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Titel 
 
”Man vill ju veta lite mer” – En kvalitativ observations- och intervjustudie om 
fjärdeklassares uppfattningar om lärarrespons i ämnet matematik 
 
”You would want to know some more” – A qualitative observation- and interview study 
with Swedish forth graders’ experiences regarding teachers’ response in mathematics 
 
Abstrakt 
 
Studiens syfte är att undersöka hur elever i två klasser i årskurs fyra uppfattar 
lärarrespons i ämnet matematik. Den teoretiska utgångspunkten var Säljös tolkning av 
det sociokulturella perspektivet samt fenomenologisk metodologi. Studien genomfördes 
genom klassrumsobservationer och elevintervjuer. Vid observationerna identifierades 
fem olika former av lärarrespons och vid intervjuerna fick eleverna delge sin 
uppfattning om de olika formerna. Materialet bearbetades med IPA-modellen och 
elevernas uppfattningar presenterades i tabeller. Resultatet visade att eleverna var mest 
positiva till respons där läraren tydliggör förbättringar. Studien är relevant för blivande 
och verksamma lärare eftersom det finns få studier som intar ett elevperspektiv på 
lärarrespons i matematik.  
 
Nyckelord 
 
Matematik, lärarrespons, elevperspektiv, mellanstadiet, responsformer, 
kunskapsutveckling, intervju, observation 
 
Tack 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de lärare och elever som medverkat i vår 
studie. Vidare önskar vi tacka vår handledare Thomas Dahl för stöttning under arbetets 
gång.  
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1 Inledning 
 
Tänk dig ett klassrum där det finns elever som tycker att matematik är svårt och som är 
av uppfattningen att de inte kan något alls. I samma klassrum sitter det elever som 
älskar matematik och önskar att de fick möjlighet att utvecklas och utmanas ännu mer. 
Till dessa elever delar läraren i början av lektionen ut räknehäften som är fyllda med 
antingen bockar eller stjärnor. Frågan är vilka som motiveras av denna form av respons? 
Troligtvis varken de som tycker matematik är svårt eller de som har fallenhet för ämnet. 
Historiskt sett har många matematiklektioner inletts just på detta sätt (Skolinspektionen 
2009), men idag kräver styrdokumenten ett annat engagemang från lärarna. 
  
Enligt 4 kap. 9 § i skollagen (2010) ska “barn och elever [...] fortlöpande stimuleras att 
ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor 
som rör dem”. Vidare är ett av skolans viktigaste uppdrag att främja alla individuella 
elevers lärande (Skolverket 2011). I praktiken innebär det att läraren måste föra en 
dialog med sina elever om hur undervisningen ska gynna deras lärande på bästa sätt. 
Emellertid är det läraren som också bedömer elevers prestationer, vilket är en 
pedagogisk uppgift, som dock även kräver den enskilda elevens engagemang och 
involvering (Skolverket 2016A). Bedömning och respons är således en förutsättning för 
elevers lärande och kan användas i såväl formativt som summativt syfte för att stödja 
elevers kunskapsutveckling (Lundahl 2014). För att lyckas med 
matematikundervisningen krävs det att läraren har god kännedom om styrdokumenten 
och att undervisningen har tydliga mål. Vidare måste läraren finnas tillgänglig för 
eleverna och lämna respons som utvecklar deras matematiska tänkande. 
  
Denna studie intar ett elevperspektiv genom att det är eleverna som tillfrågas om vad de 
anser om olika former av lärarrespons. I vår framtida roll som yrkesverksamma lärare är 
det vårt mål att göra skillnad för varje enskild elev och vi vill kunna möta dem och ge 
dem bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i skolan. Därmed är denna studie högst 
relevant eftersom respons är ett kraftfullt verktyg som vi lärare har tillgång till för att 
utveckla elevers kunskaper och lärande (Hattie & Timperley 2007). Det finns flertal 
studier om hur lärare ska ge respons, men forskning som undersöker respons ur ett 
elevperspektiv finns det färre av (Skolverket 2016B). Utifrån detta är det intressant att 
dels undersöka vilken form av respons som används i klassrummet, dels vad eleverna 
uppskattar mest. Förhoppningen är att denna studie kan bidra till en ökad förståelse till 
hur elever önskar få lärarrespons. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka hur elever i två klasser i årskurs fyra uppfattar 
lärarrespons i ämnet matematik. 
  
Studien utgår från följande forskningsfrågor: 
  

• Hur uppfattar eleverna de former av lärarrespons som identifieras i 
klassrummet? 

• Vilken form av lärarrespons anser eleverna bidrar bäst till lärande? 
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3 Litteraturbakgrund 
 
Avsnittet inleds med litteratur som berör lärarrespons i matematik (3.1). Bedömning och 
respons är nära sammankopplat och delas ofta in i formativ respektive summativ 
bedömning, därför definieras de båda begreppen (3.2). Därefter följer litteratur som 
berör respons utifrån ett elevperspektiv, vilket ligger till grund för studiens struktur av 
lärarrespons (3.3). 
 
3.1 Lärarrespons i matematik 
 
En kommunikations- och responsform som ofta används i undervisningen är IRE-
modellen (Jensen 2012) som innebär att läraren ställer frågor, initierar, till eleverna som 
svarar, responderar, vilket läraren sedan utvärderar, evaluerar. Denna form av 
kommunikation möjliggör dock inte någon diskussion mellan lärare och elev där eleven 
får utrymme att förklara sina tankar (Skott et. al 2010). Lampert (1990) utmanar denna 
traditionella form av kommunikation. Hon menar att läraren ska fokusera på att 
uppmuntra eleverna att utveckla och förklara sina tankar genom att ställa öppna frågor 
och analysera deras matematiska tänkande (Lampert 1990). 
  
Björklund Boistrup (2010) har i sin studie Assessment Discourses in Mathematics 
Classrooms studerat klassrumsbedömning i matematikklassrummet genom att 
undersöka kommunikation mellan lärare och elev. I studien framkom det att lärare kan 
ge olika typer av respons och de definieras som värderande, konstaterande och respons 
som intresse. Respons som är värderande anger hur bra läraren anser att elevens svar är. 
Om eleven får beröm eller blir belönad värderas elevens prestation som någonting 
positivt. Detta framkom i studien där en observerad lärare log och sa till en elev: “Bra 
jobbat, du har varit jätteduktig denna lektionen”. Lärarens beteende kritiseras i detta fall 
eftersom det är eleven själv som utvärderas och inte lärandet. När läraren uttrycker 
respons som är konstaterande erkänns lärandet på ett neutralt sätt utan att uttrycka 
någon värdering. Exempel på konstaterande respons är när läraren håller med eleven, 
upprepar deras ord eller “hummar”. Respons som intresse visar sig när läraren är 
engagerad, ställer följdfrågor och uppmuntrar till matematisk kommunikation. Om 
läraren visar intresse för vad eleven faktiskt kan, bidrar det till att eleven blir mer 
involverad och det finns möjlighet att bygga vidare på kommunikationen (Björklund 
Boistrup 2010). Vidare finns det studier som visar att elevers motivation och lärande 
ökar om läraren ger respons som är positiv och fokuserar på elevens kunnande (Hattie & 
Timperley 2007; Black & Wiliam 1998). 
 
3.2 Summativ och formativ bedömning som responsverktyg 
 
Det finns två olika former av bedömning som lärare ofta använder sig av, summativ och 
formativ bedömning. Det som skiljer de två olika bedömningsformerna åt är syftet med 
bedömningen, vilket således innebär att de två bedömningarna kan komplettera 
varandra. Summativ bedömning syftar till att summera elevers kunskaper, medan 
formativ bedömning utvecklar elevers lärande och även lärarens undervisning (Lundahl 
2014). Vidare finns det fler studier som berör formativ bedömning och gemensamt för 
dem är att eleven ska äga sitt eget lärande, vara medveten om vilka målen är samt hur de 
ska ta sig dit (Hattie & Timperley 2007; Black et. al. 2004). Formativ bedömning ses 
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idag av många lärare som en naturlig del av undervisningen och som bidrar till ökat 
lärande hos eleverna (Black & Wiliam 1998; Hattie & Timperley 2007). En 
förutsättning för formativ bedömning är att lärare kan ge sina elever respons på ett 
effektivt sätt vilket resulterar i att eleven har möjlighet att utveckla sina kunskaper. Med 
andra ord är denna form av bedömning en viktig komponent av lärarens respons till 
eleverna (Brookhart 2008). Green (2014) undersökte i sin avhandling hur elever på 
gymnasiet använde sig av formativ lärarrespons och resultatet visade att många elever 
upplevde den som förvirrande och svår att förstå, medan andra ansåg att responsen var 
motiverande och användbar. Eftersom vår studie också intar ett elevperspektiv är det 
intressant att se hur elever i årskurs fyra förhåller sig till den givna responsen.   
 
3.3 Struktur av lärarrespons  
 
Tunstall och Gibbs (1996) genomförde en observations- och intervjustudie med 49 
elever i England i åldrarna 6–7 år samt deras lärare. Syftet med studien var att 
identifiera olika kategorier av respons som används av lärare i klassrummet. De 
identifierade kategorierna benämndes som A, B, C och D. De definieras i Figur 1. 
 
Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D 
Belöna Berömma Tydliggöra  

kunnande 
Beskriva det 
kunnande som 
visats 

Belöningar 
 

Positiva personliga 
uttryck 

Tydlig beskrivning  
av vad eleven 
uppnått 

Ömsesidig 
beskrivning av vad 
som  
gått bra 

 Varma känslouttryck Användning av 
kriterier kopplat 
till elevers 
prestationer 

Kompletterande 
användning och 
utveckling av 
kriterier; eleven 
är delaktig i 
processen 

 Allmänt beröm Mer specifikt beröm Beröm integrerat i 
beskrivningen 

 Positiv ickeverbal 
återkoppling 

  

Bestraffa Visa missnöje Tydliggöra möjliga 
förbättringar 

Skapa en väg 
framåt för eleven 

Bestraffning Negativa person- 
liga uttryck 

Korrigering av fel Ömsesidig 
konstruktiv kritik 

 Påföljder; negativa 
generaliseringar 

Ge möjlighet till 
mer övning; låta 
eleverna träna på  
att kontrollera sina  
egna prestationer 

Tillhandahålla 
strategier 

 
Figur 1. Tunstall & Gibbs (1996) struktur av lärarrespons, översatt av Björklund 
Boistrup (2013). 
 
Kategori A och B består av positivt värderande respons (belöning, beröm) respektive 
negativt värderande respons (bestraffning, missnöje). Kategori C och D belyser respons 
för elevens visade prestationer (tydliggöra kunnande, beskriva kunnande) samt respons 
för förändring (tydliggöra förbättringar, skapa en väg framåt). Följaktligen görs en 
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tydlig åtskillnad på respons som är värderande respektive beskrivande (Björklund 
Boistrup 2013). Gamlem och Smith (2013) genomförde en liknande observations- och 
intervjustudie med högstadieelever i Norge. Undersökningen utgick från ett 
elevperspektiv där resultatet visade att de fyra olika kategorierna A–D kunde utvecklas 
ytterligare för att passa även äldre elever. Eftersom vår studie genomförs i årskurs fyra 
kan de responsformer som identifierades bli aktuella. I varje kategori identifierades 
ytterligare en form av respons enligt följande: 
  
Kategori A: betyg 
Kategori B: läraren kontrollerar hur det går för eleven 
Kategori C: betyg med kommentar 
Kategori D: respons genom dialog mellan lärare och elev. 
  
Eleverna som intervjuades menade att kategori A inte var att föredra eftersom de 
önskade mer utförlig respons än enbart poäng eller betyg. Det framkom även att elever 
som fick högsta betyg utan någon kommentar saknade information om hur de skulle 
kunna utvecklas vidare. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning gjord av 
Hattie och Timperley (2007) som menar att respons måste ges i ett sammanhang för att 
vara effektiv och leda till lärande. Kategori B ansågs gynna klassrumsklimatet men inte 
lärandet. De kvarvarande kategorierna, C och D, användes minst av lärarna men 
uppskattades mest av eleverna (Gamlem & Smith 2013). 
  
De olika kategorierna är relevanta för denna studie eftersom de ligger till grund för 
såväl de genomförda observationerna (se Bilaga A) som intervjuguiden (se Bilaga B). 
Tunstall och Gibbs (1996) genomförde sin studie med barn i åldrarna 6-7 år, och 
Gamlem och Smith med högstadieelever. Genom att vi genomför en studie med 
mellanstadieelever, kompletteras således tidigare studier, vilket ökar denna studies 
relevans. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
 
I detta avsnitt redogörs studiens teoretiska utgångspunkter. Den första teorin utgår från 
Säljös (2014) tolkning av det sociokulturella perspektivet (4.1) och används för att 
betrakta studiens resultat ur ett lärandeperspektiv. Den andra teorin, den 
fenomenologiska metodologin (4.2), används som analysmetod av den insamlade 
empirin. 
 
4.1 Det sociokulturella perspektivet 
 
Det sociokulturella perspektivet växte fram ur psykologen Lev Vygotskijs idéer om 
lärande och utveckling. Vygotskij föddes 1896 och blev endast 38 år gammal, ändå 
hann han utveckla en av dagens mest använda pedagogiska teorier med nyckelbegrepp 
som medierande verktyg, den proximala utvecklingszonen och stöttning (Säljö 2014). 
Det sociokulturella perspektivet utgår från att lärande sker i samspel med andra, vilket 
gör det relevant för den här studien eftersom den form av respons som är i fokus 
grundar sig i kommunikation mellan lärare och elev. 
 
En av de tidigare dominerande traditionerna, behaviorismen, utgår från att människan 
reagerar på omvärldens signaler, stimulus, och att responsen sker därefter. I det 
sociokulturella perspektivet är synen på lärande mer komplex och antyder att det finns  
 

Figur 2. Vygotskijs triangel som illustrerar medieringens princip. 
 
Medierande redskap är en hjälp när människan ska ta in ny kunskap. I det 
sociokulturella perspektivet är språket centralt, det är ett medierande verktyg som 
hjälper oss att kommunicera och förstå varandra. Språket är således centralt för 
kunskapsutveckling och det viktigaste verktyget vi har att tillgå för att nå djupare 
förståelse. Det är dock viktigt att vara införstådd med att språket, i ett sociokulturellt 
perspektiv, betraktas som ett flexibelt teckensystem och inte bara ett språk som talas. 
Med hjälp av språket ges vi förutsättningar att utveckla och fördjupa våra kunskaper och 
förståelse. Ett annat centralt begrepp, den proximala utvecklingszonen, förklaras av 
Säljö (2014) som den zon där människan är extra mottagliga för instruktion och 
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förklaringar. Det innebär att genom stöttning, exempelvis lärarrespons, hjälper läraren 
eleven att tillägna sig ny kunskap som hon eller han inte hade klarat av att bemästra på 
egen hand. Följaktligen krävs det att läraren utmanar eleven på rätt kunskapsnivå för att 
utveckling ska ske annars finns risken att eleven inte är mottaglig för den nya  
kunskapen.  Således är det lärarens uppgift att identifiera vilken nivå varje enskild elev 
befinner sig på för att möjliggöra kunskapsutveckling. Lärarens respons till eleverna 
fungerar således som ett medierande verktyg på så sätt att läraren förmedlar kunskap 
och stöttar eleven (Säljö 2014). 
 
4.2 Fenomenologisk metodologi  
 
Denna studie utgår från en fenomenologisk metodologi som är en strategi för att 
analysera kvalitativ forskning. Det finns två grundläggande kriterier för att den 
fenomenologiska forskningsmetoden ska kunna appliceras på en studie. Det första är att 
fokus ska vara på ett fenomen, vilket i detta fall är elevers uppfattningar av lärarrespons. 
Det andra kriteriet är att den ska utgå från de som upplevt fenomenet, vilket i denna 
studie är elever i årskurs fyra (Szklarski 2015). 
  
Analysen av empiriska data utgår från en interpretativ fenomenologisk analys, också 
kallad IPA. Typiskt för denna form av analys är att datainsamlingsmetoden vanligen 
sker genom intervjuer och att informanterna är få till antal. Denna metodansats innebär 
att fokus läggs på tolkning där syftet är att beskriva enskilda individers upplevelser. 
Specifikt för urvalet är att de ska ha gemensamma erfarenheter, vilket i denna studie 
togs i beaktning genom att det endast var elever i årskurs fyra som deltog. Det som är 
centralt för denna analysmetod och således skiljer den från andra fenomenologiska 
metodologier är framställningen av resultatet som presenteras i form av tabeller. I 
analysen identifieras olika teman som sedan presenteras i resultatet. Analysen i IPA-
metoden utgår från fyra steg där det första steget innebär att forskaren läser igenom 
transkriptionerna noggrant. Vid det andra steget identifieras teman från 
transkriptionerna och vid det tredje steget sammanfogas dessa i olika kluster. I det 
fjärde steget sammanställs citat i olika tabeller som representerar olika kluster (Back & 
Berterö 2015). 
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5 Material och metod 
 
Vi har använt oss av kvalitativa metoder, eftersom det är att föredra vid observationer 
där syftet är att studera processer (Denscombe 2009). Detta avsnitt inleds med en 
presentation av studiens urval av informanter (5.1). Därefter beskrivs datainsamlingen 
(5.2) som dels består av observationer (5.2.1), dels elevintervjuer (5.2.2). Vidare följer 
en redogörelse för studiens procedur (5.3), databearbetningsmetoder (5.4), tillförlitlighet 
(5.5) samt etiska ställningstaganden (5.6). 
 
5.1 Urval av informanter 
 
Studien genomfördes i två fjärdeklasser på två olika skolor, de benämns i denna studie 
med A respektive B. Skolorna valdes ut genom ett så kallat bekvämlighetsurval 
eftersom vi tidigare har genomfört vår verksamhetsförlagda utbildning där och således 
hade en god, etablerad kontakt (Denscombe 2009). Emellertid genomfördes studien i 
klasser, och med lärare, som vi inte haft någon tidigare relation med. Totalt tillfrågade 
vi 44 elever, varav 29 vårdnadshavare medgav samtycke till intervju. På samma sätt 
som Gamlem och Smith (2013) gjorde i sin studie, tog vi hjälp av lärarna och valde ut 
tre elever i vardera klass som befann sig på olika kunskapsnivåer. Vi använde oss med 
andra ord av ett subjektivt urval eftersom de deltagande eleverna ansågs tillföra adekvat 
information (Denscombe 2009). Till följd av detta fick vi ett heterogent urval inom vår 
urvalsram (Trost 2010). 
  
5.2 Datainsamling 
 
För att samla in material som kan ge svar på våra frågeställningar genomförde vi dels 
observationer (5.2.1), dels elevintervjuer (5.2.2). 
 
5.2.1 Observationer 
 
Vi samlade in data genom två systematiska observationer. Valet av systematisk 
observation grundade sig på att vi önskade eliminera risken att de insamlade data 
baserades på individuella perceptioner av händelserna i klassrummen (Denscombe 
2009). Ett observationsschema utformades (se Bilaga A) utifrån fyra kategorier av 
återkoppling som utgör en struktur för respons (Tunstall & Gibbs 1996; Björklund 
Boistrup 2013; Gamlem & Smith 2013). Schemat gjorde det möjligt för oss att fokusera 
på samma händelser i klassrummet, att effektivt registrera tillförlitlig data på ett 
systematiskt sätt, samt producera samma form av förkodad data (Denscombe 2009). 
  
Vi genomförde en observation i vardera klass och inför besöken fick lärarna inte någon 
information om vad vi skulle fokusera på. De hade därmed inte någon chans att 
förbereda sig. Läraren i klass A, som i denna studie kallas Lars, har varit verksam i 
yrket i 21 år. Den observerade lektionen var 50 minuter lång och inleddes med att Lars 
höll en tjugo minuter lång genomgång som handlade om omkrets. Eleverna var då 
aktiva och löste exempeluppgifter tillsammans med läraren på tavlan. Lektionen 
fortsatte därefter med att eleverna fick fortsätta räkna liknande uppgifter enskilt. Lars 
rörde sig hela tiden runt i klassrummet och förde dialog med de elever som behövde 
hjälp samt stämde av med eleverna hur det gick för dem. I klass B arbetade Lisa som, 
precis som Lars, arbetat i 21 år. Den observerade lektionen varade i 50 minuter och 
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handlade om bråk. Först hade Lisa en genomgång på tavlan då hon tillsammans med 
eleverna repeterade tidigare lektioner. Den resterande delen av lektionen arbetade 
eleverna enskilt med liknande uppgifter medan Lisa hjälpte till där det behövdes. 
 
5.2.2 Elevintervjuer 
 
Tre elever på varje skola valdes ut för enskilda semistrukturerade elevintervjuer. Valet 
av metod motiveras genom att vi önskar inta ett elevperspektiv, vilket görs genom 
intervjuerna med eleverna. Vidare är det upplevelser och uppfattningar vi studerar vilket 
kräver djupare information än vad exempelvis en enkätundersökning skulle tillbringa 
(Denscombe 2009). 
  
En intervjuguide (se Bilaga B) sammanställdes och vid utformningen beaktade vi 
särskilt formuleringen av frågorna, eftersom de skulle förstås av barn som är tio år. Vi 
utgick från studiens syfte, frågeställningar samt klassrumsobservationerna vid 
utformandet intervjuguiden. Intervjuerna präglades av en låg grad av standardisering 
vilket innebär att frågorna formulerades efter den intervjuades språkbruk, att de ställdes 
i den ordning som passade bäst samt att följdfrågor ställdes beroende på tidigare svar. 
Intervjuerna hade hög grad av strukturering eftersom frågorna endast fokuserade på 
elevernas upplevelser och uppfattningar om lärarrespons (Trost 2010). En fördel med 
den formen av intervjuer är att det finns förutbestämda frågor att utgå ifrån, samtidigt 
som det är möjligt för intervjuaren att vara flexibel och ställa följdfrågor. En annan 
fördel är att den som blir intervjuad tillåts utveckla sina resonemang och delge 
information som annars inte skulle ha kommit fram (Denscombe 2009). Vi valde att 
genomföra intervjuerna med en elev i taget för att möjliggöra fokus på individuella 
elevers upplevelser om respons utan att de blev påverkade av någon annans åsikter 
(Hattie & Timperley 2007). 
  
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av ljudupptagning. Anledningen till att vi 
valde att spela in intervjuerna var dels att vi önskade koncentrera oss helt på eleverna 
som intervjuades istället för att anteckna, dels att vi ville ha möjlighet att lyssna på 
inspelningarna flera gånger (Trost 2010; Dalen 2015). Vidare var det av stor vikt att få 
med elevernas egna ord vilket möjliggjordes enklare genom ljudupptagning jämfört 
med om intervjuerna skulle antecknats ned vid intervjutillfället (Dalen 2015). Elevernas 
vårdnadshavare informerades om ljudupptagningen via missivbrevet och eleverna vid 
vårt första möte. 
 
5.3 Procedur 
 
Vi gjorde ett förberedande besök i respektive klass för att berätta om vår studie. I 
samband med det lämnade vi även ut missivbrev till elevernas vårdnadshavare för att få 
samtycke till kommande intervjuer. Därefter konstruerade vi ett observationsschema 
och bokade våra besök hos klass A och B. Under observationstillfällena höll vi en låg 
profil genom att sitta på två olika platser i klassrummet utan att delta i undervisningen. 
Observationsschemat fylldes i och användes som grund till utformningen av 
intervjuguiden.  En provintervju genomfördes, främst för att testa frågeformuleringarna 
samt komma på passande följdfrågor, men även för att ge oss intervjuare ett tillfälle att 
träna på att intervjua. Eftersom vi genomförde testintervjun på en elev i samma ålder 
som vår urvalsgrupp fick vi en god uppfattning om hur frågorna uppfattades och 
fungerade i praktiken (Dalen 2015; Johansson & Svedner 2010). Efter testintervjun 
reviderades intervjuguiden genom att vi formulerade konkreta exempel utifrån 
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respektive kategori (Tunstall & Gibbs 1996; Björklund Boistrup 2013; Gamlem & 
Smith 2013). Det blev då enklare för eleverna att ta ställning till våra frågor. Vi fick 
också en uppfattning om hur lång tid intervjun tog. 
  
Intervjutillfällena bokades in i direkt anslutning till elevernas matematiklektioner för att 
de skulle ha matematikämnet aktuellt. Intervjuerna genomfördes i grupprum på de båda 
skolorna där eleven placerades med ryggen mot dörren för att förhindra störande 
moment. Vi satt i 90 graders vinkel till den intervjuade för att ögonkontakt skulle vara 
möjlig utan att eleven skulle känna sig konfronterad (Denscombe 2009). Vi var två som 
medverkade vid intervjuerna vilket kan ha påverkat eleverna som intervjuades på så sätt 
att det blev en utsatt situation (Trost 2010). För att försöka eliminera denna risk inledde 
vi intervjuerna med att skapa en god kontakt genom att först presentera oss och syftet 
med intervjun innan inspelningen startades. Det är särskilt viktigt vid intervjuer av barn 
att de känner sig accepterade och bekväma i situationen (Dalen 2015). Därför inleddes 
intervjuerna med att eleverna fick berätta vad de arbetade med i matematiken för 
tillfället och på så vi konkretiserade vi även ämnet (Kvale & Brinkman 2014). Eleverna 
fick dessutom möjlighet att ställa frågor och vi berättade för dem att det inte fanns några 
svar som är fel utan att vi endast var intresserade av deras uppfattningar och tankar 
(Back & Berterö 2015). När intervjun var över tackade vi eleven för medverkan. 
 
5.4 Databearbetningsmetoder 
 
Observationerna bearbetades genom att vi sammanställde hur många gånger respektive 
kategori identifierades i klass A och B. På så sätt fick vi en god uppfattning om vilka 
kategorier som användes mest frekvent av de båda lärarna. Intervjuerna bearbetades 
genom en interpretativ fenomenologisk analys för att få insikt om elevernas individuella 
upplevelser och uppfattningar om lärarrespons (Back & Berterö 2015). Varje intervju 
transkriberades ordagrant med en bred marginal för att vi skulle kunna anteckna i 
efterhand. Intervjuerna namngavs med klasstillhörighet samt en siffra, exempelvis A1 
och B1. Därefter läste vi igenom varje intervju noggrant och förde anteckningar för att 
reflektera över elevsvaren, vilket enligt IPA-modellen kallas för forskarens första möte 
med texten. Eftersom intervjuerna utgick från fem olika kategorier av respons, A–E, 
användes de för att dela in transkriptionerna i olika teman och kluster, vilket kan 
jämföras med steg två och tre i IPA-modellen. Därefter gjorde vi en översiktstabell per 
kategori med citat från de olika intervjuerna. Vi valde att värdera elevernas intervjusvar 
som antingen positiva, negativa eller neutrala till respektive kategori av respons. Det 
gav oss en tydlig överblick över hur eleverna i studien uppfattar olika former av 
lärarrespons och gav oss således svar på forskningsfråga ett. 
  
För att få svar på den andra forskningsfrågan, vilken form av lärarrespons som eleverna 
anser bidrar bäst till lärande, bearbetade vi intervjuerna enligt IPA-modellen. Vi valde 
dock att presentera resultatet genom citat i löpande text, eftersom elevernas svar på 
frågorna som berörde specifikt denna forskningsfråga blev tydligare om de stod i sin 
helhet. 
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5.5 Tillförlitlighet 
 
För att en undersökning ska vara reliabel ska resultatet kunna reproduceras om 
undersökningen görs om vid ett annat tillfälle och av en annan forskare (Kvale & 
Brinkman 2014). Under observationen använde vi oss av ett observationsschema vilket 
ökar reliabiliteten på så sätt att det hjälpte oss att fokusera på de aspekter och händelser 
som är aktuella för vår studie. Vidare utförde vi observationer av två olika lärare för att 
säkerställa att studien inte endast utgår från kommunikationen vid ett tillfälle. En annan 
forskare skulle kunna använda sig av vårt observationsschema, emellertid är det inte 
säkert att resultatet skulle bli samma eftersom händelserna i klassrummet är 
kontextbundna. Det är med andra ord svårt att mäta reliabiliteten i kvalitativa studier 
eftersom människan inte är statisk utan ändrar sitt beteende beroende på situation (Trost 
2010). 
  
Validitet handlar om huruvida en studie mäter vad den avser mäta (Kvale & Brinkman 
2014). Därför utformades både observationsschemat och intervjuguiden utifrån syfte 
och frågeställningar (Dalen 2015). För att försäkra oss om att frågorna skulle förstås av 
eleverna samt ge oss bra svar genomfördes en testintervju. Den bidrog till att vi kunde 
revidera frågorna på så sätt att de gav svar som var relevanta för vår studie. De faktiska 
intervjuerna spelades in med ljudupptagning för att ge oss bästa möjliga förutsättning 
för bearbetning (Trost 2010). 
  
Det faktum att vi var två personer som utförde observationerna påverkar både 
reliabiliteten och validiteten positivt eftersom att vi hade möjlighet att observera fler 
händelser samtidigt. Det var viktigt att lektionerna skulle spegla verkligheten, och 
eftersom att läraren inte hade blivit informerad om vad det var vi skulle observera så är 
vi av uppfattningen att lektionen flöt på som vanligt trots vår närvaro i klassrummet. 
 
5.6 Etiska ställningstaganden 
 
För att vår studie skulle nå upp till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 
principer antogs följande åtgärder. Eleverna informerades i enlighet med 
informationskravet, om studiens syfte och relevans samt att deltagandet i studien var 
frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. 
Samtyckeskravet innebär att det krävs vårdnadshavares godkännande för att intervjua 
barn under 15 år. Således delade vi ut ett missivbrev (se Bilaga C) som vi bad eleverna 
ta med sig hem för underskrift av vårdnadshavare. I missivbrevet informerade vi även 
om att studien är anonym och att alla uppgifter som samlas in endast används i vår 
studie. På så sätt har vi tagit hänsyn till såväl konfidentialitetskravet som 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 
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6 Resultat och analys 
 
Resultatet presenteras utifrån studiens två frågeställningar. Den första frågeställningen 
besvaras dels i ”Identifierade former av lärarrespons i klass A och B” (6.1), dels 
“Elevernas uppfattningar av de identifierade formerna av lärarrespons” (6.2). Den andra 
frågeställningen besvaras under rubriken ”Vilken form av lärarrespons anser eleverna 
bidrar bäst till lärande?” (6.3). Varje avsnitt avslutas med en analys av resultatet. 
Avslutningsvis ges en sammanfattning av resultatet (6.4). 
 
6.1 Identifierade former av lärarrespons i klass A och B 
 
Resultatet av de två observationerna visar att samtliga fyra former av respons A–D finns 
representerade i de båda klassrummen. I tabellen nedan presenteras den sammanlagda 
frekvensen för hur många gånger respektive kategori identifierades i de båda klasserna.  
 

Kategori Helklass 
Enskild 
elev Totalt 

A 0 1 1 
B 31 67 98 
C 11 62 73 
D 0 4 4 

 
Tabell 1. Identifierade former av respons utifrån observationsschemat. 
 
Kategori A som innehåller belöning och straff, synliggjordes endast en gång, då i form 
av belöning när läraren uttryckte sig till en elev: “Jobba fem uppgifter till så får du gå på 
rast sedan”. Kategori B, som kännetecknas av allmänt beröm eller missnöje från läraren, 
var den form av respons som visades mest frekvent i de båda klassrummen. Båda 
lärarna delade ofta ut allmänt beröm till enskilda elever när de gick omkring i 
klassrummet, till exempel ”ser bra ut”, “bra jobbat” och ”snyggt”. Vid genomgångar 
visade sig respons i form av kategori B i båda klassrummen flera gånger genom att 
läraren uttryckte positiva kommentarer till hela klassen så som “ni har koll på det här”, 
“vad ni kan” och “det märks att ni har lyssnat”. Sammantaget visade sig kategori B 
främst som positiv respons och inte som missnöje. Kategori C, som innebär att 
responsen möjliggör bearbetning, visade sig huvudsakligen när lärarna gav enskild 
respons och speciellt när en elev behövde hjälp.  Även denna form av respons gavs på 
ett positivt sätt för att stödja eleven att komma vidare med uppgiften. Kategori D 
innebär att läraren för en diskussion med eleven och ifrågasätter elevens 
tillvägagångssätt för att för att utveckla och utmana tänkandet. Under observationerna 
identifierades inte kategori D i helklass, däremot fyra gånger till enskild elev. 
  
Under de båda observationerna var det tydligt att det under genomgångar i helklass 
kommunicerades respons som inte passar in i någon av kategori A–D. När läraren 
ställde frågor till klassen och elever svarade genom handuppräckning lämnade läraren 
ingen respons bortsett från en repetition av svaret. Eleverna visste således inte om de 
svarat rätt eller fel utan frågan gick vidare till andra elever som fick samma form av 
respons. Läraren ställde följdfrågor, till exempel ”håller ni andra med?”, och det gjordes 
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oavsett om första elevsvaret var rätt eller fel. Fortsättningsvis i denna studie kommer 
denna typ av respons benämnas som kategori E. 
 
6.1.1 Analys 
 
Enligt det sociokulturella perspektivet, som innebär att lärande sker i samspel med 
andra, torde kategori C och D vara mest fördelaktig för inlärning (Säljö 2014). I 
observationerna framkom det däremot att kategori B i form av belöning förekom flest 
gånger, vilket kan ha sin förklaring i att den formen av respons gick ”av bara farten” när 
lärarna rörde sig runt i klassrummen. Det faktum att lärarna dessutom var ensamma i 
klassrummen med ett tjugotal elever kan vara en bidragande orsak till att kategori B 
identifierades flest gånger.  
 
Formerna av identifierad lärarrespons under observationerna skiljde sig åt om den gavs i 
helklass eller till en enskild elev. Kategori C, som innebär att responsen tydliggör 
kunnande och möjliggör förbättringar, identifierades 11 gånger i helklass men hela 62 
gånger till enskild elev. En möjlig förklaring kan vara att det är enklare för läraren att 
utveckla elevers lärande när kommunikationen sker med en elev i taget. Vidare är den 
formen av respons en förutsättning för att läraren ska kunna identifiera varje elevs 
kunskapsnivå och således ge respons inom varje elevs proximala utvecklingszon (Säljö 
2015). 
  
Kategori E, som innebär att läraren repeterar elevens svar utan att bekräfta om det är rätt 
eller fel, gör det möjligt för eleverna att med hjälp av sina klasskompisar utveckla sitt 
lärande. Eftersom läraren inte bekräftar vilket svar som är rätt, leder det till att eleverna 
dels får utmana sig själva genom att förklara sina tankar, samt dels att de får lyssna på 
sina klasskompisars lösningar. Både läraren och klasskamraterna fungerar således som 
ett medierande verktyg som stöttar eleverna att utvecklas i sitt lärande (Säljö 2014). 
Eleverna får dessutom möjlighet att lära sig genom ett socialt sammanhang när de 
kommunicerar med varandra och med läraren. 
 
6.2 Elevernas uppfattningar om de olika formerna av lärarrespons 
 
Den empiri som har samlats in genom de kvalitativa intervjuerna presenteras utifrån 
kategori A–E och besvarar studiens andra frågeställning. 
 
6.2.1 Kategori A 
 
Följande scenario användes för att konkretisera kategori A, respons i form av belöning: 
”Tänk dig att du sitter och räknar uppgifter själv och så kommer läraren förbi och säger 
till dig att du ska räkna fem uppgifter till och sen får du gå på rast. Vad tycker du om 
den formen av respons?”  
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Positiv "Jag tycker att det är bra för jag gillar rast och då jobbar 
jag snabbt"

Negativ "Nää, det gillar jag inte direkt. För om man gör fem 
uppgifter så kanske man bara slarvar med dem för att 
man ska få gå ut på rast. Man måste hinna rätta och se 
hur man har tänkt och så"

Negativ "Nej, det gillar jag inte. Det blir ju inte alls rättvist eftersom 
en del tycker att fem uppgifter är lagom och andra tycker 
det är för mycket"

Positiv "Ja, det skulle jag gilla. Jag gillar verkligen rast"

Positiv "Det är kul med rast så jag skulle jobba fort"

Neutral "Då vill man räkna snabbt, för då vill man gå på rast. Men 
man kan tänka fel och slarva för att man vill gå ut"

Kategori A: Respons i form av belöning

 
 
Tabell 2. Respons i form av belöning. 
 
I tabellen går det utläsa att tre elever är positiva, två är negativa och att en elev är 
neutralt inställd till respons som ges i form av belöning. De som är positiva anser att 
belöningen, i detta fall rasten, motiverar dem till att arbeta på. De som är negativa 
menar att denna form av respons kan leda till slarv och att det är orättvist eftersom en 
del elever kan tycka att fem uppgifter är för mycket medan andra tycker att det är för 
lite. Eleven som är neutral ser både positiva och negativa aspekter av responsen.  
 
6.2.2 Kategori B 
Följande scenario användes för att konkretisera kategori B, respons i form av beröm: 
”Tänk dig att du sitter och arbetar med matematikuppgifter och din lärare kommer fram 
och säger: Bra jobbat, och går sedan vidare. Hur känns det?” 
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Positiv "Det tycker jag är bra för jag gillar att höra att jag är bra"

Negativ "Alltså jag tycker typ att han får förklara med. Alltså vad 
det är man är bra på. Jag vill veta mer"

Neutral "Bra jobbat är ju ganska bra men man vill ju att han ska 
fråga hur man har tänkt. För jag kan ju ha räknat fel"

Positiv "Det gör att jag känner mig mycket bättre"

Neutral "Det känns bra för att hon säger bra jobbat men om hon 
bara går förbi utan att kolla då känns det som att hon inte 
bryr sig. Även fast hon säger något bra så kan man bli 
besviken"

Positiv "Jag blir glad, det är kul när hon säger så"

Kategori B: Respons i form av beröm

 
 
Tabell 3. Respons i form av beröm. 
 
Tabellen visar att tre elever är positiva, en är negativ och två är neutralt inställda till 
respons i form av beröm. Tre elever är positiva till denna form av respons eftersom de 
upplever att de blir glada och känner sig bättre. En av eleverna är negativ och menar att 
läraren måste förklara mer utförligt vad det är som är bra. De neutralt inställda eleverna 
tycker det känns bra att få beröm men menar samtidigt att läraren bör fråga hur eleven 
har kommit fram till svaret. Vidare anser en av de neutralt inställda eleverna att det 
känns som att läraren inte bryr sig.  
 
6.2.3 Kategori C 
 
Följande scenario användes för att konkretisera kategori C, läraren tydliggör 
förbättringar och kunnande: ”Din lärare kommer fram till dig och säger: För att lösa 
uppgiften måste du börja med att räkna ut de här två talen. Du har gjort rätt här så gör 
likadant igen”. 
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Positiv "Det är jättebra för då vet man precis vad man ska göra. 
Då blir det lättare"

Positiv "Det skulle kännas bra för då får jag hjälp ifall jag inte 
förstod. Men hon får inte säga svaret för då lär jag mig 
inget"

Positiv "Jag tycker att det är jättebra. Då vet man hur man ska 
göra och så"

Positiv "Det är bra, jag vill ju veta lite mer exakt"

Positiv "Jag tycker om när han inte berättar precis, förklarar lite 
hur man ska göra och sedan får man försöka lite själv. 
Men han kan ju typ stå kvar"

Negativ "Jag tycker att det blir ganska jobbigt för då måste jag 
skriva mer och kanske sudda"

Kategori C: Tydliggör förbättringar

 
 
Tabell 4. Respons som tydliggör förbättringar 
 
Fem av de sex eleverna var positiva och en av sex var negativ till kategori C, det är 
således den kategori som flest av eleverna är positiva till. De positiva eleverna var av 
uppfattningen att det känns bra att få veta vad de ska göra. Två av de positivt inställda 
eleverna vill dock inte att läraren ska avslöja svaret. Den elev som var negativ menade 
att det blir jobbigt eftersom det kan innebära att man måste sudda och skriva mer.   
 
6.2.4 Kategori D 
 
Följande scenario användes för att konkretisera kategori D, läraren beskriver kunnande 
och skapar en väg framåt: ”Tänk dig att din lärare kommer fram till dig när du sitter och 
räknar och ber dig förklara hur du har kommit fram till ditt svar. Läraren ställer frågor 
och ber dig förklara”.  
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Negativ "Jag får försöka förklara då. Men det är svårt och jobbigt"

Positiv "Det är ganska bra för då får man förklara och inte bara 
skriva. Han frågar massa då och då får man förklara hur 
man menar"

Positiv "Jag tycker att det är ganska bra för då kan man visa hur 
man själv tänker, och så kan han veta hur duktig man 
är… eller hur man vet det"

Neutral "Det är sådär, jag kommer kanske inte ihåg. Men jag får ju 
tänka"

Neutral "Man kan bli ganska stressad men om har har skrivit ner 
uträkningen också så känns det inte så pressande"

Neutral "Om hon ställer frågor så är det oftast fel och då vet man 
att det är fel"

Kategori D: Skapa en väg framåt

 
 
Tabell 5. Respons som skapar en väg framåt. 
 
Två elever var positiva, en var negativ och tre var neutralt inställda till respons i form av 
kategori C. De positiva eleverna såg fördelar med att få visa vad de kan och förklara hur 
de tänker. Den elev som var negativt inställd menade att det var svårt och jobbigt att 
förklara. De elever som var neutralt inställda uttryckte att det kan vara svårt att komma 
ihåg, det kan upplevas som stressande och att svaret oftast är fel om läraren ställer 
frågor. Emellertid lägger de ingen värdering i om responsen upplevs som positiv eller 
negativ. 
 
6.2.5 Kategori E 
 
Följande scenario användes för att konkretisera kategori E, läraren repeterar elevernas 
svar utan att bekräfta rätt eller fel”: ”Tänk dig att din lärare har en genomgång i helklass 
och ställer några frågor till er. Du räcker upp handen och svarar och din lärare repeterar 
vad du sa, men ställer sedan frågan vidare till en annan elev”.  
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Kategori E: Läraren repeterar svaret utan att bekräfta rätt eller fel

Negativ "Jag tycker att det är lite jobbigt, jag vill veta om jag har 
rätt"

Neutral "Det känns i alla fall inte som att jag har gjort något 
jättestort fel. Jag brukar oftast räkna om igen och 
dubbelkolla om jag är lite osäker"

Negativ "Jag tycker inte att det är så roligt, jag tycker att alla ska få 
veta om de har rätt eller fel"

Positiv "Det tycker jag är väldigt bra för om man är två som 
svarar olika så får man tänka igen. Då kan man se hur 
den andra har tänkt. Men det är lite jobbigt att inte veta 
om man har rätt eller fel, men ändå okej"

Neutral "Det är bra för då får alla tänka, om man har svarat olika 
så får man tänka igen. Men jag vill gärna veta om jag har 
rätt"

Negativ "Jag vill gärna veta direkt om jag har rätt svar"

 
 
Tabell 6. Läraren repeterar svaret utan att bekräfta rätt eller fel. 
 
En elev var positiv, tre negativa och två neutralt inställda till respons i form av kategori 
E. Eleven som var positivt inställd tyckte att det var bra för att man då får reda på hur en 
annan har tänkt. De negativt inställda eleverna tyckte att det är viktigt att få reda på om 
man har svarat rätt eller fel direkt. Eleverna som hade en neutral inställning såg fördelar 
med att alla får chansen att tänka men att det ändå är viktigt att få reda om svaret är rätt 
eller fel. Om läraren upprepar svaret upplevs det inte som något stort fel.  
 
6.2.6 Analys  
 
Kategori A, respons i form av belöning, kan till viss del kopplas till den behavioristiska 
lärandeteorin eftersom eleverna får respons som ska motivera dem till att fortsätta 
arbeta. Ur ett sociokulturellt perspektiv är denna form av respons inte att föredra 
eftersom den inte sker i ett socialt sammanhang och således inte bidrar till lärande 
(Säljö 2014). De tre elever som var positiva till denna kategori av respons motiverade 
det med att de tycker rast är roligare än lektion och att de således väljer att arbeta snabbt 
för att bli klara med sina uppgifter. Några elever som är negativa till kategorin menar att 
det finns en risk att man slarvar om man jobbar snabbt. Kategori B, respons i form av 
beröm, kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses som en form av stöttning från 
läraren (Säljö 2014). Lärarens beröm kan bidra till ett positivt klassrumsklimat vilket är 
en förutsättning för att lärande ska kunna ske i ett socialt sammanhang i klassrummet. 
De elever som inte anser att denna kategori av respons ger tillräckligt med information 
om hur de ska kunna förbättras visar att lärarens stöttning måste vara mer specifik och 
uppgiftsrelaterad (Säljö 2014). 
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Kategori C, respons i form av att läraren tydliggör förbättringar, är den kategori som 
eleverna var mest positiva till och går även i linje med det sociokulturella perspektivet. 
Genom att läraren pratar med varje elev och identifierar vilken stöttning som behövs, 
anpassas responsen för att den ska ges inom elevens proximala utvecklingszon. Läraren 
fungerar då som ett medierande verktyg som är ett av det sociokulturella perspektivets 
nyckelbegrepp (Säljö 2014). Likt kategori C, går kategori D i linje med det 
sociokulturella perspektivet eftersom den formen av respons bygger på att läraren och 
eleven för en dialog tillsammans. Språket är centralt och fungerar som ett medierande 
verktyg som stöttar eleven med sin utveckling (Säljö 2014).  
 
Kategori E, som innebär att läraren repeterar elevens svar utan att bekräfta om det är rätt 
eller fel, uppfattades av eleverna både som positiv och negativ. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv kan den formen av respons ses som positiv eftersom eleverna utmanas att 
tänka och lära av varandra. En orsak till att tre elever var negativa till denna form av 
respons kan bero på att de ligger på en lägre kunskapsnivå och att responsen således inte 
befinner sig inom dessa elevers proximala utvecklingszon (Säljö 2014). Som en 
konsekvens av att de här eleverna blir osäkra i situationen kan de inte heller ta till sig ny 
kunskap. Lärarens respons fungerar således inte som ett medierande verktyg i detta fall 
och eleverna blir utan stöttning.  
 
6.3 Vilken form av lärarrespons anser eleverna bidrar bäst till lärande?  
 
En elev tyckte att det var viktigt att få beröm i enlighet med kategori B och motiverade 
det med följande utsaga: ”Lisa ska prata snällt och ge beröm. Hon ska säga att jag har 
varit duktig, för det känns bra och då vill jag jobba mer”. Ytterligare en elev bekräftade 
att kategori B bidrar till lärande: ”Jag vill höra att jag har jobbat bra”. Om eleven 
däremot svarat fel uttrycktes en önskan: ”Om min lärare säger att jag har svarat fel så 
får jag skriva om det talet. Och så vill jag ha lite hjälp”. Eleven antydde därmed att det 
inte var tillräckligt att endast få beröm, utan att det var viktigt att också få hjälp till en 
viss del. Den formen av respons återfinns i kategori C.  
 
Ännu en elev ansåg att läraren måste ge mer utvecklad respons än endast beröm för att 
lärande ska ske: ”Jag tycker att Lars måste gå fram och förklara. Att vi pratar om 
uppgiften och så får han hjälpa mig om det behövs. Om han bara säger rätt eller fel så 
vill jag ju veta mer, annars kanske jag inte kan rätta”. En annan elev var av samma 
åsikt och betonar vikten av att läraren ger respons som tydliggör vad som ska förbättras: 
”Jag gillar när man får veta om man har gjort rätt eller fel. Alltså innan så brukade 
Lars skriva lite i matteböckerna, typ hur det gått och vad man var bra på och så. Det 
tycker jag är bra. Det var liksom som ett eget meddelande. Så kunde det stå typ ’du 
måste tänka på det här och det här, det här gjorde du bra’ och lite så typ”. Eleverna 
ansåg med andra ord att lärande sker om de får respons som bekräftar vad de är bra på 
men som också lyfter fram förbättringsområden. Det bekräftades också av en tredje 
elev: ”Hon ska säga snälla ord. Hon kan ställa frågor. Om det är något jag har gjort fel 
så ska hon inte bara säga att du har gjort fel utan fråga hur jag har tänkt och vad jag 
menade och så”.  
 
6.3.1 Analys 
 
Det är tydligt att eleverna inte nöjer sig med endast beröm, även om många poängterar 
att det är viktigt. Den behavioristiska kunskapssynen, där man utgår från att människan 
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reagerar på omvärldens stimulus och att responsen sker därefter, är således inte 
tillräcklig. Eleverna efterfrågar mer specifik respons av läraren, vilket betyder att de 
önskar stöttning och att dialogen följaktligen kan liknas vid ett medierande verktyg. När 
läraren i samspel med eleven för en dialog får läraren information om var eleven 
befinner sig kunskapsmässigt och kan då stötta eleven inom hans eller hennes proximala 
utvecklingszon (Säljö 2014).   
 
6.4 Sammanfattning av resultatet 
 
Resultatet av denna studie visar att samtliga kategorier av respons A–D fanns 
representerade i de två klassrum som observerades. Emellertid identifierades kategori A 
endast en gång, då i form av belöning, och kategori B framförallt i form av beröm. 
Vidare identifierades ytterligare en form av lärarrespons, den benämns som kategori E 
och kännetecknas av att lärarna upprepar elevernas svar utan att ange om det är rätt eller 
fel. Genom intervjuerna framkom det att flest elever hade en positiv inställning till 
kategori C, då läraren tydliggör förbättringar. Följaktligen var det samma typ av 
lärarrespons som eleverna ansåg bidra bäst till lärande.  
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7 Diskussion 
Avsnittet inleds med en resultatdiskussion (7.1) och därefter följer metoddiskussion 
(7.2). Slutligen diskuteras studiens relevans för läraryrket och förslag till vidare 
forskning (7.3). 
 
7.1 Resultatdiskussion 
 
De former av respons som identifierades under observationerna har stora likheter med 
de som Gamlem och Smith (2013) beskriver i sin studie. Anledningen till att kategori A, 
belöning och straff, endast visade sig en gång i denna studie och då i form av belöning, 
kan bero på att eleverna i årskurs fyra ännu inte får betyg. Gamlem och Smith utökade 
Tunstall och Gibbs tidigare identifierade kategorier med just betyg som en form av 
respons eftersom eleverna i deras studie gick på högstadiet där betyg ges. Betyg och 
poäng summerar vad eleverna kan vid ett visst tillfälle (Lundahl 2014) och respons av 
denna summativa karaktär identifierades inte alls under våra observationer. 
  
Den kategori av respons som visade sig flest gånger i de båda klasserna som 
observerades var kategori B, respons i form av beröm. Beröm kan läraren ge, till 
exempel vid ett lärar-elev samtal, enligt den traditionella IRE-modellen som innebär att 
läraren ställer frågor till eleverna, som svarar, vilket läraren evaluerar som rätt eller fel 
(Jensen 2012). Eleverna i vår studie var, till skillnad från eleverna i Gamlem och Smiths 
(2013) studie, relativt positiva till respons i form av kategori B. En möjlig förklaring 
kan vara att eleverna i vår studie är yngre och således önskar mer positivt beröm. 
Emellertid poängterade några elever att de gärna vill få beröm, men att de samtidigt vill 
veta vad det är som är bra och hur de kan förbättra sig. Följaktligen önskar de mer 
specifik respons som stöttar dem i sitt lärande, det vill säga formativ respons (Brookhart 
2008). Detta betyder att eleverna bör uppmuntras till att kommunicera matematik 
genom att analysera och utveckla sina tankar (Lampert 1990; Skott et al 2010). 
Resultatet av Greens (2014) avhandling visade att det fanns elever som uppfattade 
formativ bedömning som förvirrande och svår att förstå. Liknande uppfattningar går att 
tolka utifrån denna studiens resultat då eleverna uttryckte att det kan vara svårt att 
diskutera matematik i enlighet med kategori D. 
 
Denna studies resultat har likheter med de former av respons som Björklund Boistrup 
(2010) i sin studie benämner som värderande, konstaterande samt respons av intresse. 
Kategori A och B skulle kunna likställas med värderande respons, kategori C och D 
med respons av intresse samt kategori E med konstaterande respons. Gemensamt för 
Björklund Boistrup och denna studie är att läraren ska vara engagerad, visa intresse och 
bjuda in till matematiskt tänkande. Följaktligen ökar elevernas motivation om läraren är 
positiv och uppmuntrar sina elever, något som fastställs i såväl tidigare forskning som i 
denna studiens resultat (Hattie & Timperley 2007; Black & Wiliam 1998). Eleverna i 
vår studie uttryckte flera gånger att det är viktigt att läraren är glad och pratar med dem 
på ett positivt sätt. 
 
7.2 Metoddiskussion 
 
Studien bygger på ett urval av relativt få informanter, vilket betyder att resultatet inte är 
generaliserbart. Emellertid är det fördelaktigt att studien bygger på samma slags metod 
som använts i tidigare forskning. Trots att det inte är möjligt att likställa resultatet med 
alla fjärdeklassares uppfattningar, så ges ändå en bild av hur de sex intervjuade eleverna 
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önskar få respons. Eftersom dessa elever befann sig på olika kunskapsnivåer anser vi 
ändå att studiens urval är tillräckligt representativt för att kunna bidra till ett reliabelt 
resultat. 
  
En nackdel med systematisk observation är att det endast ger en beskrivning av det som 
inträffar i klassrummet men ingen information om elevernas uppfattningar. Vidare hade 
vi som avsikt att inte påverka undervisningen som pågick i klassrummet vilket kan vara 
en kritisk aspekt eftersom det är svårt att inte störa den naturliga miljön (Denscombe 
2009). För att tillföra vår studie ytterligare en dimension kompletterades 
observationerna med uppföljande elevintervjuer. Valet av intervju som metod lämpade 
sig väl eftersom vi önskade ta reda på elevernas uppfattningar. Om vi istället använt oss 
av en enkätundersökning hade vi nått ut till fler elever, men möjligheten att ställa 
kompletterande frågor hade inte funnits. En kritisk aspekt med intervjuer är risken att 
frågorna som ställs är ledande (Dalen 2015). Emellertid genomförde vi först 
observationer och anpassade således intervjuerna efter vad som faktiskt inträffade i 
klassrummen. Det var ett fördelaktigt val av metod på så sätt att eleverna fick fundera 
på scenarion som de själva upplevt. Utan observationerna hade det varit svårt att samla 
in valid data vid intervjuerna. 
  
Det faktum att vi var två som genomförde intervjuerna med en enskild elev kan ha haft 
en negativ påverkan på eleverna (Trost 2010). De kan ha upplevt situationen som 
pressande och för att få deras förtroende var vi noga med att förklara varför vi gjorde 
intervjun och att just deras uppfattningar var det som vi var ute efter. Vi berättade också 
att det inte fanns några svar som var fel och att vi verkligen var tacksamma att de valde 
att ställa upp. Elevernas svar kan även ha påverkats av de olika scenarion som vi 
använde oss av för att konkretisera de olika kategorierna av respons. Vi är medvetna om 
att de scenarion vi använde oss av inte är tillräckligt omfattande för att kunna täcka in 
tillräckligt många karaktäristiska situationer som kan hänföras till respektive kategori. 
Vi upptäckte ändå, som följd av vår testintervju, att konkretiseringar var nödvändiga för 
att öka elevernas förståelse. 
 
7.3 Studiens relevans och förslag till vidare forskning 
 
Denna studie ger betydelsefulla infallsvinklar till såväl blivande som verksamma lärare 
genom att inta ett elevperspektiv på lärarrespons i matematikämnet. Resultatet indikerar 
att läraren bör ge respons med ett formativ syfte att hjälpa eleverna vidare i den 
matematiska processen. Dock betonas även vikten av att läraren ibland måste summera 
elevernas prestationer, ge dem uppmuntrande beröm samt stärka deras självförtroende. 
Det går således inte säga att en form av respons är gynnsam för alla, utan att det krävs 
en individanpassning. 
  
Under databearbetningen i denna studie uppmärksammades en tydlig skillnad mellan 
hög- och lågpresterande elevers önskemål om lärarrespons. Det indikerar att 
lärarrespons, liksom övrig undervisning, måste individanpassas för att den ska vara av 
värde. En intressant utgångspunkt i vidare forskning är att genomföra en undersökning 
som belyser elevers uppfattningar om respons beroende på deras kunskapsnivå. Genom 
en sådan studie skulle såväl blivande som yrkesverksamma lärare få vägledning i hur 
respons ska ges för att varje elev ska uppleva att de utvecklas i matematikämnet. 
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Bilagor 
Bilaga A - Observationsschema 

  Observationsschema

Kategori Exempel Helklass Enskild elev
A1 Läraren belönar

Rätt
"Gör denna 
uppgiften får du 
göra något annat 

A2 Läraren bestraffar
Fel
"Om du inte blir 
klar får du ingen 
rast"

B1 Läraren 
berömmer
"Bra"
"Fortsätt så"
Allmänt beröm

B2 Läraren visar 
missnöje
"Försök igen"
Negativt icke-
verbalt respons 
(kroppssråk)

C1 Läraren tydliggör 
kunnande
Specifikt beröm 
om uppgiften
Positiv lotsning

C2 Läraren tydliggör 
förbättringar
Påtalar fel
Negativ lotsning
Elev aktiv med 
hjälp av läraren

D1 Läraren beskriver 
kunnande
Kopplar till 
läroplanen

D2 Läraren skapar en 
väg framåt
Frågor till eleven
Diskussion mellan 
lärare/elev
Lärare 
ifrågasätter 
Varför gjorde du 
så?

Minnesanteckningar



  
 

II 

Bilaga B - Intervjuguide 
 
Generell respons 

• Fick du någon respons av din lärare under din senaste mattelektion? 
• Vad fick du för respons? Kan du ge exempel? 
• Är det viktigt att få respons? Varför?  
• Kan du få respons på något annat sätt än genom ord? (t.ex. kroppsspråk) 

 
Respons i helklass 

• Vad är viktigt när du får respons inför hela klassen? Till exempel under en 
genomgång när du räcker upp handen och svarar.  

• Vid en genomgång: 
- Du svarar inför helklass och du får inte reda på om du har rätt eller fel.  
- Läraren repeterar det du sa och frågar sedan resten av klassen om de håller 
med. 
 

Respons utifrån kategorier 
A1 Belöning à Räkna 5 uppgifter till så får du gå på rast efteråt. 
A2 Straff à Om du inte gör klart dessa uppgifter så får du göra dem hemma. 
 
B1 Allmänt beröm  à Läraren går förbi din bänk och säger ”bra jobbat” och går sedan 
vidare. 
B2 Läraren visar missnöje à Läraren går förbi din bänk och säger ”den uppgiften är 
fel” och går sedan vidare. 
 
C Läraren lotsar à ”Om du börjar med att räkna såhär, därefter gör du så här och då får 
du rätt svar”.  
 
D Diskussion mellan lärare och elev à Läraren frågar: ”hur kom du fram till det 
svaret?”, ”Är du säker?”  
 
E Läraren repeterar à Vid en genomgång i helklass ställer läraren några frågor till er. 
Du räcker upp handen och svarar och din lärare repeterar vad du sa, men ställer sedan 
frågan vidare till en annan elev.  
 
Vilken av ovanstående responsformer lär du dig mest av? 
Vilken av ovanstående responsformer lär du dig minst av? 
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Bilaga C - Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter på Linnéuniversitetet som läser vår sista termin på 
grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4–6. Vi skriver vårt examensarbete inom 
matematik och kontaktar er med anledning av att vi önskar genomföra en observations- 
och intervjustudie i ert barns klass. Syftet med studien är att undersöka olika aspekter av 
matematikundervisningen i klassrummet. Under observationen är det läraren vi 
fokuserar på, men vi kommer även att genomföra intervjuer med några elever. 
Intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptagning.  
 
Allt material vi samlar in kommer att behandlas anonymt och eleverna kommer förbli 
anonyma under hela processen samt i publiceringen. All datainsamling behandlas enligt 
personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifterna kommer enbart att användas till 
studiens ändamål. Ljudinspelningarna kommer att raderas efter vi har transkriberat 
innehållet och det är enbart vi två som kommer att lyssna på dem. Deltagandet är 
frivilligt och samtycket att medverka kan återkallas.  
 
Vi hoppas ditt barn vill och får delta i vår undersökning.  
 
Med vänliga hälsningar,  
Anna & Frida 
 
Vid eventuella frågor kontakta: 
Anna Hammarström, ah223hi@student.lnu.se 
Frida Johansson, fj222ek@student.lnu.se 
 

%------------------------------------------------------------                  
 
Samtycke vårdnadshavare 
 
Barnets namn:__________________________________________________ 
 
Jag/vi har tagit del av ovanstående information och samtycker till att det barn jag/vi är 
vårdnadshavare för medverkar i studien. 
 
Jag/vi är informerade om att behandling av barnets personuppgifter kommer att ske 
enligt personuppgiftslagen, samt att deltagandet är frivilligt och att jag/vi när som helst 
kan återkalla samtycket. 
 
 
☐ Mitt/vårt barn får medverka i en intervju. 
 

☐ Mitt/vårt barn får inte medverka i en intervju.   
 
 
________________________________________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift 
 


