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ABSTRACT 

Det här är en kvalitativ forskningsstudie med en diskurspsykologisk ansats där 

socialkonstruktionismen står som teori. Syftet är att undersöka hur lärare beskriver att 

de bemöter matematiken i skolan när det finns elever i behov av läs- och skrivstöd. En 

diskurspsykologisk analys studerar hur människan skapar och förstår sin omvärld 

genom användning av sin språkliga förmåga. Analysmaterial består av utskrivna 

transkriptioner från två fokusgruppintervjuer gjorda på två olika skolor. Resultat visar 

att lärare går in i olika roller beroende av hur de förstår det fenomen som diskuteras. 

De bemöter undervisningen olikt och tre lärarroller är tydliga. De är antingen 

varierade i sin undervisning för att den ska passa alla elever, förespråkar repetition för 

framgång hos eleverna eller är väl förberedda för att inte stöta på problem.  
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Förord 
 

Den här studien har hjälpt mig att få upp ögonen för betydelsen av hur vi framställer 

oss själva som lärare. Språket människan använder är avgörande för hur hen uppfattas 

av sina medmänniskor och yrkeskollegor. Den lärdom jag tagit av detta arbete är att 

det inte är självklart för alla människor att förstå vad just jag menar. Samtidigt är det 

inte självklart att jag förstår något en annan människa menar. Det har varit intressant 

att ta sig an den här studien och att få gå in på djupet i det språkliga fenomen som en 

diskursanalys gör. Jag vill tacka mina handledare Jonnie Eriksson och Jan-Olof 

Johansson för att de har ställt upp och gett mig stöd under uppsatsens gång. Jag vill 

också tacka de skolor som ställt upp i undersökningen och mina studentkollegor som 

gett mig och varandra stöd vid våra handledningstillfällen.  

 

 

My Nordvall  
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Inledning 
 

Det här är en studie som undersöker relationen mellan matematik och läsförståelse. 

Idén och intresset har uppstått under den verksamhetsförlagda utbildningen som hör 

till det lärarprogram jag studerar vid. Eftersom matematik är ett av mina huvudämnen 

kändes det relevant för den här studien. Under mina placeringar ute i verksamheten 

har det för mig blivit tydligt att elever ofta inte förstår vad det är de gör i 

matematiken. De har problem med att läsa uppgifter och ger upp istället för att be om 

hjälp. Det blir extra tydligt om en elev befinner sig i läs- och skrivsvårigheter eller har 

ett annat modersmål än svenska. Jag får bilden av att språket i matematiken är svårt 

för många och att det ställer till det för alla som inte har befäst ”matte-språket” än. Jag 

vill påstå att läsförståelse i matematiken är något som alla elever gynnas av och 

problem behöver inte uppstå bara för att en elev är flerspråkig eller befinner sig i läs- 

och skrivsvårigheter. Matematiken är ett ämne som ska vara för alla och nedan går jag 

in på bakgrunden till varför jag anser att det är så och vad syftet med detta arbete är.   

 

Bakgrund och problem  

 

Goda matematikkunskaper är nödvändiga på många av samhällets arbetsplatser idag. 

Det krävs ofta någon form av matematisk förmåga för att finna en plats i vår tids 

kultur. Skolverkets kursplan i matematik säger att: “Kunskaper i matematik ger 

människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 

valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser 

(2011:62)”. I den nationella utvärderingen av grundskolan (2003:73) framgår att 

matematik framställs som ett viktigt ämne och över 90 % av eleverna anser att det är 

bra med goda kunskaper i matematik. För att tillgodogöra sig kunskaper i matematik 

gäller det också att förstå vad innehållet i en undervisning handlar om. Matematiken 

använder både ett naturligt och symboliskt språk, varav det gör det intressant med 

läsning inom ämnet (Österholm, 2006:1).  

 

Intresset av att undersöka relationen mellan matematik och läsförståelse har uppstått 

av egen erfarenhet att matematikundervisning är problematisk för många elever om 
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inte en förståelse av innehållet finns. I studiens gång blir det tydligare att det språk 

som talas och undervisas om inte bara innefattar elever i svårigheter. Det handlar om 

en förståelse av språket för både första språks- och andraspråkselever. Matematik 

består i sig av ett språk som för många är svårt att greppa. Studien är framförallt 

inriktad på lärares beskrivningar när det gäller hantering av undervisning där det finns 

elever i behov av något stöd på det språkliga planet.  

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare beskriver att de bemöter 

undervisningssituationer i matematik när läsförståelsen eller de skriftliga 

kompetenserna hos eleverna inte räcker till. Det är av intresse att se vilken eller vilka 

diskurser som framställs när lärarna talar och vilka positioner lärarna intar. För att 

upptäcka dessa diskurser i lärares förståelse av matematikundervisningen har två 

forskningsfrågor utformats:  

• Vilka problem beskriver lärare kan uppstå i matematikundervisningen när det 

finns elever som befinner sig i behov av läs- och skrivstöd? 

• Vilka strategier beskriver lärare att de använder i matematikundervisningen 

för att stödja elever som befinner sig i behov av läs- och skrivstöd? 

Undersökningen av forskningsfrågorna har mynnat ut i två fokusgruppintervjuer där 

frågorna har fått stå till grund för intervjuguiden.  

Tidigare forskning 
 

Reichenberg (2008:7-14) menar att det är skolans roll att se till att elever lär sig att 

läsa, hantera och förstå olika texter. Att läsa olika texter utvecklar också kunskaper i 

andra ämnen. Att ha en god läsförståelse påverkar framgången i andra ämnen och 

författaren påpekar att läsförmågan skapar grunden till ett livslångt lärande. För att 

lyckas är det viktigt att eleverna får ta del av läsbara texter. Det vill säga texter som 

de förstår och är på deras nivå. Det är lärarens roll att se till och granska så att de 

läroböcker som används är aktuella för eleverna. Wiksten Folkeryd, Geijerstam & 

Edling (refererad i Bjar, 2006:169) tar upp att målen med texter i skolan är att de ofta 
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ska fungera som en grund till att lära. Om det är syftet med texterna menar författarna 

att eleverna behöver kunna förstå dem. En viktig del om texten ska fungera som ett 

redskap till lärande är också att den levandegörs för eleven. Reichenberg (2008:14) är 

inne på samma spår och menar att eftersom texter spelar en stor roll i elevers vardag 

är det viktigt att texterna är läsbara och väcker läslust. 

 

Enligt den nationella utvärderingen av grundskolan (2003:53), är det vanligaste 

arbetssättet med matematik ett enskilt arbete som sker i form av att eleverna arbetar 

var för sig med en lärobok. Om eleverna har svårt att förstå och tolka en text skapar 

det ett problem eftersom läroböcker inom matematik innehåller en stor del 

textuppgifter. Eleverna kommer troligtvis att behöva hjälp med att förstå vad 

uppgifterna innebär. Studien visar också att det vanligaste är att läraren går runt i 

klassrummet och hjälper eleverna efter hand. Carey (1995, refererad i Rönnberg & 

Rönnberg, 2001:51) menar att en läroboksdominerad undervisning kan skapa problem 

för elever om inte kontexten är tydlig för dem.  

 

Riesbeck (2008:26:) menar att ett flertal studier visar att elever löser uppgifter utan att 

förstå dem. De använder istället befästa aritmetiska kunskaper och letar efter signaler 

där dessa kan användas. Eleverna väljer bort vardagskontexten och begreppen vilket 

gör att förståelsen för uppgiften inte blir aktuell för dem. Författaren tar upp flera 

exempel från studier där bland annat Reusser (1988, refererad i Riesbeck, 2008:26) 

visar hur eleverna väljer ut talen i uppgiften för att få ett rimligt svar. Författaren 

presenterar uppgiften: en herde har 125 får och 5 vallhundar, hur gammal är herden? 

Ett svar som de presenterar är: 125 +5=130 (för högt), 125-5=120 (för högt), 

125/5=25 (det fungerar). Flera liknande exempel följer där Riesbeck (ibid) vill påvisa 

att eleverna fokuserar på kunskapen och inte den vardagliga kontexten. Den rådande 

matematikdiskursen som hen beskriver är att eleverna använder sig av inlärda 

strategier och de ser på skolan och vardagen som två skilda ting. Vidare menar 

författaren att eleverna behöver känna till vilken diskurs de ska röra sig i för att förstå 

vad de gör.  

 

När det handlar om att förstå en text behöver det inte betyda att det finns en 
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inlärningssvårighet. Det kan också handla om att den språkliga kunskapen inte räcker 

till. Vilket kan medföra problem för flerspråkiga elever som ännu inte har befäst det 

svenska språket. Lärarens uppgift är att se till att eleverna förstår sammanhanget i 

undervisningen och att undervisnings innehållet är tydligt. Enligt Löwing (2004:14) 

påverkar lärarens roll elevernas inlärning. Det vill säga processen i ett lärande 

påverkas av arbetsledaren i klassrummet. I lgr11 (Skolverket, 2011:14.) står det att 

läraren ska: ”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter”. 

Det gäller alla elever som behöver någon form av stöd i undervisningen, oavsett vilket 

ämne. Något som också kan skapa problem är ett dekontextualiserat språk, vilket 

innebär det matematiska symbolspråket (Carr m.fl., 1994a; Allardice & Ginsburg, 

1983, refererad i Rönnberg & Rönnberg, 2001:50), särskilt om det sker på ett 

andraspråk. Något som kan påverka förståelsen av en text är själva lässituationen. 

Österholm (2006:13-14) menar att olika externa aspekter som exempelvis miljön eller 

motivation kan påverka koncentrationen hos läsaren. Det kan finnas störningsmoment 

i omgivningen som kan påverka läsarens uppmärksamhet. En annan viktig aspekt är 

syftet med läsningen: är det till för att översiktligt få en uppfattning eller är det till för 

att kunna återberätta för någon annan? Allt detta kan påverka läsprocessen hos eleven.  

 

Norén (2010:85-88) har gjort en dokumentanalys av olika offentliga dokument där 

bland annat kursplanen i matematik samt ett par rapporter från Skolverket ingår. 

Analysen är gjord för att upptäcka vilka offentliga diskurser som rör sig i det 

flerspråkiga matematikklassrummet. Det hon kommer fram till är att den offentliga 

diskursen är att flerspråkighet är positivt och att undervisning i modersmål och 

förstaspråk underlättar ämnesundervisning. Med detta positiva finns dock en baksida 

och Norén (ibid) menar i sin tolkning att det också finns en dominerande diskurs där 

svenskhet normaliseras. Det handlar om att elever med utländsk bakgrund 

”andrafieras”, det blir ett ”vi och dom” scenario där det normala anses vara svenskhet. 

Eleverna tillsätts kulturella egenskaper och de särskiljer dem från vad som i det 

svenska utbildningssystemet anses vara normalt. Eleverna ses som problematiska och 

många minoritetselever känner sig inte hemma i den svenska skolan. Vidare menar 

författaren att detta är diskurser som också rör sig i matematikundervisningen.   
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Språkets roll och perspektiv på lärande  
 

Läroplanen för grundskolan bygger på det sociokulturella perspektivet. I skolans 

uppdrag står det att: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga 

(Skolverket, 2011:9)”. Säljö (2010:82) förespråkar att resurser i vårt språk är det 

viktigaste medierande redskapet inom lärande. Centralt i ett sociokulturellt perspektiv 

är samspelet mellan språkliga och fysiska redskap som tillsammans utgör en viktig 

del i de kulturella resurser vi har i vardagen. Att mediera menar Säljö innebär att vi 

förmedlar och hanterar omvärlden med hjälp av de redskap som finns runt omkring 

oss. Vidare innebär det en mediering av omvärlden och att vårt tänkande och våra 

föreställningsvärldar är framvuxna och färgade av vår kultur och dess redskap. 

Kopplat till diskursbegreppet menar författaren: “att utveckla diskurser om omvärlden 

är ett av de mest påtagliga sätt genom vilket människan samlar erfarenheter och 

omskapar sin verklighet (Säljö, 2000:35)”. I det sociokulturella perspektivet spelar 

kommunikation en stor roll för barnets lärande. Kunskap och färdigheter nås genom 

att kommunicera (Säljö, 2000:37). Språket är unikt och hjälper oss att i samspel med 

andra dela erfarenheter samt representera oss själva och omvärlden.  Det naturliga 

samtalet och interaktion i vardagen är det viktigaste inslagen i ett lärande. Det är här 

vi formar vår sociala identitet och genom samtal utvecklar vi kunskap inför framtiden. 

Vi delar information och kunskap med andra genom språket. Vi använder diskurser 

för att få kunskap och kunna argumentera (Säljö, 2000:232). 

 

Riesbeck (2008:31-36) beskriver begreppet register och förklarar det som en grupp 

ord och uttryck som används av en specifik grupp individer. Inom matematiken finns 

ett flertal register som kan användas för att kunna tala, skriva eller rita om något. 

Register kan alltså ses som ett specifikt språk att röra sig med inom ett ämnesområde. 

Olika register kan användas för att representera något i matematiken, exempelvis 

används ett symbolregister i algebran. Registren kan också användas samtidigt eller 

bytas om uppgiften går över ifrån tillexempel en skriftlig redovisning till en 

symbolisk. För den här studien är det intressant eftersom författaren påpekar att 

registret av det naturliga språket betyder mycket för matematiska diskurser. 
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Visserligen menar hon att det inte finns något fullständigt matematiskt register i det 

naturliga språket men att det ändå är intressant på grund av att det finns olika grupper 

av ord i vårt vardagsspråk som kan knytas till matematiken. Det kan handla om 

orienteringsord som exempelvis före, bakom, mellan, efter eller ord som beskriver 

former som exempelvis, rund, liten, stor. Vilket språk eleverna ska röra sig i beror på 

uppgiftens karaktär och om den är mer matematisk eller vardaglig. Med hjälp av 

språket behöver eleverna lära sig att röra sig mellan de olika diskurserna. Hur det ska 

använda språket beror på om det är en matematisk symbolisk uppgift eller om det är 

ett vardagsanknutet problem som de ska ta sig an. Att lära sig att gå över gränserna i 

de olika diskurserna ger en viktig kunskap i matematik. Riesbeck menar att om vi 

väljer att se matematiken som ett språk är det viktigt att samtala om både det 

vardagliga och vetenskapliga begreppen; diskurserna i dem blir av betydelse för 

eleverna och de behöver lära sig att flytta mellan dem. Begreppen tala, tänka och 

skriva knyts samman i den matematiska diskursen för att skapa helhet. Riesbeck utgår 

också från ett sociokulturellt perspektiv i sin studie och menar att ord som mediering, 

artefakter och kontext är viktiga i en samverkan mellan ovan nämnda aktiviteter för 

att skapa en meningsfull diskurs inom matematiken. Vilket betyder att kunna 

samspela och använda redskap för att förstå sammanhanget av något (A.A).  

 

Teoretisk utgångspunkt 
 

Studien bygger på ett diskursanalytiskt perspektiv vilket Winther Jørgensen & 

Phillips (2010:7-13) menar kan användas på olika sociala praktiker, i det här fallet är 

intresset riktat mot lärare som undervisar matematik i grundskolans tidigare år. 

Diskursanalys är ett stort fält med flera olika förhållningssätt och diskursbegreppet 

hanteras olika beroende på vilket förhållningssätt forskaren har. Vidare kommer jag 

att ställa mig till ett diskurspsykologiskt förhållningssätt inom diskursanalysen och 

förklara synen på diskurs tydligare.  
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Diskurspsykologi 
 

 

När en forskare ställer sig till en diskurspsykologisk ansats går det inte att undgå 

socialkonstruktionismen (Potter, 1996:151). Socialkonstruktionism är en samling av 

nyare teorier om samhälle och kultur (Winther Jørgenssen & Phillips, 2010:7-13). 

Diskurspsykologins roll inom socialkonstruktionismen är att forskaren fokuserar på 

sociala samspel och språk som en form av socialt agerande (Burr, 2003:16). 

Forskningens utgångspunkt hamnar här i ett mikroperspektiv på 

socialkonstruktionismen vilket diskurspsykologer ställer sig till. Översättningen är 

något oklar och den ursprungliga termen Burr (2003:21) använder är micro social 

constructionism. I detta mikroperspektiv menas att sociala praktiker skapas där 

människor i samspel rör sig kontinuerligt i den vardagliga diskursen. Det finns flera 

versioner av världen som är tillgängliga men ingen kan avgöra vilken som är rätt. 

Människor ser världen på olika sätt. Vidare när det gäller språket och hur det 

konstrueras så är det inte hur det figurerar i tanken som är intressant utan hur 

människorna använder det i samspel med varandra. Burr (2003:57) menar att 

diskurspsykologer är intresserade av hur människor samspelar för att skapa defensiva 

identiteter eller att få medhåll och övertygelse av andra. Människor försöker genom 

språket att övertyga varandra om den identitet som de själva anser sig ha.  

 

Jonathan Potter & Margareth Wetherells arbete har haft en stor betydelse för 

diskurspsykologins utveckling. Särskilt deras bok Discourse and Social Pychology 

(1987), där diskursanalys beskrivs som ett tillvägagångsätt att tillämpa i 

socialpsykologin. Centralt inom ett diskursanalytiskt perspektiv är språket. Enligt 

Potter & Wetherell (1987:9) är språk den mest grundläggande formen av interaktion 

mellan människor. I användning av språket och i konversation menar de att människor 

använder sig av variation i deras sätt att tala och att det är beroende av vilken social 

kontext de befinner sig i. Vidare påpekar de att människor försöker komma undan om 

någon talar om för dem att de motsäger sig själva; människor anpassar helt enkelt sig 

efter vilken situation de befinner sig i, vilket gör att de talar olika i olika situationer. 

Beroende av den sociala situationen och individen så menar författarna att individens 

sätt att tala antingen är hållbart eller motsägande. Det handlar helt enkelt om 
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individen menar vad hen säger. En person kan säga något men mena något annat. 

Diskursanalytikern är intresserad av hur dessa används som retoriska strategier -hur 

individen använder språket som verktyg (Potter & Wetherell, 1987:38).  

 

När Potter & Wetherell (1987:7) talar om diskurs menar de all form av språklig 

interaktion och alla slags skrivna texter. Begreppet diskursanalys använder de vid 

analys av de språkliga interaktionerna och texterna. Vidare menar Potter & Wetherell 

(1987:33) att ett diskursanalytiskt perspektiv innebär att språk används i olika syften, 

vilket skapar en variation av konsekvenser. Språket är både konstruerat och 

konstruerande och samma sak kan beskrivas och uppfattas på olika sätt. Språket rör 

sig och varierar i olika möten vilket gör det svårt att fastställa vad som är adekvat. 

Rörligheten och konstruktionen av språket i sig borde vara ett centralt område för 

forskning (A.A).  

 

Potter (1996:150-152) förklarar vidare diskurspsykologi och beskriver vad forskaren 

bör titta på vid en textanalys. Han menar att tre aspekter bör följas vilka är: 

konstruktion, handling och variation i språket. Med konstruktion menas hur individen 

skapar olika versioner av sin värld genom samspel med andra och hur dessa upplevs 

som sanna och självständiga av individen. Handling menas att alla individer utför 

handlingar när de talar och skriver. Författaren påpekar att dessa synliggörs vid en 

noggrann utförd analys av diskursen. Variationer i språket är redan nämnt men vidare 

i Potters förklaring handlar det om hur individens framställning av sina versioner av 

världen, handlingar, sitt liv, är skapade i olika interaktioner (Billig, 1987, 1992, 

refererad i Potter, 1996:152).  Interaktioner här menas i möten med andra individer, 

argument, debatter eller vanliga dialoger. Generellt sätt så menar Potter (1996:152-

153) att individer använder språket för att konstruera versioner av sitt sätt att förstå 

något genom att utföra handlingar som att tala om eller skriva om något. Hur 

individen använder språket beror på vad individen vill få ut av exempelvis en 

konversation. Ofta finns det någon bakomliggande orsak och det påverkar hur 

individen varierar sig i sitt sätt att tala och skriva. Synen på individen i 

diskurspsykologi handlar snarare om ett intresse av interaktionen, inte av personen 

själv. Forskaren intresserar sig för hur personen representerar sitt jag genom att röra 

sig i språket. Det handlar om att framställa en trovärdig bild av sig själv.  
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Subjektpositioner 
 

Forskning som intresserar sig av individen och språket bör också göra klart vilken syn 

forskaren har på jaget och subjektet: vilken position har jag som forskare själv och 

vilka positioner har deltagarna i undersökningen? Burr (2003:111) beskriver 

subjektpositioner inom diskurser som ger oss olika identiteter. Inom diskurser blir 

individer tillskrivna olika roller och identifierade med dessa, vilka inte kan undvikas. 

Antingen kan individen acceptera sin position eller kämpa emot den. En individ kan 

ha olika positioner inom olika diskurser och röra sig mellan dem. Subjektivitet är 

dock inte centralt inom diskurspsykologin. Potter (1996:153) och Burr (2003:138) 

anser att fokus ligger istället på hur individen använder språket för att konstruera sitt 

jag. Hur individen framställer sig i olika diskurser. Potter och Wetherell (1987:102) 

förklarar vidare att det är meningslöst att försöka fastställa vilken identitet, vilken 

position som är den rätta. En person kan i vissa diskurser använda sig av flera 

positioner. Det hela beror på vilken diskurs som används och hur personen framställer 

sig i den. Istället blir det intressant att se på vilka positioner som finns och inte vilka 

som är de rätta.   

 

Metod 
 

Detta avsnitt presenterar de metodval som studien bygger på. Nedan beskrivs studiens 

struktur och urval av deltagare till undersökningen. En beskrivning av 

analysförfarande och metod vid dokumentation, samt etiska skäl att ta hänsyn till 

presenteras. Eftersom det diskurspsykologiska perspektivet står som grund i arbetet 

presenteras också Potter & Wetherells (1987:160-175) 10 steg som de 

rekommenderar forskaren ska följa i en diskursanalys.  

 

Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Denna studie utgår i från en kvalitativ forskningsmetod som är gjord med 

fokusgruppintervjuer. Kvale & Brinkmann, (2009:17) beskriver att en kvalitativ 
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metod intresserar sig för att förstå världen ur individers perspektiv, samt att finna en 

meningsfull utveckling ur andras erfarenheter. En kvantitativ metod är inte av intresse 

eftersom till skillnad från den kvalitativa är den enligt författarna intresserad av 

forskarens idéer och i vilken utsträckning dessa ska kategoriseras och sättas i centrum. 

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver att de bemöter 

undervisningssituationer i matematik när läsförståelsen eller de skriftliga 

kompetenserna hos eleverna inte räcker till, handlar det om ett intresse av individerna 

och inte mina idéer. Dock måste nämnas att det inte är av intresse att få fram hur 

lärarna upplever eller känner kring det valda problemområdet. Studien handlar om hur 

de beskriver att de bemöter undervisning och inte hur de upplever eller tänker kring 

det. Hade detta varit en fenomenologisk studie skulle det istället handla om hur 

lärarna upplever att det bemöter undervisning. Detta är inte fallet och istället för att 

vara intresserad av människans upplevelse av den fenomella världen eller 

hermeneutikens sätt att tolka mening, så bygger denna uppsats på det 

diskursanalytiska perspektivet där språket och olika diskursiva praktiker formar de 

gemensamma världar som människor lever i (Kvale & Brinkmann, 2009:30).    

 

Potter & Wetherell (1987:160-163) beskriver processen i diskursanalys med tio steg. 

Det första handlar om utformningen av forskningsfrågor. Frågorna ska formas så att 

de handlar om något som kan kopplas till diskurs i någon form. Steg 2 beskriver 

tillvägagångssätt vid urval. Viktigt att tänka på enligt författarna är att diskursanalys 

är tidskrävande. De jämställer tio intervjuer med flera hundra enkätsvar och menar att 

båda kan ge lika god information. Språkliga mönster kan synliggöras med endast ett 

fåtal människor. Steg tre handlar om insamling av naturligt förekommande material, 

vilket jag inte kommenterar eftersom det inte är intressant för undersökningen. Istället 

bygger undersökningen på steg fyra som handlar om intervjuer. Här ligger intresset 

lika mycket i variationen av svaren som konsistenten i dem. Det innebär att forskaren 

bör titta på hur språket är strukturerat och se efter tecken på att deltagarna motsäger 

sig själva, samt titta på svaren för att se om de är hållbara. Intervjuaren bör vara aktiv 

och använda olika tekniker för att få mångfald i svaren, vilket i sin tur kan skapa en 

mer informell konversation. För att få en god stämning och en informell intervju anda 

valde jag att använda fokusgrupper i undersökningen.  
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Fokusgruppintervjuer  

 

Kvale & Brinkmann (2009:166-174) menar att användning av fokusgruppintervjuer 

kan synliggöra viktiga diskurser som människan använder för att upprätta sociala 

band och identiteter.  Intervjuaren fungerar som en moderator som presenterar 

diskussionsämnen för gruppen. Det är viktigt att moderatorn skapar en avslappande 

stämning där deltagarna känner sig trygga i att ge uttryck för sina åsikter. Tanken är 

inte att hitta lösningar eller bli eniga i ämnet utan snarare att synliggöra olika 

uppfattningar i ämnet. Enligt Wibeck (2010:52) är det lämpligt att använda 

fokusgrupper när tanken är att undersöka hur människor handlar i vissa situationer. 

Deltagarna kan också ställa frågor till varandra. Detta kan medföra att moderatorn 

upptäcker frågeställningar som hen kanske inte tänkt på tidigare och kan i sådant fall 

ställa följdfrågor. Jag valde att vid vissa tillfällen nämna att det var okej att gå utanför 

ämnet. Eftersom jag är intresserad av lärares beskrivningar och hur de använder 

språket för att framställa något ser jag fokusgrupper som en passande metod för denna 

studie. 

 

Wibeck (2010:55) beskriver att det finns både för- och nackdelar med vilket val 

moderatorn gör när det gäller struktur på fokusgruppen. Med tanke på val av min 

metod ansåg jag att en mer halv -ostrukturerad form passade bäst. En strukturerad 

samtalsform menar att moderatorn styr vad samtalet innehåller, nackdelen här kan 

vara att intressanta aspekter och synvinklar kan förbigås när samtalet är hårt styrt. En 

ostrukturerad samtalsform innebär en friare diskussion, nackdelen är att ämnen som 

moderatorn tänkt ha med förbigås istället eftersom samtalet inte är styrt nog. Det går 

att befinna sig i ett mellanläge, där nya aspekter kan dyka upp och moderatorn kan gå 

in och styra upp när det behövs. Inom diskurspsykologi menar Winther Jørgensen & 

Phillips (2010:118) att halvstrukturerade eller ostrukturerade intervjuer är 

eftersträvade. Vid denna form kan forskaren sedan analysera materialet genom att titta 

på olika mönster som dyker upp.  När man väljer att ha en mer ostrukturerad 

fokusgrupp går det bra att använda breda områden. Moderatorn kan presentera ett 

problemområde och endast gå in med frågor om det står still (Wibeck, 2010:75). Det 
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kan ändå vara bra att fundera över hur intervjun ska konstrueras. Jag valde att följa 

Kvale & Brinkmanns (2009:147) råd där de anser att det är lämpligt att skapa två 

intervjuguider. En utifrån forskningsfrågorna (bilaga 2) och en med de frågor som ska 

ställas under intervjun (bilaga 3). Kvale & Brinkmann (2009:149) menar att en 

intervjufråga kan ge svar på flera forskningsfrågor. Jag valde därför att skapa ett par 

frågor utefter varje forskningsfråga så att jag kunde få ett rikt material att arbeta med 

efter intervjun. Dels också med tanke på omfånget av grupperna då min undersökning 

endast består av två fokusgrupper fastän det kan vara tillräckligt, särskilt med ett 

diskurspsykologiskt förhållningssätt som tidigare nämnts.  

 

Urval 

 

När fokusgrupper sätts ihop kallas det att ett strategiskt urval görs och i det här fallet 

består urvalet av homogena grupper där deltagarna är lärare i grundskolans tidigare år 

och alla undervisar i ämnet matematik. En homogen grupp består av deltagare med 

liknande bakgrund (Wibeck, 2010:63-66). I den här studien passade det bättre 

eftersom det krävdes en viss förkunskap om ämnet så att de skulle kunna diskutera 

tillsammans. Till skillnad från Kvale & Brinkmann (2009:166) som menar att en 

fokusgrupp brukar bestå av 6-10 deltagare, anser Wibeck (2010:62) att antalet 

deltagare bör vara 4-6 personer. Ett för stort antal deltagare kan kräva en mer 

strukturerad form där moderatorn behöver fördela samtalet mellan deltagarna. För att 

hålla intervjuerna halvstrukturerade var det bättre för denna studie att använda mindre 

grupper och tidigare nämnt så kan ett mindre antal räcka (Potter & Wetherells 

1987:161). Enligt Wibeck (2010:65-66) kan det också vara av betydelse att välja en 

redan existerande grupp. Fördelen är att alla kan känna sig trygga i diskussionen. 

Dock finns det risker med ett sådant val. Exempelvis kan frågor som är intressanta för 

moderatorn förbigås då de diskuteras av gruppen som tar för givet vad de andra tänker 

kring frågan. Därför kan relevansen av vissa frågor bedömas olika av gruppen och 

moderatorn. Jag valde ändå att använda redan existerande grupper då jag ansåg att 

tryggheten i gruppen övervägde valet. Eftersom jag är intresserad av interaktionen i 

deras sätt att tala så ansåg jag att det var viktigt att diskussionerna skulle kännas 

trygga för att ge tillräckligt med material. En otrygg grupp hade kunnat medföra för 
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lite material eftersom diskussionen hade kunnat bli för bristande. När jag rekryterade 

grupperna valde jag att använda en kontaktperson som jag gav information till. Hen 

tog kontakt med övriga deltagare och framförde information i form av ett brev (bilaga 

1) som jag skickat ut till ett flertal rektorer på olika grundskolor. Detta menar Wibeck 

(2010:81-82) att forskaren kan göra genom att använda kontaktperson, som också kan 

upplysa om deltagare. Tanken är då att ge så pass mycket information till 

kontaktpersonen så att hen kan förklara syftet för de deltagare som bjuds in.  

 

Dokumentation 
 

Intervjuerna spelade jag in med en diktafon. Wibeck (2010:91) anser att det fungerar 

bra med ljudinspelning eftersom deltagarna ofta inte tänker på diktafonen. Nackdel är 

att det kan vara svårt att höra vem som talar, moderatorn kan då föra anteckningar 

under tiden. Jag valde att inte föra anteckningar under intervjuerna då jag ansåg att det 

faktiskt störde diskussionerna. Dessutom kan det göra det vara svårt att vara 

deltagande. Eftersom jag är intresserad av vilka mönster och diskurser som synliggörs 

i lärarnas sätt att tala så gjorde det inget om jag inte hörde vem som talade.  

Vidare till Potter & Wetherells (1987:165-176) process så är nästa steg efter intervjun, 

fem, som handlar om transkriberingen. De påpekar att det är viktigt att var noga och 

fundera över vad det är som är av intresse till analysen. De menar också att om 

intervjun ses som en social interaktion ska även intervjufrågorna transkriberas. Hela 

intervjun ska alltså skrivas ner. Jag har därför valt att transkribera allt dock inte pauser 

då de inte de är avgörande för analysen enligt författarna. Däremot har jag valt att 

transkribera medhåll för att fånga upp olika variationer och för att se om det gick att 

se vad som dominerar i deras tal. Steg nummer sex är kodning som innebär att olika 

textfragment sätts in i kategorier. Kategorierna hör ihop med forskningsfrågorna och 

dessa används sedan i analysen som är steg 7 i processen. Analysen kräver ofta att 

texten läses flera gånger och först då kan ett systematiskt mönster uppstå. Det finns 

ingen särskild metod för analysen utan istället bygger den på en teoretisk ram som 

kopplas samman med läsarens förmåga att upptäcka motsägelser och variation. Vad 

som är värt att tänka på är att det finns flera olika analytiska tekniker för att fastställa 
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validiteten. Steg 8 i processen handlar om det. Författarna beskriver fyra 

huvudaspekter och den första handlar om sammanhanget mellan analys och förklaring 

av diskursen. Finns det lösa trådar kan undersökning uppfattas som mindre valid av 

andra. Det är därför viktigt att koppla kategorierna från kodning med analysen och 

noga se så att allt hänger ihop. Den andra aspekten handlar om deltagarna och deras 

sätt att agera i interaktionen. Det är inte forskarens roll att se hur konsistent eller 

varierande deltagarna är utan det är hur de möter frågorna och ämnena som är 

intressant. Den tredje aspekten handlar om att stöta på nya problem. Författarna 

menar att även om språket kan lösa en fråga så uppstår ett annat problem. Det handlar 

om orsak och verkan. Min tolkning är att när jag ställer en fråga får jag ett svar eller 

en diskussion kring ämnet. Diskussionen påverkar sedan hur deltagarna svarar på 

nästa fråga. Där är en av orsakerna till att jag även transkriberat mina frågor för att få 

en mer valid undersökning. Den sista aspekten handlar om fruktbarhet och med det 

menas helt enkelt hur aktuell forskningen är. Finns det fruktbara förklaringar på de 

diskurser som upptäcks och hur de vidare kan användas. Forskning inom skolan anser 

jag alltid vara aktuellt och speciellt om det kan hjälpa att utveckla undervisning till 

det bättre.  

Steg 8 och 9 handlar om den forskningsrapporten och användningen av resultatet och 

hur det ska nå ut till andra. Forskningsrapporten bör bestå av mer än endast resultatet, 

analysen och resultatet ska presenteras så att läsaren kan ta del av forskarens 

tolkningar. Läsaren ska också kunna göra egna tolkningar av det hen läser och 

detaljerade resonemang från data till slutsats bör finnas med. En del utdrag ur 

transkribering ska också finnas med.   

 

Etiska aspekter 
 

När en forskningsstudie genomförs är det vissa krav och rekommendationer som jag 

valt att följa. Vetenskapsrådet har gett ut en guide om forskningsetiska principer där 

de nämner fyra huvudkrav som ska uppfyllas. I dessa finns det 8 regler som kort 

sammanfattas i text under nedanstående rubriker:  

Informationskravet – Här gäller det att informera deltagare om syftet med 
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undersökningen och att vara tydlig med att det är frivilligt att delta, samt att det är 

tillåtet att avbryta om så önskas.  

Samtyckeskravet – deltagarnas samtycke ska hämtas före undersökningens start. 

Deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Detta får ej påverka 

deltagaren på något vis.  

Konfidentialitetskravet – om etiskt känsliga uppgifter bearbetas i undersökningen bör 

det skrivas på om tystnadsplikt. Inga uppgifter kring deltagare ska gå att identifiera 

vid avrapportering, vilket menas med publicering i skrift, muntlig redogörelse eller 

någon form av redovisning. 

Nyttjandekravet – insamlade uppgifter kring enskilda personer får inte användas i 

kommersiellt bruk eller annat icke vetenskapligt sammanhang. Personuppgifter får 

inte användas till att ta beslut om åtgärder som kan påverka deltagaren som 

exempelvis vård eller tvångsintag.  

Utöver dessa krav rekommenderar Vetenskapsrådet att forskaren ska ge deltagare 

möjlighet att ta del av vissa avsnitt och tolkningar som kan vara av känslig karaktär 

innan rapporten publiceras. Deltagarna bör också frågas om de är intresserade av var 

resultatet kommer publiceras och om de vill ha en sammanfattning av studien. När det 

gäller behandling av personuppgifter hänvisar vetenskapsrådet till 

personuppgiftslagen (PUL). Det är viktigt att se till att uppgifter behandlas på ett 

korrekt sätt. Även personuppgifter som synliggörs i bild och ljud omfattar PUL 

(1998:204).  

 

Genomförande 
 

Fokusgrupperna benämns som grupp1 och grupp2 och de genomfördes på två olika 

skolor. Upplägget med intervjuerna fungerade på samma sätt. Jag startade 

inspelningen och ställde frågor utifrån intervjuguiden (bilaga 2). För att det inte skulle 

bli alltför strukturerat la jag även till att det är okej att prata utanför ämnet eller de 

frågor som jag ställde. Jag avgjorde också under intervjuerna att i slutet låta lärarna 
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tillägga om det hade något mer som de ville diskutera kring matematik och 

läsförståelse. För att hålla mig så objektiv som möjligt valde jag att inte kommentera 

det lärarna diskuterade. Istället visade jag respons genom att nicka och använda ordet 

”ja” eller ”okej”, dels för att lärarna skulle känna sig väl till mods och för att 

diskussionen skulle kunna fortgå. Det kan bli konstlat om intervjuaren endast sitter 

helt tyst och inte visar någon respons. Vid ett tillfälle nämner jag också att något är 

intressant och detta för att jag kände en vikt i att ämnet skulle fortsätta i samma 

riktning.  Eftersom jag var ute efter halv- till ostrukturerat fungerade det bra att utföra 

intervjuerna så här. Möjligen skulle jag kunnat släppa lite mer och ställt ytterligare 

frågor under tiden. Kanske det hade gett fler intressanta vinklar och synpunkter för 

uppsatsen. Eftersom skolorna är olika varandra är det av intresse att skriva en kort 

beskrivning av sessionerna i sig och lite bakgrund. De arbetar på olika sätt och därför 

kan strukturen på undervisningen upplevas olika i jämförelse med varandra.  

 

Grupp 1 
 

Gruppen bestod av fyra personer från början, men efter cirka 10 minuter kom en 

lärare till så gruppen blev fem lärare. De fyra första undervisar på mellanstadiet i åk 

4,5 och 6. Lärare fem undervisar i en klass med elever som är i behov av särskilt stöd. 

Detta är en lite mindre skola med cirka 200 elever från f-6. Det arbetar två lärare i 

varje klass istället för att ha speciallärare, idrottslärare, musiklärare etc. De har valt att 

göra så för att de ska kunna vara två i klassen och de anser själva att det påverkar 

undervisningen positivt.  

 

Grupp 2   
 

Gruppen bestod först av två lärare som båda undervisar i matematik på grundskolan. 

Den ena både på mellan- och högstadiet. Efter en stund kommer även en tredje lärare 

med i diskussionen. Detta är en större skola med cirka 450 elever från åk f-9. De 

arbetar traditionellt i arbetslag och använder sig av speciallärare och specialpedagog 

vid behov.  
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Analys!!
 

För att underlätta analysen och följa Potters & Wetherells (1987:167) 

rekommendationer har jag valt att följa forskningsfrågorna vid kategorisering av 

transkriptionerna. Denna avkodning är enligt författarna ett förstadium som bör 

utföras noggrant innan analysen påbörjas. Det handlar om att samla olika 

textfragment som sätts in i kategorierna för att sedan analyseras genom att forskaren 

tittar efter variationer och motsägelser för att upptäcka olika diskurser. I kategorierna 

har jag tittat på konstruktionen, handlandet och variationen det vill säga hur lärarna 

ser på undervisningen, hur de beskriver den och hur de använder språket för att 

beskriva den. Analysen visar att lärarna intar olika positioner och identifierar sig på 

olika sätt i diskussionen. Det rådande diskurser som lärarna rör sig i blir tydliga 

genom att titta på hur de framställer sig själva till de ämnen som diskuteras, vilken 

position de intar. Lärarnas sätt att beskriva och förhålla sig till ämnena avslöjar att de 

antingen håller distans ifrån eleverna och arbetar utefter vad läraren anser bäst, eller 

arbetar med gemenskap där ett inkluderande arbetssätt blir tydligt. Dessa har jag valt 

att kalla den distanstagande lärarrollen och den inkluderande lärarrollen. Där i mellan 

håller sig den oklara lärarrollen som rör sig mellan de två andra positionerna.  

 

Eftersom intervjufrågorna har transkriberats har jag valt att analysera min position i 

intervjun. Jag själv har fått inta rollen som lyssnare, moderator, lärarstudent och 

besökare. Kortfattat vill jag beskriva min roll som avståndstagande ifrån deltagarna, 

jag har valt att inta en så objektiv roll som möjligt. Helt objektiv har det dock inte gått 

att vara då jag som frågeställare också rört mig i en diskurs. De frågor och 

samtalsämnen jag ställt har bidragit till att olika diskurser blivit tydliga och hur 

lärarna har positionerat sig. Vidare kommer jag inte att se på mig själv och analysen 

kommer att förhålla sig till lärarna förståelse av diskussionsämnena.   

 

Den distanstagande lärarrollen 
 

Positionstagandet i denna kategori innebär att läraren ser på sig själv som allvetande. 

Det är läraren som dominerar i undervisningen och elevinflytande går inte att finna. 
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Lärarens sätt att beskriva undervisning handlar om att ge elever kunskap och 

repetition är vägen dit. En auktoritär syn på lärande går att förnimma. När läraren 

talar om elever refererar hen till ”dom” och ett segregerande blir tydligt. Läraren har 

makten och arbetar utefter principer. Det hela handlar om att läraren presenterar vad 

det är som eleverna ska lära sig och det ligger sedan på eleverna om de vill ta det till 

sig eller inte. När läraren intar den här positionen använder hen vissa begrepp och 

fraser som pekar på ett segregerande. Vidare blir lärarens presentation av sitt jag 

också tydligt. Läraren konstruerar språket genom att lägga över tyngden på 

undervisning till eleverna. Olika pronomen används som man, du, dom och ni i 

samband med satsadverbet inte och verben, kan, kunna, ska, har, får och måste. 

Diskurspartiklarna ju, liksom och ba används vid några tillfällen. Dessa används för 

att förstärka argumenten som lärarna använder. I olika konstruktioner visar det på att 

läraren tar distans från eleverna och diskursen som framträder är att eleverna är de 

som ansvarar för om de lär sig något eller inte. Nedan blir det tydligt att lärarna ser på 

matematiken som något med mycket begrepp och att det är något som eleverna måste 

kunna. Det blir tydligt att lärarna anser att det är eleverna som måste ha begreppen för 

att kunna förstå undervisningen. När de talar om eleverna syftar de till dom, de är 

dom som ska göra något, dom fattar inte och det visar på ett distanstagande. 

Argumenten visar lärarens distans och förståelse av undervisningen och förstärker det 

med diskurspartiklarna. Å ena sidan vill lärarna få fram att det är det matematiska 

tänket som är det viktiga. Å andra sidan motsäger de sig då de även poängterar hur 

viktigt det är med mattebegreppen och att läroböckerna är gjorda efter antagandet att 

eleverna kan läsa. Dessutom tränar de läsförståelse varje vecka vilket borde betyda att 

de ändå anser att det är viktigt med läsning i matematiken.  

 

[…]Sen är det mycket begrepp, det är ju mycket mattebegrepp och förstår dom inte begreppen så kan 
man ju läsa hur bra som helst dom fattar ju ingenting ändå liksom […]  
 
[…]Men egentligen har det ju inte med det att göra. De det måste man ju ta väck det problemet i så fall 
för att man måste kunna bli bedömd i matte fastän inte du kan läsa[...]  
 
[…]Men det är ju inte det du ska bedöma. Alltså i matten utan du ska ju bedöma mattetänket, 
matteresonemangen, matte inte hur dom läser matte de är inte har inte är inte relevant. Sen är det ju ba 
att matteböckerna är gjorda efter att man ska kunna läsa[…] 
 
[…]Vi tränar jätte mycket på det alltså vi har ju bara läsförståelse i matte i princip varje onsdag liksom 
då tränar vi läsförståelse på olika sätt med dom här korten när dom får läsa för varandra eller att dom 
får lite kluriga uppgifter där nya läsuppgifter de får lösa tillsammans. Och jag tycker att när dom får 
lösa läsuppgifterna i grupp då utvecklas dom också liksom[…] 
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[…]Alltså har dom inte begreppen då tappar dom bort sig i texten liksom.[…] 
 

[---]För har du inte begreppen och språk, det mattespråket så då kan du ju inte räkna matte. För då vet 
du ju inte vad dom menar. Menar vet du inte vad omkrets är nej då kan du ju inte räkna ut omkretsen.[-
--]  
 
[---]Då kommer du aldrig kunna lösa det. Utan begreppen är ju a och o, du måste kunna det för annars 
kan du ju inte lösa talet.[---] 
 
[---]Har du inte begreppen så kan du ju inte för då alltså du kan ju ha ett matematiskt tänk ändå men du 
måste ju för att kunna lösa uppgifterna som du får så måste du ha begreppen eftersom dom utgår från 
begreppen.[---] 
 
[---]när man har dom när dom jobbar sex och sex och dom ska resonera matte. 
Har dom inte förstått så kan dom inte resonera. Det går inte. Man kan inte prata matte om du inte 
förstår vad det är du håller på med. Du har inte en chans att lösa dom problemen. [---] 
 
[---]Det är väl nästan det här att man ser att  dom inte kommer eller dom kanske har räknat nåt som 
man ser att det här har dom inte fattat överhuvudtaget då kan det ju vara eller då tillexempel man ser de 
har missat på prov.[---] 
 
[---]men det handlar om att dom inte förstår orden och texten.[---] 
 
 

Nedan talar lärarna om att elever som inte befäst det svenska språket har svårt i 

matematiken. Deras sätt att formulera sig och beskriva hur de gör tyder på att lärarna 

anser att de gör något bra genom att låta eleverna ”repetera”. Samtidigt redogör 

lärarna för att det är problematiskt att inte behärska språket fullt ut. En särskiljning 

synliggörs genom att lärarna beskriver eleverna som de som inte kan och att de får lov 

till att ha en extra genomgång även om de klarat sin diagnos. Frågan är om lärarna 

lägger svårigheten hos eleverna för att normen som tydliggörs är att elever med ett 

annat modersmål har svårt med läsförståelse. Trots det framgår det att lärarna vill 

stötta eleverna och därför anser det bra att eleverna ska få extra mycket hjälp.  

 
 
[…]Då märker du med detsamma om dom har fattat eller inte. Åh sen så gör vi så att eftersom vi är två 
lärare i varje klass då. Så nästa gång dom har matte så plockar jag ut dom som inte förstår då har jag en 
ny genomgång med dom medans (…) sitter inne och jobbar med dom som kan.[…]  
 
[…]Åh där brukar jag faktiskt göra med den extra genomgången att dom som jag vet har lite svårt för 
språket äh alltså just svenska språket också dom brukar få vara med på genomgången en gång extra 
också.[…]  
 
[…]Oavsett då om dom har klarat dom räkneuppgifterna. Bara för att få höra en gång till. Det tycker 
jag är nyttigt för dom. […] 
 
[…]Vissa är med oftare än andra liksom. Och vissa är med fastän dom kanske har klarat diagnosen 
men dom får vara men på extra genomgången ändå.[…]  
 
[…]Men det märker jag på högstadiet att dom som inte är som inte behärskar det svenska språket dom 
har jätte svårt just med läsuppgifter för där är ju precis det som du sa med alla begreppen dom förstår 
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inte vad är frågan vad är det jag ska göra alltså dom har jättesvårt med det och likadant man ska då 
prata likbent triangel vad är likbent förklara det om du inte alltså det är jättesvårt […] 

Den inkluderande lärarrollen 

 
Den här läraren framställer sin identitet genom att beskriva undervisningen i en 

positiv anda och en till viss del fostrande roll går att upptäcka. Jag skulle vilja säga att 

två identiteter flyter ihop. I samtal med andra går det att förnimma en vilja att 

utvecklas och synen på elev handlar om ett jämställt förhållande där elevernas plats i 

klassrummet är lika viktig som lärarens. Samhörighet och gemenskap är det som styr 

undervisningen och det är viktigt att skapa en relation till eleverna. Det tydliggörs en 

vilja att dela med sig av sina kunskaper till eleverna och ett inkluderande arbetssätt 

syns. Här relaterar läraren undervisningen till vår och använder pronomet vi mer ofta 

än att referera till eleverna som dom. När olika verb används är det i fraser som vi 

jobbar, vi har, vi kan. När läraren talar om undervisning relateras den ofta till vad 

läraren gör eller ska göra och om det är eleverna som ska göra något framställs det 

som något de gör tillsammans eller som läraren förberett. Vidare använder läraren 

positiva ord som intressant, kul, roligt, hoppas när hen talar, vilket får det att kännas 

som att läraren tycker om att undervisa och är där för elevernas skull. Det går också 

att se en medkänsla i lärarens språk då hen förklarar vid några tillfällen att en del 

elever kommer behöva extra hjälp. När det gäller den fostrande rollen så talar läraren 

om att eleverna är barn och att de är små. Nedan följer några diskussionssessioner 

som visar hur den här läraren framställer sig och undervisningen.  

 
[---] Ja jag sa jag kan ju tänka som förra året vi har ju en elev som kom från ett annat land ganska sent 
kom ju till Sverige i femman och i femman sexan jätte svårt och klara matte ser ju att personen kan 
tänka och har mattetänket när vi gör dom här rent liksom uppställningarna eller huvudräkningar eller så 
kan man inte språket är det ju jätte svårt och förstå liksom vad man vad det är dom frågar efter, 
begreppen finns inte där, svårt att förklara och uttrycka sig, jätte frustration och jag frågade en han då 
hur han gjorde han tänkte på sitt hemspråk och sen uttryckte han det på svenska det tar ju jätte lång tid 
att göra såna uppgifter om man inte har [---] 
 
[---] Och då tror jag att det är viktigt att man gör mycket på tavlan att man ritar bilder, att man gör olika 
liksom visar det med bilder tänket ritar jordgubbar eller bollar eller vad nu det är för nånting eller 
använder det digitala verktyget nu som vi har för där är ju också som vi har till vår mattebok digitalt 
med där är det övningar som det är lite bilder som gör att man kanske kan fånga dom som har lätt för 
att tappa koncentrationen eller har svårt och hänga med i språket eller så 
det tror jag är viktigt med matten att man är varierad för så att man jobbar med den på olika sätt för då 
kanske någonstans finns det något som kan passa alla[---] 
 
[…] Och därför jobbar vi nog väldigt mycket mer tillsammans med barnen nu 
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eftersom vi har barn här som har så pass mycket språksvårigheter och inte har svenska som första språk 
om vi tittar i våra grupper så gör vi mycket ihop för att dom sen ska lyckas när dom väl ska jobba på 
egen hand […] 
 
Den här bilden som lärarna framställer av flerspråkiga elever ser annorlunda ut 

gentemot den distanstagande lärarrollens syn. Strukturen på texten är formad på ett 

annat sätt och benämningen av eleverna hamnar på ett vi, en person, han och elever. 

Lärarna talar om och kring eleverna mer som jämställda. Genom att lärarna beskriver 

att de frågar, att de beskriver, att de arbetar med matematiken på olika sätt och att de 

anknyter de till eleverna gör att en inkluderande inställning synliggörs. Första stycket 

visar på en jämställd syn eftersom läraren personliggör eleven i texten genom att 

använda ordet person och pronomet han, sen visar läraren också ett intresse genom att 

berätta att hen frågar eleven hur han går tillväga. I de andra två styckena visar 

utformningen av texten på att lärarna arbetar inkluderande för elevernas skull. De 

beskriver vad det gör, frasen ”kanske fånga” visar på ett försök att få med alla, det blir 

också tydligt att läraren inte ser någon skillnad på om eleven tappar koncentrationen 

eller har svårt med det språkliga. Eftersom hen använder ”eller” och i slutet av andra 

stycket har med frasen ”som kan passa alla” gör det att hen framställer sig som en 

inkluderande lärare. Samtidigt erkänner de att de har elever med mycket 

språksvårigheter men istället för att framställa det och beskriva hur svårt det är, väljer 

läraren istället att förklara varför de jobbar som de gör.  

 
Ett genuint intresse går att förnimma i den här positionen, att elever har det svårt 

förklaras inte som problem utan istället förklaras det hur det bemöts. Samtidigt blir 

det tydligt att lärarna talar generellt om undervisningen och inte enbart diskuterar att 

något är svårt för elever som är flerspråkiga eller befinner sig i behov av läs- och 

skrivstöd. Nedan framställs detta tydligt genom lärarnas sätt att beskriva sin 

undervisning.   

 

[…]Definitivt det digitala och jag tänker även med dom här eleverna som många gånger har tappat 
sugen, jag tänker på högstadiet när dom inte är studiemotiverade längre, man har liksom kört huvudet i 
väggen och vill inte, det är ett sätt att få igång dom många gånger det tyckte ju (…) vet jag när dom 
fick sina paddor den klassen var just att dom blev jätte motiverade hon får ju elever att skriva långa 
texter, som inte har skrivit nånting på tre år liksom […] 
 
[---] titta på det vi ska lära oss kolla vad dom kan, det kan visa sig att dom kan en massa innan det är en 
strategi vi kan jätte mycket men vi ska lära oss mer vi ska lära oss det här också, gemensamma 
genomgångar, vad har vi mer sagt, prata, jobba  två och två tänker att barnen jobbar mycket, redovisa 
för varandra äh ibland kan man ju vara fler man vara 3 eller 4 också beror på vad man gör nu mäter vi 
på geometrin, mäta på varandra prata ihop [---] 
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[---]Och sen tycker jag matte är ett av de få ämnen som är svårt att släppa ett jag känner att där vill jag 
ha en bok i andra ämnen känner jag där är jag inte lika låst över att ha en bok där kan jag känna mig lite 
friare jag gör mycket utöver boken men jag vill ha den för att få lite ramar och sen därför tycker jag 
den är bra den vi har därför att det här att det är liksom en basdel alla jobbar med detta man befäster 
liksom äh ett det som det handlar om nu då att mäta tillexempel man tränar mängdträningen och så 
kommer det ett avsnitt eller det här avstampet med diagnosen och sen tycker jag det är så gott att man 
liksom kan nivågruppera, jag behöver träna mer jag behöver utmaning och sen finns det ytterligare 
utmaningar i mera tornet och så finns det kluringblad och just det att det finns ett utbud av andra grejer 
sen det gör att jag de är kul att ha den  
boken [---] 
 
[---]Så mycket praktiska grejer, sen ibland har vi elever faktiskt som mår bra av att vara i en mindre 
grupp där det inte är lika mycket vuxna där man och jag tror speciellt när man är äldre och tycker det är 
pinsamt att ha dom här praktiska vet vi det är döpinsamt att ta fram pengar kan man då sitta i ett rum 
där det inte är en massa andra så är det ok att jobba praktiskt med pengarna våra barn är ju fortfarande 
så pass små så för dom är det inga konstigheter. Ja menar vi har ju såna här när vi kommer till 
multiplikationstabellen sen där man kan trycka och så ser man 4x8 ja menar vi har ju några som 
kommer behöva använda dom [---] 
 

Läraren anser att det kan vara bra att använda mindre grupper. Genom att använda 

ordet faktiskt stärker hen sitt argument till varför det kan vara bra. Förklaringen 

bygger på att läraren framställer sig som förstående och att detta är för elevens skull. 

Vidare i diskussionen syftar lärarens beskrivning av undervisningen på något som 

klassen gör tillsammans. Det är vi som gör något eller vi som ska lära och då handlar 

det om både lärare och elever som benämns som vi.  

 

Den oklara lärarrollen 
 

Denna roll följer gärna efter vad andra säger och berättar sedan det istället med andra 

ord. Lärarna använder diskurspartiklarna: ju, alltså och liksom ofta vilket får texten att 

kännas oklar. Deras argument känns lösa och småorden läggs till för att förklara vad 

de menar men får det att låta osäkert. Ordet kanske används också frekvent som gör 

framställningen ännu mer osäker. Vid några tillfällen blir det tydligt att läraren själv 

anser att något är svårt och dels visar att de förstår att eleverna känner att något är 

svårt. Läraren intar en underlägsen roll och tar avstånd från kollegor och låter dem ta 

större plats för att sedan tillägga om hen vill säga något eller visa att ”jag kan också”. 

En viss distans till elever går också att förnimma dock inte fullt så mycket som hos 

den distanstagande lärarrollen. Istället finns här en ambition att inta den inkluderande 

lärarrollen.  
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Texten nedanför visar på en osäkerhet när deltagaren först är på väg att säga något 

men ångrar sig och säger nej. Sedan går hen vidare och använder ordet alltså vilket får 

bilden av att deltagaren vill förklara hur hen tänker men inte riktigt vågar fullt ut. 

Andra stycket får beskrivandet att framstå som en sorts förklaring på varför det inte 

fungerar med sammanhållningen i klassen. Dock så ändrar sig läraren när en annan 

deltagare inflikar och håller då istället med och säger att jag ska också göra så nästa 

gång. Det blir tydligt att hen försöker försvara sin identitet genom att hålla med men 

då inflika att tänkte göra det nästa gång.  Ordet ”kanske” och ”väl” används ofta och 

fraser som det kan, vilket gör att lärarna visar en osäkerhet i vad det säger. Det blir 

ingen tyngd i deras argument vilket gör att en osäker identitet blir tydlig.  

 

 
[…]Sen vad det gället matten också ibland så tycker jag läsförståelsen, äh nej. Alltså självförtroendet i 
matte alltså det är så här att har man dåligt självförtroende så även om dom alltså de tänker att så här 
kanske det skulle kunna vara så blir dom osäkra på sig själva och då[…]  
 
[…]Det är tyvärr ett dilemma där inne att dom är sena med sina läxor du vet jag får in 5 det är svårt att 
ha det här sammanhållna att gå igenom det får man in nån då och då …mm, jag har vart tjurig här nu, 
nån har fått gå hem och hämta för jag har varit så arg för dom inte har gjort läxorna…  mm jag ska 
ändra där lite där lite grann också tänkte ta upp det nästa gång ja[…] 
 
[…]Ja nej men då är det ju liksom att förenkla text så. Men bilder då är det ju att det liksom i att hjälpa 
eleven att tänka i bildform kan man väl säga kanske[…] 
 
[---]Det är lite olika, beroende på vilket område man håller på med faktiskt för det kan ju vara en 
strategi med något och som geometrin är ju väldigt så att man kan praktiskt göra, algebra är ju kanske 
en annan grej då va, alltså det beror på lite på vilket man vilket område man jobbar med då och sen jag 
brukar väl också titta lite grann på målen och tala om vad det handlar om och vad man ska lära sig[---]  
 
[…]Alltså, ja vad ska man säga, nej men om du har en god läsförmåga säger vi läsförståelse förmåga 
då har du ju en mycket bättre förutsättning att äh förstå talen vad som vad frågas efter du kan komma 
att angripa talet hur ska jag göra för du förstår liksom vad bitarna handlar om[…]  
 
[…]Och sånt är väl också lätt att diskutera i grupp såhär hur tänkte du när du läste den som du var inne 
på med grupp då med ju […] 
 
 
 

Trots den osäkra framställningen finns positiva egenskaper som blir tydliga. När 

lärarna talar om sig själva och elever använder de ordet ”man” både vid benämning av 

sig själva och elever. Bilden av det språkliga framställs som något svårt för eleverna 

och att det kan göra att de inte hänger med. När det gäller flerspråkighet så nämns det 

inte specifikt utan istället används begränsningar i språket eller språkligt har svårt.  

De förklarar också att de förstår att eleverna tycker att något är svårt och det gör att 

lärarna visar en medkännande identitet. Framställningen får betydelsen att ett visst 
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elevinflytande kan synliggöras, eftersom de reflekterar över sin undervisning och 

beskriver att de tar hänsyn till om eleverna förstår innehållet i den. Dock syftar de på 

elever som ”dom” men gör det samtidigt som de beskriver att de själva ska göra 

något. Istället för att relatera undervisning som något de ska göra tillsammans eller 

något som eleverna måste göra, lägger de istället ansvaret på sig själva. Å ena sidan 

gör de detta för att förbättra, inte för att demonstrera att så här ska det vara, så som 

den distanstagande lärarrollen gör. Lärarna visar istället en reflekterande identitet där 

de är redo att utvecklas. Deras sätt att beskriva får det att låta som en medvetenhet om 

att de inte kan allt. Å andra sidan skulle detta kunna relateras till den inkluderande 

lärarrollen men skillnaden*är*att*de*själva*framställer*sig*som*de*som*ska*

förbättras.*Den*inkluderande*lärarrollen*ser*på*det*som*att*klassen*ska*

förbättras*tillsammans. 
 
[…]Då låser man ju sig lite i det också. Så det är ju också att man får det så att man lyfter in 
vardagsmatten att man inte det bara är en massa siffror och formler och tjohejsan. Utan att dom dels ser 
syftet och meningen med att faktiskt lära sig det[...]  
 
[…]Det är klart att det påverkar vet man att man eleven själv känner att man är dålig på att läsa så 
kanske den ger upp det matematiska just för att man tänker för man ser matte som mycket text kanske 
det är ju så i böckerna[…] 
 
[…]Nej man har ju konkreta exempel man förstår ju att det hänger ihop med vissa ämnen för att de 
känner att nej kan inte läsa då är det här heller inte lätt liksom[…]  
 
[…]Man får ju ganska snart feedback själv också när dom börjar jobba och man märker att kring 
samma uppgift är det många som börjar räcka upp handen och prata kring att det blir lite oroligt så då 
får man ju feedback själv att då måste jag ju ta upp det en gång till liksom så sätt märker man ju 
också[...] 
 
[…]Klart har det varit ett svårt moment eller också har jag varit otydlig för ofta kastar det tillbaka på en 
själv också om man tycker att man varit tydlig men det är inte alltid man lyckas[…] 
 
[…]Och då hänger eleverna upp sig på det också för jag tror dom relaterar dom ser ja vad ska jag göra 
här det är ganska avancerad uppgift vad så förväntar dom sig mer sen blir det vissa uppgifter kräver ju 
mycket information så är det ju[…] 
 
[…]Ja för då vet man också vilka begrepp de alltså, vilka svåra ord som kommer liksom vad är det för 
uppgifter och vad kan det bli[…] 
 
[…]Vi har också elever som har språkliga alltså begränsningar i språket och det är ju där dom 
stjälps[...]  
 
[…]Ja verkligen och sen då vi säger nu man har språkligt har svårt och liksom förstå instruktioner och 
sånt där så också när man har det här gemensamma att vi säger man har uppgifter man gemensamt går 
igenom man tänker tillsammans det blir man ska ha lite mattediskussion där tappar ju har man då svårt 
för det tappar man ju hela sammanhanget man kan liksom inte hänga med och man vet liksom inte 
riktigt vad pratas det om man förstår inte liksom då tappar man ju[…] 
 
[…]Ja för då vet man också vilka begrepp de alltså, vilka svåra ord som kommer liksom vad är det för 
uppgifter och vad kan det bli [...] 
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Resultat och slutdiskussion 
 

Analysen visar att lärarna framställer att de är varierade i sitt sätta att bemöta 

undervisning. Att de har olika förhållningssätt beroende av position blir också tydligt i 

deras sätt att tala. Deltagarna i undersökningen har mer eller mindre rört sig i de olika 

positionerna vilket också medför att de rör sig i de olika diskurserna. Syftet med 

studien var att undersöka hur lärare beskriver att de bemöter undervisningssituationer 

i matematik när läsförståelsen eller de skriftliga kompetenserna hos eleverna inte 

räcker till? Svaret på den frågan är de olika diskurserna som blivit synliga när lärarna 

talat kring de olika fenomenen. Lärarna förstår problemen som kan uppstå i 

undervisningen utifrån de olika positionerna och beskriver användningen av de olika 

strategierna beroende av vilken position de befinner sig i. Vad jag kommit fram till 

visar jag nedan i matrisform där forskningsfrågorna besvaras utifrån de olika 

positionerna som stått till grund i analysen. Detta resultat ger en bild av hur lärarna 

förstår matematikundervisningen och hur de säger att den är när det finns elever som 

befinner sig i svårigheter. Utifrån detta går det att förnimma att lärarna har olika 

förhållningssätt till matematikundervisningen och deras beskrivningar visar att olika 

teorier om lärande blir synligt. I detta fall blir tolkningen av resultatet att det 

sociokulturella och behavioristiska är mer påtagligt.  

 
 
Vilka problem beskriver lärare kan uppstå i matematikundervisningen när det finns elever som 

befinner sig i behov av läs- och skrivstöd? 
Den distansstagande lärarrollen Eleverna förstår inte det matematiska språket, 

bedömning.   
Den inkluderande lärarrollen Eleverna har svårt att hänga med i matematiken 

på grund av det språkliga. 
Den oklara lärarrollen  Elever ger upp, de har svårt att förstå språket i 

matematiken. 
(figur 1) 
 
 
Vilka strategier beskriver lärare att de använder i matematikundervisningen för att stödja elever som 

befinner sig i behov av läs- och skrivstöd? 

Den distanstagande lärarrollen Repetition och mindre grupper.  
Den inkluderande lärarrollen Variation, arbeta tillsammans i helklass och 

mindre grupper.  
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Den oklara lärarrollen  Läraren är väl förberedd.  
(figur 2) 
 
Resultatet visar att de problem som lärarna beskriver kan uppstå i undervisningen är 

främst att eleverna har svårt att förstå språket. Alla tre positionerna framställer det 

men den distanstagande lärarrollen förstår det annorlunda vilket gör att två olika 

diskurser blir synliga kring språket som problem: elever kan inte räkna matte om de 

inte förstår språket i undervisningen och eleverna har svårt att hänga med om de inte 

förstår språket i undervisning. Den osäkra läraren syn på problem är att elever ger upp 

för att de har dåligt självförtroende. Det styrker Reichenbergs (2008:7-14) och 

Wiksten Folkeryd, Geijerstam & Edlings (refererad i Bjar, 2006:169) förespråkande 

att det är viktigt hur texter framställs i undervisningen. Texterna bör tas ner på elevers 

nivå och kännas meningsfulla för att de ska kunna användas till att förmedla kunskap. 

Det framgår av studien att lärarna anser att språket i matematiken är svårt, vilket gör 

det ännu viktigare att använda läromedel och texter som eleverna kan läsa och förstå. 

Precis som Löwing (2004:14) säger är det lärarens uppgift att göra detta möjligt. 

Registerna som Riesbeck (2008:31-36) talar om visar också hur viktigt det är med 

lärarens hantering av det språkliga i matematiken.  

 

Val av strategier i undervisningen förstås och förklaras olika beroende på vilken 

position läraren befinner sig i. Diskursen som den distanstagande lärarrollen förstår 

undervisning utifrån är att eleverna behöver träna för att bli bättre på det språkliga i 

matematiken, och elever behöver repetition genom extra stöd i mindre grupper för att 

förstå matematiken. Noréns (2010:85-88) påpekande att diskursen i matematik är att 

Svenskhet normaliseras stöds inte av resultatet. Det framgår inte att elever med en 

bakgrund från ett annat land ses som problematiska. Vad som istället framställs är att 

eleverna behöver extra repetition för att hänga med. Lärarnas beskrivningar visar 

generellt elever som i någon form behöver ett språkligt stöd. Även om flerspråkighet 

nämns som något annat än det svenska språket förstår jag inte det som att lärarna 

anser det vara problematiskt.  

 

Vidare i synen är på strategier i undervisningen förklarar den inkluderande lärarrollen 

att variation i matematikundervisningen används för att något ska passa alla. Denna 

roll beskriver att arbete tillsammans underlättar för de elever som har svårt att hänga 

med det språkliga i matematiken och elever kan må bättre av att få arbeta i mindre 
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grupper. Detta stämmer överens med det sociokulturella perspektivet som vår läroplan 

bygger på (Skolverket, 2011). Intressant är att de andra två positionerna inte visar 

någon förnimmelse av detta. Istället blir det mer tydligt med en behavioristisk syn på 

lärande när de talas om repetitioner och att träna. Särskilt när det gäller stöd för elever 

i svårigheter då den sociokulturella synen vill hitta en form som passar alla och den 

behavioristiska vill använda repetition och mer ”mata” in kunskapen. Vilken kategori 

den oklara lärarrollen hamnar i är svårt att avgöra eftersom denna position rör sig 

mellan de två andra. Det kan medföra att vissa förståelser av 

matematikundervisningen kan hamna på det sociokulturella perspektivet. Den 

tydligaste strategin som framställs är att läraren har förberett sig med information och 

vetskap om begrepp vid undervisningstillfället kan underlätta om frågor dyker upp. 

Detta visar ett försök till att vilja stötta elever och finnas där för dem när något är 

svårt. Att engagera sig och vara förberedd är en strategi för att kunna leda eleverna på 

vägen till kunskap vilket kan gå att relatera till det sociokulturella.  

 

Framtida forskning  
 

Forskning inom skolvärlden kommer alltid att vara aktuellt. Skolan är den plats där vi 

människor tar vårt första steg där ett vidare intresse för framtida möjligheter kan 

komma att locka oss till att ta del av det utvecklande samhället. Studien visar att 

läsförståelse och matematik har en relation min fråga är om matematik kan praktiseras 

i skolvärlden utan läsning? Några av lärarna påpekar att det är det matematiska tänket 

som är det viktiga och inte läsningen som ska bedömas i matematiken. I dagens läge 

är största delen av matematik undervisningen präglad av en läromedelscentrerad 

undervisning där språket är viktigt att förstå för att kunna hänga med. Visserligen har 

den laborativa matematiken stora inslag i skolan idag, frågan är hur de ser på 

språkförståelse där när det gäller läsförståelse och skrivkompetens. När det gäller 

skrivkompetensen så benämndes den inte mycket i undersökningen vilket får mig att 

undra hur den påverkar lärandet i matematiken. Lärarna pratar mestadels om 

läsförståelse och begreppens betydelse för framgång i matematiken. Att läsning och 

skrivning påverkar varandra förklaras genomgående inom lingvistiken i matematiken 
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är det inte lika omtalat. Det hade varit intressant att undersöka hur dessa två fenomen 

påverkar varandra i den matematiska världen.  

 

 

* !
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Bilaga!1!
 

Hej! 

Jag är en student från högskolan I Halmstad och jag är nu inne på min examenstermin 

och ska skriva c-uppsats. Under tiden jag skriver uppsats och utför min 

forskningsstudie så har jag två handledare från högskolan som observerar och stöder 

mitt arbete. Allting jag gör går genom mina handledare och måste bli godkänt innan 

jag fortskrider i studierna. I det här arbetet söker jag lärare som undervisar i 

matematik i grundskolans tidigare år som vill delta i en fokusgruppintervju. Min idé 

är att göra en forskningsstudie med syftet att undersöka hur lärare bemöter 

undervisningssituationer i matematik där det befinner sig elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Jag ser det som positivt att genomföra fokusgruppsessioner då min 

tanke är att ni också får ut något av tiden. Fokusgrupper brukar ofta vara mycket 

trevligt och det handlar mycket om att ge och ta del av ämnet. Formen kommer att 

vara halvstrukturerad med bredare frågor som även går att utveckla vidare om det 

finns intresse. Vi kommer att diskutera relationen mellan matematik och läsförståelse 

och vilka problem som lärare kan möta i dessa undervisningssituationer. 

Förhoppningsvis är det ett ämne som intresserar många och jag tror att ni kan ge 

varandra värdefulla idéer och tankar som ni kan ta med er därifrån. Jag vill att 

fokusgrupperna ska bestå av 4-6 deltagare. Under fokusgruppintervjun kommer jag att 

fungera som en moderator det vill säga den som står för diskussionsämne och frågor. 

intervjuerna är tänkta att ta 1-2 timmar beroende på hur mycket samtalen ger. Jag vill 

också nämna att intervjun kommer att bli inspelad med ljud. Resultat och uppsats 

kommer sedan efter godkännande att läggas upp i Diva portalen som är en databas för 

studentuppsatser och forskning. Givetvis kommer ni att få ta del av resultatet och jag 

skickar gärna en sammanfattning. Alla uppgifter kommer jag att behandla med 

konfidentialitet och jag går efter Vetenskapets råd och rekommendationer.  

 

Jag kommer till er skola och självklart tar jag med mig lite trevlig fika. Jag är tacksam 

för snabba svar och maila gärna eller ring om ni är intresserade.  

Tack på förhand, My Nordvall  
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Bilaga 2  
 

Intervjuguide 1  

 

Hur ser lärare på relationen mellan 

matematik och läsförståelse? 

• Vad innebär läsförståelse? 

• Vilka faktorer kan orsaka att en 

elev inte behärskar läsförståelsen? 

• Kan läsförmågan påverka lärandet 

i matematikundervisningen? Hur? 

 

 

Vilka problem beskriver lärare kan 

uppstå i matematikundervisningen när det 

finns elever som befinner sig i behov av 

läs- och skrivstöd. 

 

• Vilken betydelse har 

språkkunskapen för ämnet 

matematik? 

• Hur upptäcker ni om en elev inte 

förstår innehållet i 

undervisningen? Vilka tecken är 

mest synliga? 

• Vilka svårigheter kan eleverna 

hamna i om de inte behärskar 

språket? 

 

 

Vilka strategier beskriver lärare att de 

använder i matematikundervisningen för 

att stödja elever som befinner sig i behov 

av läs- och skrivstöd? 

• Vilka material kan användas 

utöver läroboken?  

• Vad anser ni är bra 

undervisningsmaterial i 

matematiken för elever i behov av 

läs- och skriv stöd? 

• Vilka strategier använder ni mest i 

matematikundervisning? Varför? 

• Hur påverkar valen av strategi 

elever i läs- och skrivsvårigheter? 
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Vilka åtgärder vidtar ni för dem?  
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Bilaga!3!
 

Intervjuguide 2 
 

• Vad innebär läsförståelse? 

• Vilka faktorer kan orsaka att en elev inte behärskar läsförståelsen? 

• Kan läsförmågan påverka lärandet i matematikundervisningen? Hur? 

 

• Vilken betydelse har språkkunskapen för ämnet matematik? 

• Hur upptäcker ni om en elev inte förstår innehållet i undervisningen? Vilka 

tecken är mest synliga? 

• Vilka svårigheter kan eleverna möta i matematiken om de inte behärskar 

språket? 

 

• Vad anser ni är bra undervisningsmaterial i matematiken för elever i behov av 

läs- och skriv stöd? 

• Vilka strategier använder ni mest i matematikundervisning? Varför? 

• Hur påverkar valen av strategi elever i läs- och skrivsvårigheter? Vilka åtgärder 

vidtar ni för dem?  
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Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Jag är 28 årig tjej som alltid har velat
arbeta med människor. A tt det just
blev lärare är för att jag tror på en
framtid där våra barn och unga kan
påverka den till det bättre. Min vision
är en värld för alla och någonstans
måste vi börja. Varför inte i skolan?


