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Matematikgenomgång 
Lärares sätt att planera och genomföra en genomgång för alla elever 

  

A Run-Through of Mathematics 
The way teachers plans and carries out a run-through of Maths topic for a 

plenary session  
 

Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka hur lärarare kan gå tillväga för att planera och 

genomföra en genomgång i ämnet matematik som inkluderar alla elever. För att samla 

in material använde vi oss utav 4 observationer i årskurs 2 och 3 samt intervjuer med 

respektive lärare. Den insamlade datan kopplades till den teoretiska bakgrunden för att 

säkerställa resultatet. Sammanfattningsvis har studien visat att dagens lärare lägger 

mycket fokus på genomgångar på grundnivå för att sedan kunna individanpassa arbetet. 

En mycket viktig del i genomgången är att eleverna är delaktiga genom diskussioner för 

att reda ut frågetecken för att underlätta det individuella arbetet.   

 

Nyckelord 
Didaktik, elevers behov, genomförande, genomgång, helklass, kommunikation, 

kunskap, matematikklassrummet, motivation, sociala klimatet, undervisning.  

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till de lärare som har deltagit och visat ett sort engagemang till 

vår forskningsstudie. Vi vill också tacka de klasser vi har besökt.  
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1 Inledning 
 

Under vår tid på lärarutbildningen har vi varit ute på ett flertal VFU-perioder. Genom 

dessa perioder väcktes våra tankar och vårt intresse för att forska kring hur 

matematikgenomgångar hålls för att möta alla elever. I skolan hålls genomgångar 

dagligen, men hur planerar och genomför läraren en sådan som passar alla elever? 

Frågan är relevant för oss som snart är nyexaminerade lärare. Vi ska hålla genomgångar 

och har då krav på oss att genomföra dessa så bra som möjligt. Alla elever ska få en 

grundförståelse, som sedan leder till att de individuellt kan arbeta vidare i, exempelvis 

matematikboken. 

 

Engvalls doktorsavhandling från 2013, Handlingar i matematikklassrummet: en studie 

av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och 

subtraktion är i fokus, innehåller många intressanta aspekter som går att applicera på vår 

studie. I avhandlingen skildrar Engvall (2013) flera olika arbetsformer och hur de 

arbetena är organiserade i grupparbeten, genomgång i helklass samt individuellt arbete. 

Tanken med organiseringen är att det ska vara en väckarklocka för att uppmärksamma 

brister, både i arbetsformen och hos eleverna och på så sätt ha en möjlighet att åtgärda 

dem. Wallström i Engvall (2013) menar att lärare i dag håller fem minuters genomgång 

och sedan får eleverna arbeta enskilt med sina matematikuppgifter och då menar 

Wallström att läraren får röra sig i en ”skog” av händer på grund av bristande förståelse 

hos eleverna.  

 

Enligt skolans läroplan, Lgr11, har läraren ansvar för att eleven inhämtar och utvecklar 

kunskaper som är nödvändiga för varje individ, så att de får en grund till fortsatt 

utbildning (Skolverket, 2011). Det står även i läroplanen att skolan ska vara en skola för 

alla, det vill säga att den ska vara anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov, 

samt främja alla elevers lärande och väcka en livslång lust till att lära (a.a.).  

 

I Lgr11 (Skolverket, 2011) framgår det tydligt att läraren och hens undervisning har stor 

betydelse för att eleverna ska utvecklas som individer. Tillsammans i klassrummet 

inhämtar och utvecklar eleverna sina kunskaper (a.a.). 

 

I de flesta fall introduceras ett ämne eller en lektion med att läraren håller en 

genomgång. Detta ligger till grund för att eleverna sedan kan arbeta vidare individuellt 

eller i grupp. När läraren har genomgång hålls den oftast i helklass. En klass bestående 

av exempelvis ett 20-tal elever medför många olika erfarenheter, lärstilar och nivåer. 

Detta bör läraren ha i åtanke för att anpassa undervisningen utifrån elevernas 

förutsättningar och behov.  

 

I dagens samhälle har läraren krav från skolverket, föräldrar och elever att skapa en 

undervisning där de förmedlar kunskap som sedan ska leda eleverna till fortsatt 

utbildning och därefter ut i arbetslivet. I skolan lägger läraren grunden och som vi har 

nämnt tidigare börjar grundarbetet med en genomgång, eleverna får förkunskaper som 

gör att de kan arbeta vidare självständigt. Därför vill vi ta reda på hur några lärares 

tänkesätt är när det gäller planering och genomförande av en genomgång som ska 

omfatta alla elever.  
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2 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur lärares tillvägagångssätt är för att planera och 

genomföra en genomgång i ämnet matematik som inkluderar alla elever samt 

uppföljning.  

 

2.1 Frågeställning 

 Vilka strategier och metoder används för att få med alla elever i en genomgång i 

matematik? 

 På vilket sätt förhåller sig läraren till elevers olika behov?  

 Hur följer läraren upp genomgångarna i matematik?  

 

2.2 Avgränsning 

Vi valde att avgränsa vår undersökning till matematik och årskurs 2 och 3. Då det finns 

fler möjligheter för lärarna att märka en större skillnad på elevernas kunskapsnivå. Detta 

eftersom eleverna är på väg att nå kunskapskraven i årskurs 3 enligt Lgr11 (Skolverket, 

2011).  
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3 Teoribakgrund 
Inledningsvis går vi igenom delar av variationsteorin som blir en del av vår analys. 

Därefter tittar vi på den centrala delen av vad en matematikgenomgång består av. Sedan 

behandlar vi matematikkunskapens byggstenar vilket innefattar begreppen didaktik och 

kommunikation. Avslutningsvis behandlas lärarens betydelse för klimatet i klassrummet 

samt elevers olikheter.  

 

3.1 Variationsteorin 

Variationsteorin grundar sig i att en person bör veta vad något inte är för att kunna veta 

vad det egentligen är. För att ta reda på vad ett begrepp innebär ska de enligt 

variationsteorin utgå från skillnaderna i första hand istället för likheter som här får en 

sekundär plats. Exempelvis, har en person upplevt något betyder inte det att de vet vad 

det är eller ”den som bara vet vad England är kan inte veta vad England är” (2014:7), 

skriver Marton i Los (2014) bok. Han menar att bara för att personen vet vad något är 

betyder inte det att personen vet innebörden av det (a.a.). 

 

Kullbergs (2010) beskrivning av variationsteorins innebörd, medvetenhet och lärande 

gör det lättare att applicera på vardagliga händelser. Saker runt omkring 

uppmärksammas inte på samma sätt när personen har ett specifikt mål. Exempelvis, om 

en elev plockar med sina pennor under genomgången, ligger fokus på pennorna och inte 

på det som läraren säger framme vid tavlan. Eleven kan höra läraren men kanske inte 

uppfattar det som sägs, vilket gör att eleven kan missa viktiga moment. Det vill säga att 

en person kan vara medveten om allt som sker runtomkring men uppmärksammar inte 

allt på samma sätt. Kullberg (2010) menar att lärande är ”att erfara något på ett nytt sätt, 

man lär något när man urskiljer aspekter som inte urskilts tidigare” (2010:171). Vilket i 

sin tur speglar variationsteorins syn på elevers lärande och medvetenhet. Teorin passar 

när en person vill analysera lärare och elever i den undervisning som ges i klassrummet 

och den har används i flertalet studier i just det syftet (a.a.).  

    

För att eleverna ska lära sig måste fokus ligga på lärandeobjektet och inte på 

lärandemiljön även om den är bra och viktig, för det hjälper inte eleverna om de inte 

kan urskilja och se de kritiska aspekterna (Lo, 2014). Även Lundgren, Säljö och Liberg 

(2014), menar att det är variationen på undervisningen som ger lärandetillfällen och inte 

hur lärandemiljön, i det här fallet klassrummet, ser ut. Genom att använda sig utav olika 

variationsmönster i klassrummet menar Lo (2014) att det bidrar till att fler elever lär sig 

och som lärare kan de upptäcka vilka undervisningsmetoder som fungerar. De metoder 

för undervisningen som inte fungerade kan behövas ses över och i vissa fall helt 

förkastas. I den forskning som Lo (2014) deltog i upptäckte de att variationsteorin 

hjälpte till och förklarade hur undervisningen påverkade elevernas lärande.   

 

3.2 Genomgång 

Engvall (2013) skriver om hur hennes matematiklektioner under 80-talet kunde se ut 

med en genomgång. Hon beskrev att det handlade mycket om hur eleverna skulle tänka 

och göra innan de fick arbeta vidare enskilt i sina matematikböcker. Engvall (2013) 

menar att upplägget ser likadant ut idag fast att matematikboken har större roll och att 

eleverna får arbeta längre stund enskilt. Eleverna får försöka själva vilket betyder att 

genomgångens längd har kortats ner en hel del. Hon har kommit fram till sin slutsats 

genom att jämföra sina egna erfarenheter som lärare och det hon upplevt under sin tid 

som lärarutbildare. Idag läggs det mindre tid på att prata matematik, trots att det är en 
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viktig del av matematikundervisningen. Ännu tydligare blir det ju högre upp i 

årskurserna de kommer men samtidigt så efterfrågar flera forskare att eleverna ska få 

möjlighet att prata mer matematik och använda de korrekta termerna för matematik 

(a.a.).  

 

I de rapporter som Engvall (2013) utgått från gällande ämnet, bekräftar alla samma sak 

att det är korta genomgångar och sedan enskilt arbete för eleverna. Det är just det 

upplägget som Engvall (2013) vill ska ändras och att fokus mer ska ligga på läraren och 

elevernas kommunikation om matematik, vilket leder till fler lärotillfällen under 

lektionerna. När en lärare har en envägskommunikation med klassen ges inte möjlighet 

att reda ut de frågetecken eller felaktigheter som uppstår. Istället kommer läraren att få 

röra sig i en ”skog” av uppsträckta händer när eleverna sedan börjar arbeta (a.a.).  

 

Har läraren en varierad planering för sitt upplägg inför lektionen och blandar 

genomgången med olika arbetsformer, exempelvis gruppsamtal, övningar och enskilt 

arbete. Eleverna ges större möjligheter till att diskutera både med läraren men också 

med sina klasskamrater. I matematik är det inte bara räkning som är det viktiga utan 

även språket spelar en stor roll för att de ska ha en möjlighet till att lära (Engvall, 2013).  

 

3.3 Matematikkunskapens byggstenar 
3.3.1 Kunskap 

Begreppet kunskap har funnits länge och har fått flera olika definitioner från människor 

långt bak i tiden menar Maltén (1996) som är lektor i pedagogik vid Linköpings 

Universitet. Han beskriver flera olika personer som har påverkat den pedagogiska 

historien. Maria Montessori (1870 – 1952) var en italiensk läkare som uttryckte kunskap 

från en reformpedagogik,  

 
Ingen kan lära någon något. Allt man kan göra är att hjälpa någon att 

lära sig själv. Läraren kan berätta, beskriva, orientera, kartlägga- men 

förvärvandet av kunskaper måste ske genom elevernas egen aktivitet. 

(Maltén 1996:17) 

 

Kunskap i skolan har olika pedagogiska inriktningar. Skinner (1904 – 1990) som var en 

professor i psykologi gav upphov till behaviorismen. Genom Skinners studie där han 

studerade olika inlärningssituationer. Dessa handlade om att inlärning av kunskap gav 

ett bra resultat om eleven fick bekräftelse genom beröm och uppskattning. Idag lever 

behaviorismen kvar i skolans värld och vikten av lärarens ord och yttre motivation är en 

central del för att lyckas med att ge eleverna kunskap (Maltén, 1996).  

 

Maltén (1996) skriver om en annan psykologiprofessor som har gjort starkt intryck på 

världens pedagogik, Bruner (född 1915). Bruner menar att kunskap är en process och 

inte en produkt. Lärarens roll är viktig för att vara ett stöd för eleven, från början till 

slut, samt ha överblick så att eleven går i rätt riktning. Stoffet, lärarens arbetsmaterial 

under lektionen, är viktigt att det är kopplat till elevernas förutsättningar. Det kan vara 

genom verklighetsanknytning eller med hjälp av laborativt material som kan bestå utav 

experiment och undersökningar vilket leder till att eleverna får in kunskap genom att de 

arbetar praktiskt. Bruner tycker läraren ska ge feedback vid rätt tidpunkt och detta leder 

till att eleverna fortsätter i rätt riktning, det vill säga att läraren bör vara uppmärksam på 

sina elever och stötta dem när de behöver det som mest. Han ser motivation som en 

drivkraft för eleverna och menar att yttre motivation ska användas för att starta igång 
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eleverna med de nya projekten och sedan ska de alltmer övergå till elevens inre 

motivation och lusten att lära (a.a.). 

 

Även Dewey (1859 – 1952) var en framgångsrik pedagogikprofessor och som var 

intresserad av begreppet kunskap, han menade att kunskap är något som är högst relativt 

och att det måste komma till användning för att bli meningsfullt. Uttrycket ”Learning by 

doing” är Dewey grundare till och menar att kunskap är något som lärs ut genom att 

eleverna får arbeta praktiskt, det vill säga att eleverna är aktiva i sitt lärande. Lärarens 

roll i denna modell är att först locka fram det som eleverna redan vet om ämnet, för att 

sedan undersöka vidare utifrån erfarenheter för att till slut får en bred kunskap (Maltén, 

1996).  

 

Alla pedagogiska teorier har för- och nackdelar med deras synsätt på hur kunskapen ska 

läras ut. Idag lever många teorier kvar i samhället fast har ändrats lite på grund av att 

samhället och vi människor utvecklas vidare. De olika synsätten är att kunskap utgår 

mycket ifrån elevernas erfarenheter och är en process genom hela livet. Kunskapen 

måste kännas meningsfull och användbar, samt mer verklighetsnära för att i dagens 

samhälle få eleverna intresserade av kunskap. Ett alternativ för att få eleverna 

motiverade till att tillägna sig kunskap är, att de tillsammans med läraren identifierar 

problem som de skulle vara intresserade av att veta mer om. Sedan får de möjlighet att 

undersöka det, vilket inte bara leder till motivation och kunskap utan framför allt skapas 

det en förmåga att lära sig processen att inhämta kunskap samt göra den till sin egna 

(Maltén, 1996). Eleverna har olika sätt att tillgodose sig kunskap, det handlar om att 

eleverna har olika sätt att lära sig samt deras inställning till lärande som varierar både 

från dag till dag men även på individnivå (Tetler, 2015).  

 
3.3.2 Didaktik 

Didaktik är ett begrepp som används mycket i skolans värld, Nationalencyklopedins 

definiering av ordet är ”läran om undervisning” (ne.se). Andra ord för att beskriva 

didaktik är lärande, pedagogiskt arbete och utbildningsvetenskap. Didaktikens innebörd 

är stort och täcker ett stort område när det gäller lärande och undervisning i relation till 

kunskapstraditioner, kunskapspraktiker, normer, bedömningssystem, lärarresurser och 

handlingsutrymme. Den omfattar både kunskaper och färdigheter samt hur eleverna 

utvecklar förmågor och identiteter. Jank och Meyer (1991) försöker skapa en förståelse 

och uppdelning av didaktiken. De handlar om olika frågeställningar och de klassiska 

frågorna, vad, hur och varför. Många lärare använder sig av dessa när de planerar en 

undervisning och vad undervisningen ska innehålla. Hur lärarna gör för att eleverna ska 

få förståelse och varför eleverna ska lära sig det specifika innehållet (a.a.).  

 

Didaktikens uppkomst började på 1600-talet men fick ändrad riktning på 1800-talet då 

den tyske filosofen och pedagogen Johann Friedrich Herbart gjorde skillnad mellan 

undervisningens innehåll (vad) och metoden (hur). När det gäller den svenska 

didaktikens utveckling är 1802 ett viktigt år i historien, det var nämligen då lärare för 

första gången i Sverige kunde examineras i didaktik. (ne.se). 

 

Didaktiken har funnits länge i vår historia, dock har didaktiken inte använts i begrepp 

och ord på samma sätt som idag. Det har lett till att ordet och dess innebörd inte har 

varit i fokus. Skillnaden idag är att ordet didaktik är något som används nästan dagligen 

och ordet har nu sin position i centrum. Begreppet didaktik syftar idag mot den som har 

ansvar för både eleven och klassens lärdom och fostran, det vill säga lärarna. 

Didaktikbegreppet och deras innebörd förändras efter samhällets utveckling genom att 
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det skapas nya behov av kunskaper samt förändringar och skiftningar i synen på barn 

och lärande. När skolan använder ordet didaktik är deras beteckning i Sverige att de 

syftar på urvalet av stoff och hur det behandlas i skolan. I den svenska skolan har 

didaktiken två stora punkter som ingår i ordet didaktik. Det är läroplansteorin vilket 

problematiserar undervisningens innehåll och undervisningsmetodik vilket innebär att 

läraren prövar sätten att behandla ett givet innehåll (Säfström & Svedner, 2000).  

 

Sammanfattningsvis handlar didaktik om det som sker i klassrummet och där lärarens 

roll är viktig både när det gäller att planera och genomföra undervisningen på ett 

didaktiskt sätt (Säfström & Svedner, 2000). De poängterar vikten av att läraren med sin 

didaktik kan lära ut kunskap på ett professionellt sätt (a.a.). 

 

Bjerneby Häll (2002) definierar också ordet didaktik och fokuserar mer på ordet och 

dess innebörd i matematik. 

   
Den ursprungliga betydelsen av didaktik är undervisningslära eller 

’konsten att undervisa’ men ordet har ofta fått stå för 

undervisningsmetodik, dvs. frågor kring hur undervisningen av ett 

givet innehåll lämpligast kan genomföras. Med utgångspunkt från de 

didaktiska huvudfrågorna har dock matematikens didaktik och en 

vidare betydelse. (Bjerneby Häll, 2002:42)  

 

Inom ämnet matematik finns den didaktiska frågan, varför, som har blivit mer och mer 

viktig att förklara för eleverna i dagens samhälle. Den handlar om varför matematik ges 

i skolan samt varför de ska lära sig exempelvis ekvationer. Eleverna behöver får svar på 

frågan varför, för att få inre motivation samt yttre motivation till matematiken. Det är en 

viktig del i styrdokumenten och elevernas användning av det i framtida livet (a.a.).  

 
3.3.3 Kommunikation 

Kommunikation är något som sker över hela världen dagligen, det är inte bara vi 

människor som kommunicerar (ne.se). Nationalencyklopedin definierar ordet 

kommunikation som en överföring av information mellan människor, djur, växter och 

apparater. Kommunikation kräver något slags språk eller kod för att informationen ska 

komma till uttryck. När vi tittar tillbaka på människans historia har de skapat språk och 

koder för att kunna kommunicera med varandra exempelvis genom bildskrift och 

alfabetisk skrift. Kommunikationen mellan människorna började med att de talade med 

varandra och uttryckte sig med hjälp av kroppsspråk. Utvecklingen fortsatte och 

människan skapade ett alfabetiskt språk och som sedan ledde till att människan kunde 

skriva ner det de ville förmedla. Tack vare uppfinningen av språket, alfabetiska skriften 

och pappret kunde nu människor kommunicera med folk som bodde längre bort, vilket 

gjorde att kunskaper spred sig till större delar. I dagens samhälle har kommunikationen 

kommit långt fram i utvecklingen och sker nu mer via den elektronik vi har tillgång till. 

Internets uppkomst har gjort att vi i princip kan kommunicera med nästan alla 

människor som har samma tillgång till Internet. Enligt Nationalencyklopedin ägnar 

människan efter sömn och arbete mest tid till att kommunicera på olika sätt. Människan 

har ett stort behov av att kommunicera vilket inleds redan när människan är nyfödd och 

fortsätter hela livet och utgör viktiga förutsättningar inom den sociala, psykiska och 

kulturella utvecklingen (a.a.). 

 

Människan utför inte bara handlingar, utan med hjälp av kommunikation kan vi 

kommunicera om hur vi gör (Säljö, 2014). Med det mänskliga språket, som en rik och 

viktig komponent kan vi skapa och kommunicera kunskap. Människan är redan som 
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nyfödd en kommunikativ varelse och inställd på att samspela med andra och redan då ta 

initiativ till fysisk och verbal kommunikation. Genom kommunikation skapar 

människan kunskaper och färdigheter, exempelvis genom att lyssna på andra människor 

och se hur de kommunicerar med varandra. Säljö (2014) har kommit fram till sina 

slutsatser genom sitt tidigare arbete vid Linköpings universitet samt sin nuvarande tjänst 

vid Göteborgs universitet på intuitionen för pedagogik och didaktik (a.a.).  

 

Kommunikation är en betydande faktor i skolans värld, i matematikundervisningen 

innebär det att lärarens kommunikation är ett verktyg mellan eleven och matematiken 

(Engvall, 2013).  Det är en viktig utgångspunkt hur lärare och elever kommunicerar 

med varandra i klassrummet för att eleverna ska få förutsättningar att lära sig om 

matematik, och därför är det betydelsefullt att kommunikationen har en bra kvalité. 

Lärarens roll i klassrummet är inte bara att kommunicera ut lärdom utan även att vara 

lyhörd på det eleverna säger och uttrycker. Läraren har en stor roll när det gäller 

mönstret på kommunikationen som sker i klassrummet, det vill säga det läraren gör 

förväntas också att alla andra gör i klassrummet. Det leder till att eleverna får en 

förståelse för olika tillvägagångssätt som är accepterade när de kommunicerar 

matematik på lektionen (a.a.). 

 

Engvall (2013) menar att kommunikationen i matematikklassrummet är viktig för att 

kunskap ska kunna läras ut och för att eleverna ska lära sig något. Kan inte elever och 

lärare samtala i klassrummet om matematik så lär sig eleverna varken matematik eller 

om sig själva som matematiker. Språket är en viktig del när eleverna ska lära sig något, 

för när vi kommunicerar med varandra på olika sätt sprider vi kunskap över hela världen 

(a.a.). 

 

3.4 Lärarens roll för det sociala klimatet i klassrummet 

Lärarens roll i dagens samhälle utgår från olika krav som hen ska ta hänsyn till för att 

skapa ett bra klassrum för eleverna och deras lärande (Jacobsen, Christiansen & Sand 

Jespersen, 2007). Författarna grundar sina slutsatser i ett antal observationer de gjort i 8 

olika grundskolor samt intervjuer med lärare och elever. En skolklass är en social grupp 

och lärarens uppgift är att hantera gruppen. En betydelse för att lärare och elever ska 

trivas är det sociala klimatet i klassen. Det har bland annat en avgörande betydelse för 

elevernas inlärning och välbefinnande, vilket är oerhört viktigt då eleven spenderar sina 

skoldagar i samma klass dag in och dag ut. Ett bra socialt klimat består av att det finns 

bra samarbete i klassen. Det finns en acceptans att alla människor är olika och som har 

olika svårigheter. Avslutningsvis bör eleven känna lust att lära och trivs bra i 

klassrummet och skolan. Klassrummet präglas av att det finns en bra relation mellan 

lärare och elev, vilket i sin tur påverkar relationen mellan elev och elev. Relationen till 

läraren kan vara svår för eleverna att få förståelse för, eftersom läraren har flera olika 

roller. Lärarens roll kan upplevas olika beroende på situation, exempelvis i helklass eller 

vid enskilda samtal. Detta är några kriterier som lärarens karaktär bör består av för att få 

ett bra klimat i klassen, det är viktigt att läraren i helklass visar att det är hen som 

bestämmer men också att läraren finns där som stöd om eleven behöver prata (a.a.).  

 

För att känna tillhörighet i gemenskapen är det betydelsefullt för eleverna att känna sig 

inkluderade och få trygghet och tillit till både läraren och skolan (Andersson, Assarsson, 

Ohlsson & Östlund, 2015). Författarna deltog i FoU-programmet 2012, vilket står för 

forskning -och utvecklingsprogram, med inriktning på inkluderande lärmiljöer, totalt 

deltog 12 olika kommuner och 31 skolor i projektet. Jacobsen m.fl. (2007) menar att 

gemenskap är viktigt för den enskilde elevens lärande samt sitt välbefinnande och detta 
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gäller också för lärarens trivsel att klassen fungerar för att själv kunna trivas. Läraren 

har krav på sig att ha en fungerande social grupp och positivt med detta ansvar är att det 

alltid går att utveckla. För att utveckla ett sådant kan små faktorer göra skillnad, 

exempelvis elevernas fysiska placering har en betydelse för hur arbetsron är i klassen. 

När det gäller placeringen är det bra om läraren har ansvar för ändringar som sker, de 

ska anpassas för de aktiviteter som utförs i klassen. Får eleverna själva bestämma vem 

de ska sitta bredvid kan arbetsron påverkas då det kan leda till mycket prat som i 

slutändan gör att det blir stökigt då man inte passar som arbetskamrater. Detta grundar 

Jacobsen m.fl. (2007) utifrån de observationer samt intervjuer som de tagit del av (a.a.).  

 

Läraren är inte ”bara” lärare i klassrummet utan många elever ser läraren som en 

förebild och iakttar läraren på de sätt hen förhåller sig till i olika situationer, exempelvis 

hur hen uttrycker känslor, tar emot kritik och visar humor (Jacobsen m.fl., 2007). Även 

Andersson m.fl. (2015) menar att lärarens kompetens är viktig när det gäller att möta 

elevernas olika behov samt att variera undervisningen så att alla elevers 

kunskapshämtning främjas. Elevernas förutsättning till en så bra inlärning som möjligt 

grundar sig i olika faktorer hos läraren, exempelvis kroppsspråk. När läraren introducera 

ett nytt arbetsområde blir hen iakttagen, vilket Andersson m.fl. (2015) konstaterat 

utifrån de observationer som de gjort. Det är då viktigt att arbetsnivån är anpassad samt 

att läraren är intresserad, både för ämnet och klassen vilket gör att eleverna blir mer 

motiverade till att lära sig. Om läraren gör motsatsen till detta, exempelvis genom att 

läraren är hård, falsk och egocentrisk kan sådan negativitet sprida sig över hela gruppen 

och göra så att klassrummet inte har en bra social grupp med bra inkludering. Lärarens 

roll har en central del i klassrummet och har många faktorer att ta hänsyn till. Förutom 

kraven på att skapa en social grupp behöver läraren ställa de rätta kraven på eleverna, 

både på klassen i helhet och den enskilde eleven. Läraren kan ha förväntningar på att 

den enskilde eleven kan göra en aktiv insats i klassen, exempelvis att våga diskutera 

med varandra vilket i sin tur kommer tillbaka till det som är grunden, klassklimatet. 

Alla elever har rätt till att delge sina tankar och funderingar och det måste övriga elever 

visa respekt för (a.a.).  

 

Engvall (2013) har tittat på matematikklassrummet och lärarens betydelse som består av 

olika processer. De handlar om att den sociala gruppen behöver regler och mönster för 

hur matematiken ska kommuniceras i klassrummet för att det inte ska bli kaos i klassen. 

Normerna ska skapa bra förutsättningar för matematiklärandet och att läraren och 

eleverna har bra relationer som ger ett stöd till deras lärande av matematik. 

Matematiklassrummet påverkas alltså av sociala och kulturella faktorer, exempelvis 

regler, kommunikation och klassklimatet. Grunden är lärarens kunskapssyn som utgår 

från vilka arbetsmetoder som används (a.a.).  

 

3.5 Elevers olikheter 
Det traditionella sättet som har tenderat under 1900-talet har besått av att elever med 

olika förutsättningar har delats in i grupper, framför allt de eleverna med svårigheter för 

matematik har under lektionen fått gå till en specialpedagog (Persson, 2008). Persson 

(2008) har studerat lärarutbildningskommittén, de menar att alla lärare ska ha 

kompetens att utföra undervisningen så att den tar hänsyn till elevers olika behov. 

Nyutbildade lärare bör ha kunskaper för att möta de utmaningar med att inkludera 

eleverna med svårigheter i klassrummet. Eleverna ska ha möjlighet att ingå i den 

vanliga gemenskapen som finns i klassrummet. Specialpedagogikens verksamhet har 

fått en negativ position i samhället då den blir en så kallad stämplingsteori, att eleverna 

får etiketter och kategoriseras in i olika grupper beroende på deras förutsättning. 
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Stämplingsteorin har en avgörande innebörd på hur eleverna uppfattar sig själva. 

Konsekvensen för detta kan leda till att specialpedagogikens kategorisering kan leda till 

att eleverna själva ser sig som svaga vilket påverka deras självförtroende på ett negativt 

sätt. Persson (2008) menar att det finns för- och nackdelar med specialundervisning.  

När han själv arbetade som specialpedagog märkte han att eleverna fick en trygghet 

genom att få specialundervisning, det var framför allt att specialläraren då 

uppmärksammade och lade fokus på just de eleverna och deras svårigheter. Den 

negativa delen är att läraren sällan vet om det ger effekt, eleven kanske lär sig mer 

genom att ingå i klassen. Enligt specialpedagogerna är deras viktigaste uppgift att bygga 

upp elevernas självförtroende, vilket har mindre betydelse bland de lärare som är aktiva 

i klassrummet. Samtidigt som de anser att elever med hjälp av specialpedagogik komma 

ifatt deras klasskamrater vilket också leder till att självförtroendet ökar. Persson (2008) 

har intervjuat flertal specialpedagoger i ett SPEKO-projekt och en uttrycker sin åsikt om 

special-pedagogikens fördel.  

 
Det kan bero faktiskt på att läraren har en undervisning som är på fel 

nivå, eller på en nivå som barnet inte kan ta. Det kan ju vara så att mitt 

undervisningssätt inte alltid passar eleven. Då har specialläraren helt 

enkelt fått sätta sig med kanske tio elever … där är då inte alla tio som 

annars skulle bedömts vara i behov av specialhjälp, men den 

situationen i klassrummet … Ja, sen är det olika lärares arbetssätt helt 

enkelt som också styr, det kommer man inte ifrån.  

(Persson, 2008:72) 

 

En annan pedagog som har blivit intervjuad av Persson (2008) reflekterar över att nivån 

oftast är för hög för eleverna, ”det kanske är nivån då, arbetstakten, och det är väl det då 

att många av dom här eleverna är väldigt långsamma så att dom behöver få lugnare 

takt” (2008:66–67). Studierna som Persson (2008) tar upp granskar elevernas olikheter 

samt skolans skillnader på att se hur de arbetar för att eleverna ska få den kunskap som 

står i läroplanen.  

 

En generell bild av matematikundervisningen är att de oftast består av enskilt arbetet 

med ett antal uppgifter menar Pettersson (2011). Utmaningarna är få, bland annat för de 

högpresterande eleverna, vilket leder till att många av de eleverna tröttnar på att 

prestera. Detta grundar Pettersson (2011) på den fallstudie hon gjort där fokus låg på 

särskilda matematiska förmågor och hur dess bemötande är i de svenska skolorna. I en 

klass finns det många olika kunskapsnivåer på eleverna. Studien benämner elever med 

fallenhet för matematik, det vill säga inte har svårigheter för matematik och att lärarna 

som undervisar dessa elever ofta känner att de saknar kunskap. De menar att de saknar 

kompetensen för att utmana dessa elever samt att saknar stöd från skolledningen i denna 

fråga (a.a.). 

 

Elever som inte känner att läraren förstår dem samt att de i klassen får lite eller ingen 

uppmärksamhet för sina förmågor kan detta leda till utanförskap. Dessa elever kan få 

behov av att passa in i den sociala miljön som är i klassen. Elever med fallenhet för 

matematikhar ibland svårigheter att kontrollera sina beteende. Dessa beteende kan oftast 

förklaras genom att eleverna är understimulerade och saknar ofta utmaningar för att 

stimuleras (Pettersson, 2011).  
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4 Metod 
I metodavsnittet behandlas det som ligger till grund för forskningens resultat, de 

material som har samlats in för att få svar på de frågeställningar som finns. Det är en 

kvalitativ forskning som består utav intervjuer och observationer. Empirin innefattar 

fyra lärarintervjuer, observationer samt ”mini-intervjuer” före och efter observation. 

Avslutningsvis handlar det om hur dessa har genomförts samt hur de etiska aspekterna 

har behandlats.  

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie där vi förhåller oss till ett litet antal enheter 

(Denscombe, 2009). Att göra en kvalitativ studie innebär att man frångår det klassiska 

sannolikhetsurvalet och fokuserar istället på ett urval som främjar studiens syfte, 

subjektivt urval. I vår studie består enheterna utav intervjuer och observationer som vi 

valt ut för att de speglar vår avgränsning. På så sätt får vår studie ett brett spektrum 

gentemot vad en kvantitativ studie med en smal och fokuserad information (a.a.). 

 

För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att använda oss utav intervjuer med 

lärare och observationer utav läraren, eleverna och genomgången i sin helhet. 

Intervjuerna med lärarna är för att få ett större perspektiv på deras synsätt på 

genomgångar, hur deras planering genomsyrar hur de involverar alla elever samt hur de 

förhåller sig till elevernas olika behov. Innan och efter observationerna sker en ”mini-

intervju” med läraren för att få en inblick i vad genomgången kommer handla om, vad 

läraren har för syfte samt efteråt se hur läraren tyckte genomgången gick. Anteckningar 

från observationerna kommer vara en del utav datan som samlats in. 

 

4.1 Urval 
Empirin i vår studie består utav fyra olika lärarintervjuer samt fyra observationer utav 

genomgångar i hel- eller halvklass. Vi valde att observera två klasser i årskurs 2 och två 

klasser i årskurs 3 för att få en jämn fördelning i empirin. Johansson och Svedner (2010) 

menar att om forskaren har tidigare kännedom om klassen och läraren är det en stor 

fördel då forskaren blir ointressant. Därför valde vi klass baserad på vår egen 

kännedom, våra tidigare VFU-platser, ett subjektivt urval. Det innebär att forskaren 

väljer ut vilka enheter som ska ingå i studien utifrån vilka som tillför mest intressant 

data (Denscombe, 2009). Genom att välja dem kan man lättare närma sig det man vill se 

och på så sätt förbise sådant som inte har så stor vikt för studien. Med hjälp av denna 

metod är det enklare att uppvisa ett bredare synsätt och med mer fokus på den aktuella 

frågeställningen (a.a.). 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Vår metod för datainsamlingen baseras på surveyundersökningar, där vi valde att utgår 

från vissa delar (Denscombe, 2009). Surveyundersökningar har vissa avgörande 

karaktärsdrag som gör att det blir en sådan undersökning, exempelvis forskaren får en 

bred överblick av ämnet och undersökningen tar in allt som hen behöver. Dessa sker 

också vid en bestämd tidpunkt, det vill säga att man kan överblicka vid rätt tidpunkt 

som ger mest kunskap om ämnet man exempelvis observerar. Sista punkten som 

kännetecknar en surveyundersökning är innebörden av den empiriska forskningen, att 

forskaren lämnar arbetsrummet ett tag och målmedvetet söker information i 

”verkligheten”, exempelvis i skolan. Surveyundersökningar finns i olika former och 

används för olika mål och forskningsbakgrunder (a.a.). Vi har valt att använda oss utav 

metoderna intervju och observation vilket ingår i surveyundersökningar.  
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4.2.1 Observation 

Denscombe (2009) nämner att istället för att fråga människor vad de gör, kan man 

istället iaktta dem genom observation. För att få ett så bra resultat som möjligt kan det 

vara bra att utgå från ett observationsschema, schemat hjälper till så man observerar 

samma saker om man är mer än en forskare (a.a.). 

  

Vi kände att det var en fördel att känna klassen sedan tidigare då eleverna redan vet 

vilka vi är och har en vana att andra människor utöver läraren är i klassrummet. Detta i 

sin tur leder till att vi blir ”ointressanta” och att eleverna kan fokusera på det de ska göra 

och ger oss som observatörer hjälp med att se det vi behöver se för att leda forskningen 

vidare. Vi kan då fokusera på de punkter som vi satt upp i vårt observationsschema 

(Bilaga 1 Observationsschema).  

 

4.2.2 Intervju 

Vi valde intervju som en metod för datainsamling. Anledningen till valet är för att 

svarsfrekvensen är högre vid intervjuer jämfört med exempelvis enkäter. I en intervju 

har vi som forskare möjlighet att välja våra respondenter, vilket i sin tur leder till att vi 

får de svar från lärarna som vi behöver få reda på till vårt resultat.  

 

Intervjuer är kostsammare om man jämför med andra surveyundersökningar, detta på 

grund av att intervjutid och resor kostar. Dock överväger fördelarna genom att forskaren 

ofta får mer detaljerad och fylligare datainsamling (Denscombe, 2009). 

 

När vi började vår forskning funderade vi på frågor som vi skulle kunna ställa till 

deltagarna i vår surveyundersökning (Bilaga 2 Observationsfrågor och Bilaga 3 

Intervjufrågor). Dessa frågor valde vi för att kunna få ett svar på våra frågeställningar 

och leda vår forskning till ett resultat. Utgångspunkten för arbetet består av årskurs 2 

och 3 vilket blev en självklarhet för oss att intervjua två lärare från vardera årskurs för 

att få en tillräckligt stor överblick. Vi valde att använda oss av de VFU-platser vi har 

varit på tidigare.  

 

En intervju kan dokumenteras på olika sätt och ljudupptagning är en vanlig form då 

fokus ligger på frågorna istället för på anteckningarna (Trost, 2010). Finns en inspelning 

kan intervjuaren gå tillbaka och lyssna om och om igen för att verkligen få med allt som 

sägs vilket det inte finns en möjlighet till annars. En annan fördel är att den som håller i 

intervjun senare kan uppmärksamma sina egna fel och brister och kan ändra på det i 

framtiden, man blir även uppmärksammad på det som gjordes bra under intervjun (a.a.).  

 

4.3 Genomförande 

Tidsbegränsning låg till grund för urvalet och landade i undersökning av lärare i 4 olika 

klasser. Vi började med att skriva ihop ett missivbrev (Bilaga 4 Missivbrev) som 

mailades ut till de utvalda lärarna. De lärare som tackade ja till att delta i 

undersökningen bestämde vi dag och tidpunkt med via mail. Flera utav lärarna ville ta 

del utav intervjufrågorna (Bilaga 3 Intervjufrågor) så vi mailade ut till dem för de skulle 

ha möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Att lärarna fick tid på sig att förbereda 

sina svar gjorde att vi kunde förvänta oss tydligare och konkreta svar. Innan vi begav 

oss till de olika skolorna skrev vi ut ett missivbrev och hade med oss ifall att läraren inte 

hunnit eller tänkt på att skriva ut och signera det.  
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Innan observationen ställde vi ett antal frågor (Bilaga 2 Observationsfrågor), en så 

kallad ”mini-intervju” för att få en inblick i vad genomgången skulle handla om och 

vilket syfte läraren hade.  

 

Observationerna gjordes i det klassrum som tillhörde klassen för att allt skulle vara så 

naturligt som möjligt för eleverna. Vi presenterade oss och berättade varför vi var där, 

sedan placerade vi oss i bakre delen utav klassrummet. Det viktiga var att vi hade 

uppsikt över hela klassrummet och alla eleverna. I vissa klassrum satt vi på varsin sida 

för att inte missa någon elev eller händelse. Vi tittade på lärarens sätt att förhålla sig till 

alla elever i klassen samt hur pass organiserade lärarna var. För att kunna titta efter 

samma saker så följde vi vårt observationsschema (Bilaga 1 Observationsschema), detta 

för att få samma överblick under alla olika moment i genomgången. Efteråt fick läraren 

reflektera över hur genomgången gick med hjälp utav våra frågor (Bilaga 2 

Observationsfrågor).  

 

När observationen var klar och vi var ensamma i klassrummet med läraren satte vi oss 

ner för att påbörja den stora intervjun. Vi valde att vara kvar i klassrummet för att 

läraren skulle känna sig bekväm i situationen.  Innan vi startade intervjun kontrollerade 

vi så de var införstådda med vad som gällde och kontrollerade att det var godkänt av 

dem att bli inspelade.  

 

Intervjun började med lite allmänna frågor om lärarens nuvarande arbetsplats, 

utbildning, verksamma år som lärare samt vad klassen arbetade med just nu. Sedan gick 

vi mer in på djupet för att få svar på hur de genomförde sin planering utifrån elevernas 

olika förutsättningar samt hur de ser på genomgångens upplägg för att få med sig alla 

eleverna. För att alla intervjuer skulle följa samma mönster utgick vi ifrån vår 

intervjuguide (Bilaga 3 Intervjufrågor), följdfrågorna skiljde sig lite åt då de baserades 

på vad som sades.  När intervjun var klar och det var dags för oss att gå, tackade vi för 

att vi fick komma och ta del utav en lektion med genomgång samt att de ställt upp på 

intervjun.  

 

4.4 Databearbetning och tillförlitlighet 

Den insamlade datan ska analyseras utifrån studiens frågeställningar.  

 

Eftersom vi båda genomförde intervjuerna tillsammans, valde vi att transkribera två 

intervjuer var. Transkriberingarna skedde inledningsvis ordagrant utan att vi ändrade 

talspråk, ordföljd eller meningsbyggnad. Detta för att få en så korrekt bild som möjligt 

inför det fortsatta arbetet. Vi bearbetade transkriberingarna för att få fram den mest 

väsentliga informationen utifrån våra frågeställningar. De intervjuade i studien 

benämner vi som lärare 1, 2, 3 och 4, för att de ska få behålla sin anonymitet. I de 

utdrag som redovisas i studien har vi gjort vissa språkliga förändringar för att få en 

korrekt meningsbyggnad men utan att ändra meningens innebörd. De förändringar vi 

gjort är att ändra från talspråk till skriftspråk, samt tagit bort bekräftelsefraser i citatet. 

Bryman (2011) menar att en person säger saker hen inte är medveten om och de kan 

behöva redigeras bort (a.a.). Det vi ändrat är exempelvis, å, de, e och dom som ändrats 

till och, det, är och de eller dem.  

 

Varje tillfälle med observation och ”mini-intervju” har sammanställts för att få en tydlig 

bild av lärarens synsätt och vad vi såg under lektionen. Sammanställningen har vi sedan 

kopplat ihop med den transkriberade intervjun för att få en helhet utav lärarens syn på 

genomgångar. Alla fyra sammanställningarna har kategoriserats utifrån teman som 
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besvarade frågeställningarna. Detta för att vi tydligt ska kunna se likheter och skillnader 

mellan dem och deras uppfattning om en genomgång för alla.    

 
4.4.1 Kvalitetskriterier 

Dencombe (2009) menar att för att forskningen ska vara trovärdig måste informationen 

grunda sig på metoder och tillvägagångssätt. Dessa består av följande; Validitet, 

tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet (a.a.).  

 

För att studien ska få en hög validitet eller trovärdighet krävs det att forskarens 

beskrivning utav resultatet blir accepterat av läsarna (Bryman, 2011). Är resultatet utav 

god trovärdighet menar Denscombe (2009) att det bekräftar metodvalet och att den 

datan som samlats in, varit lämpliga utifrån studiens ämne (a.a.). För att förhålla oss till 

det som Bryman och Denscombe skriver om trovärdighet har vi varit tydliga när vi 

redovisat resultatet samt använts oss utav metoder som ger tydlig information.  

 

Enligt Bryman (2011) bör forskaren presentera ett detaljerat resultat är det lättare för 

läsaren att avgöra om studien är äkta eller inte. Bryman menar på att om informanterna 

har några gemensamma intressen får man likvärdiga resultat (a.a.). I vår studie märktes 

det tydligt att alla informanter var lärare då deras svar var utav liknande karaktär.  

 

Generaliserbarhet syftar till om studien kan förhålla sig till ett större område än just det 

som har undersökts. För att en studie ska klassas som generaliserbar måste resultatet 

kunna appliceras in vart som, exempelvis i vilken skola och vilket klassrum som helst 

(Denscombe, 2011). Vår studie är inte fullt ut generaliserbar då det kan bli varierande 

resultat gentemot det vi kommit fram till. Ser man till tillförlitligheten kan det vara svårt 

för någon annan att genomföra samma studie av observationerna i samma klasser med 

samma elever då vi valde klasser som vi hade tidigare kännedom om, så att arbetet 

kunde fortgå som vanligt utan att vi distraherade eleverna. Ser vi till lärarintervjuerna 

hade resultatet troligen blivit annorlunda om vi tagit andra lärare.   

 

I resultatet ska det klart och tydligt framgå hur forskaren har förhållit sig neutral och 

inte vävt in sina personliga värderingar under bearbetningen utav materialet (Bryman, 

2011). Har forskaren förhållit sig till detta så indikerar det till god objektivitet (a.a.). 

Under observationerna valde vi att utgå från ett observationsschema (Bilaga 1 

Observationsschema) för att fokusera på vad det var vi ville ta reda på. För att inte väva 

in några utav våra värderingar har bearbetningen utgått från de material som samlats in 

och sedan kategoriserats utifrån hur väl de svarar på frågeställningarna. Det har varit en 

fördel med att vi har varit två personer vilket har hjälpt oss att hålla objektiviteten då 

endast en av oss haft kännedom om klassen.  

 

4.4.2 Etiska regler 

De fyra grundregler som Vetenskapsrådet (2002) satt upp gällande forskning är, 

informationskravet som innebär att syftet för forskningen ska berättas för de inblandade. 

Samtyckeskravet syftar till att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan i 

undersökningen. Deltagarna ska veta att de är anonyma i forskningen vilket 

konfidentialitetskravet innebär. Nyttjandekravet är den sista och innebär att den data 

som samlats in endast får användas i forskningssyfte (a.a.).   

 

Dessa har vi tagit hänsyn till under hela arbetets gång. I missivbrevet (Bilaga 4 

Missivbrev) informerade vi de medverkande om syftet med forskningen samt vilka 

villkor som gäller för dem. I och med att alla som deltagit har undertecknat brevet har 
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de godkänt att medverka i vår forskning. All information som samlats in kommer endast 

användas i detta forskningssyfte samt att deltagarna är anonyma i forskningen, 

informerade vi deltagarna om vid observation- och intervju-tillfället.   
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5 Resultat och analys 
I det här avsnittet presenteras resultatet av undersökningen. Frågeställningarna ligger till 

grund för avsnittets rubriker med tillhörande underrubriker som avslutas med en analys. 

Avslutningsvis i avsnittet kommer en sammanfattning av resultatet och analysen. 

 

5.1 Strategier och metoder som används för att få med alla elever i en 

genomgång i matematik 

Den första frågeställningen har fått tre följande underrubriker, verklighetsanknytning, 

delaktighet och lärarens verktyg.  

 
5.1.1 Verklighetsanknytning  

Samtliga lärare som medverkat i studien påvisar vikten av att verklighetsanknyta för att 

eleverna ska vara delaktiga under genomgången. Verklighetsanknytningen handlar om 

att läraren under sin genomgång kopplar till något som är relevant för eleverna, något 

som finns i deras vardag. På så sätt skapas en motivation och ett intresse för eleverna att 

vara delaktiga under genomgången. Det kan exempelvis handla om addition och att det 

är bra att kunna addera tal när man ska handla i en mataffär och sedan kunna använda 

subtraktion för att ta reda på om ens pengar räcker till det som ska köpas. Lärare 3 tar 

under observationen upp ett exempel, eleverna arbetar med division och ska dela ett 

visst antal kakor så att ett antal personer får lika många.  

 
5.1.2 Delaktighet  

Lärare 1 poängterar att lärarens roll har en stor betydelse för elevernas engagemang och 

delaktighet. Hen menar att det är viktigt att vara tuff mot eleverna redan i början av 

genomgången. Eleverna ska inte ha pennor eller sudd framme för det kan göra eleverna 

ofokuserade menar hen. Om fokus ligger på att plocka med saker än att titta upp och 

fokusera med blicken mot läraren, är det svårt att se om eleverna har förståelse för det 

som går igenom framme vid tavlan. Lärare 1 har division som grund under 

genomgången och när det är dags att diskutera i klassen får eleverna endast ta fram sin 

lathund som hjälpmedel. I de observationer som är ett underlag för datainsamlingen 

finns det fler klasser som har liknade regler då lärarna har märkt att eleverna blir 

ofokuserade samt att de skapar brus i klassrummet om eleverna håller på att plocka med 

saker under genomgången. Lärarens kännedom i klassen är betydelsefullt i detta 

sammanhang, då vissa elever kan vara delaktiga, till och med bättre delaktiga i 

genomgången om de får plocka med något. Lärarens kännedom om vad som passar 

varje elev individuellt när det gäller delaktighet är till stor betydelse. Det handlar även 

om övervägande, då klassen inte får bli störd av det samt att ibland kanske det är bättre 

att hen sitter med ett sudd om hen blir lugn och fokuserad av det.  

 

Alla de observerade genomgångarna har olika ämnesområden men fokus ligger på 

matematik och hur de inkluderar alla eleverna. Överlag tar lärarna upp vikten av 

elevernas delaktighet, som de flesta skapar genom att bjuda in eleverna i genomgången.  

De utgår från ett begrepp eller ett tal som eleverna sedan får fundera individuellt över 

eller diskutera det med sina klasskamrater. När läraren ska bjuda in eleverna till en 

diskussion är klassklimatet viktigt. Klimatet i klassen byggs upp av lärare och elever, 

där båda parter har lika stor roll. För att det ska vara en behaglig miljö för alla handlar 

det om respekt för varandra. Lärarens roll och dess respekt från eleverna är oundviklig i 

detta sammanhang. När läraren bjuder i eleverna till delaktighet genom diskussioner i 

genomgången kan det leda till trams och lärarens roll är här att vara tydlig med att det är 
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ett lärtillfälle. Under intervjuerna framgick det även att läraren ska ha respekt för 

eleverna, vilket är en viktig del i klassklimatet. Läraren behöver skapa en trygg miljö 

där eleverna känner sig trygga med att delta i en diskussion, där rädslan för att fråga 

eller svara fel inte finns. För att skapa detta uppges under intervjun att det är en fördel 

om eleverna får fundera enskilt eller i grupp innan läraren begär svar på den frågan hen 

hade ställt. De menar på att de har sett att fler blir aktiva och fler vågar uttala sig när de 

märker att fler i klassen har tänkt likadant. 

 
5.1.3 Lärarens verktyg  

Alla lärare presenterar olika verktyg som de använde för att skapa en genomgång för 

alla. I dessa fall skildes verktygen åt på grund av skolans förutsättningar. Två av de fyra 

skolorna har tillgång till smartboard medan de andra har whiteboardtavla. Lärarna som 

har smartboard berättar om förmånen med att ha en smartboard. De kan enkelt ta upp 

läromedlet digitalt och förklara och diskutera med eleverna samt enklare gå tillbaka om 

hen uppmärksammar att en elev inte är med. Lärare 4 visar delar utav det digitala 

läromedlet på smartboarden för att förstärka det eleverna precis gjort, delar av en helhet. 

Eleverna var väldigt ivriga om att få gå fram och visa, dock fick bara ett fåtal den 

möjligheten. En av de skolorna som inte har smartboard har i stället en projektor och 

menar att det fungerar lika bra men är inte optimalt då vissa delar i läromedlet är 

anpassat för en smartboard. Genom observationerna framkom det att tavlan är 

betydande för klassrummet och läraren som med hjälp av den kan få med sig alla elever. 

Tavlan är ett bra verktyg i genomgången där läraren kan skriva och måla för att förklara 

innehållet. Lärarna poängterar också att för att få med alla elever var det viktigt att 

eleverna får chans att komma fram och använda sig av tavlan. Lärarna berättar att 

eleverna känner att de måste hänga med under hela genomgången för att hens namn 

kunde nämnas och det innebar att de skulle fram till tavlan och exempelvis visa deras 

uträkning. Lärare 3, beskriver det så här i intervjun, 

 
Jag använder tavlan och rita på. Sedan använder jag barnen mycket, de 

får gå fram och hjälpa mig att rita, när jag räknar fel får de rätta mig. I 

början skrev jag när dom gick i ettan så va de ju att man skrev 

siffrorna tokigt och så här så att de verkligen fick se, då fick ju dom 

vara fröken och rätta mig och lite så. Jag försöker plocka in så att 

barnen blir delaktiga, och få vara aktiva. (Lärare 3)  

 

Många av lärarna utgick ifrån den lärarhandledning, där det finns alternativ till verktyg 

läraren kan använda sig av för att ha genomgång om det kapitlet. Två utav lärarna 

utnyttjar att de har läromedlet digitalt och tar del av det i genomgången.  De kan med 

hjälp av det digitala verktyget förklara genomgången utifrån de uppgifter som fanns i 

matteboken. De andra lärarna som inte har tillgång till det digitalt valde andra verktyg 

för att förstärka genomgången. Lärare 4 har en genomgång om delar av en helhet och 

hen valde då att använda sig av papper som verktyg då det blev tydligare för eleverna 

genom att de själva var delaktiga i genomgången. Läraren gav eleverna varsitt papper 

och eleverna fick individuellt eller med hjälp av en kamrat dela in pappret i delar. 

Läraren använder sig av det här sättet för att få alla elever aktiva och tydligt se om det är 

någon som inte följer med under genomgången.  

 

Lärare 2 använde sin whiteboardtavla där hen utgick ifrån ett begrepp som sedan 

resonerades fram tillsammans i klassen.  

 
Ja, oftast så utgår jag ifrån ett begrepp eller från ett tal. Vi har jobbat 

med till exempel tio- och hundrakompisar så kanske jag, antingen så 
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börjar jag med att skriva tiokompisarna på tavlan och sedan låta 

barnen individuellt då fundera över, vad jag kan säga om det som står 

på tavlan och då så, när de har fått tänka ett tag så tar vi 

genomgångarna, jag skriver upp det de tänker på och sedan när vi fått. 

Ja, oftast vill de säga något allihop. Och sen när vi då har fått upp 

förslag på tavlan så går vi djupare in i vilket som hör hit, och sen är de 

oftast att de kommer ihåg det här, de får liksom en bild i huvudet, vad 

var det vi skrev på tavlan. (Lärare 2) 

 

Alla lärare är enade om att verktygens hjälp för att skapa en genomgång för alla har en 

stor roll och de hade olika strategier för att få med alla elever. Lärarna använder sig av 

olika strategier beroende på vilka förutsättningar de har på skolan. En strategi är tavlan 

och dess användbarhet i genomgången sedan hade lärarna olika metoder för att få fram 

den centrala delen.   

 
5.1.4 Analys 

Som det framgick i resultatredovisningen använder lärarna olika strategier och metoder 

för att får med alla elever i en genomgång och vilket handlar mycket om elevernas 

delaktighet. Detta skapas framför allt genom att läraren bjuder in eleverna att delta i 

diskussioner. För att en diskussion ska bli givande är det viktigt med kommunikation 

mellan eleverna och lärare samt elev och elev. Detta kan resulteras i det Engvall (2013) 

menar på, att kommunikation är ett verktyg som behövs i matematikundervisningen. 

Lärare behöver kommunicera med eleverna för att matematiken ska läras ut. Det 

handlar inte bara att läraren ska kommunicera matematik utan det handlar också om att 

vara lyhörd på det eleverna säger och uttrycker (a.a.). Lärarna nämner i resultatet att det 

ofta utgår ifrån verklighetsanknytning vilket visar att hen har varit lyhörd på det 

eleverna upplever i sitt vardagsliv.   

 

För att få en givande diskussion menar de lärare i studien att eleverna lär sig mycket 

genom att kommunicera, inte bara med läraren utan även eleverna emellan. För att det 

ska fungera är en grundläggande faktor att eleverna känner sig bekväma i en sådan 

situation. En klass är en social grupp, där både elever och lärare ska trivas och känna sig 

bekväma i alla de situationer som sker i klassrummet. Jacobsen m.fl. (2007) poängterar 

att det är viktigt i den sociala gruppen att både lärare och elever trivs och att det har en 

avgörande betydelse för elevernas inlärning och välbefinnande. Det som ingår i den 

sociala gruppen är ett bra samarbete i klassen. För att eleverna ska kunna samarbeta 

gäller det först att eleverna har en acceptans mot varandra och att de har en förståelse att 

klassen består av olika individer som innefattar olika förutsättningar. Genom dess 

förståelse och acceptans leder det till att fler vågar vara med i en diskussion och 

kommunicera med sina klasskamrater (a.a.). Säljö (2014) menar att genom kunskap 

skapar människan kunskaper och färdigheter. Detta sker då de exempelvis lyssna på 

andra människor och se hur de kommunicera med varandra.  

 

Lärarna i studien introducerar oftast genomgången genom att tillsammans med eleverna 

diskutera det aktuella ämnet, sedan utgår lärarna från olika metoder för att göra 

innehållet begripligt. De lärare som medverkar använder sig av olika didaktiska 

strukturer, som vad, hur och varför. Säfström och Svedner (2000) beskriver innehållet 

av didaktiken och dess innebörd, vilket handlar om lärarens roll att planera och 

genomför undervisningen på ett didaktiskt sätt, vilket innebär att de lär ut på ett 

professionellt sätt (a.a.). Bjerneby Häll (2002) definierar ordet didaktik och dess 

ursprungliga betydelse handlar om lärarens konst att lära ut kunskap (a.a.).   
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De observationer och intervjuer som är underlag till studien visar tydligt att lärarna har 

olika didaktiska strukturer. Deras konst att lära ut handlar om att på bästa sätt får med 

alla elever i genomgången. Konsten att undervisa visar i resultatet att det handlar om att 

utgå ifrån en grundnivå så att alla elever får en förståelse. De utgår ofta från 

diskussioner men också utifrån de verktyg som finns i klassrummet för att göra 

innehållet begripligt. Lärarna visar genom sin professionalitet och erfarenheter att de har 

olika sätt att få med alla elever, att det handlar mycket om olika avgörande, exempelvis 

hur elevernas dagsform är. Lärarnas didaktik innefattar de verktyg som lärarna har 

möjlighet att använda för att få med alla i en genomgång. Lärarna använder sig ofta av 

tavlan som finns i klassrummet så att eleverna kan både höra och se det läraren går 

igenom. 

 

5.2 På vilket sätt läraren förhåller sig till elevers olika behov  

Den andra frågeställningen baseras på följande underrubriker, genomgång på grundnivå 

och nivåanpassning.  

 
5.2.1 Genomgång på grundnivå 

De lärare som har medverkat i den här studien har alla haft helklass under genomgång i 

matematik. De berättar att de förhåller sig till elevers olika behov genom att lägga sig på 

grundnivån över hela genomgången för att sedan går mer in på elevernas nivåer när de 

jobbar individuellt. Under genomgången skapas det elevernas delaktighet skapar 

diskussioner i genomgången (5.1.2), för att förhålla sig till elevers olika behov beskrev 

lärare 3 en metod som gjorde att alla kunde inkluderas  

 
Dela jag ut en fråga så tänker jag lite vem jag ställer frågan till, frågan 

avgör vem som får frågan. För jag känner att alla ska lyckas när dom 

svarar så, högt inför alla. Det är en avvägning hela tiden så man 

anpassar frågan efter vem man riktar den till. (Lärare 3) 

 

Här poängteras också viken om lärarens kännedom av klassen, och att den har en viktig 

faktor. Med hjälp av deras kännedom kan de anpassa genomgången så att de inkluderar 

alla eleverna. Alla fyra lärare framhåller att de utgår från en grundnivå till en början och 

gör hela tiden avvägningar för att anpassa genomgången efter elevers behov.  

 
Jag har ju en grundnivå först Jag vill naturligtvis eller önskar att alla 

ska greppa det, sen vet jag ju att det är en del som redan är klara med 

grundnivån, när vi börjar med något speciellt kapitel. Matteboken är 

upplagd på grundnivån först och sedan utmaningar. Så den som har 

grundnivån klart för sig kan gå direkt till utmaningarna. (Lärare 2) 

 
5.2.2 Nivåanpassning  

Lärarna försöker ibland nivåanpassa genomgången exempelvis med de elever som 

tycker matematiken är svår försöker läraren med hjälp av upprepning och tydlighet få 

med dem i genomgången. Lärarna känner en utmaning i att förhålla sig till elevers olika 

behov, då det är svårt att får en genomgång som utmanar alla elever. De elever som 

klarar grundnivån och behöver mer utmaningsuppgifter får oftast det när de arbetar i 

matematikboken. Lärare 4 har ibland delat upp klassen i olika grupper, för att de ska få 

just den utmaning de behöver. De elever som ligger på grundnivå stannar kvar i 

klassrummet medan de som tycker matematiken är svår eller behöver mer utmaning går 

till varsin lärare som anpassa undervisningen efter deras behov och förutsättningar. När 

hen inte har resurser att dela in klassen efter elevernas behov brukar hen anpassa med 
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hjälp av materialet, elever som har klarat grundnivån får jobba med utmaningar, oftast 

problemlösningar genom räknehändelser. De eleverna med svårigheter för matematik 

brukar hen se till att gå till efter genomgången för att kontrollera att de har förstått och 

ibland ge dem en extra genomgång individuellt.    

 

Lärare 2 uttrycker sig annorlunda genom att hen föredrar och ser positiva effekter med 

att ha helklass och att alla elevers nivåer är olika.  

 
Jag tänker också att alla deltar i, alla får chansen att säga vad dom 

tänker vid genomgången, så dom få klart för sig vad de handlar om. 

Ibland kan det ju till och med vara lättare att förstå om ett annat barn 

förklarar för ett barn, kan ta till sig mer. Jag tycker ofta det är en 

styrka, det berika undervisningen mer att ha skilda nivåer som finns i 

rummet än att dela upp dem. (Lärare 2)  

 
5.2.3 Analys 

I resultatet som presenteras i studien har alla lärare helklass när de har genomgången i 

matematik. När de planera och genomför lektionen utgår de ifrån den grundnivån som 

finns i klassen. Det gör de för att förhålla sig till de olika behoven som finns i 

klassrummet. När genomgången innehåller diskussioner berättar lärare 3, att hen hela 

tiden har en baktanke när hen ger ut frågor i klassen. Hen vill att alla ska ha en chans att 

svara vilket gör att hen fundera först vem som har möjlighet att svara på frågan. Lärarna 

som medverkar ser som en fördel med att ha klassen i en helklass vid genomgång. Alla 

elever får samma information. Det skapas även förutsättningar för eleverna att lära sig 

av varandra. Det handlar även om att eleverna ska känna sig inkluderade.  

 

Resultatet som redovisas kopplas till det Persson (2008) visar med att inkludera 

eleverna i klassen eller att de under lektionerna går till en specialpedagog, att det 

innebär både för- och nackdelar. Likheter med det han tar upp finns i den studie som 

visas i resultatet, dock grundar sig studien bara på helklasser vilket gör att synen på 

specialundervisningen framstår inte. Däremot reflektera lärarna över de för- och 

nackdelar med att ha helklass. Fördelar med att inkludera alla eleverna i samma 

klassrum är att de kan med hjälp av diskussioner lära sig av läraren och deras 

klasskamrater. Läraren måste tänka på att få in alla elevers behov när hen planera och 

genomföra sin undervisning. Nackdelen som många förespråkar är att det blir brist när 

det gäller att utmana eleverna från deras olika nivåer. Fokusen ligger på att utmana 

eleverna efter genomgången, de kan då gå in mer på djupet av elevernas olika behov. 

De som presenteras av det är att lärarna fokusera på det efter att de har gjort själva 

genomgången. När de sedan går runt i klassrummet när eleverna arbetar individuellt 

skapas det tillfällen för läraren att utmana eleverna mer samt ge extra hjälp till dem 

eleverna som inte har fått tillräckligt med förståelse. De elever som är starka får jobba 

med extrauppgifter som oftast handlar om utmaningar och räknehändelser. De elever 

som har svårigheter med matematik får genom det enskilda arbetet, mer hjälp av läraren 

som oftast innebär en till förklaring av genomgången. 

 

5.3 Hur läraren följer upp genomgångarna i matematik  

I den avslutande frågeställningen är det tre följande underrubriker, rättning, repetition 

samt diagnoser.   
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5.3.1 Rättning  

Flertalet lärare berättar om att rättningen är det viktiga för att se om eleverna följt med 

och förstått genomgången. De menar att när eleverna börjar arbeta självständigt att de 

kan gå runt och hjälpa de som behöver, exempelvis har eleverna förstått den strategi 

som lärare 1 demonstrerade under genomgången utav bråk. Majoriteten av lärarna 

poängterar under intervjuerna att de går runt och rätta under lektionerna, vilket även 

bekräftas utifrån observationerna. Lärarna märker då snabbt hur fördelningen i 

klassrummet ser ut och samtidigt få de en överblick på om det var något som de 

behöver ta upp igen. Fast i själva verket var det först när de satte sig och rättade 

böckerna som de verkligen kunde se vad eleverna hade missat. ”Rättningen är jättebra” 

säger lärare 4 trots att det ibland kunde gå flera dagar innan tiden för rättning fanns.  

 
5.3.2 Repetition 

Alla lärarna passar på att gå runt i klassrummet medan eleverna arbetar självständigt 

och upptäcker de att flera har problem med samma uppgift eller moment passar de på att 

ta en repetition med en gång istället för att vänta. Lärarna är överens om att bästa sättet 

att följa upp en genomgång är att börja nästa lektion med en liten repetition, för att se 

om eleverna varit med och kommer ihåg vad de jobbat med. Som vi nämner tidigare 

(5.3.1) är rättningen viktig och om lärarna märker att det är flera som inte förstår kan de 

ta det på näst kommande lektion. Lärare 2 har under observationen klockan som 

huvudaktivitet där eleverna ska fokusera på att lära sig hel, halv, kvart över och kvart i.  

Är det bara ett par stycken som missat så menar lärare 2 att man kan ta in bara dem i ett 

grupprum medan resterande elever arbetar självständig. Dock fungerar detta bara om det 

var två pedagoger i klassen, poängterar lärare 2.  

 

Ett bra sätt för att se om eleverna förstår vad de gjort under lektionen är att i slutet ge 

dem en liten uppgift eller fråga där de får tänka till lite innan de svarar. Uppgiften eller 

frågan ska vara utformad så att de berättar vad de lärt sig under lektionen. Lärare 4 

berättar hur hen har gjort med sina elever vid tidigare tillfällen.  

 
Jag har gjort så att de stått på ett led, så har de viskat till mig innan de 

går ut, vad det var, kontentan i lektionen. Då gör det inget om de står 

och viskar lite med varandra när de står i ledet, så där att, hur var det 

nu? Vad ska jag säga när jag kommer fram? För det är ju också ett 

lärotillfälle. (Lärare 4)  

 

Läraren poängterar att det är på så sätt eleverna får möjlighet till att reflektera över vad 

det är de egentligen gjort på lektionen samt att är det någon elev som känner sig osäker 

så minskar pressen då det bara är läraren som hör.  

 
5.3.3 Diagnoser 

Lärare 1 är tydlig med hur hen väljer att följa upp sina genomgångar, ”det följer jag upp 

med diagnoser” (Lärare 1). Hen menar att det är det enklaste och mest effektiva sättet 

för att få reda på om eleverna hängt med på genomgången utav ett specifikt moment, 

”det är bara ”bingo”, aha 80 % fattar” (Lärare 1). Hen skiljer sig från övriga lärare då 

hen inte lade någon större vikt på att sitt och rätta matematikböckerna utan hade en 

överblick över eleverna under lektionen.  

 
5.3.4 Analys 

I intervjuerna med lärarna framgick det tydligt att repetition är väldigt viktigt för att 

säkerställa att eleverna har förstått momentet och ibland krävs det att läraren förklarar 
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på ett annat sätt. Precis som Lo (2014) skriver är det viktigt att läraren använder sig av 

olika variationsmönster, för att undervisningen ska anpassas till fler elever och på så sätt 

blir lärtillfällerna fler. Att bara köra på samma sätt hela tiden stjälper eleverna snarare 

än hjälper dem, både Lo (2014) och Lundgren m.fl. (2014) menar att lärarens fokus bör 

ligga på lärandeobjektet. Marton i Lo (2014) menade att bara för att en person gjort 

något betyder inte det att personen har förstått innebörden av vad den gjort (a.a.). Ett 

sätt att kontrollera eleverna är att använda sig utav diagnoser, där läraren får en tydlig 

bild utav om eleverna förstått innebörden av det genomgången handlat om. Eller om de 

bara gjort det som de ska och inte reflekterat över vad de gjorde. Det är precis det som 

kontrolleras med hjälp utav en diagnos.  

 

Rättning är en metod som samtliga lärare använde sig utav, även om det var på olika 

sätt och med olika syfte. Huvudsyftet för lärarna som deltar i studien var att se om 

eleverna förstår momentet men också för att kunna ge respons och uppmuntra eleverna 

under deras arbetsgång. Maltén (1996) beskriver det som Bruner kommit fram till om 

att lärarna bör ge feedback till eleverna vid rätt tidpunkt i sitt arbete för att de ska kunna 

fortsätta i rätt riktning. På så sätt blir det inte felaktig kunskap hos eleverna som sedan 

kan vara svårt att komma ifrån. Får eleverna feedback så ökar även deras motivation 

vilket kan öka på deras drivkraft (a.a.). 

 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys 
Sammanfattningsvis visar resultatet att skapa en genomgång för alla elever bygger på 

olika aspekter. Lärarna som deltagit i studien menar att det hela tiden handlar om olika 

avgörande, vilken metod och strategi som passar bäst för just den lektionen. En strategi 

som är övergripande för de lärare som medverkar samt vid varje genomgång är att 

lärarna bjuder in eleverna. Det handlar om att eleverna tillsammans diskutera innehållet 

med läraren eller med sina klasskamrater och att de ibland får arbeta praktiskt under 

genomgången. För att se om eleverna har fått förståelse för innehållet använder de sig 

av två olika metoder, dels i klassrummet när de går runt och tittar på när eleverna 

arbetar enskilt men också vid rättning. De summerar att när de ser att elever har 

svårigheter med något brukar de uppmärksamma det och sedan gå igenom det vid nästa 

matematiklektion. Skolorna som medverkar har alla olika förutsättningar, vilket 

resulterar i att de bygger upp sin genomgång utifrån de resurser de har tillgång till, 

exempelvis smartboard. De lärare som inte har det i sina klassrum använder sig ofta av 

sin whiteboard där de skriver och rita för att göra innehållet mer tydligt.   
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6 Diskussion 
Avsnittet börjar med en diskussion om metodvalen och avslutas med en diskussion utav 

studiens resultat.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Denna del fokuseras på metoderna observation och intervju. 

 
6.1.1 Observation 

Observationer utav genomgångar i helklass hjälpte oss att se vad som verkligen sker i 

klassrummet, något som vi annars kanske inte skulle upptäcka samt hur lärarna gör för 

att få med sig så många elever som möjligt. Utan observationer hade vi behövt ställa en 

massa frågor för att ta reda på detta. Exempelvis genom att vi satt och studerade lärarna 

och eleverna kunde vi fokusera på specifika saker och se det som i vanliga fall kanske 

sker per automatik.  

 

För att kunna fokusera på samma saker under alla observationer gjorde vi ett 

observationsschema (Bilaga 1 Observationsschema) som vi följde och antecknade på. 

Det var smidigt att utgå ifrån det och vissa utav punkterna fick vi tydliga ”svar” på 

medan andra punkter eventuellt kunde ha utvecklats en del eller tagits bort. Eftersom vi 

genomförde fyra olika observationer valde vi att behålla observationsschemat efter 

första, detta då vi gjorde så några. Hade vi gjort ett större antal observationer hade det 

förmodligen varit bättre att ändra och förbättra schemat så det kunde gett mer exakta 

svar. Trots det så fick vi ändå ut mycket utav de observationer vi gjorde och de hjälpte 

oss att svara på den frågeställning vi hade.  

 

Eftersom vi genomförde observationer kunde vi jämföra och reflektera över vad som 

egentligen sker på en genomgång. Utifrån det vi såg under observationerna kunde vi ha 

en reflekterande syn på den teoretiska bakgrund som vi skrivit. Exempelvis har lärarna 

anpassat undervisningen efter elevernas olikheter utifrån deras kunskapsnivåer.  

 

Elevperspektivet på genomgångar är även det intressant, men vi valde att inte fokusera 

på det i denna undersökning då risken fanns att studien skulle bli för stor. 

 
6.1.2 Intervju 

Att ha intervju som en utav metoderna kändes som en given sak då det är en av de mest 

effektiva metoderna för att få fram relevant information (Denscombe, 2009). För att ha 

någon form utav struktur på de fyra intervjuer vi gjorde valde vi att utgå från en 

intervjuguide (Bilaga 3 Intervjufrågor). Denna hjälpte oss väldigt mycket då vi kunde 

utgå från de standard frågor vi hade men det var öppet för eventuella följdfrågor. Vi 

valde att spela in våra intervjuer för att vi skulle kunna lyssna i efterhand, dels för att 

kunna transkribera intervjun men även för att lyssna efter konstpauser, betoningar och 

inlevelse.  

 

Innan varje observation valde vi att använda oss utav en ”mini-intervju” där vi ställde 

korta enkla frågor (Bilaga 2 Observationsfrågor) för att ta reda på vad genomgången 

skulle handla om. Det gjordes för att vi skulle kunna fokusera på vad läraren gjorde för 

att få med sig elever i det aktuella ämnet. Efter avslutad observation fick lärarna 

reflektera över hur de ansåg att lektionen gick, om de höll den planerade tiden samt om 

de kände att de fick med sig merparten utav eleverna. Lärarens svar antecknades och 

jämfördes sedan med våra iakttagelser.  
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Det märktes att lärarna brann för sitt yrke under intervjuerna då de hade en vilja att dela 

med sig av sina erfarenheter. Utifrån det tolkar vi att våra informanter talade sanning 

under intervjuerna. Vi anser därför att vår forskning har en hög trovärdighet och 

möjlighet att återanvändas, dock kan det bli en annan definition då alla tolkar allt olika. 

Denna slutsats hade vi inte kunnat dra om vi inte hade använts oss utav intervju som 

metod, dels för att vi tog oss tid för att prata och lyssna på lärarna men också för att vi 

kunnat gå tillbaka med hjälp av inspelningen och lyssnat på vad det är de egentligen 

menar med det som de säger.  

 

Då observationerna och intervjuerna utgick från samma grundtanke så anser vi att fyra 

intervju passade vårt syfte väldigt bra, då alla lärare hade olika förutsättningar. Givetvis 

kan man alltid göra fler för att öka studiens generaliserbarhet men vi tror inte att det 

hade gynnat vår studie baserat på de begränsningar som fanns. Utifrån dessa fyra 

intervjuer fick vi ändå tydliga svar på det vi ville och tack vare det kunde vi förhålla oss 

till den teoretiska bakgrund vi skrivit samt studiens syfte och frågeställning.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet kommer diskussionen fokusera på vad vi kom fram till i resultatet 

utifrån frågeställningarna. 

 

6.2.1 Strategier och metoder som används för att få med alla elever i en 

genomgång i matematik 

Under studiens gång har vi genom observationer och intervjuer fått en överblick på det 

som sker i klassrummen idag, hur lärarna använder sin didaktik och sina verktyg för att 

skapa en genomgång för alla. Inledningsvis i studien skapades funderingar om hur 

lärare planera och genomför en genomgång. Vi anser att det är en viktig del i den 

grundläggande delen i skolans arbete. De strategier lärarna använde sig utav när de 

skulle få med alla, var att eleverna inte fick hålla på att plocka med saker utan de skulle 

ha fokus mot tavlan. För att hålla innehållet intressant och få med alla elever valde de 

att göra eleverna delaktiga i genomgången. De fick kommunicera och reflektera över 

innehållet. Det kan vi koppla till det Engvall (2013) menar på att kommunikation är en 

viktig del. För att kommunikationen ska vara givande gäller de att inte bara läraren står 

framme vid tavlan och kommunicera ut kunskap, det behövs också att eleverna får 

kommunicera med varandra. Engvall (2013) skriver om envägskommunikation och att 

nackdelen med den är att de frågetecken och felaktigheter inte reds ut. När eleverna inte 

får vara med och diskutera innehållet i genomgången kan de leda till att de frågetecken 

och felaktigheter kvarstår när de ska arbeta med matematiken individuellt. När vi 

observerade lärarna hade de alla en kommunikation med eleverna vilket gjorde att de 

frågor och reflektioner eleverna hade kunde tas upp direkt vilket inte skapade som 

Engvall menar en ”skog” av uppsträckta händer efter genomgången. När lärarna hade 

gått igenom det de behövde för att eleverna skulle få den kunskap de behövde för att 

arbeta vidare i matematikboken visste merparterna vad de skulle göra. De frågor som 

dök upp var mestadels frågor kring hur uppgifterna i de olika läromedlen var 

formulerade.  

 

Vi har under perioden då datainsamlingen samlades in sett hur viktig del 

kommunikation är i läraryrket. För att kommunikation ska vara en betydande del gäller 

de att läraren använder kommunikation på ett givande sätt, det vill säga att läraren är 

tydlig med det hen vill förmedla.  
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För att förstärka kommunikationen mellan lärare och eleverna så valde lärarna att 

använda sig utav olika verktyg för att göra genomgången mer tydlig. Lärarna utgick från 

sina white- eller smartboards, vilket gjorde att eleverna fick både ser och höra den 

kunskap som läraren förmedlade ut. Tavlorna användes också för att göra barnen 

delaktiga i genomgången då de fick i ett fall gå fram till smartboarden och hjälpa läraren 

att lösa uppgifterna, i det här fallet, delar av en helhet. Det som vi kan se blir en 

konsekvens av detta är att många elever i klassen vill oftast gå fram och visa att de kan, 

vilket i sin tur kan leda till en frustration hos de elever som inte får möjlighet att gå 

fram. Lärare 4 arbetade med delar utav en helhet med hjälp utav bråktecknen ½, ⅓ och 

¼. I genomgången fick alla elever vara väldigt aktiva genom att själva vika, färglägga 

och klippa ut, detta medförde att det stundtals blev ganska livligt i klassrummet men 

samtidigt var alla eleverna fokuserade på vad de gjorde. När det kom till att vika en 

tredjedel blev det lite svårt för vissa elever som då tog hjälp utav en klasskamrat eller 

vände sig till läraren. Här såg vi tydligt vikten utav att läraren rör sig runt i klassrummet 

medan eleverna arbetar för då kunde hen smidigt hjälpa de som behövde. 

 

Alla de observerade genomgångarna hade olika matematiskt innehåll, vilket gjorde att 

det blev en stor spridning på vart fokusen låg. Lärare 1 och 3 arbetade i årskurs 3 och 

arbetade båda med division fast på olika sätt och nivåer. Eleverna i båda klasserna var 

väldigt aktiva när det kom till att få svara på lärarens frågor och merparten utav eleverna 

var fokuserade på läraren och vad denne gjorde eller sade. Även om lärarna hade 

samma matematiska innehåll varierade deras undervisning en hel del och det visar på att 

variationen i undervisningen är viktigt precis som Lundgren m.fl. (2014) menar.  Lärare 

1 fokuserade mycket på att eleverna skulle använda sig utav en lathund och inte räkna 

på fingrarna, hen menade att de behövde träna sig på att räkna mer i huvudet för att det 

skulle bli mer automatiserat. Lärare 3 däremot utgick från en helt annan strategi och 

använde sig utav kakor, vilket dels finns i läromedlet som de använder sig utav men 

som också är relevant för eleverna. Samt att hen valde att inkludera personer i eleverna 

närhet, exempelvis så skulle eleverna med hjälp utav whiteboard-tavlan dela upp 12 

kakor så att alla de vuxna i klassrummet fick lika många. Här väljer lärare 3 att utgå 

ifrån det som eleverna kan och har känner dom om, vilket är precis det som Maltén 

(1996) menar var en del utav Bruners syn på vad kunskap innehåller. Han menar att 

lärarna bör förhålla sig till det som eleverna har en förutsättning att förstå och det ökar i 

sin tur deras motivation till fortsatt arbete (a.a.).  

 

6.2.2 På vilket sätt läraren förhåller sig till elevers olika behov 

I Lgr11 är lärarens ansvar att se till att alla elever inhämtar kunskaper samt utveckla 

kunskaper som är nödvändiga för varje elev. För att uppnå de mål som vi inledningsvis 

skrev om Lgr11 menade de lärare som medverkade att de uppnådde de målet genom att 

de under genomgången la sig på en grundnivå så att alla elever skulle få möjlighet att 

inhämta kunskap. De lärare som medverkade hade alla helklass när de hade sin 

genomgång vilket de flesta hade när de hade matematik. För att förhålla sig till elevers 

olika behov och förutsättningar i genomgången valde de flesta att anpassa de frågor som 

kom upp i den diskussion läraren hade i genomgången. Lärare 3 menade på i intervjun 

att när hen ställde en fråga hade hen en baktanke med vem som skulle kunna svara. Det 

ser vi som en bra strategi, vilket gör att alla elever, oavsett vilken förutsättning de har, 

har möjlighet att svara och medverka i diskussionen. Dock var det övergripande att 

lärarna la sig på en grundnivå för att sedan när eleverna arbetade individuellt, mer går in 

på elevernas olika behov. Lärare 1 menade på att det var bra, efter genomgången att gå 

runt i klassrummet för att se om alla elever hade förstått vad hen gick igenom. Oftast 

efter en genomgång förstod 80 % av klassen vilket gjorde att hen kunde fokusera på de 
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eleverna som inte hade fått tillräckligt med förståelse.  Eftersom lärarna hade helklass 

blev det en betydande del för dem att merpartnern av eleverna fick en förståelse genom 

genomgången så att de hade möjlighet att ge de eleverna som hade svårigheter i 

matematiken den hjälp de behövde. Vi såg att de låg mycket fokus på genomgången för 

att detta skulle vara en hjälp för läraren att vara en tillgång till dem. Engvall (2013) 

skrev vi inledningsvis att en bristande del som hon hade upptäckt var att lärarna höll 

korta genomgångar vilket skapade brister i den fortsatta delen av matematiklektionen. 

Vi såg att lärarnas fokus låg mest på att skapa en bra genomgång vilket gjorde att 

genomgångarna höll på i ca 15-20 minuter. Det vi såg under observationen var att de 

elever som har klarat grundnivån inte fick någon slags utmaning i själva genomgången 

utan de fick dem när de jobbade individuellt med matematikboken.  

 

Lärarna som vi observerade såg de flesta som en fördel med att ha helklass, att de visste 

att eleverna hade fått samma information samt att de kunde med hjälp av varandra 

diskutera fram svar på de frågor som kom upp. Exempelvis såg en lärare att det var en 

fördel att eleverna kunde hjälpa varandra, och att de ibland ledde till att eleverna förstod 

bättre när en annan elev förklarade. Persson (2008) menar att det inte finns tydliga 

belägg på att elever som delas in i grupper, exempelvis genom att de elever med 

svårigheter går till en specialpedagog lär sig mer där en i klassrummet (a.a.). Fördelen 

med att ha eleverna i helklass är också att eleverna känner en tillhörighet och en känsla 

av gemenskap i klassen vilket kan var en positiv effekt medan andra kan uppleva det 

som negativt om läraren inte tar hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov. 

Negativa effekten kan skapas genom att eleven inte känner att hen hänger med eller 

känner sig utpekad.  

 

Genom de observationer vi gjorde såg vi en positiv effekt på hur lärarna arbetade med 

för att skapa en genomgång för alla där de var väldigt medvetna och respekterande 

gällande elevers olika behov och förutsättningar. Bland annat så anpassade lärare 3 

medvetet sina frågor utifrån elevernas kunskapsnivåer.  

 

 

6.2.3 Hur läraren följer upp genomgångarna i matematik  

Avslutningsvis diskuteras hur lärarna genom uppföljning får en överblick på elevernas 

förståelse och får en medvetenheten vad eleverna har lärt sig under genomgången. 

Lärarna som medverkat i studien har olika strategier för att följa upp de genomgångar 

som de håller under matematiklektioner. En strategi som var övergripande för alla 

lärarna var rättning, det var då lärarna kunde få en direktförståelse om eleverna hade fått 

kunskap och en förståelse för det läraren hade gått igenom under genomgången. 

Rättning skedde både under matematiklektionen samt på eftermiddagarna när skoldagen 

var slut för eleverna. Genom att hela tiden rätta jämsides med det eleverna arbetade 

med, fick lärarna en överblick på vad eleverna hade svårt respektive lätt för. Med hjälp 

av överblicken kunde lärarna planera nästa matematiklektion och utgå ifrån rättningen 

samt det dem hade sätt att eleverna hade svårt eller lätt för. När lärarna såg att många 

elever hade svårigheter med ett visst moment i matematiken inledde de nästa lektion 

med att repetera. Repetitionens syfte var dels att se vad eleverna kom ihåg ifrån förra 

genomgången samt gå igenom de uppgifter läraren hade sätt att det fanns svårigheter 

med. Exempelvis hade lärare 2 en repetition under den observation vi gjorde, då 

eleverna fick repetera klockan. Läraren förklarade för oss att det var några i klassen som 

var osäkra på klockan och det var därför hen valde att genomföra en repetition under 

genomgången då vi var på besök. Repetition av klockan med genomgång samt 

individuella uppgifter pågick en timme. Under observationen uppmärksammade vi att 
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flertal i klassen hade grundkunskaperna för den analogiska klockan redan klart för sig 

vilket ledde till att dessa inte fick vidare utmaning. Vår reflektion av detta är att 

repetition är en viktig del för att eleverna ska befästa kunskapen men att genomgången 

som lärare 2 hade tyckte vi att nivån var aningen låg för klassen i helhet, de elever som 

var aktiva under genomgången hade god kunskap om klockan. Vi upplevde att de elever 

som var i behov utav repetitionen hade förmodligen gynnats mer att ha repetitionen i en 

liten grupp tillsammans med läraren i ett avgränsat grupprum. Lärare 2 tar upp i 

intervjun att hen anser att det är bra att kunna ta med sig en liten grupp in i ett grupprum 

medan de övriga i klassen arbetar vidare och vi anser att i detta fall hade det varit bättre 

och mer givande för de eleverna med svårigheter för klockan att få repetitionen i en 

liten grupp.    

 

6.3 Slutsats och förslag till fortsatt forskning 
 

Inledningsvis skriver vi att Engvall (2013) nämner några brister när det gäller 

genomgångar i helklass, exempelvis att lärare håller genomgångar i ca 5 min sedan får 

eleverna arbeta vidare självständigt. I vår slutsats håller vi inte med Engvall, vi har sett 

genom våra observationer att lärarna håller genomgångar i ca 20 min och genom 

intervjuerna har vi fått en förståelse att lärarna lägger mycket fokus idag på 

genomgångar. Lärarna har idag många elever i klassen och oftast bara en lärare, vilket 

leder till att genomgångens roll är viktigt att lägga ner mycket tid på för att inte hamna i 

det som Engvall (2013) skriver om. Lärarna väljer oftast att bjuda in eleverna i 

diskussioner för att inte genomgångarna bara ska handla om att läraren står framme vid 

tavlan och pratar. Lärarna som har medverkat ser flera fördelar med att bjuda in 

eleverna, motivationen ökar då eleverna får resonera fram möjliga svar samt att de 

under genomgången reder ut frågor som kan uppstå. Detta leder till att eleverna sedan 

kan arbeta vidare självständigt och att läraren kan hjälpa dem hen vet behöver lite extra 

förklaring.  

 

I den här studien valde vi att se från lärarperspektivet, vårt förslag till fortsatt forskning 

är att se elevperspektivet. Vi hade då velat intervjua elever och frågat vad deras 

synpunkter är om genomgångar och vad de tycker att dem lär sig genom detta.   
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III 

Bilagor 

Bilaga 1 Observationsschema 

 

Observationsschema 
 

Lärarens namn: 

Vart och när:  

Lektionens innehåll: 

Elevantal: 

 

Vid observationstillfällena ska följande observeras:  

 

 Genomgångens start/klockslag:  

 

 

 Lärarens engagemang och tydlighet i introduktionen: 

Hur presenterar läraren uppgiften/ämnet? Kopplingar till målen i Lgr11? Vilka 

hjälpmedel används? Lärarens tonläge och kroppsspråk? 

  

Plockmaterial Smartboard  Dator  

 

Visar genom exempel Whiteboard  Muntligt   

 

Gemensamma uppgifter 

 

 

  

 Lärarens uppmärksamhet: 

Märker läraren elever som är ofokuserade?  

 

 

 

 

 Lärarens förmåga att få med alla elever: 

Hur gör läraren för att alla elever ska vara aktiva? Olika nivåer av svårigheter? Olika 

inlärningsmetoder? 

 

 

 

 

 

 Lärarens förmåga att få med ofokuserade elever:  

Vad gör läraren för att få med eleven?  

Bjuder in eleven  Namnger  Konfrontation  Byter taktik 

  



  
 

IV 

 Elevernas deltagande/engagemang: 

Är eleverna aktiva/intresserade av vad läraren säger och visar? 

 

 

 

 Vad gör de ofokuserade eleverna?  

 

Titta ut genom fönstret          plockar med penna/sudd        andra saker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Genomgången slut/klockslag: 

 

 

Efter genomgången:  

 

 Hur snabbt kommer eleverna igång efter genomgången:  

Hur lång tid tar det innan eleverna börjar arbeta? Stor skillnad mellan första och sista 

eleven? 

Första:  

Sista: 

 

 Hur många räcker upp handen? 
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Bilaga 2 Observationsfrågor 

 

Intervjufrågor utifrån den observerade lektionen    

- Före och efter observation ställs följande frågor till läraren: 

Före: 

1. Vad kommer lektionen att handla om?  

2. Vad är syftet?  

3. Hur lång genomgång tänker du ha? 

4. Är det i helklass eller halvklass? 

 

Efter:  

1. Hur tycker du det gick? 

2. Fick du med allt du hade planerat? 

3. Räckte tiden som du hade planerat?  

4. Kände du att alla eleverna var med och förstod? 

5. Hur ska du följa upp genomgången, så att du vet att alla förstod? 

6. Varför räckte eleverna upp händerna?  

 

 

 

 

  



  
 

VI 

Bilaga 3 Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor - ”En genomgång för alla” 

 
Inom vårt arbete har vi valt ut frågeställningar som ska ge en övergripande syn på hur 

exempelvis läraren inkluderar alla elever i en genomgång. Vi har valt att intervjua lärare 

för att få en tydlig bild hur de ser på ”En genomgång för alla” samt mer konkreta tips 

hur läraren konkret arbetar med det.  

 

Intervjufrågor: 

  

1. Vad heter du? 

2. Vilken skola arbetar du på? 

3. Hur många år har du arbetat som lärare? 

4. Vilken utbildning har du i grunden och vart gjorde du din utbildning? 

5. Vilken klass har du nu och hur många elever är det i den klassen?  

6. Hur ofta har du genomgång i helklass på en vecka?  

7. Vad håller ni på med just nu i matematik? 

8. Hur brukar du gå tillväga för att skapa en genomgång för alla? 

9. På vilket sätt förhåller du dig till skillnaderna i olika elevers behov? 

10. Hur följer du upp genomgången så att du vet att eleverna har förstått? 

11. Om du ser att en elev inte är aktiv under genomgången, vad gör du då? 

12.  Nackdelar med att ha genomgång i helklass?  

13.  Fördelar med att ha genomgång i helklass?  

14. Hur motiverar du en elev och får med den i genomgången när hon/han upplever 

att matematiken är svår eller tråkig? 

15. Hur kan du som lärare besvara en kritisk elevfråga om varför hon/ han behöver 

lära sig ett specifikt matematikmoment? 

 
  



  
 

VII 

Bilaga 4 Missivbrev 

 
2015-11-23 

Hej,  
Vi heter Evelina Svensson och Daniella Erlandsson och går vår sjunde termin av åtta på 

lärarutbildningen vid Linnéuniversitet i Kalmar. Vi har börjat en kurs där vi ska skriva 

ett självständigt arbete inom matematik.  

 

Arbetet handlar om hur lärare får med sig alla elever i en genomgång i matematik. Vi 

skulle vilja göra en intervju med dig samt observera en lektion i matematik där vi lägger 

störst vikt vid genomgången. 

 

Vi vill härmed fråga dig om du har lust och tillfälle att delta i vår undersökning? 

Intervjun räknar vi med ta cirka 20-30 minuter och alla svar kommer att behandlas 

anonymt i undersökningen. Självklart behöver du inte svara på alla frågor och du kan 

när som helst under intervjun välja att avbryta.  

 

Intervjun och observationen skulle vi vilja göra under vecka 49 eller 50. Tid och plats 

bestämmer vi tillsammans.  

Våra mejladresser är:  

Evelina: es22gf@student.lnu.se 

Daniella: de222cn@student.lnu.se 

 

Tack på förhand! 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Evelina och Daniella 

 

 

 

Ja, jag vill delta i undersökningen.  

 
____________________________________________________ 

 Underskrift     

 

_________________________________________ 

Ort & datum  
 

mailto:es22gf@student.lnu.se
mailto:de222cn@student.lnu.se

