansvar och att skapa en bra miljö även för sina 
klasskamrater.  

På frågan huruvida grupprummen skapar ett gynnsamt klimat för att ta ett eget ansvar för 
sina studier har hen två uppfattningar: 

”Lättare ofta att diskutera, men större chans att komma på sidospår” (Elev 5, fråga 5).  

Detsamma gäller frågan om klassrumsmiljön gynnar eget ansvarstagande. Det är både och, 
det beror på hur man känner sig och kan variera från dag till dag: 

”Vet inte, beror på dagen, ibland är man mer benägen att ”slappa” om man jobbar i grupp, annars är det kul att 
ta hjälp av varandra” (Elev 5, fråga 7).  

Elevens intresse och lustkänslor för matematiken som ämne påverkas ej av om arbetet sker i 
grupprum eller om det sker tillsammans med andra i klassrummet.  

I överensstämmelse med elev 2, 3 och 4 så anser elev 5 att det är lika viktigt att få vara med 
och bestämma arbetsuppgifterna som det är att få jobba tillsammans med de man känner bra: 

”För att kunna jobba bra måste man känna sig bekväm och avslappnad, vilket man gör mest med människor 
man känner samt att man måste få möjlighet att uttrycka sig” (Elev 5, fråga 1).   

Denna elev tycker att eget ansvarstagande över arbetet i matematik har mer med dagsformen 
att göra snarare än med platsen där arbetet kan ske. Vidare tror hen inte att platsen har 
betydelse för intresset och lustkänslorna för matematik. Inlärningsförmåga påverkas ej av 
plats för lärande.  
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4.3 Analys av lärarsvaren 

Lärarenkäten består av sex frågor. Eftersom svaren på två eller fler frågor indikerar samma 
resultat kommer inte svaren på enskilda frågor att redovisas separat. Frågorna är så 
beskaffade att de svar som genereras blir intressanta att analysera i kombination med 
varandra. Analysen av enkätsvaren kommer att utgå ifrån syftesfrågorna. Vidare kommer 
analysen att fokusera på dubbelheter i svaren samt på att upptäcka helheter. Lärarna kommer 
att namnges med ”lärare 1” till och med ”lärare 3”. Lärarsvaren skall i första hand användas 
till att svara på min tredje forskningsfråga men de kan i kombination med elevsvaren också 
användas för att diskutera kring de två första frågorna i syftet.  

  

Lärare 1:s svar på enkäten 

Vi kan inte dra någon säker slutsats utifrån denna lärares svar på enkätfrågorna 1, 2 och 5. 
Hen menar att det oftast arbetas duktigt när elever får gå till mindre grupprum. Men detta 
fungerar också bra i klassrummet om de samarbetar, vilket de oftast gör. Läraren upplever 
ingen skillnad avseende elevens fokus vid teorigenomgångar i klassrummet och arbete i 
mindre grupper. Det går inte att utifrån dessa svar dra någon slutsats kring frågan rörande 
jämförelsen mellan elevernas ansvarstagande för sitt eget matematiklärande i mindre 
grupprum kontra klassrummet. Vidare upplever läraren ingen skillnad avseende elevernas 
uppskattning av diskussion i grupp i jämförelse med teorigenomgångar. Vi kan naturligtvis 
inte dra någon slutsats angående hur intresset för matematik påverkas av möjligheten till 
arbete i grupprum endast från denna fråga men svaret indikerar i alla fall att elevernas 
lustkänslor för ämnet inte skiljer sig mellan grupparbete och helklassgenomgång.  

Denna lärare kan inte ge några generella svar angående elevers prestationer på matteprov för 
de som brukar jobba tillsammans i grupprum samt de som jobbar tillsammans i 
klassrummet. Det är som hen uttrycker det, väldigt olika. Hen upplever det också som att en 
del elever utnyttjar grupprummen för diskussioner om annat än matematik: 

”Jo det händer också att en del utnyttjar situationen till att prata och umgås isf att jobba. Det händer också att 
eleverna tar tillfället i akt och arbetar med andra ämnen som dom ligger lite efter i” (Lärare 1, fråga 4).  

Således kan vi inte säga något med säkerhet utifrån dessa svar när det gäller frågan hur 
elevernas prestationer i matematik påverkas av möjligheten till arbete tillsammans i 
grupprummen. Men det går ändå att föra en diskussion kring sannolikheter, utifrån dessa 
svar. Det är utifrån lärarens svar rimligt att påstå att eleverna koncentrerar sig på matten när 
de befinner sig i klassrummet. Vidare kan vi utifrån svaren dra slutsatsen att i all fall en del 
utnyttjar grupprummen till att prata om annat. Slutsatsen av detta måste då bli att eleven har 
högre sannolikhet att lyckas bra på matteproven om de jobbar tillsammans i klassrummet 
istället för i grupprummen. Det är dock ej säkert att det förhåller sig så, individuella 
variationer kan förekomma. Enligt denna lärare skall alltså mindre grupprum inte ha någon 
avgörande betydelse för elevens matematikinlärning.  
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Lärare 2:s svar på enkäten 

Den andra lärarens resonemang stämmer överens med lärare 1:s svar. Hen menar att om 
lärare finns med i de mindre grupprummen brukar det oftast fungera bra. Däremot har hen 
dåliga erfarenheter av mindre grupp utan lärare. Arbetet tillsammans med andra i 
klassrummet fungerar bra. Således verkar elevers arbete med matematikuppgifter fungera 
bättre om samarbetet utförs i ett rum där läraren finns närvarande.  

På frågan vad läraren har gjort för reflektioner angående elevers prestationer på matteprov 
för de som brukar jobba tillsammans i grupprum samt prestationer för de som brukar jobba 
tillsammans i klassrummet, svarar läraren så här: 

”De elever som löser och diskuterar uppgifter med varandra brukar oftast prestera bra” (Lärare 2, fråga 3). 

Hen har dock negativa erfarenheter av grupprummen: 

”Tillåter väldigt sällan att elever jobbar i grupp i grupprum. På grund av min erfarenhet av att det blir lite 
gjort” (Lärare 2, fråga 4).   

Av detta kan vi dra slutsatsen att läraren anser att det fungerar bättre med samarbete i 
klassrummet om denna dessutom är lärarledd. Detta resonemang stämmer överens med vad 
lärare 1 uppger. Även här måste slutsatsen bli att mindre grupprum inte har någon positiv 
effekt på elevernas prestationer på matematikproven och inlärningen.  

 

Lärare 3:s svar på enkäten 

Lärare 3 menar att eleverna oftast arbetar bra om de får gå till mindre grupprum men det är 
bäst om en lärare är med. Dessutom fungerar samarbete i klassrummet bra. Även detta 
resonemang stämmer överens med vad de två föregående lärarna redogör för angående 
denna fråga. Läraren menar att eleverna har bättre inlärningsförmåga i klassrummet: 

”Tror mer på genomgångar och möjlighet för elever att ställa frågor än att sitta i grupper och försöka komma 
på svaren. Svår fråga att svara på” (Lärare 3, fråga 6).   

Det vill säga lärarens närvaro är viktigt för kunskapsutvecklingen.  

Läraren reflekterar kring sambandet mellan elevers prestationer på matteproven och deras 
utnyttjande av grupprum så här: 

”Väldigt olika för självgående elever bra för elever som vill ha grupprum för att vara sociala och prata med 
kompisar mindre bra” (Lärare 3, fråga 3).  

Hen upplever det dessutom som att en del elever utnyttjar grupprummen för att prata av sig 
med kamrater. Ibland är det så, för en del blir det lite gjort. Sammantaget verkar inte heller 
denna lärare ha så positiva erfarenheter angående elevens lärande och prestationer i 
matematik när de jobbar tillsammans i mindre grupprum.  
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4.4 Jämförelse mellan elevsvar och lärarsvar 

Det är inte helt oproblematiskt att jämföra lärarsvaren med elevsvaren, detta eftersom de 
senare gäller uteslutande högpresterande elever medan lärarsvaren kan gälla både 
högpresterande och lågpresterande. Lärarsvaren indikerar att vissa behov hos eleven är 
viktiga och att detta kan påverka matematikinlärningen. För högpresterande elever, som jag 
mäter med elevenkäten, indikerar svaren dock att detta är väldigt ovanligt. Klassrumsmiljön 
är oftast surrfri och eleverna anser sig kunna jobba bäst i klassrummet. Det finns dock en 
önskan att ha kvar möjligheten att utnyttja dessa grupprum, något som kan indikera att 
behov av avskildhet ändå finns men i liten omfattning.  

En av de tillfrågade eleverna trodde att hens möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande i 
matematik skulle påverkas på ett gynnsamt sätt av möjligheten till avskilt samarbete i 
grupprum. Övriga elever tyckte annorlunda, dessa elever jobbar lika bra i klassrummet. 
Även lärarsvaren tyder på att ingen positiv korrelation finns mellan ansvarstagande och 
möjlighet till samarbete i grupprum. Det finns i klassen ett stort intresse för matematik som 
ämne, en hög tilltro till lärarens förmåga att hålla ordning och dessutom elever som känner 
en trygghet i att visa arbetsmoral och ansvarstagande för den gemensamma klassrumsmiljön.  

Elevernas inlärningsförmåga, som bland annat är ett resultat av intresse för och lustkänslor 
inför matematiken, påverkas ej av mindre grupprums tillgänglighet. Alla elever uttrycker 
denna åsikt. Tydligen kan dessa personer känna säkerhet och tillhörighet i den större 
gruppen, det vill säga klassen. Behov av arbete på alternativa platser finns men är ändå 
ganska ovanligt. Eleverna har behov av att vara tillsammans med de som man känner bra, 
men det är inte bara viktigt vem man gör saker tillsammans med utan också vad man gör. 
Det verkar hos många elever finnas en inre drivkraft för matematiken, det vill säga man 
delar ett gemensamt intresse för den.  

Avslutningsvis stämmer lärarnas reflektioner avseende elevens lärande överens med den 
bild som eleverna själva ger. Jag mäter lärarnas uppfattning om elevlärande med elevens 
prestationer på matematikprov. Detta innebär dock inte att studien har kvantitativa inslag, 
jag är bara intresserad av ett ungefärligt värde och mäter inte heller några resultat före och 
efter utnyttjande av grupprummen. Resultaten visar att det oftast är de elever som jobbar 
tillsammans i klassrummet som uppvisar bättre resultat. Grupprummen har för lärandet 
mindre betydelse, även om det har fungerat bra för självständiga elever. 

 

4.5 Sammanfattning av enkätsvaren kopplade till syftesfrågorna 

När det gäller syftesfrågan hur eleverna upplever att deras förutsättningar att ta ansvar för 
sitt eget lärande i matematik påverkas av möjligheten till arbete i mindre grupprum, så blir 
mina slutsatser att denna möjlighet inte påverkar möjligheten att ta ansvar. På syftesfrågan 
hur eleverna upplever att inlärningsförmågan för matematiken påverkas av möjligheten till 
arbete i mindre grupprum så blir mitt svar även här att några sådana belägg inte går att finna. 
Den tredje forskningsfrågan gällde hur lärarnas reflektioner avseende elevens lärande, tack 



	   30	  

vare möjligheten till arbete i mindre grupprum, stämmer överens med elevernas bild. Svaret 
på denna fråga blir att överensstämmelse finns och elevens lärande i matematik påverkas ej 
på något positivt sätt av denna möjlighet.  
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
 

5.1 Vad denna studie kan och inte kan tillföra 

I detta kapitel kommer en diskussion föras om resultaten som jag kommit fram till. 
Inledningsvis kommer mina förväntningar att redogöras för. Sedan kommer resultaten att 
relateras till svensk och internationell forskning på området. En ingående kritisk diskussion 
kommer att föras i det följande avsnittet där bland annat urvalsmetodik samt andra 
metodproblem kommer att tas upp. Även innebörden för studien och mina resultat av 
begreppen validitet samt reliabilitet kommer att diskuteras där. Avslutningsvis redogörs för 
en del forskningsfrågor som uppkommit till följd av metodproblemen och enkätsvaren men 
också övriga frågor som inte har med metodproblem kommer att redovisas här. Denna studie 
syftar till att ta reda på gymnasieelevers inlärningsförmåga samt möjlighet att ta ett 
personligt ansvar för sina studier i matematik genom utnyttjande av mindre grupprum i nära 
anslutning till lektionssalen. Dessutom skall lärares reflektioner angående elevers 
arbetsmoral och prestationer diskuteras. En jämförelse kan göras mellan denna studie och 
tidigare forskning, men man måste vara försiktig när man jämför denna studie med 
Fägerstams (2012) eftersom den senare handlar om matematikundersvining i Australien. 
Olika länder kan ha olika syn på lärande och pedagogik, något som också kan påverka 
elevers uppfattningar om hur bra undervisning skall bedrivas. Vidare kan inte min studie 
användas av beslutsfattare inom skolområdet då den bara belyser förhållanden från 
högpresterande elevers synvinkel. Dessutom finns det inget som säger att mina resultat 
skulle överensstämma med studier genomförda på andra orter i landet, kanske finns det 
sådant som gör just den skola jag valt för undersökning unikt.  
Det nya med min studie är inte forskningsfrågorna i sig, Fägerstam ställer liknande frågor. 
Istället kan det nya ses som tillämpningen av frågeställningarna på andra typer av rum för 
lärande. Fägerstams studie handlade om utomhusundervisning i matematik medan min 
studie kan hjälpa till att besvara frågan om liknande resultat kan fås genom att ha dessa 
alternativa rum för lärande inomhus. Kanske är inte just utomhusvistelsen det viktiga utan 
andra aspekter? Detta söker min studie svara på och detta kan leda till ökade kunskaper om 
vad som är drivande i elevers lust att lära i ämnet matematik, vilket också kan leda till bättre 
förutsättningar för undervisningen på gymnasiet.  
 

5.2 Förväntade resultat avseende undersökningen 

Det finns ett samband mellan arbetsmiljö och behov, individen har alltid behov av en god 
arbetsmiljö. Lennér Axelsson & Thylefors (2005) argumenterar för att enskilda individers 
ohälsa ofta har att göra med deras arbetssituation. Jag menar att samma fenomen också kan 
gälla skolmiljön och de elever som vistas där. Biggs & Collis (1982) menar att 
inlärningsförmåga bland annat beror på hur mycket information hjärnan kan hantera 
samtidigt. För mig verkar detta ha att göra med arbetsmiljöns kännetecken samt den enskilda 
individens förutsättningar för att sålla information, dessa hänger ihop med varandra. Hur 
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pass viktiga vissa behov är att tillfredsställa påverkar matematikinlärningen, en alltför surrig 
miljö kan upplevas mycket stressande för individer. För vissa människor kan inte 
trygghetskänslan tillfredsställas på andra sätt än genom avskilt arbete tillsammans med 
andra individer man känner sig bekväm med. Fysisk utrustning som till exempel för hårda 
stolar kan i viss mån verka stressande på individen. Detta handlar alltså om de mest 
grundläggande mänskliga behoven som trygghet och enligt Maslow (1987) blir det svårt att 
få något uträttat om inte dessa blir tillfredsställda. Allt som individen gör går ut på att 
tillfredsställa trygghetsbehovet. Det borde rimligtvis vara så att eleven blir frustrerad om 
miljön där hen förväntas söka kunskap inte fungerar vilket på längre sikt kan få 
konsekvenser för elevens uppfattning om matematikämnet i sig. Denna fråga blir viktig 
därför att otillfredsställda grundläggande behov påverkar hela individen, inte bara delar av 
den. Illeris (2002) menar att identitetsskapande är viktigare i skolan än de specifika 
ämneskrav som påtvingas eleverna där. Detta förväntar jag mig får betydelse för hur 
eleverna resonerar kring begreppet trygghet och hur detta kan uppnås i samverkan med 
andra.  

Men det finns också ett samspel mellan arbetsmiljö och behov, det sker en kontinuerlig 
växelverkan mellan de två. Behoven styr individens val av arbetsmiljö och arbetsmiljöns 
kännetecken genererar nya behov hos individen. Eleverna kan tränas i att vara aktiva genom 
att exempelvis låta dem arbeta tillsammans i mindre grupper, något som kan innebära att det 
blir mycket prat om annat men samtidigt är det ett sätt för eleverna att träna sig i att ta 
ansvar för sitt eget lärande. Detta lärande behöver inte ske i klassrummet utan kan också ske 
i något av eleverna utvalt rum. Juul & Jensen (2012) skriver att eleven finna en balans 
mellan att bli något och att vara någon. Det förra anser jag har mer med individuellt 
ansvarstagande att göra medan det senare har mer med gruppdynamik att göra. Precis som 
Herzberg (1982) påpekar så förefaller det rimligt att lika barn leka bäst och att de som leker 
ihop också arbetar bäst tillsammans. Detta innebär att elevens arbetsglädje och lustkänslor 
för matematiken kan öka om förhållanden är gynnsamma. Enligt Maslow (1987) så innebär 
tillfredsställelse av behov att behovet försvinner och detta implicerar enligt mig att eleven 
kan koncentrera sig på matematiken när hen har fått prata av sig det mest akuta. Motivation 
styr hela vår uppmärksamhet och påverkar vårt beteende. Vidare är motivation en dynamisk 
process, den förändras. Men ett motiv är oftast starkast medan de andra motiven är mindre 
viktiga för individen, det starkaste motivet styr vårt beteende. Om viktiga behov är 
otillfredsställda under lång tid kan det få skadlig påverkan på vår hälsa. Detta menar Reeve 
(2001) genererar motiv som kommer att dominera hela vårt medvetande. Bra fungerande 
arbetsgrupper kännetecknas av humor och glädje, så uttrycker Lennéer Axelsson & 
Thylefors (2005) det. Något som jag anser även kan påverka elevens arbetsglädje för 
matematikämnet. Dessutom kan engagemang i sociala praktiker och en känsla av delaktighet 
underlätta lärande. Detta eftersom lärande innefattar hela individen. Lärande kan relateras 
till fungerande relationer, menar Lave & Wenger (2006).  

En individ som känner säkerhet och tillhörighet till en gemenskap har högre hälsa än 
individen som saknar detta. Om individen dessutom blir respekterad och beundrad inom 
gruppen så ökar dess hälsa ytterligare, enligt Maslow (1987). Detta menar jag påverkar 
elevens intresse för och lustkänslor till matematikämnet. Vidare kan en bra fungerande 
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grupp påverka individens förmåga till självbestämmande och hens valmöjligheter. Varje 
individ har också olika roller i olika miljöer, något som också kan påverka intresset och 
arbetsmoralen i matematik. Högre arbetsmoral kan även leda till ett högre intresse. Känslor 
styr också beteende vilket får implikationer för arbetsmoralen enligt Reeve (2001). Det är 
inte heller så att alla människor arbetar bäst i ensamhet, vissa vill ha samarbete och nära 
kontakt. Enligt Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) så blir trygghet och självkänsla viktigt 
för det arbete som man utför och detta kan vi få bäst i en fungerande arbetsgrupp. Individen 
har behov av självförverkligande, man vill utvecklas till fulla sin potential menar Maslow. 
Det förefaller rimligt att ett gynnsamt klimat och gynnsamma relationer verkar sporrande för 
den enskilda individen så att hens arbetsmoral stiger. Detta påverkar på sikt kunskaperna i 
matematik, om man är en strävsam person så genererar en omgivning kännetecknad av 
arbetsglädje ännu mer strävsamhet menar Reeve.  

Herzberg (1982) menar att det är vem man gör saker tillsammans med snarare än vad man 
gör som verkar mest motiverande för individen. Eftersom man allt som oftast arbetar 
tillsammans med sina närmaste kamrater så får detta även implikationer för 
matematikinlärningen. Om eleven uppger att det är viktigt vem man arbetar tillsammans 
med så inspirerar den valda miljön och den gynnsamma miljön till högre prestationer i 
matematik. Helt enkelt beroende på att man får arbeta med dem man trivs med i ett positivt 
och vänligt klimat. Detta ger en positiv inställning till det man håller på med, det vill säga 
matematiken. Om eleven istället tycker att det är av underordnad betydelse vem man jobbar 
med så kan man inte sporra varandra på samma sätt. Detta eftersom det ligger i människans 
natur att jobba tillsammans med de man kommer mest överens med i en inspirerande 
arbetsmiljö. Sammantaget så innebär allt detta att jag förväntade mig att finna positiva 
effekter, både på elevernas inlärningsförmåga samt deras ansvarstagande för matematiken, 
genom att ha möjligheten att arbeta tillsammans i mindre grupprum.     

 

5.3 Slutsatser av studien kopplat till relevant forskning 

En fungerande arbetsmiljö är viktigt för människor både när det gäller utveckling och när 
det gäller välbefinnande, enligt Lennéer Axelsson & Thylefors (2005). Självklart får detta 
även betydelse i skolan, välbefinnandet tillfredsställs genom samarbete med sina närmaste 
kamrater och utvecklingen skapas genom att prestationer överensstämmer med målen i 
läroplan samt kursplan. Men man kan också argumentera för att välbefinnande och 
utveckling samspelar med varandra på ett förhoppningsvis förstärkande sätt, det handlar om 
att arbeta tillsammans med de man känner sig mest bekväm med men även att ha en 
gynnsam och störningsfri klassrumsmiljö. Resultaten i min studie säger att detta gäller i 
mycket hög grad på den skola jag valt för undersökning. Eleverna arbetar med sina närmaste 
kamrater och klassrumsmiljön är oftast fri från störande surr. Läraren har enligt eleverna en 
viktig roll att spela när det gäller att skapa denna gynnsamma arbetsmiljö men det finns 
också i elevsvaren tecken på att eleverna själva på ett aktivt sätt bidrar till detta. Detta beror 
delvis på att de flesta i klassen har ett stort intresse för matematiken som ämne men också på 
att man kan känna trygghet i att visa ansvar för den gemensamma miljön och till och med en 
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trygghet i sin arbetsmoral. När det gäller den fysiska miljön i klassrummet med exempelvis 
hårda stolar så har den enligt eleverna i min studie underordnad betydelse. Däremot utrycker 
några elever betydelsen av inflytandet för deras hälsa. Som jag tolkar svaren så är dessa 
behov av medbestämmande också till stor del uppfyllda, även om ingen ingående diskussion 
kring detta syns i enkätsvaren. Det tycks också för dessa elever finnas ett positivt samband 
mellan arbetstillfredsställelse och effektivitet, något som också tidigare forskning 
uppmärksammat.  

Biggs & Collis (1982) menar att skolresultat bland annat beror på faktorer som motivation 
och inlärningsstrategi. Eleverna i min studie framhåller motivationens betydelse för deras 
arbete som mycket viktigt, man blir ofta inspirerade av varandra. När det gäller 
inlärningsstrategi så menar man att även denna har betydelse. För en elev är det 
sociokulturella lärandet särskilt påtagligt, hen tycker att det viktigaste är att få jobba med de 
man känner bra så att man vågar ta för sig. En annan elevs inlärningsstrategi varierar från 
dag till dag beroende på hur man känner sig, ibland jobbar man intensivt och ibland vill man 
prata mer med kompisar. Detta fungerar uppenbarligen på ett bra sätt i denna klass då inga 
större problem med surr märks i elevsvaren. Vidare menar Biggs & Collis att 
inlärningsförmåga beror på hur mycket information som hjärnan kan hantera samtidigt. 
Detta verkar dock inte ställa till problem i denna klass delvis beroende på att miljön inte är 
störande och delvis på grund av att många verkar kunna jobba i klassrummet trots många 
personer närvarande. Samspelet mellan elever och lärare är viktigt i skolan, något som bland 
annat tas upp i Bergmark & Kostenius (2011) forskning. Ett väl fungerande samspel stärker 
elevens välbefinnande. Enligt eleverna själva så är detta samspel fungerande, man trivs och 
jobbar bra tillsammans. Läraren har tagit på sig en ledarroll men tydliga tecken finns på att 
eleverna tillåts vara självgående, man frågar inte alltid läraren om hjälp utan man kan 
fungera hjälplärare själv också. Delaktighet är något som en av eleverna nämner i sina svar 
och detta tycker hen är mycket viktigt, på så sätt tränas man i att vara aktiv. Just det aktiva är 
något som kännetecknar denna klass. Juul & Jensen (2012) menar att eleven måste finna en 
balans mellan att bli något och att vara någon. Jag skulle vilja hävda att det kan finnas en 
inneboende konflikt i samspelet mellan dessa två begrepp men inga tecken finns på detta för 
eleverna i min studie. Läraren ser eleverna som individer ej som ett enda kollektiv, 
individuella olikheter och behov synliggörs och ventileras i klassrummet. Detta sista 
påstående är inte något som kommit fram i elevsvaren men det är något som jag kunnat 
observera vid flertalet tillfällen när jag varit med denna klass.   

Wiliam (2013) menar att det är viktigt att elever lyckas samordna sina kognitiva förmågor, 
känslor och handlingar till hjälp för sina lärandemål. Eleverna i min studie uttrycker en hög 
grad av självkännedom, man vet själv hur man skall gå tillväga för att utföra en 
arbetsuppgift. Dessutom har man en bestämd uppfattning om vad som fungerar och vilka 
som på bästa sätt kan hjälpa en med de eventuella frågor som man har. Många av eleverna 
vill gärna fråga sina kamrater om hjälp, vilket förmodligen har att göra med att så många är 
duktiga inom ämnet. Läraren används om kompisarna inte kan uppgiften, men anledningen 
till att läraren kommer i andra hand i denna fråga är att kompisarna kan förklara uppgiften 
på ett sätt som rent språkmässigt samspelar med elevens eget språk. En elev uttrycker det 
som att läraren har ett svårare språk, något som förmodligen har att göra med att läraren är 
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mer inskolad i matematiska begrepp och kan skilja på begreppen på ett mer nyanserat sätt än 
vad eleverna kan. Detta eftersom läraren har längre utbildning och erfarenhet av 
matematiken. Jag anser det troligt att många elever kan använda det matematiska språket på 
ett något annorlunda sätt än läraren, huvudsaken kompisarna vet vad man menar. En elev 
uttrycker det som att hen inte själv ansvarar för sitt eget lärande, detta uttalande stämmer 
naturligtvis. Det är dock inte heller lärarens ansvar till hundra procent men det ligger ändå 
på lärarens bord att skapa gynnsamma miljöer så att eleven själv verkligen kan ta ett större 
ansvar för lärandet. Elevsvaren tyder på att detta fungerar, man får vara med och bestämma 
själv vart man vill räkna matteuppgifter och platsen för detta kan variera beroende på de 
eventuella behov som kan uppstå.   

Gruenewald (2003) menar bland annat att sociala erfarenheter samspelar med plats, lärande 
som tar fasta på detta innebär en annorlunda syn på hur lärande skall ske. Beames & Atencio 
(2008) menar att lärandet kan ske på ett bättre sätt på en plats som individen är bekväm med. 
Detta resonemang kan jämföras med min studie där det framgår att de mindre grupprummen 
inte har någon större betydelse för lärandet. Snarare visar resultaten att lärande kan ske i ett 
större rum, klassrummet. Förutsättningarna för lärande i klassrummet är stora i den klass jag 
valt att undersöka och detta hänger ihop med egenskaper hos individerna som ingår i 
klassen. Tydligen gillar många av eleverna i klassen, eller så är de åtminstone inte hämmade 
av, klassrummets strukturerade och formaliserade värld. Eleverna i denna klass blir 
emotionellt engagerade i klassrummet, det behövs nödvändigtvis inte något mindre 
grupprum för detta ändamål. Självförtroende, ökad förmåga att fatta beslut, bättre samarbete, 
känslor av tillhörighet, högre ansvarstagande och intresse för matematiken kan hos dessa 
elever uppnås i klassrummet. Dessa resultat talar emot Fägerstam (2012) som får 
motsvarande resultat i utomhusmiljö. Huruvida mindre grupprum kan jämföras på ett 
oproblematiskt sätt med utomhusundervisning kan ifrågasättas, men mina resultat tyder i 
alla fall på att alternativ till klassrummet i detta fall inte har någon större effekt.  

Praktisk och känslomässig hjälp från studiekamrater fås hos dessa elever i klassrummet, det 
behövs inte någon avskild plats för dessa mekanismer att verka. Det är uppenbarligen så att 
eleverna kan visa humor och glädje i klassrummet, man har inga behov av att gå iväg till ett 
annat rum för att kunna visa detta endast för sina närmaste kamrater. Identitet hos dessa 
elever är tydligen knutna mer till klassrummet än vad de är knutna till avgränsade områden 
och det finns ingen motsättning mellan upprätthållande av identitet och antalet kamrater man 
kan spela sin roll tillsammans med. Olika platser kan ha olika funktioner för olika individer, 
en av eleverna utför gärna grupparbete i grupprummen. Det finns fler än en individ i mitt 
material som uttrycker positiva känslor för grupprummen och anser att de ändå på något sätt 
fyller en funktion för dem.  

Elev 1 har som tidigare påpekats en del resonemang som skiljer hen från övriga elever. Det 
sociokulturella har visserligen betydelse för alla elever men hos elev 1 märks detta tydligare 
än hos andra. Lave & Wenger (2006) resonerar kring medlemskap i sociokulturella 
sammanhang, den sociala praktiken och aktivitet. Lärandet blir en brygga mellan kognitiva 
förmågor och socialt samspel, lärandet bygger på förhandlingar. Hos elev 1 tycks det som att 
det viktigaste är samspelet och hen uttrycker det som att kompisarna nästan kan förstå 
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matematikuppgifterna åt hen. Gemenskapen blir en slags trygghet. Detta synsätt stämmer 
även överens med Frith & Friths (2012) resonemang att människor i grupp ofta gör beslut 
som är bättre än de som de skulle gjort som enskilda individer. Även Edwards, Biesta & 
Thorpe (2009) menar att kunskapen blir en slags konstruktion och att individen växelverkar 
med dynamik med sin omgivning. Kontexten blir en del av själva individen. För elev 1 är 
kunskapen i allra högsta grad en konstruktion och hens betoning av ständigt samspel har 
med dynamik att göra. Selander (2003) menar att individen har potential att utvecklas av 
egen kraft om man inte begränsar dess möjligheter, så vill elev 1 också se på sitt lärande i 
matematik. Ahlberg (1992) resonerar kring människans behov av att strukturera och 
organisera omvärlden och att vår varseblivning är selektiv. Något som bland annat märks 
hos denna elev. Riesbeck (2000) menar att samspelet mellan det spontana och det 
vetenskapliga bildar den viktigaste grunden för individens utveckling. Elev 1 är tydlig på 
denna punkt i sina resonemang. Denna elev är speciell i jämförelse med de andra i och med 
att hen agerar något annorlunda än övriga när hen ställs inför en matematisk uppgift. Marton 
& Booth (2000) diskuterar detta, de ser en koppling mellan att förstå lärande och att agera 
inför en uppgift.  

Läraren har enligt många elever i undersökningen en viktig roll att spela. Naturligtvis får 
detta också betydelse för frågeställningarna i mitt syfte, det kan hjälpa till att förklara 
resultaten. Denna lärare fungerar mer som en handledare, hen känner av eleverna och tror på 
deras förmåga att påverka sitt eget lärande. Dessa observationer är dock inte en del av denna 
studie utan har observerats av mig under en sammanhängande 10-veckors period tidigare. 
Hen tror på samarbete vilket kan knytas till John Deweys teorier om effektivt lärande. En av 
eleverna skrev att man vill ha inflytande och chans till medbestämmande. Enligt Dewey 
skall detta stimulera ansvarstagande och disciplin. Någon elev tog upp språkets betydelse 
som brygga mellan det kognitiva och det sociala samspelet. Denna teori har i allra högsta 
grad relevans här. Eleverna tillåts vara aktiva när det gäller att ta hjälp av varandra i första 
hand, läraren finns där som stöd. Detta innebär att man samtidigt inte isolerar den kognitiva 
från den emotionella utvecklingen, eleverna tillåts diskutera räkneuppgifter i klassrummet. 
Vad som gör klassen speciell dock är att detta väldigt sällan blir störande för andra. Elev 2 
är också speciell i det att hen vill lyfta fram arbetsmoralen som överordnad princip. 
Visserligen är inte detta något som gör just denna elev unikt i denna klass, men hos hen 
märks det tydligt att det är arbetsmoralen som är det viktiga och allt annat blir av 
underordnad betydelse. Eleven är inte lika intresserad av ämnet som sina kamrater men 
jobbar på bra ändå. Detta stämmer överens med fenomenologin som betonar människans 
aktiva vilja samt hennes göromål som avgörande för vad man upplever. Elev 2 känner en 
trygghet i sin arbetsmoral och allt annat blir av underordnad betydelse. Det behöver inte 
finnas kausala förklaringar till en människas beteende, individen reagerar inte på stimuli i 
omgivningen utan det finns viktigare principer som styr hens beteende. Det finns en 
överordnad princip som neutraliserar effekten av erfarenhet.     

Elev 1 vågar ta för sig då hen får jobba tillsammans med de man känner bra, något som 
stämmer väl överens med Maslows (1987) teoribildning och vikten av att tillfredsställa 
grundläggande behov. För denna elev indikerar svaren att sociala behov är viktigare än rent 
fysiska, kalla klassrum är inte en tillräcklig anledning för att lämna klassrummet. Detta 
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uttalande kan också kopplas till behaviorismens betonande av stimuli och respons där 
stimuli i detta fall utgörs av gemenskap med sina närmaste vänner och respons av en känsla 
av välmående hos individen. Vikten av de sociala behoven för denna elev märks också i 
hens svar att hen inte ansvarar för sitt eget lärande. En rimlig tolkning av detta kan vara 
något som Illeris (2004) påpekar, nämligen att identitetsskapande för unga människor är 
viktigare än de ämneskrav som påtvingas dem i skolan. Bergmark & Kostenius (2011) 
resonemang kring vikten av en bra klassrumsmiljö och goda relationer mellan lärare och 
elev som avgörande för elevens arbete i skolan, tycker jag märks i elev 2:s svar. Att elev 2 
tycker att trygghet kan härledas från sina närmaste kamrater stämmer även det överens med 
Maslows teorier om dels fysiska och dels psykiska behovs tillfredsställelse för den 
personliga hälsan. Elev 3 menar att en surrfri miljö är viktigt, även detta anser jag är ett 
exempel på Maslows teorier kring fysiska behov som viktiga att uppfylla. För elev 3 har 
även språket betydelse, något som stämmer överens med Vygotskijs syn på fungerande 
lärande. Tidigare forskning har visat att delaktighet och inflytande är viktigt för lärandet i 
skolan, något som också betonas i läroplanen. Detta förhållande syns även i elev 3:s svar på 
den första enkätfrågan.     

 

5.4 Kritiska synpunkter på material och genomförande     

Ett vanligt förhållande hos studier liknande den här är svårigheterna att producera 
allmängiltiga resultat, i allra högsta grad är detta även ett kännetecken för mitt arbete. 
Endast åtta personer har deltagit i studien fast å andra sidan hade jag räknat med att få hjälp 
av maximalt 11 stycken personer. Detta innebär att deltagarfrekvensen är god. Även 
svarsfrekvensen få anses god, inga individer har valt att avbryta sitt deltagande och 55 av 
totalt 58 enkätfrågor har besvarats. Bortfallet är dock på inget sätt avgörande för de 
slutsatser som dras, de frågor som inte besvarats är av underordnad betydelse för att kunna 
svara på uppsatsens syfte. En elev hoppade över att svara på fråga åtta på elevenkäten och 
två lärare svarade inte på fråga fem på lärarenkäten. Några försök att generalisera gör jag 
alltså inte men det finns ändå stora likheter, och en del skillnader, i det empiriska materialet. 
Det argumenteras dock för att det kan finnas andra kvaliteter än generaliserbarhet när man 
genomför sådana här studier. Det viktigaste argumentet får väl ändå vara att det handlar om 
människor och alla som vill delta i studien skall kunna få sin röst hörd. Detta innebär att 
olikhet och fokus på den enskilda individen är minst lika viktigt som att prata om det 
allmängiltiga. Även om jag således inte fokuserar på generaliserbarhet så har det empiriska 
materialet inte bara uppvisat mångfald utan också likhet. Detta får självklart betydelse för att 
kunna svara på uppsatsens syfte. Slutsatser har kunnat dras som är både intressanta, 
oväntade och viktiga. Jag anser att mitt arbete i allra högsta grad har lämnat ett bidrag till 
kunskapsutvecklingen på området även om det är rimligt att anta att ett ännu mer nyanserat 
och samtidigt robustare resultat hade uppnåtts om fler individer deltagit i studien. Tidigare 
har påtalats användbarheten av denna studie för dels skolans lärare och dels för 
skolutvecklare, dessa resonemang håller jag fast vid även om min studie bör kompletteras 
med fler studier som behandlar liknande frågor. De svar som getts har oftast varit ganska 
kortfattade men ändå kärnfulla så att de har kunnat användas för ganska omfattande analys. 
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Däremot har det varit så att jag ibland har fått kombinera svaren på två eller fler frågor för 
att kunna dra slutsatser, då måste man självklart vara konsekvent. Detta tillvägagångssätt var 
också något som hade räknats med vid konstruerandet av enkätfrågorna. Inga 
missuppfattningar angående frågorna visar sig i materialet och läsbarheten i svaren har varit 
god. Vid ett par tillfällen har dock svaren för en del individer varit så att inga slutsatser har 
kunnat dras då svaren varit för motsägelsefulla. Detta har dock inte haft någon negativ 
inverkan när det gäller att svara på syftet. Analysen av det empiriska materialet har varit 
koncentrationskrävande men ändå berikande, ibland har det också gett mig en a-ha 
upplevelse. Jag inser också att jag varit alltför styrd av de psykologiska teorierna, det vill 
säga Maslow, Reeves samt Herzberg, vid skapandet av mina förväntningar. Men detta 
innebär bara att jag fått fler perspektiv på saker och ting. Individer är olika och hade studien 
genomförts på en lågpresterande klass så hade resultaten kanske blivit annorlunda. De elever 
som besvarat enkäten är alla högpresterande i matematik medan två av lärarna som besvarat 
enkäten kan ha både högpresterande och lågpresterande klasser och elever. Mina 
förväntningar har jag också till stor del baserat på hur jag själv fungerade under 
gymnasietiden och uppenbarligen har många av de som besvarat enkäten en något 
annorlunda syn på saker och ting. Samtidigt är det naturligtvis så att det är speciella 
kännetecken hos klassen och läraren som producerar dessa resultat.  

Det är ganska många frågor i elevenkäten men eleverna fick gott om tid på sig att fylla i den 
och de uppvisade heller inga tecken på trötthet eller ointresse. Två potentiella problem finns 
med enkätfrågorna, elevfråga två är ledande då parentesen hade kunnat placeras i slutet av 
frågan istället, fråga tre skall hänvisa till fråga två och inte till fråga ett som det nu står. 
Ingen av eleverna påverkades dock av denna miss och inga frågor ställdes angående detta. 
När det gäller fråga två så påverkades detta troligtvis inte resultaten eftersom de allra flesta 
ändå inte ansåg att de få skillnader som framkom av svaren påverkade deras inställning till 
mindre grupprum. Konstruktionen av enkätfrågorna påverkar naturligtvis studiens validitet 
och reliabilitet, likaså gör situationen för enkätens genomförande det. Validitet betyder 
enligt Hartman (2004) giltighet och reliabilitet betyder pålitlighet. Jag har starka skäl att 
betrakta elevernas svar som ärliga av åtminstone två skäl. För det första ser jag inte att 
eleverna skulle tjäna något på att fara med osanning, snarare tvärtom. Anonymitet 
garanterades och svaren påverkar inga betyg. För det andra överensstämmer svaren med den 
bild som jag fått av eleverna under min tredje praktikperiod. Detta får konsekvenser för 
reliabiliteten hos studien, jag skulle vilja påstå att samma resultat skulle fås om andra 
personer ställde samma frågor till samma individer. Det vill säga reliabiliteten blir hög. När 
det gäller validiteten så anser jag även den hög då inga feltolkningar visat sig i enkätsvaren, 
mätinstrumentet mäter det den avser att mäta. Att jag kom väl förberedd till enkättillfället 
och var närvarande i klassrummet hela tiden påverkade troligtvis även validitet och 
reliabilitet på ett fördelaktigt sätt. När det gäller lärarenkäten så är det svårare att bedöma 
validitet och reliabilitet. Två av lärarna förstod inte min formulering i fråga fem. Jag kan 
heller inte veta om lärarna diskuterat frågorna med varandra innan de skrev ned sina svar. 
Eventuellt samarbete kan påverka reliabiliteten på ett ofördelaktigt sätt medan validiteten 
kan påverkas av en uppenbarligen otydlig enkätfråga.  
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Man kan fråga sig om det finns några andra metodproblem med att genomföra 
undersökningen på lärarna med enkät istället för bandad intervju. Självklart är ett potentiellt 
problem att enkät inte ger möjlighet till att ställa följdfrågor. Detta faktum har dock inte 
påverkat möjligheten att dra slutsatser även om svaren som gets oftast varit korta. Jag anser 
dock att man bör ha förmågan att göra mycket av ett litet källmaterial. Med undantag av 
enkätfråga fem på lärarenkäten har ingen av frågorna varit otydliga. Det fanns även en 
överenskommelse att ta eventuella frågor angående enkätsvaren per telefon. Inget sådant 
behov har uppstått vid genomgången av empirin. Det argumenteras snarare för att det kan 
finnas flera fördelar med en i förväg utdelad lärarenkät i detta fall. För det första garanteras 
anonymiteten av det faktum att jag bara vet vem en av de tre som besvarat enkäterna är och 
dessutom vet jag inte vilka av de tre enkätsvaren som denna person gett. Detta innebär att 
lärarna vågar vara ärliga. Att dela ut enkäten i förväg innebär också att svaren kan fyllas i 
vid valfritt tillfälle under lugn och ro. Vidare anses att det är lättare att redovisa vad man 
tycker om man får tänka efter hur man skall formulera sig. Sammantaget anser jag alltså att 
tillförlitligheten av lärarsvaren, genom detta tillvägagångssätt, är god. Vid en bandad 
intervju hade det varit svårare att formulera sig på ett sätt som verkligen speglar vad man 
tycker och dessutom kan intervjuare påverka de intervjuade i viss riktning genom tonfall och 
kroppsgester. Dessa problem undviks genom att använda enkät. Urvalsproblem finns 
naturligtvis, vi kan inte veta om de elever som besvarat enkäten är representativa för hela 
klassen. Ett annat resultat hade kunnat fås om andra elever i klassen besvarat enkäten. Men 
ett urval måste ändå göras och jag är nöjd med att betrakta min studie som bara en syn på 
saken. En annan syn kan självklart finnas men jag anser att de argument som förts fram i 
svaren har kunnat styrka och göra min studie intressant.                  

 

5.5 Fortsatt forskning 

Resultatet av undersökningen visar, om än det empiriska materialet är väldigt begränsat, att 
dessa elever inte har några större behov av att utnyttja mindre grupprum. Men en av 
eleverna uttryckte det som så att hennes ansvarstagande över sitt eget lärande i matematik 
stimuleras av att ha möjligheten att uppsöka grupprum tillsammans med sina närmaste 
kamrater. Detta för att man vågar ta för sig då. Det vore intressant att undersöka om denna 
möjlighet i så fall får en positiv effekt på hens prestationer på matematikproven. Detta kan 
undersökas genom att studera prestationer och nyttjande av grupprum för denna elev och 
hens närmaste kamrater, under en längre tid. Kanske ett helt läsår. Om korrelationen visar 
sig vara starkt positiv så motiverar detta en fördjupning i att försöka ta reda på vad, mer 
specifikt och konkret, det är i denna alternativa miljö som resulterar i bättre lärande för 
denna elev. En sådan undersökning genomförs med fördel genom att använda 
djupintervjuer. Sedan kan kopplingen prestation och nyttjande av grupprum jämföras med 
prestationer hos de som inte brukar använda grupprummen.  

En annan inressant sak är det som framkommit av vissa elevers svar samt även det som jag 
kunnat observera själva under längre tid, att läraren i detta fall har en positiv effekt på 
arbetsmiljön i klassrummet. Vad är det mer konkret som gör denna klass unik i jämförelse 
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med andra klasser som denna lärare har i ämnet matematik? Finns det exempelvis några 
eller flera elever i klassen som tar på sig en ledarroll när det gäller att utföra arbete i 
klassrummet och att stimulera de andra att göra likadant? Har dessa eventuella ledare de 
bästa betygen eller är det arbetsmoralen som är det viktigaste för dem? En av eleverna i 
enkätundersökningen visade tydligt sin inställning till just betydelsen av arbetsmoral. Kan 
det också vara så att arbetsmoralen i matematik skiljer sig beroende på vilket program 
eleverna går på? Är de elever som uppvisar arbetsmoral också duktiga i andra ämnen eller 
gäller detta bara matematiken? Här blir det återigen att kombinera kvantitativ med kvalitativ 
analys. Även denna undersökning bör genomföras under en längre tid, förslagsvis ett helt 
läsår. Den kvantitativa delen skulle kunna genomföras genom att forskaren befinner sig i 
klassrummen och observerar, exempelvis med hjälp av videokamera.  

Det finns också egenskaper hos läraren som genererar ett bra resultat. Av egna observationer 
och av elevsvaren har jag kommit fram till att läraren har en viktig roll i de bra resultaten. 
En djupare analys av läraren skulle exempelvis kunna undersöka om det är lärarens 
personlighet och grundinställning till lärande som producerar resultatet. Påverkar denna 
personlighet hens undervisning i hög grad, det kanske inte är så att läraren bara gör sitt jobb 
för lönen utan istället att det är hela hens personlighet som påverkar. Denna analys skulle 
kunna exemplifiera om det finns vissa lärarstilar som passar bäst för att undervisa på 
gymnasiet. En sådan analys skulle kunna baseras på djupintervjuer. Några elever uttrycket 
det som att medbestämmande var viktigt för inlärningen. Betonar just denna lärare mer 
frihet i undervisningen och varför passar detta i så fall speciellt bra för denna klass? Man 
skulle också kunna undersöka om det är så att variation förnöjer. Passar en varierande 
undervisning, med allt vad det innebär, olika bra för olika program? Ytterligare en tanke är 
hur elever med invandrarbakgrund uppfattar en lärarstil som betonar mer frihet och egna 
initiativ. Tidigare forskning har indikerat att elever med invandrarbakgrund föredrar en mer 
auktoritär lärarstil. Men hur förhåller det sig på denna skola och på denna lärares lektioner? 
Avslutningsvis skulle flera studier kunna genomföras på frågan vad det istället är som 
fungerar i lågpresterande klasser samt även om det finns skolor på andra orter som uppvisar 
samma fenomen som i denna studie. Man skulle också kunna titta på om resultaten på skolor 
i andra orter stämmer överens med tidigare forskning på området, till exempel Fägerstams 
(2012) avhandling. 

 

5.6 Avslutning 

Det har varit berikande och stimulerande att få jobba med detta examensarbete, särskilt tre 
moment har varit givande. Dels konstruktionen av enkätfrågor vilket krävt en del 
koncentration. Dels insamlandet av enkätsvaren där svarsfrekvensen och deltagandet varit 
god. Avslutningsvis själva bearbetningen och analysen av svaren, något som varit ganska 
krävande eftersom det blivit nödvändigt att kombinera svaren på flera frågor för att kunna 
dra några slutsatser kopplat till uppsatsens syfte. Vidare är jag nöjd med det bemötande som 
erhållits av både lärare och elever, tid har tagits för att besvara mina frågor trots stundvis 
hög arbetstakt och arbetsbelastning. Uppenbarligen finns ett väl fungerande samarbete 
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mellan universitet och skolor eftersom vetskap finns om beroendeförhållandet mellan de två 
skolformerna. 

Eftersom forskningsläget på alternativa rum för lärande i ämnet matematik är så tunt så 
anser jag att denna studie har en roll att spela. Detta även om en mer omfattande 
undersökning krävs för att kunna dra några generella slutsatser rörande grupprummens 
betydelse för lärandet. Detta arbete har fokuserat på i huvudsak högpresterande elever, det 
kan mycket väl vara så att annorlunda resultat hade fåtts om man istället lagt fokus på 
lågpresterande elever. Ändå tycker jag att mitt arbete kan vara viktigt att ta del av både av 
lärare och av skolutvecklare. Inte bara lärare på aktuell skola utan framförallt på andra 
skolor och skolor på andra orter så att man kan få idéer om vad som fungerar. En egen 
magisteruppsats på någon av idéerna redovisade under avsnittet tidigare forskning 
tillkommer inom en snar framtid.   
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Bilaga 1: Informationsbrev till elever och deras vårdnadshavare 

 

Hej! 

Jag som skriver detta heter Per-Jonas Pihl och jag studerar till gymnasielärare vid Luleå 
tekniska universitet, inriktning Matematik/Historia. Jag är nu på min 10:e och sista termin 
och håller därför på med mitt examensarbete i Matematik. Studien syftar till att undersöka 
vilken betydelse mindre grupprum, i nära anslutning till klassrummet, har för betydelse för 
gymnasieelevernas motivation och arbetsglädje när det handlar om matematikämnet. Detta 
arbete kan vara av vikt för att hjälpa lärarna i deras undervisning genom att peka på sådant 
som kan påverka elevernas motivation. Dessutom är det viktigt att få veta vad eleverna 
själva tycker om denna möjlighet och hur det kan påverka deras arbetsförmåga. Vid 
liknande studier som genomförs i skolan skall alltid vårdnadshavare tillfrågas om eleven är 
under 18 år. Om eleven är myndig behövs inget samtycke från förälder. Därför vill jag med 
detta brev fråga om ert barn får lov att delta i en enkätundersökning som skall ligga till 
grund för min studie? Denna enkätundersökning beräknas ta cirka 25 minuter att genomföra 
och skall ske på lektionstid under en matematiklektion/alternativt fysiklektion. Jag vill också 
informera att även om eleven väljer att delta och får vårdnadshavares tillstånd så kan hen när 
som helst välja att avbryta sin medverkan. Vidare garanteras anonymitet. Information om 
hur man kan hitta examensarbetet när det är färdigt kan ges av mig men information 
kommer även att lämnas till klassläraren Robert Bäcklin. Min handledare på detta arbete är 
Anna Klisinska som jobbar vid institutionen för konst, kommunikation och lärande vid 
Luleå tekniska universitet. Ni kan kontakta mig på e-postadress: perphi-6@student.ltu.se 
eller på telefonnummer 072-2173798. Alternativt 0920-70279. Blanketten skall lämnas till 
Robert Bäcklin senast måndagen den 4:e april och enkätundersökningen beräknas 
genomföras kort därefter. Ringa in det alternativ som passar.  

 

Mitt barn FÅR delta i studien genom enkät 

Mitt barn FÅR INTE delta i studien genom enkät 

 

_______________________________________ 

Ort och datum 

 

_______________________________  ________________________________ 

Elevens namn   Förälders namnteckning 
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Bilaga 2: Elevenkät 

Fråga 1: Vilken av följande tycker du är viktigast? (markera ett av nedanstående alternativ 
samt försök att motivera varför du tycker på ett visst sätt) 

• Att få jobba tillsammans med de man känner bra 

• Att få vara med och bestämma arbetsuppgifterna 

• Båda ovanstående alternativ är lika viktiga 

 

Fråga 2: Vilken skillnad, som är viktigt för ditt skolarbete, upplever du finns mellan 
klassrumsmiljön (ljudnivå, belysning, hårda stolar, många personer i samma rum etcetera) och 
grupprummen? 

 

Fråga 3: Hur upplever du att en eventuell skillnad mellan grupprummen och klassrummet 
(med avseende på sådant specificerat i fråga 1) påverkar dina möjligheter att arbeta med 
matematikuppgifter? 

 

Fråga 4: Är det skillnad och i så fall vilken skillnad är det att arbeta med matematik i 
grupprum i jämförelse med klassrummet? 

 

Fråga 5: På vilket sätt tycker du möjligheten att kunna jobba tillsammans med kamrater i 
mindre grupprum/eller ensamt arbete där, påverkar dina möjligheter att ta ett större ansvar för 
ditt eget lärande i matematik? 

 

Fråga 6: På vilket sätt tycker du möjligheten till avskilt samarbete med studiekamrater i 
grupprum/eller ensamt arbete där, påverkar ditt intresse för och dina lustkänslor till matematik 
som ämne? 

 

Fråga 7: (Besvaras av dig som inte brukar jobba med matematik i mindre grupprum). Hur 
upplever du att självständigt arbete, eller arbete i mindre grupper, i klassrummet påverkar 
dina möjligheter att ta ansvar för ditt eget lärande i matematik? 

 

Fråga 8: (Besvaras av dig som inte brukar jobba med matematik i mindre grupprum). På 
vilket sätt tycker du möjligheten till arbete tillsammans med andra i klassrummet påverkar ditt 
intresse för och dina lustkänslor till matematik som ämne?  
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Bilaga 3: Lärarenkät 

Fråga 1: Vad har du gjort för reflektioner angående elevers arbete med uppgifter i matematik 
när de får gå till mindre grupprum? 

 

Fråga 2: Vad har du gjort för reflektioner angående elevers arbete med uppgifter i matematik 
när de få jobba i klassrummet tillsammans med andra? 

 

Fråga 3: Vad har du gjort för reflektioner angående elevers prestationer på matteprov för de 
som ofta använder mindre grupprum, samt även prestationer på matteprov för de som brukar 
jobba tillsammans i klassrummet? 

 

Fråga 4: Upplever du det som att en del elever utnyttjar grupprummen för att prata av sig 
med kamrater för att sedan kunna koncentrera sig på matematiken? 

 

Fråga 5: Hur upplever du att elevens fokus på uppgiften påverkas av möjligheten till arbete i 
mindre grupper, i jämförelse med deras fokus vid genomgång i helklass? 

 

Fråga 6: Hur upplever du att eleverna uppskattar diskussion i grupp i jämförelse med att 
lyssna på genomgångar av teori? 

 

(Om du ej kan svara på en fråga, skriv varför du ej kan svar på den. Exempelvis om det är 
något du inte kunnat observera).   

 

 


