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Abstrakt 

Detta är ett magisterarbete som vill belysa matematiklärarrollen på 

Språkintroduktionsprogrammet. Syftet med denna studie är att undersöka vad som 

karakteriserar lärarrollen för matematiklärare på språkintroduktionsprogrammet 

utifrån ett lärarperspektiv. Frågorna som ställs riktar sig mot hur lärarna beskriver 

undervisningen, hur de beskriver sig själva och sin lärarroll samt deras syn på sig 

själva som länken mellan dessa elever och matematiken undervisad på svenska. Teori 

och metod är diskursanalytisk, med inriktning diskurspsykologi, med en touch av 

narrativ identitet. Metoden genomförs genom en narrativ intervju med två lärare, som 

berättar sin berättelse om sig själv som matematiklärare för nyanlända elever. 

Analysen av lärarnas berättelse utgår från att finna diskurser som lärarna hela tiden 

berättar kring. För att få en djupare förståelse för hur läraren beskriver sin lärarroll 

har verktygen; funktion, variation, konstruktion samt tolkanderepertoar ur 

diskurspsykologin använts. Resultatet mynnar ut i hur de två lärarna bygger upp sin 

berättelse om sin lärarroll och därmed sin narrativa identitet som matematiklärare på 

språkintroduktionsprogrammet. 

Nyckelord 

Språkintroduktionsprogrammet, matematik, nyanlända elever, lärarroll, 

diskuspsykologi samt narrativ identitet.  
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1 Inledning 

Under drygt två decennier har jag arbetat som matematik- och fysiklärare på 

Naturvetenskapsprogrammet. Ungefär hälften av eleverna på detta program, på min skola, har 

invandrarbakgrund, vilket innebär att de är födda av föräldrar som invandrat tidigare eller att de 

har invandrat tillsammans med sina föräldrar. Dessa elever har inte svenska som sitt modersmål, 

således kommer undervisningen i den svenska skolan, ske på deras andraspråk. Eleverna har alltså 

olika lång erfarenhet att kommunicera på sitt andraspråk i skolan. 

Av alla de här eleverna, oavsett bakgrund, är det en grupp som särskiljer sig, nämligen eleverna 

som tillhör gruppen nyanlända elever. De studerade på språkintroduktionsprogrammet innan de 

började hos oss på naturvetenskapsprogrammet. De här eleverna har som längst befunnit sig i 

Sverige under tre års tid. Redan under den första matematikkursen på 

Naturvetenskapsprogrammet har jag märkt att de har problem att bli godkända, det är till och med 

så att en hel del har långt till gränsen för att bli godkända, och det redan på det första provet. Detta 

fenomen har jag observerat under några år och blivit intresserad av att fördjupa mig i. Hur ska vi 

som lärare göra för att stödja dessa elever?  

Anledningen till varför dessa elever väljer att söka sig till det Naturvetenskapliga programmet är 

att de vill komma in på universitetsutbildningar som leder till att de blir läkare, tandläkare eller 

civilingenjör. Detta gör att de har hög ambitionsnivå och en stor vilja att studera för att nå sina 

mål. Som lärare för dessa elever är det alltid intressant, utmanande och utvecklande. Tack vare 

dess elevers höga ambitionsnivå ställer de höga krav på sig själva, men även på mig som lärare. 

Eleverna kommer till den svenska skolan som nyinvandrade, kanske utan att ha fått klart med 

uppehållstillstånd och de saknar kunskap i det svenska språket. De har kanske inte gått i skolan 

eller gått i en skola med en annan pedagogik i sitt hemland. När eleverna börjar på 

introduktionsprogrammet möts de av en lärare som ska introducera dem in till den svenska skolan. 

Läraren måste möta eleverna där de är, med allt vad det innebär av alla skillnader, minnen och 

trauman. Det är en komplex uppgift att få eleven att komma in i den svenska skolan, bli undervisad 

på svenska och utveckla sina matematiska kunskaper.  

I gruppen av lärare som ska undervisa dessa elever är det bara svenska som andraspråksläraren 

som har en utbildning mot språk och språkutveckling för elevgruppen. Dock är det så att det inte 

bara är svenska som andraspråksläraren som ska arbeta språkutvecklande med eleverna, utan varje 

lärare integrerar språkundervisning i sin undervisning. (Skolverket, 2011a). Detta gör att även 

matematikläraren blir språklärare i sin ämnesundervisning. Det är dessutom så att mycket av 

matematiken som undervisas i Sverige utgår ifrån svensk kultur, det vill säga att en uppgift som 

handlar om en verklig situation oftast utspelar sig i Sverige utifrån svenska förhållanden. Eleven 

måste då först förstå kontexten, för att kunna lösa uppgiften (Magnusson, 2008). Läraren som 

undervisar på det naturvetenskapliga programmet är van vid att arbeta med elever som vet hur 

skolkulturen är i Sverige, hur uppgifterna är upplagda och har ett bra ordförråd på svenska. Till 

exempel när matematikläraren pratar om hur mycket cylindern rymmer, har ordet rymmer två 

innebörder. Elever som inte är införstådda med svenska kan tycka att cylindern rymmer väl inte.  

För lärarna som ska undervisa på introduktionsprogrammet är det samma behörighetskrav som 

för lärare som undervisar på högstadieskola eller gymnasieskola. För introduktionsprogram med 

undervisning inriktad mot att ge elever högstadiebetyg, det vill säga för att få gymnasiebehörighet, 
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krävs ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9. Om däremot 

undervisningen sker på gymnasienivå krävs ämneslärarexamen med inriktning mot arbete inom 

gymnasieskolan (Skolverket, 2011a). 

Eftersom lärarna i matematik på språkintroduktionsprogrammet är mitt fokus är jag intresserad 

av hur de beskriver sin lärarroll. Hur arbetar de språkutvecklande i klassrummet så att de här 

eleverna nås både vad det gäller språk och ämne?   
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som karakteriserar lärarrollen för matematiklärare 

på språkintroduktionsprogrammet utifrån ett lärarperspektiv.  

 Frågeställning:  
• Hur beskriver matematiklärare på språkintroduktionsprogrammet undervisningen i 

matematik? 

• Hur beskriver matematiklärare på språkintroduktionsprogrammet sig själva och sin roll 

som matematiklärare i det mångkulturella klassrummet? 

• Hur ser matematikläraren på språkintroduktionsprogrammet på sig själv som länk mellan 

språkintroduktionseleverna och matematiken undervisad på svenska. 
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3 Bakgrund introduktionsprogrammet 

Programmet hette tidigare individuella programmet, men bytte namn till 

introduktionsprogrammet 2011. Denna förändring genomfördes med anledning av att det 

behövdes tydligare utbildningsvägar som bättre mötte obehöriga elevers utbildningsbehov. Syftet 

med introduktionsprogrammet är att hjälpa elever att få gymnasiebehörighet eller att komma ut 

på arbetsmarknaden. Eleverna på detta program kan ha underkänt i ämnen från högstadiet eller 

nyligen kommit till Sverige och behöver komma i fatt med språket. För att lösa detta måste lärarna 

se varje elev individuellt och bemöta dem med individuella lösningar (Skolverket, 2011a).  

Programmet är indelat i fem grenar: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, 

Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och språkintroduktion. Språkintroduktionsgrenen är till 

för de nyanlända eleverna. Där läser eleverna svenska som andraspråk samt grundskoleämnen för 

att bli behöriga till annat introduktionsprogram eller nationellt gymnasieprogram. Det primära 

syftet är att lära sig det svenska språket för att kunna fortsätta med utbildning i Sverige, men även 

att bygga upp det svenska språket och begreppen på svenska i de olika grundskoleämnena 

(Skolverket, 2011a).  

 Språkintroduktion 
I denna studie är det språkintroduktionsinriktningen som är i fokus. Syftet med språkintroduktion 

är att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska språket, men 

även att de ska lära sig de svenska begreppen i de olika skolämnena. Detta leder då till att be blir 

behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan eller till annan utbildning. Gruppen 

nyanlända är en heterogen grupp med stor variation på bakgrund. En del har lång skolerfarenhet 

från hemlandet medan andra har kort eller ingen. Innan eleverna kan börja på språkintroduktionen 

bedöms deras språkkunskaper av huvudmannen, till exempel kommunen som är ansvarig för 

utbildningen, för att göra en individuell studieplan som eleven sedan följer under utbildningen. 

Elevernas kunskaper från hemlandet valideras, för att utröna vilken nivå av ämneskunskaper 

eleven har och därmed vilken grupp eleven ska tillhöra. Varje skola har möjlighet att dela in 

eleverna i grupper beroende på vilken skolbakgrund de har. Detta är även viktigt för elevernas 

självkänsla, att de känner att de har ett värde. Eleverna behöver då bara läsa de kurser och ämnen 

de saknar behörighet i. Dock läser alla svenska som andraspråk. De med kort eller ingen 

skolerfarenhet behöver lära ämnena från början medan de med lång skolerfarenhet behöver 

komplettera med begreppen på svenska. I organisationen av undervisningen är lärarnas 

kompetens en avgörande utgångspunkt, då tyngdpunkten i undervisningen ligger på det svenska 

språket. Detta kräver lärare med god kompetens i svenska som andraspråk. Men all 

språkundervisning sker inte inom ämnet svenska utan den sker även i ämnesundervisningen, det 

vill säga parallellt med undervisningen i själva ämnet. Därför behöver även ämnesläraren ha 

kunskaper om andraspråksundervisning och ha ett språkutvecklande arbetssätt för att kunna 

förmedla sina ämneskunskaper trots språkproblematik (Skolverket 2013).  

När eleverna avslutat sin utbildning på introduktionsprogrammet ska de få ett gymnasieintyg. 

Gymnasieintyget ska visa vilken utbildning eleven gått samt även vilka betyg eleven fått i de 

olika ämnena eller kurserna. Är det ett betyg i ett ämne på grundskolenivå ska eleven även få 

slutbetyg. Har eleven inte nått godkänd nivå görs en skriftlig bedömning som visar hur långt 

eleven nått i ämnet för att kunna fortsätta läsa på kommunal vuxenutbildning. Det som gör att 

dessa ungdomar kan känna sig stressade är att komma igång med utbildning och att därefter bli 

snabbt klara så att nästa utbildning, det vill säga gymnasieutbildningen, ska påbörjas senast det 



 

5(41) 

 

första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. För asylsökande och för de som vistas i 

Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan 

eleven fyllt 18 år, vilket gör det ännu mer brådskande att komma igång (Skolverket, 2016).  

 Behörighetskrav för eleverna 
För att eleverna ska kunna börja på gymnasieskolan behöver de komma upp till och uppfylla 

behörighetskraven för gymnasieskolan. Dessa krav ändrades 2011. Tidigare krävdes enbart 

godkända betyg i de tre ämnena matematik, engelska och svenska alternativt svenska som 

andraspråk från grundskolan. De skärpta behörighetskraven innebär att det nu behövs godkända 

betyg i ytterligare fem ämnen, totalt åtta, för att vara behörig till yrkesprogram. För 

högskoleförberedande program, som till exempel Naturvetenskapsprogrammet, behövs godkända 

betyg i ytterligare nio ämnen, totalt tolv. De nio ämnena skiljer sig åt mellan de olika 

högskoleförberedande programmen. Detta ska ställas i proportion till att eleverna får betyg i 16 

ämnen på grundskolan (Skolverket, 2011b). 
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4 Litteraturbakgrund 

I detta kapitel kommer en kort presentation av vad forskningen säger om faktorer viktiga för 

lärarrollen på språkintroduktionsprogrammet. Det första som tas upp är vad som är viktigt för att 

bedriva undervisning i matematik på ett språk som inte är elevernas modersmål. För att bedriva 

undervisning måste läraren även ha en ändamålsenlig pedagogik för dessa elever. Det underlättar 

även om läraren vet vilka elever hen möter i sitt matematikklassrum, för att kunna bemöta dem 

på ett bra sätt. Då är kunskap om elevens kulturella bakgrund viktig. Den sista faktorn är att 

läraren måste ge eleven en känsla av trygghet, eftersom eleven bland annat är ny i Sverige och 

kanske har med sig hemska upplevelser.  

 Skola för alla 
Språkets betydelse i lärprocessen har mer och mer kommit att uppmärksammas beroende på de 

ökade globala kontakterna. Människor flyttar mellan länder av många orsaker. Det kan vara att 

de flyr sitt hemland men även att de arbetsinvandrar. OECD (2006) har med utgångspunkt i detta 

tagit fram nyckelkompetenser som organisationen tycker är nödvändiga för människor att 

behärska för att kunna ta sig in i ett annat lands utbildningsväsen eller arbetsmarknad. De tre 

nyckelkompetenserna är:  

• Att använda redskap interaktivt,  

• Interagera i heterogena grupper.  

• Handla självständigt 

I den första kompetensen ingår att använda språkliga redskap samt (även) IT. De språkliga 

redskapen är inte bara att kunna språk i tal och skrift, utan även andra uttrycksformer som bilder, 

tabeller, symboler samt kroppsspråk. Till symboler räknas även matematikens samt 

naturvetenskapens symboler. Det är detta eleverna i studien behöver lära för att kunna ta sig in i 

utbildningsystemet samt sedan in på arbetsmarknaden i Sverige. De behöver även dessa 

kunskaper om de vill flytta vidare till ett annat land. Den andra kompetensen är att kunna 

interagera i heterogena grupper, vilket innebär att eleverna ska kunna samarbeta med andra 

människor socialt och oberoende av kulturell bakgrund. Den tredje kompetensen är 

självständighet, vilket innebär att eleverna ska kunna reflektera över och förhålla sig kritiska till 

olika texter och förhållningssätt (OECD, 2006). Dessa kompetenser är bland annat skolans 

ansvarsområde, och stämmer överens med skolans styrdokument (Skolverket, 2016). 

 Språkets roll för undervisning och lärande i matematik 
Enligt Skolverket (2011a) är språket människans främsta verktyg för all kommunikation. Lärarens 

uppgift är att hjälpa eleverna att behärska och kunna uttrycka sig på svenska för att komma in i 

den sociala gemenskapen. Genom att kunna kommunicera på samma språk kan vi prata, skriva, 

läsa, utrycka känslor samt skapa en identitet i det sociala samspelet mellan elever samt mellan 

elev och lärare. Detta är då även viktigt för språkintroduktionseleven, för att klara av den svenska 

skolan och det gör att det därmed är en viktig uppgift för alla undervisande lärare till dessa elever. 

Detta gäller även i matematikundervisningen. Den bedrivs på svenska så för att eleverna ska lära 

sig måste de förstå och behärska tillräckligt med svenska. 

Enligt Imsen (2006) menar Vygotskij att vardagsspråket utvecklas muntligt och spontant i de 

vardagliga sammanhang som eleverna befinner sig. Skolspråket däremot används endast i 

klassrummet, och bygger på konstruktioner som forskare och andra har arbetat fram, för att kunna 
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prata om, förstå och förklara världen på ett vetenskapligt förankrat sätt. Skolan har tagit till sig 

detta sätt att förhålla sig till de vetenskapliga begreppen, men brutit ut dem och anpassat dem till 

att tas upp i olika årskurser. På så sätt har skolspråket i de olika skolämnena närmat sig 

vardagsspråket men ändå inte då det inte är det språk elever använder i vardagligt samtal. Det tar 

tid att utveckla dessa begreppsvärldar, som är två helt skilda lärprocesser. Vardagsspråkets 

begrepp lär sig barn genom att smaka, titta, undra och prata om tillsammans med familj och 

kompisar. Detta sätt att förhålla sig till begrepp gör barn vid tidig ålder och kommer då in i landets 

kultur. Ungdomar som kommer till landet senare har inte samma förhållningssätt till 

vardagsbegreppen, men kommer in i dessa genom samtal med sin omgivning. Skolspråket 

däremot lärs på motsvarande sätt. Här lär sig eleverna att först benämna begreppen för olika 

fenomen, företeelser och processer, därefter fylls själva innehållet på genom olika bearbetningar 

för att förståelsen ska växa fram eller för att begreppen ska få en mening. Att inte bara benämna 

utan även förstå innebörden av ett begrepp tar tid, speciellt om det handlar om ett abstrakt begrepp 

(Imsen, 2006).  

Två som beskrivit hur undervisningen bedrivs på de före detta kolonisatörernas språk, istället för 

på modersmålet för elever i Afrika är Serati &Adler (2001). De menar att elevernas modersmål 

måste undersökas, vilken status det har i samhället samt vilken funktion det fyller, eftersom 

modersmålsspråket är ett informellt språk för lärande. Detta gäller även om det inte används som 

undervisningsspråk. Språken kan ha helt olika uppbyggnad i relation till matematik, vilket medför 

att om ett andraspråk används som undervisningsspråk finns det en risk att elevernas språk är för 

lite utvecklat för kommunikation och lärande. Det är även så att en del afrikanska språk inte har 

utvecklat ett matematiskt språkbruk.   

Lindberg (2006) beskriver skolspråket som skriftbaserat och menar att det kännetecknas av 

abstraktion, generalisering, kategorisering, argumentation och reflektion. Detta göra att 

skolspråket blir mer opersonligt och distanserat från eleverna. Varje ämne har sitt skolspråk vilket 

gör att eleverna måste lära sig olika skolspråk. När det gäller de flerspråkiga eleverna tillkommer 

ytterligare en aspekt avseende skolspråket. Eftersom de inte lärt sig samma vardagsspråk som de 

som är uppvuxna i Sverige från tidig ålder, har de under senare år försökt härma sig ifatt. De kan 

ha kommit ifatt vad det gäller vardagligt tal och gester. De har då fått ”ytflyt”. ”Ytflyt” som 

förmågan att föra vardagligt samtal genom tal, gester och ansiktsuttryck. Detta kan lura läraren 

att tro eleverna har ett fullgott språk. Det har de också, men bara i vardagligt språk. Det brukar ta 

ett till två år för flerspråkiga elever att lära sig vardagsspråket, men att behärska skolspråket tar 

längre tid. I en forskningsöversikt från 2007 påtalar Hyltenstam att det tar sex till åtta år för 

flerspråkselever att utveckla skolspråket. Det krävs då att alla lärare ser sig själva som språklärare 

för att kunna hjälpa eleverna att komma in i de olika ämnena trots språkbarriären, det krävs att 

vardagsspråket och skolspråket utvecklas samtidigt (Hyltenstam, 2007).  

Magnusson skriver att ordförrådet ökar med 3000 ord per år i skolåldern. För att läsa en 

dagstidning eller för att förstå gymnasieskolans läroböcker behövs ett ordförråd på cirka 30 000 

till 40 000 ord. För att kunna ta till sig innehållet behöver läsaren känna till 98 % av orden i en 

text. Detta innebär att bara ett ord av 50 får vara nytt! Ju fler okända ord texten innehåller, för 

eleverna, desto mer sjunker läsbarheten, men det är inte alltid de ovanliga orden som är mest 

problematiska för flerspråkiga elever – det är relativt vanliga ord, som läraren tror att eleven redan 

kan och därför inte förklarar närmre, till exempel ersätta och redovisa. Det är även ord som 

betyder en sak i vardagsspråket och en annan i skolspråket, till exempel axel, som är en tallinje i 

matematik och en kroppsdel i vardagsspråket. Ett annat exempel är vilket värde en funktion kan 
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ha, i vardagsspråket innebär det att något har ett ekonomiskt värde (Magnusson, 2008). Något 

annat som de flerspråkiga eleverna kan ha problem med är metaforer och bildspråk. Detta är något 

den norska språkforskaren Lise Iversen Kullbrandstad (1998) har undersökt. Hon betonar vikten 

av att i undervisningen lära ut olika strategier som kan underlätta ordförståelsen och menar att det 

är viktigt att elever utvecklar språklig medvetenhet om sina ordförrådskunskaper. Strategier för 

ordförståelse kan vara att eleverna försöker gissa sig till ordets innebörd utifrån sammanhanget i 

texten. Ett ord kan förknippas med en bild eller att ordets böjning kan ge ledtrådar till vad ordet 

betyder.  

I klassrum där läraren undervisar på svenska, och eleverna precis har börjat lära sig det nya 

språket, är det viktigt att eleverna får inflytande över sin inlärning för att kunna vara aktiva. Det 

bästa sättet för övergången från sitt hemspråk till att bli flerspråkig är att eleverna tillåts diskutera 

med sina klasskamrater på sitt modersmål när de saknar ord på svenska. Är normen att det endast 

är tillåtet med svenska i klassrummet känner eleverna det som ett hinder och vågar inte säga något 

när de tycker att de saknar ord för att uttrycka sig korrekt. Detta visar på hur viktigt språket är i 

klassrummet för elevens möjligheter att ta till sig den undervisade informationen från läraren. Det 

är en avgörande faktor för om eleverna ska känna sig inkluderade överhuvudtaget och känna att 

undervisningen är meningsfull (Norén, 2011). Om eleverna ska ta till sig informationen är det 

viktigt att de är en del av kommunikationen under lärandetillfället, oavsett om det handlar om att 

de ska förstå det muntliga språket eller läsa sig till förståelse. Informationen eleverna ska ta till 

sig blir då förståelig och påbyggbar. Det är även så att då elevgruppen är heterogen behöver varje 

elev hjälp med många olika saker, det kan vara hjälp med språkförståelse, ämneskunskap, 

föräldrastöd eller arbetsmotivation. Detta gör uppgiften komplex för läraren när hen ska skapa ett 

tryggt och lärorikt matematikklassrum (Hansson, 2011). Om det är så att läraren är tvåspråkig och 

kan kommunicera på båda språken gör det att läraren kan växla mellan förklaringar på elevernas 

modersmål och på det undervisade språket, vilket medför att eleverna får större möjlighet att 

förstå både matematik och undervisningsspråk. Detta bidrar till att eleverna i ännu högre grad 

känner sig involverade i undervisningen (Upczak-Garcia, 2013). De flerspråkiga eleverna har, 

förutom mycket att ta in under lektionerna, att ta hänsyn till undervisningsspråket. Ord kan betyda 

olika saker i olika sammanhang, då är det bra med återkoppling där läraren för en dialog med 

eleverna om de olika begreppen. Hur de ska tas upp och diskuteras. Detta hjälper dessa elever att 

förstå kontexten, det vill säga hur alla begrepp hänger ihop och bygger upp helheten (Tavares, 

2015). Redan från början, är det viktigt att läraren använder begrepp som eleverna kan förstå. 

Tillsammans diskuterar och återkopplar lärare och elever begreppen för att läraren ska se vilka 

begrepp som eleverna tycker är svåra att förstå. Undervisningen fokuseras sedan på dessa 

begrepp. En annan ovan aspekt som eleverna stöter på i den svenska undervisningen är att ta eget 

ansvar för sin inlärning. Detta medför att eleverna arbetar utifrån sin nivå och att de är ansvariga 

för att fråga läraren när de ej förstår (Gomez, 2010). ”Tysta” klassrum, där läraren delar ut 

uppgifter som inte är anpassade efter elevernas individuella nivå, ger sämre förutsättningar och 

därmed sämre skolresultat. Eleverna behöver få feedback på om de förstått och därför är ett 

klassrum med diskussion bäst (Hansson, 2011). Dornoo (2015) beskriver vikten av att läraren 

informerar sig om elevernas tidigare erfarenheter för att få klart för sig om deras förkunskaper så 

att individanpassade uppgifter kan tas fram. Det är en fördel om eleverna arbetar i grupp med att 

lösa matematiska problem. När de arbetar tillsammans hittar de oftast flera olika lösningar. De 

olika eleverna bidrar med skilda infallsvinklar, vilket ger en mer komplex förståelse av de 

matematiska begreppen som uppgifterna bygger på. Dock är eleverna ovana vid denna 

undervisningsform och behöver därför träning i detta undervisningssätt (Sjöblom, 2015). I detta 

kommunikativa klassrum, där eleverna är drivande, kan de utbyta information och olika 
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synvinklar kan synliggöras. Motivation skapas och eleven är trygg under lärarens insyn. Läraren 

finns där som språk- och kunskapsstöd (Planas, 2014).  

 

 Pedagogik  
För att ta tillvara elevernas informella kunskaper från sin tidigare skolgång och kunna knyta 

samman dem med matematikundervisningen i Sverige krävs att lärarna får betydligt mer 

kunskaper om de kulturer som elever, som läraren undervisar, har (Löwing & Kilborn, 2008). För 

att eleverna ska kunna tillgodogöra sig matematikutbildningen är det bra om den tar vid där deras 

föregående slutade, därför behöver lärarna i Sverige kunskaper om vad eleven lärt sig i sitt 

hemland samt vilka matematikdidaktiska traditioner som gällde. Insikten om andra 

matematikdidaktiska traditioner kan dessutom ge perspektiv på den egna undervisnings-

traditionen (Hvenekilde, 1991). 

Norén (2010) menar att läraren i ett ”vanligt” klassrum tillåter lite inflytande från elever och att 

lektionerna är planerade i förväg utan möjlighet till elevinflytande. Hon lyfter fram klassrum med 

flerspråkiga elever där det delvis råder ett annat klimat. Det är ett mer öppet forum där läraren för 

dialog med eleverna. Eleverna tillåts vara med mer i planeringen och de uttrycker då själva att de 

lär sig och förstår matematik. Även Bengtsson (2015) och Jao (2012) skriver att läraren i klassrum 

med flerspråkiga elever lär känna eleverna på ett annat plan och bygger undervisningen mer på 

elevernas kunskapsnivåer och behov. I detta klassrum uttrycker eleverna vad de inte förstår och 

läraren anpassar sitt lärandeinnehåll därefter.  

Skolverket (2016) säger att de flerspråkiga eleverna inte ska läsa det nya språket för sig utan det 

ska integreras i alla ämnen. Eleverna ska involveras språkligt i ämnesundervisningen, där även de 

undervisade begreppen jämförs med elevernas modersmål och det undervisade språket. Kan inte 

läraren ett begrepps namn på elevernas modersmål, kanske någon av eleverna kan det, eller så 

söks det upp på internet eller så kan modersmålsläraren tillfrågas.  

Bengtsson (2012) har forskat om anpassningen av uppgifterna efter elevernas kontextuella 

förståelse, vilket skapar ett mer lättillgängligt klassrum för eleverna där de kan bidra till den 

matematiska diskussionen. En annan forskare som pratar om anpassning utifrån elevernas 

förståelsenivå är Takeuchi (2015), som säger att läraren är ansvarig för att förklara de ord och 

begrepp som eleverna möter i undervisningen och inte förstår, detta är avgörande för 

introduktionseleverna.  

4.3.1 Trygghet som möjlighet för pedagogik 

Eleven som läraren möter behöver känna sig trygg i klassrummet för att känna sig motiverad att 

räkna matematik. Det finns faktorer vad gäller trygghet som läraren inte kan påverka, som hur 

eleven kommunicerar med andra myndigheter. Det kan vara Migrationsverket och att eleverna 

har sökt asyl. Detta påverkar deras tankar om de får stanna och få asyl eller få avslag. Därför är 

det viktigt att läraren kan skapa trygghet utifrån det hen kan påverka (Skolverket, 2013). Vad det 

gäller trygghet i klassrummet skriver Sjöblom (2015) om vikten av att lärare och elever samt 

eleverna gentemot varandra får chansen att lära känna varandra väl, vilket medför att de vågar 

utnyttja varandra som resurskällor och att eleverna därmed lättare vågar uttrycka sig i gruppen. 

Texter som produceras, muntligt eller skriftligt, som följer kontexten, det vill säga det som gör 

texten begriplig för en viss situation. Detta samband är viktigt då förhållandet mellan text och 

kontext påverkar språkförståelsen inom matematiken. (Halliday & Hasan, 1989). 
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 Elevers kulturella bakgrund 
Sjöblom (2015) lyfter att elevernas kulturella bakgrund för matematikämnet inte ska ses som ett 

hinder utan som en möjlighet till en bredare undervisningsrepertoar. Då olika kulturer bemöter 

problem på olika sätt kan detta vara berikande för eleverna. Även Hansson (2011) och Bengtsson 

(2012) menar att den kulturella bakgrunden hos eleverna inte är negativ utan att läraren (i stället) 

borde intressera sig för den så att bandet mellan lärare och elev knyts hårdare och att eleven 

därmed känner ett större förtroende för sin lärare. Detta gör att läraren kan nå eleverna bättre och 

därmed lära sig mer om deras förutsättningar för att kunna anpassa undervisningen bättre till dem.  

Det är viktigt att lärarens intresse för elevernas kulturella bakgrund leder till att skapa en bredare 

förståelse mellan klasskamrater, vilket gör att den enskilda eleven känner sig tryggare och därmed 

sedd. Detta kräver att läraren blir bättre på att ta upp elevernas olika kulturer i klassrummet och 

vågar lämna ämnesstoffet för en stund. Vinsten blir även att eleven känner förtroende för läraren, 

om läraren är intresserad av var eleverna kommer ifrån. Detta leder då till att eleverna blir 

intresserade av vad läraren undervisar om. Eleverna känner mindre utanförskap om de är mer 

inkluderade (Iliev och D’Angelo, 2014).  

Då eleverna arbetar tillsammans och diskuterar kulturella skillnader ökar elevernas förståelse för 

varandra, men även att eleverna tillsammans upptäcker nya sätt att räkna på och förstår 

matematiken bättre. Det är även så att olika kulturer har med sig olika strategier samt 

representationsord i matematik. Både strategierna och representationsorden behöver diskuteras 

och redas ut så att lärare och elever förstår varandra bättre (Ukpokodu, 2011). Läraren bör öka 

sitt intresse för elevernas bakgrunder och därmed kunna nå dem bättre i sin planering av 

undervisning, men för att lyckas nå eleverna måste läraren även visa sitt intresse för deras lärande 

genom att ha höga förväntningar. Förväntningarna sker i form av att läraren involverar eleverna 

under lektionerna samt att läraren visar att hen tror på att de ska lyckas med sin inlärning (Norén, 

2010, Hansson, 2011, Bengtsson, 2015).  
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5 Teori 

Denna studie utgår ifrån diskursteori, mer specifikt diskurspsykologi. Detta för att den ger ett bra 

helhetspaket, med teori och metod som passar bra för att angripa syftet med denna studie. Fokus 

ligger på hur lärarna beskriver sig själva, det vill säga att de sociala konstruktioner som utgör 

deras kontext ska synliggöras. Användbarheten ligger i hur lärarna genom ett aktivt språkbruk 

konstruerar identiteter och representationer av sig själva, vilket är socialt konstruerat.  

 Diskursteoretiskt ramverk 
Den teoretiska utgångspunkten utgår ifrån att språket som fenomen undersöks och analyseras. 

Detta görs genom att använda analytiska verktyg som belyser diskurser. Diskurser är en social 

kategorisering, där synen på kommunikation och språk samt hur vi med hjälp av språket skapar 

vår verklighet, ligger i fokus. Målet är även att finna det innehåll som vi inte alltid är medvetna 

om som innesluts i de dekonstruerade texterna. Som texter räknas även intervjuer, observationer, 

bilder och artiklar. Med diskursanalys kan vi alltså ändra på det vi tar för givet i våra vardagliga 

liv och yrkesliv. Vi får en annan förståelse för det som uttrycks (Börjesson & Palmblad, 2007).  

Inriktningen diskurspsykologi valdes med anledning av dess teoretiserande kring identitet och 

dess metodologi där diskurser, retoriskt språkbruk och argumentering är i fokus. Den utgår från 

den vardagsnära interaktionen, men är inte ointresserad av större, samhälleliga diskurser, snarare 

är diskurspsykologin intresserad av att undersöka både individer och gruppers handlingar och 

betydelsefixeringar och samhälleliga strukturer och processer. Diskurspsykologi ser diskursen i 

sig som en social praxis, med sina egna karakteristiska egenskaper och praktiska konsekvenser. 

De diskurspsykologiska forskarna använder sig av forskningsteori som är kvalitativ, för att ta reda 

på hur folk konstruerar sitt eget och andras beteende. De gör det genom att till exempel teoretisera 

med utgångspunkt i semi-strukturerade intervjuer. De har fokus på att beskriva fenomenet, snarare 

än förklara och finna orsak till det. Intresset ligger mer på hur diskursen är konstruerad snarare än 

vad som orsakar den (Manstead, 2008).  

Kaasila och Lutovac (2009) använder begreppen matematisk autobiografi, matematisk biografi 

och matematisk identitet i relation till diskursiv psykologi. Matematisk autobiografi är den 

berättelse som berättas av läraren om erfarenheter som de ser som meningsfulla i sin 

yrkesutövning. De innehåller oftast personliga meningsfulla händelser, viktiga personer, 

förklaringar samt processen om hur deras övertygelse om ut- och inlärning av matematik har 

utvecklats. En matematisk biografi är den berättelse som forskaren konstruerar tillsammans med 

läraren. Forskarens roll är att konstruera en förklaring ur lärarens berättelse vad som har byggt 

upp och som bygger upp den matematiska identiteten hos läraren. Han letar då bland annat efter 

vändpunkter och viktiga episoder hos läraren. Det kan vara någon form av faktorer som läraren 

tar upp som viktiga (Kaasila, 2007a).  

För att tränga in i berättelsen eller autobiografin som läraren berättar använder diskurspsykologi 

begreppen funktion, konstruktion, variation och tolkanderepertoarer samt identitet.  

Begreppet funktion kan delas in i två delar. Den ena delen är det folk avser med det de sagt. De 

gör saker med sin diskurs, det kan vara att de till exempel anklagar, ställer frågor eller förklarar 

sitt beteende. Den andra delen är det finns ett oavsiktligt innehåll i det sagda, att det kan tolkas på 

fler sätt än det avsedda. Detta kan få påföljder som kanske inte är tänkta av den som talar eller 

skriver. Ibland är funktionen med ett uttalande enkel att förstå. Det har ett rakt budskap. Ett 

exempel är ”Jag heter Douglas”. Innebörden är given då motivet är att presentera sig. Uttalande 
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som önskemål, ursäkter och anklagelser kan vara otvetydiga om de sägs rakt ut. Skulle de sägas 

indirekt är det svårare att förstå innebörden och olika tolkningar uppkommer. Det kan även vara 

svårare att förstå diskursen då svår terminologi används, till exempel när ett ord kan ha olika 

betydelser i olika sammanhang eller när metaforer används. Ofta säger den intervjuade ”som jag 

ser det …”, detta är öppet för tolkning, då lyssnaren kan tycka ”men jag ser det på detta sätt 

istället”. Ett annat exempel är en lärare som använder olika funktion beroende på med vem hen 

pratar med om samma sak, det kan skilja beroende på om samtalspartnern är en rektor eller en 

elev. Det är därför som funktionen i ett uttalande är svår att direkt analysera. Det finns alltid 

möjlighet till osagda tolkningar, tänkta eller obetänkta av talaren. Diskursanalysen handlar om att 

ställa frågor om syfte och konsekvens med språk. Som vi har sett, kommer inte diskursen 

färdigtolkad, med funktionen klar. Till exempel att en anklagelse är tydlig eller föreslagna 

konsekvenser är färdigbeskrivna, gör att hypotes om avsikt måste ställas. Funktionen blir då det 

som analyseras fram av forskaren och det i sig kan tolkas annorlunda av en annan forskare. Det 

måste framgå att det är tolkningar som görs utifrån den ställda frågan.  

Då det finns olika funktioner i en diskurs, gör det den variabel. Vad folk säger eller gör är olika 

beroende på vad de exempelvis har för bakgrund eller utbildning. En händelse, en social grupp, 

en policy eller en personlighet kan beskrivas på många olika sätt när funktionen ändras till 

exempel från ursäktande till anklagande eller från att formulera en positiv utvärdering till att 

formulera en negativ. Talare kan ge en skiftande, motsägande och varierad bild av sin sociala 

värld, som inte alltid är lättolkad. Diskurspsykologer vill gärna se individen som en enhetlig och 

överensstämmande enhet som startpunkt för undersökningen. När beskrivningen av individen är 

gjord, är synen på vad och vem individen är klar, men föränderligheten inne i och mellan svaren, 

folk ger, är inte alltid förenliga med denna bild. Eftersom variation är en konsekvens av 

funktionen, kan den användas som ledtråd till vilken funktion som används i en specifik diskurs.  

Eftersom diskursen är orienterad efter, medvetet eller ej, olika funktioner, i vilka det används 

olika språkliga variationer, visar detta på att diskursen tas fram konstruktivt. Språket sätts ihop, 

konstrueras, med ett syfte att åstadkomma en konsekvens. Variation är då både ett mått på 

konsekvensen av funktionen och en konsekvens av hur berättelsen kan komponeras. Termen 

konstruktion är användbar av tre orsaker, den första är att diskursen är producerad av de språkliga 

resurser som den intervjuade har, vilken har egenskaper i sig själv. Den andra visar på att det 

pågår en aktiv selektion ur förrådet av språkliga tillgångar, som kommer till användning eller inte. 

Den tredje säger att vi i hela vårt sociala liv måste förhålla oss till personer med en begränsad 

tillgång till specifika språkliga resurser. Vi måste då konstruera diskursen utifrån dessa (Potter, 

Stringer and Wetherell, 1984).  

Som tidigare skrivits är diskursen variabel på så sätt att en talare konstruerar händelser och 

personer på olika sätt utifrån vald funktion. Detta innebär inte att det inte finns regelbundenhet i 

diskursen, utan bara att regelbundenheten inte alltid kan hittas hos varje individuell talare. Det 

råder dock regelbundenhet trots variationen. Inkonsekvens och olikhet i diskursen är olikheter 

mellan relativt internt konsekventa, begränsade språkenheter som heter tolkningsrepertoarer 

(”Interpretative repertoires”) (Potter and Reicher, 1987; Potter and Wetherell, 1987; Wetherell, 

1986). Detta används när forskaren vill beskriva vilka resurser som talaren har tillgång till och att 

göra tolkningar om regelbundenheter i materialet. På denna nivå är tolkningsrepertoar en 

sammanfattningsenhet. Repertoar kan ses som de byggblock som talaren använder för att 

konstruera olika åtgärder, kognitiva processer och andra fenomen. En specifik repertoar är utgjord 

av en begränsad mängd villkor som är använda på ett specifikt stilistiskt och grammatiskt sätt. 
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Vanligtvis kommer dessa villkor från en eller flera viktiga metaforer och närvaron av repertoaren 

signaleras oftast av vissa bilder eller talesätt. Det är även intressant att titta på regelbundenheten 

som olika talare använder när de berättar om samma person, företeelse eller sak. Potter och 

Wetherell menar att berättelserna kommer innehålla samma tolkande repertoarer (Potter & 

Wetherell, 1988)  

 Identitet 

5.2.1 Allmänt 

Många teoretiska ramverk åberopar termen matematisk identitet hos lärare och termen definieras 

olika beroende på vilket ramverk som används (Kaasila, 2007a; Black et al.,2009). Identitet länkas 

ihop med matematisk subjektivitet i ett diskursivt ramverk eller hur elever eller lärare ser sig 

själva i förhållande till matematiken (Palmer, 2009). Det finns två stora inriktningar i 

identitetsforskning, den ena är att se identitetsutveckling som en aktiv process inom sociologisk 

ram. Den andra är att se identitet som något du förvärvar och ligger inom psykologisk ram. 

Identitet kan även brett definieras som deltagande, narrativ, diskursiv, psykoanalytisk eller 

performativ. Det som är gemensamt för dessa definitioner är att de tar hänsyn till hur identiteten 

byggs upp av den sociala kontexten och alla är representerade inom matematikdidaktisk forskning 

(Darragh, 2016). Deltagande identitet tittar på hur identitet är skapad genom deltagande och 

engagemang i en social grupp. Inom denna syn på identitet hänvisar många till Wenger (1998) 

och Boaler (1999, 2002). Nästa syn på identitet är den narrativa där Sfard och Prusak (2005) 

menar att identitet är följd av berättelser som folk skildrar om dem själva eller andra berättar om 

dem. Det är denna syn på identitet som ska användas i denna studie (se 5.2.2). De som skriver 

enligt den diskursiva synen på identitet utgår bland annat från Gee (2000, 2011) som menar att 

identitet diskuteras utifrån hur deltagarna pratar och skriver samt hur de använder sig av 

semiotiska system, representationer och gester i den sociala interaktionen. Då synen på termen 

”diskurs” kan skilja finns det andra inom denna syn på identitet som i stället utgår ifrån arbeten 

av Foucault eller Walkerdines (1989,1998). Andra som följer Walkerdine tillhör i stället den 

psykoanalytiska synen på identitet. Det är till exempel Walshaw (2005) som använder 

poststrukturell analys för hur identitet beror av könstillhörighet. Den sista indelningen av identitet, 

performativ identitet, utgår från positioneringsteori som undersöker social interaktion inom social 

konstruktivismen (Harre & van Langenhove, 1999). Även om positionsteorin inte direkt handlar 

om identitet används terminologin och idéerna om positionering av bland annat Butler 

(1988,1997) som menar att identitet är som en föreställning, som föregås av stilistiskt repeterande 

och att det är själva föreställningen som är identiteten.  

5.2.2 Matematisk identitet som en narrativ identitet 

En viktig egenskap hos berättelsen, eller autobiografin som läraren berättar, är att den 

kommunicerar berättarens historia, vilken inkluderar varför berättelsen är värd att berätta (Chase, 

2008). Den skildrar inte bara vad som hänt, utan förmedlar även känslor, tankar och tolkningar. 

Ricoeur menar att människors identitet bygger på hur de ser sig själv som huvudperson i olika 

berättade historier. Alltså är en matematiklärares identitet en narrativ konstruktion, och som sådan 

omkonstrueras den konstant, som en produkt av en reflekterande process (Ricoeur, 1992). 

Lärarens narrativa identitet formas av i vilka kontexter hen verkar, den formas även av hur 

relationerna är där läraren verkar samt lärarens emotionella förhållande till sin omgivning. Den 

intervjuade berättar om sig själv och sin omgivning, med sig själv som huvudperson. Ur 

berättelsen som hen berättar får vi fram hur hen tolkar sina erfarenheter, konstruerar jaget, och 
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skapar och kommunicerar mening (Kaasila, 2007b). Lutovac & Kaasila (2012a; 2012b) säger att 

matematisk identitet ses som ett antal berättelser som lärare, berättar eller andra berättar, om sig 

själv som både, lärande och undervisande, av matematik. Dessa berättelser innehåller olika 

innebörder som läraren beskriver sig själv med eller hur hen beskriver andra (Beijaard et al., 2004, 

Sfard, 2008). En viktig del av matematisk identitet är lärarens syn på matematik, hur mycket 

kunskap i ämnet läraren har, vad lärarens övertygelser, attityder och känslor i ämnet är (Kaasila 

et al., 2008). Vidare har läraren många matematiska identiteter knutna till olika undervisnings-

kontexter och sociala relationer (Kaasila, 2007a; Palmer, 2009). Matematiska identiteter ger även 

information om situationen som läraren befinner sig i och hens olika elever och elevgrupper 

(Ricoeur, 1992; Kaasila et al. 2012). I denna studie kommer matematisk identitet formuleras av 

författaren till denna studie utifrån den narrativa biografi som konstruerats utifrån lärarens 

berättelse om sin lärarroll, och som bearbetats via de diskurspsykologiska verktygen till en 

sammanställning av vad läraren står för. 
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6 Metod 

Fokus i magisterstudien är att förstå hur matematiklärarna på språkintroduktionsprogrammet 

beskriver sin lärarroll och ur deras berättelse bygga upp en bild av deras läraridentitet. Lärarnas 

berättelse kommer från en kvalitativ intervju med lärarna. I detta avsnitt presenteras först hur 

urval och datainsamling gått till. Därefter presenteras analysverktyget som kommer från 

diskuspsykologin.  

 Urval och etiska aspekter 
Urvalet till studien bestämdes av studiens kontext, det vill säga matematiklärare som undervisar 

på språkintroduktionsprogrammet. Antalet deltagare till studien som valdes ut var de två lärare 

som undervisar i matematik på det valda programmet. De tillfrågades om de kunde ställa upp på 

en intervju som handlade om deras lärarroll på språkintroduktionsprogrammet. Innan intervjun 

startade presenterades intervjuns syfte och vad den skulle användas till. Lärarna informerades om 

att intervjun och hanterandet av insamlade data skulle följa rekommendationerna från 

Vetenskapsrådet (God forskningssed, 2017). Lärarna fick skriva på ett informationsbrev (Bilaga 

B), där det framgick att all information som samlas in kommer behandlas konfidentiellt. Det 

innebär att inga namn kommer nämnas. I brevet stod det även att lärarna, när som helst, kunde 

avbryta intervjun. Lärarna informerades även om att efter att studien färdigställts kommer 

materialet tas bort. Då lärarna även arbetar i samma kommun som författaren av detta 

magisterarbete måste relationen under intervjun vara forskarens och inte kollegans. Detta gäller 

även under fortsättningen av studien samt efter att den är genomförd, information om vad som 

sagts under intervjun ska inte vidarebefordras utan lärarnas medgivande. Även detta sades till 

lärarna innan intervjun startade. 

 Intervjun 
De diskurspsykologiska forskarna använder sig av kvalitativa forskningsmetoder, för att ta reda 

på hur folk konstruerar sitt eget och andras beteende. Det gör det genom att använda sig av semi-

strukturerade intervjuer, vilket användes i denna studie. Inledningsvis förklarades förutom syftet 

med intervjun även att målsättningen var att lärarna skulle berätta om sin lärarroll, och att de inte 

skulle bli avbrutna. Enligt Wisker (2008) ger berättande, narrativa intervjuer, om de utförs på ett 

lämpligt sätt, upphov till riklig datamängd och möjlighet till djup insikt i kontexten, samt 

information som baseras på känslor och erfarenheter. Här ges alltså en möjlighet att analysera 

lärarnas utsagor på ett djupare plan. Vad som bygger upp dem och vilka faktorer som leder till 

framgång i kontakten med elever som har en annan bakgrund och andra erfarenheter än de elever 

som går på ett nationellt program. Det viktiga är att det de berättar är meningsfullt för dem, detta 

blir då detaljerade autobiografier. 

Frågorna som ställdes var av öppen karaktär, där de intervjuade, det vill säga lärarna fick tid att 

berätta om sina erfarenheter, tankar och även känslor, kring sin lärarroll. Till intervjun hade då en 

intervjuguide (Bilaga A) gjorts med fyra frågor. Frågorna utarbetades med hjälp av information 

från boken ”Den kvalitativa forskningsintervjun” av Kvale och Brinkmann (2017). Intervjuerna 

spelades in på mobiltelefon, och utfördes i ett tyst och lugnt rum på skolan som lärarna arbetar 

på. Intervjuerna varade så länge lärarna kände att de ville berätta. Tiden för lärare ett blev då cirka 

50 minuter och för lärare två cirka 75 minuter. 
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 Transkription 
Det inspelade datamaterialet fördes från ljudfilen på mobiltelefonen till ordbehandlingsprogram 

på dator, genom upprepade uppspelningar. Frågorna fetmarkerades och följdes av den 

intervjuades berättelse i normal stil. Metoden som följdes var Wetherells och Potters (1992) som 

säger; ”Om en intervju anses vara en social interaktion, sak både frågorna och svaren transkriberas 

och analyseras”. Efter nedskrivning skrevs det ut med 1,5 radavstånd och 14 punkters storlek, för 

att lättare kunna tolkas. 

 Kodning och analysmetod 
Inför kodningen lästes Börjesson & Palmblad (2007), vilka menar att i diskursanalys är 

datainsamling och analys inte så tydligt uppdelade utan det är snarare en helhet av analys. Allt 

material ses som språkliga utsagor som beskriver en verklighet. Detta betyder att texterna för fram 

ett sanningsanspråk. Givetvis existerar det ständigt olika beskrivningar av verkligheten, där vissa 

får status av att vara sanning, medan andra inte är en del av diskursen. Alltså är det vilka diskurser 

som får statusen av att vara sanna som diskursanalysen är intresserad av. 

Även Potter och Wetherell (1987) lästes för att kunna användas i bearbetningen. De menar att 

texterna ska läsas många gånger för att först förstå vad den handlar om och senare att finna 

nyckelord för vad den intervjuade berör. Detta är en form av kodning där texten kategoriseras, 

dessa kategorier är de som blir diskurser. När förståelsen av en diskurs växer fram, är det möjligt 

att gå tillbaka till materialet för fler exempel. Det kan vara vändningar som inte tänkts på tidigare. 

En användbar teknik för att hitta diskurser är att den intervjuade ändrar pronomen (till exempel 

från ’jag’ till ’vi’) vilket kan tyda på en ändring från en position i en diskurs till en annan position 

i en annan diskurs. Under denna process läggs nya diskurser till och andra tas bort, eller går upp 

i mer generella diskurser.  

Texten lästes tre gånger och därefter hade en bild av berättelsen vuxit fram. Under läsandet 

gjordes kontinuerligt antecknande i marginalen av det som verkade vara centralt för berättaren, 

det vill säga nyckelord. Viktiga meningar som för stunden kändes som centrala ströks under med 

blyerts- samt kulspetspenna. Ord som jag, vi, de med flera ringades in för att förstå vem som var 

i centrum i det sagda eller vem som stod för en handling. Under hela processen med att läsa och 

anteckna utvärderades kontinuerligt bilden av det som kändes centralt i texten. Det var ett 

kretslopp där ny input jämfördes med den tidigare upplevda bilden. Efter denna process var bilden 

klar, vad som var diskurser i texten. En diskurs är hopklumpningen av de nyckelord som hänger 

ihop i lärarens berättelse. För att få en helhetsbild ritades en mindmap med läraren i mitten och 

diskurserna utanför med viktiga ord eller handlingar omkring. Detta gjordes även för att göra det 

enkelt att skriva resultatet och därmed dels den narrativa biografin, dels den narrativa identiteten 

om varje lärare.  

För att tränga in i vad som bygger upp de identifierade diskurserna, används det 

diskurspsykologiska ramverket, vilket trycker på att fokus i en analytisk praktik bör kretsa kring:  

1. Uppmärksamhet på detaljerna i det språk som används i det transkriberade materialet. 

2. Diskursen i sig bör vara det primära forskningsfokuset. Den får inte vara en underordnad 

väg till förståelsen av händelser, uppfattningar och kognitiva processer. 

3. Diskursanalysen beror av studien av variation, som utgår från arbetet med hur diskursen 

är konstruerad, fram till slutsatser om funktionerna som får diskursen att fungera (Potter 

och Wetherell, 1987).  
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Vidare teoretiserar diskurspsykologi kring identitet där diskurser, retoriskt språkbruk och 

argumentering är i fokus. Målet är att tränga in och förstå hur diskurserna är uppbyggda och att 

identifiera regelbundna mönster i de identifierade diskurserna. Detta görs med de 

diskursteoretiska begreppen; funktion, konstruktion, variation och tolkanderepertoarer. Utifrån 

detta ställs följande frågor till den transkriberade texten: 

A. För att titta på funktionen i en diskurs ställs följande frågor: 

1. Vad gör de i samtalet (konstaterar, anklagar, ställer frågor eller förklarar sitt beteende et 

cetera). 

 

2. Vilka utsagor är tolkningsbara? 

3. Finns det något outsagt? 

B. För att titta på variation i en diskurs ställs följande fråga: 

1. Då en funktion rör samma diskurs, på vilka olika sätt framställs det? 

C. För att titta på konstruktion av de olika diskurserna ställs följande frågor: 

1. Hur är språket sammansatt, konstruerat, vilka byggstenar har det (tolkningsrepertoarer)? 

2. Hur hänger de olika identifierade delarna ihop, hur anspelar de på varandra, etcetera?  

Då lärarens berättelse byggs upp av de identifierade diskurserna, som i sig analyseras med de 

diskursteoretiska begreppen kan bilden av lärarens syn på sin lärarroll konstrueras, det vill säga 

den narrativa biografin. Det är denna bild av läraren som blir dess narrativa matematiska identitet. 

När identiteten beskrivs ställs även följande frågor för att få en rikare och jämförande syn. 

1. Vad är det för social identitet läraren antar eller försöker få dig att förstå? 

2. Hur behandlas andras identitet, vilka sorters identiteter nämner läraren för andra i 

förhållande till den identitet läraren antar? 

3. Vad är det läraren berättar om sig själv som hen står för? 

4. Vilka exempel på handlingar gör läraren som hen står för? 

Som sista del av analysen görs sedan en jämförelse av de två lärarnas tolkningsrepertoarer och 

deras matematiska identitet. 

 Validering 
Författaren till en diskurs analyserar den inte utifrån utan är en del av den. Detta gör att forskaren 

inte kan säga att hen bara har betraktat det som forskas om, utan har varit med och påverkat den. 

Forskaren är även ett subjekt bland de andra subjekten som det forskas om. Den vanliga kritiken 

mot kvalitativ undersökning är att den inte är lika stringent och giltig som kvantitativ 

undersökning. För att ge en kvalitativ undersökning stringens och giltighet är det viktigt att 

forskaren presenterar analysen och slutsatserna så att läsaren kan värdera forskarens tolkningar. 

Validiteten ligger i att studien erbjuder full insyn och att den ses utifrån perspektivet att det är 

forskarens bild av det studerade (Potter och Wetherell, 1987).  
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7 Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Resultatet presenteras i form av de diskurser som 

identifierats ur de två lärarnas berättelser. I texten analyseras diskurserna med de 

diskurspsykologiska begreppen; funktion, variation, konstruktion samt tolkande repertoarer, för 

att få en djupare förståelse. Funktion och variation kommer beskrivas under varje diskurs, medan 

konstruktion och tolkande repertoarer kommer beskrivas i slutat av varje lärares berättelse, som 

en sammanfattning av hur texten är konstruerad och vilka byggstenar den är uppbyggd av. 

Avsnittet avslutas med en konstruktion av lärarnas berättelse, den narrativa biografin, som 

författaren till studien gör. Det är detta som blir lärarnas narrativa identitet. I sammanfattningen 

kommer även likheter och skillnader mellan de två lärarna tas upp. 

 Lärare ett 

7.1.1 Medmänniska 

Det första diskursen som identifierades i den första lärarens berättelse berör medmänsklighet. 

Läraren sätter eleven i centrum ur flera olika synvinklar. De olika sätten att beskriva sin 

medmänsklighet på är variationen inom denna diskurs. Läraren beskriver genom att påtala att 

”…dom har inte det vanliga livet som nästan alla har, en trygghet, en familjen och nära …” (s.1). 
Läraren säger även som en variation på det tidigare att ”… jag lyssnar på dom, om det blir inte 

på lektionen då går inte på bekostnad av dom andra tar efteråt …att prata och samtala och lyssna, 

går det att hjälpa dom efteråt, kan jag ge råd, kan jag lösa nåt problem … går jag vidare med 

vad har hänt med rektor, kurator med kollegor ibland är jag emellan, förhandlare…” (s.3). 

Läraren beskriver sig själv som den person som finns mellan eleverna och skolan, samhället samt 

myndigheter. Hen beskriver sin roll genom att påtala ”…vi är porten vi är gränsen för deras inre 

och samhället utanför, det är vi som dom träffas så många timmar om dagen…” (s.2). Läraren 

använder här ”vi” för att beskriva lärargruppen runt eleverna, det andra ”vi” används när 

lärargruppen påpekar att ”…vi har hög frånvaro faktiskt, jättehög, men då vet vi aldrig, vi vet 

varför…” (s.3). Annars när ”vi” används gäller det, läraren och eleverna tillsammans. Läraren 

uttrycker det så här ”…redan när vi sitter och jag ser någon är jättefundersam eller ledsen …” 

(s.2). Utöver de nämnda gånger läraren pratar om sig själv och eleverna som ”vi”, är det ”jag” 

som gäller ”… jag har planerat och detta har jag sagt… för att jag tar ämne och undervisar ...” 

(s.2).  

Ett annat sätt att visa medmänsklighet på är att anta olika roller utöver att bara vara 

matematiklärare. En sådan roll är att vara en vuxen till eleven. Läraren beskriver det så här ”… 

men deras föräldrar är fortfarande i Turkiet eller i Syrien eller hit och dit asså dom är också 

ensamma dom behöver också ha någon som kan ser till…” (s.5). En annan roll är när läraren 

beskriver hur hen agerar studie- och yrkesvägledare, när den egna skolan inte kan erbjuda kurser, 

och detta beskrivs så här ” …fixade undervisning i andra skolor … vi kan erbjuda olika ämne inte 

samma … men här kan vi inte erbjuda teknik kan vi inte sätta betyg på teknik då har jag faktiskt 

förhandlat med min rektor så hon var på rektorn på [den andra skolan] jag har själv pratat med 

och kontaktat läraren i [den andra skolan] …” (s.3). När läraren beskriver hur det känns när hen 

inte kan hjälp eleverna, i rollen som medmänniska och kurator säger hen ”…jag är ledsen för 

deras, mest är jag, medmänniska, …, som kurator här, …när jag lyssnar på dom när jag visar 

kärlek, ömhet ta hand om dom hjälper dom med…” (s.4).  
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Funktionen i denna del är att läraren beskriver och förklarar, utifrån flera vinklar, sig själv som 

medmänniska och sitt förhållande till eleverna. Läraren berättar ur ett jag- och mina elever-

förhållande. Det förekommer inte något ”vi” i texten, mer än vad som nämnts ovan. Vi ser även 

hur läraren sätter eleven i fokus. Det är inte någon baktanke eller retoriskt i berättandet utan rak 

beskrivande form. Vi ser även att språket är lite i oordning då läraren har flyttat hit från ett annat 

land.  

7.1.2 Relationer 

Nästa diskurs som identifierats är relationer. Med denna diskurs menas hur läraren prioriterar att 

bygga relationer med sina elever, hen gör det för att hen verkligen känner för dessa elever. Det 

medför även att eleverna känner sig trygga i klassrummet och med läraren. Läraren beskriver 

detta genom att ”Asså dom blir inte mottagliga för matte för att det är matte lektion bara, utan 

dom måste först landa, måste först samla sig på nått sätt och försöker inte tänker på sina problem 

utan matten och för att komma dit måste jag har ha lyssnat på dem måste dom ha sagt de dom 

har eller frågor som dom har, det första som jag gör är att bygga relationer med dom, ser dom, 

titta dom i ögonen, få dom att titta på mig, lyssna på mig, först relationen, andra relationen, tredje 

också relation, sen när vi byggt relationer mellan varandra när vi känner varandra så då kanske 

blir dom mer mottagliga …” (s.1). Läraren tycker att det är bättre att först lära känna eleverna, 

genom att bygga relationer, innan det är dags att undervisa i matematik. Detta för att eleverna ska 

känna sig trygga och att kunna koncentrera sig på undervisningen. Effekten av relationsbyggandet 

blir att eleverna känner att de kan komma med alla problem de kan ha. På frågan: ”Vad är det 

viktigaste i din yrkesutövning?” svarar läraren ”…att som sagt bygga relationer … och få dom 

att känna sig trygga med mig … och sen kommer ämnet också när dom har förtroende för mig 

…” (s.7). Detta hänger även ihop med diskursen medmänniska, att vara medmänniska och att 

bygga relationer är tätt ihopkopplat. 

Ett annat exempel på att bygga relationer till eleverna angränsar även till nästa diskurs språket. 

Det handlar om att läraren ser eleven genom att eleverna använder sitt språk på lektionerna. När 

matematikbegrepp tas upp på svenska uppmanas även eleverna att både säga och skriva 

begreppets namn på sitt språk på tavlan. Läraren uttrycker det så här ”…jag visar intresse för dom 

andras språk, kan jag inte frågar jag dom, vad blir det på ditt språk …” (s.7). Effekten av att 

lägga vikt vid att bygga relationer till eleverna är även att eleverna tyr sig till läraren i 

undervisningen och även när det gäller annat. Detta gör att de bygger upp ett speciellt band. Vi 

ser återigen hur de båda nämnda diskurserna hänger ihop. Läraren beskriver effekten av relationen 

de byggt så här: ”…dom brukar säga ”valla” jag saknar dig [fnitter] när det blir helg, valla jag 

saknar dig…” (s.4). 

En tolkning av varför dessa diskurser är centrala är att läraren har liknande bakgrund, då hen kom 

till Sverige för 30 år sedan. Detta beskrivs så här ”… har nästan lika bakgrund som dom, så har 

dom mycket förtroende och det hjälper att dom öppnar sig, …” (s.5). Läraren säger även om sin 

relation till eleverna att ”… jag kan känna vad dom känner, jag vet vad dom går igenom, jag vet 

nästa steg dom ska ta, för jag har tagit själv” (s.5). 

Återigen använder läraren inte mycket anklagande eller utskiljande språk, funktion, bara 

beskrivande och förklarande. Det är bara några gånger de andra lärarna kommer med som ”vi” 

(som tidigare nämnts) samt att hon vid ett tillfälle beskriver ett vi-dem förhållande, det hen säger 

kommer som fortsättning på det förra citatet. Där visar läraren på sitt synsätt på deras relation 

jämfört med var andra lärare har för relation till eleverna ”…för dom andra kanske blir lite 
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svårare, dom måste ta sig ifrån sitt, … det är jättesvårt att förstå dom faktiskt om man har inte 

gått igenom det själv men dom [eleverna] vet …” (s.5). Läraren använder sin bakgrund som 

exempel på att eleverna kan nå framgång i sitt nya land, de har en förebild som har klarat det. 

Detta skapar trygghet för eleverna. Läraren använder även detta för att få eleverna att inte stressa 

på utan de kommer hinna med sina studier innan de blir för ”gamla”, som läraren uttrycker så här 

”… dom säger att, hade, är så gamla är så, tiden går, jag, hade jag varit i Syrien hade jag varit i 

andra året i gym…universitet, hogskolan. Landa nu, det är inte så du ska inte jämföra med varken 

med varandra, med kusinen eller om du hade varit där, nä, jag har också börjat högskolan när 

jag var 25 … här har ni tid och möjlighet, ta det lugnt, ha inte bråttom, sakta men säkert, du 

kommer nå dina mål, man måste hela tiden uppmuntra dom… ” (s.6). 

7.1.3 Undervisning 

Den sista diskursen som identifierats är undervisning, med det menas sättet läraren förhåller sig 

till undervisning och hur det ”nya” språket blandas in. Läraren undervisar två grupper, den ena 

gruppen består av elever som inte läst så mycket i hemlandet, den andra består av elever som läst 

mycket, och länge. De kan till och med ha läst på gymnasienivå även om de blir undervisade på 

denna eller lägre nivå här. Som tidigare nämnts säger läraren att vara medmänniska och att bygga 

relationer är viktigt. Det är först när detta är gjort som fokus hamnar på undervisning av 

matematik. Läraren beskriver det så här ”Jag har mina planeringar. Jag vet vad jag ska gå 

igenom. …kommer jag göra det … beror av eleverna. … Är de mottagliga eller inte. Har dom 

andra bekymmer?” (s.1). En variant på detta är ”… dom blir inte mottagliga för matte, för det är 

mattelektion bara, …, måste först samla sig…” (s.1). Vi ser här hur läraren först stämmer av läget 

i klassen för att se om eleverna är mottagliga för undervisning. Läraren undervisar inte utifrån en 

planering som gäller hela gruppen utan undervisningen läggs upp utifrån varje individ, vilket 

uttrycks så här ”… ibland kommer de inte vi har hög frånvaro…därför blir det som jag måste 

upprepa saker och ting tio gånger extra … mest är det individuell undervisning…. Jag kan inte 

gå in och bara ta mina papper och penna och jag har planerat så här, så går jag och skriver på 

tavlan … nej det beror på hur dom är, hur är dom kunskapsmässig …” (s.1). Ytterligare ett annat 

sätt att se hur viktig läraren tycker förutsättningen att bedriva undervisning på är relationen läraren 

skapar med eleverna är ”Jag visar kärlek, ömhet ta hand om, … så blir dom intresserad på det 

som jag säger, även ämnes, ämnesmässig på lektionerna och studierna och därför tycker jag det 

är värt att satsa på det…” (s.2). 

Vad det gäller vilket språk som undervisningen bedrivs på som svar på min följdfråga: ”När du 

pratar, är det på svenska eller på dari?”, säger läraren ”om de är afghaner så blir det dari, persiska 

men om det är araber, från somalien dom försöker så gott dom kan på svenska, dom vet att det 

spelar ingen roll om dom tar fel ordning på ordet eller de kan visa känslor på annat sätt …” (s.2). 

Enligt det jag skrev tidigare pushar läraren eleverna att studera med sig själva och sin bakgrund 

som förebild. Detta uttrycks så här ”jag gjorde så här, jag studerade så här, jag brukar alltid 

säga hur jag lärde mig svenskan, …” (s.3). 

Läraren har som nämnts två olika grupper som har olika studiebakgrund. Gruppen med mindre 

studiebakgrund tycker läraren behöver pushas mer ”…måste man säga kämpa på, uppmuntra 

dom kommer att bli duktigare, du kommer och lära dig, du kommer och utvecklas bara gör det 

bara övning, övning.” (s.6). En variation på detta är att läraren säger ”…hela tiden måste dra med 

dom, dom springer inte iväg, …” (s.6). Om gruppen med studiemotiverade elever säger läraren, 

vad det gäller hur eleverna behöver pushas ”…för dom som är jättestudiemotiverad måste man 

hela tiden få dom att, du är tillräcklig duktig du kan, du kommer att nå vad du vill, ha inte 
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bråttom.” (s.6). Eleverna i denna grupp har läst mycket matematik i sitt hemland detta 

kommenterar läraren så här ”…du kan tillräckligt mycket, … dom jämför med sitt hemland, …, 

det du har lärt dig är jättebra och du kommer ha användning för det, du ska bygga på 

motsvarande svenska med ord och begrepp…” (s.6). Vad det gäller matematik och ämnesspråk 

för denna grupp elever säger läraren så här ”...siffrorna känner dom till, formler känner dom till, 

följa och så geometrireglerna eller taluppfattningsregler, asså, konjugatregler allt kan dom, det 

behöver dom bara orden och förstå problemet sen kan dom lösa det, så jag, mest blir det språket 

…” (s.6). 

Här ställdes en följdfråga om: ”Hur gör du med språket, asså dom kan ju matten det är språket 

som, hur gör man där liksom för att nå dom...” Syftet var att nå hur läraren gör när eleverna kan 

matematiken, men behöver de svenska orden för begreppen samt hur få dem att förstå kontexten? 

Läraren svarar så här ”Jag försöker på svenska, men jag kan skriva på arabiska en del ord och 

jag kan säga en del ord på arabiska och dari när det gäller dom två , eum, språket, har jag fördel 

faktiskt, det går bra det går lätt och då när jag använder ordet, det räcker med ett ord som jag 

ser på deras språk … jag visar intresse för deras språk och för deras ord och begrepp, så skriver 

jag dom på tavlan … genom att visa intresse för deras så blir de också intresserad … på svenskan 

skriver jag olika språk … skriver på alla språk…” (s.4). 

Efter beskrivningen av språket kom frågan: ”Hur gör du för att få dem att förstå kontexten? ” 

samt till detta gavs ett exempel för att förtydliga vad som menas med kontexten i en uppgift. 

Exemplet handlar om en bil som kör med en viss hastighet under en viss tid. Hur långt kommer 

man? På detta svarar läraren: ”…formler förstår dom… men ändå måste vi skriva massor innan 

… det är inte bara det, inte bara matteord utan deras vanliga svenska ordkunskap är också få 

…” (s.4). Läraren får inte till förklaringen utan ger ett annat exempel för att kunna förklara. 

Exemplet handlar om vilken enhet som är lämplig när det pratas om mönsterdjup på bildäck. Då 

tar läraren upp sin sko och visar mönsterdjupet på skosulan och sedan pekar läraren på en bit av 

ett cykelhjul. När begrepp som begränsningsarea behandlas har läraren med sig 

förpackningskartonger som eleverna får mäta på och prata om. Med detta menar läraren att för att 

visa de svenska begreppen måste hen ha saker med sig. Det blir praktiska exempel för att eleverna 

ska förstå de svenska begreppen. Läraren kommenterar detta så här ”Jag försöker ta med vad som 

kan få dom och förstå, …, nånting som det blir, aha-upplevelse för dom…” (s.4). 

Funktionen är återigen berättande och beskrivande, hur läraren undervisar och varför. Läraren 

visar även på variation i denna diskurs genom att visa på olika vinklar hur undervisningen bedrivs. 

Det som saknas i materialet under diskursen undervisning, är mer metodiska exempel på hur 

undervisningen bedrivs, hur de gör på lektionerna. Detta tar inte läraren upp i intervjun. Det som 

frågades om i slutet av intervjun var mer om språket och matematiska begrepp som det skrivits 

om tidigare, vilket läraren inte automatiskt berättade något om  

7.1.4 Sammanfattning lärare ett 

Vi har sett att lärare ett har pratat om sig själv som medmänniska, där eleverna sätts i fokus för 

lärarens uppmärksamhet. Läraren tycker även att bygga relationer med eleverna är en 

förutsättning för att eleverna ska kunna koncentrera sig på undervisning av matematik. Det sista 

som läraren tar upp är undervisning på ett, för eleverna, delvis nytt språk. Prioriteringen för 

läraren, konstruktionen av texten, är att diskurs ett och två är viktigast och en förutsättning för 

diskurs tre, det vill säga i den nämnda ordningen. Konstruktion är även att de olika diskurserna, 

är ihopflätade. Det går inte att nämna relationsbyggande med eleverna utan att se lärarens avsikt 
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som medmänniska samt att även se hur undervisningen bedrivs och hur svenska språket 

kommuniceras. Detta är lärarens tolkande repertoarer, att väva ihop sin roll, med interaktionen 

samt hur detta görs, inkluderande svenska språket. 

Det som jag tycker saknas i texten är att det inte finns något sagt om hur läraren använder 

styrdokument i undervisningen samt tas det inte upp något om betygsättning och användningen 

av förmågor. Läraren pratar inte heller något om förberedelser inför gymnasiestudier.  

 Lärare två 

7.2.1 Utbildning med mål och konsekvens 

Den första diskursen som har identifierats ur transkriberingen av den andra lärarens intervju är 

utbildning med mål och konsekvens. Med detta menas att det lärare två pratar mycket omkring är 

att målet med utbildning är godkända betyg till och med årskurs 9 samt att eleverna då ska vara 

väl förberedda att klara av gymnasiestudier. I och med att läraren tar sitt uppdrag på största allvar 

kommer detta även att få konsekvenser då läraren känner stress och oro när eleverna inte når 

godkänt samt att läraren känner att för att nå målen behöver de följa planeringen minutiöst. Detta 

gäller främst gruppen av elever som har tidigare studievana, då de många gånger har lärt sig 

begreppen i sitt hemland, och då behöver lära sig de svenska orden samt den svenska 

betygsättningen, med förmågor och så vidare. Läraren säger så här om vad målet är ”…mål för 

utbildningen det som vi har projektet för, projektpengarna för, det är ju så att vi ska få så många 

som möjligt att nå målen årskurs 9, så det är liksom en strävan mot det, eleverna som kommer till 

oss ska nå betyg och kan söka en gymnasial utbildning, …” (s.1). 

Det är inte bara att nå godkända betyg för högstadiet som är målet utan läraren pointerar att de 

ska vara förberedda att klara av gymnasiestudier. Läraren utgår från den matematikdidaktik som 

eleverna är vana vid till hur matematikundervisningen bedrivs i svensk skola. Hen säger detta så 

här ”… när de är nya i Sverige och nya på språkintro så ser ju dom att dom kan matematik och 

dom kan mycket matematik, men som dom pratar om matematik framförallt är ju det som vi 

klassar som metod. Äh och där har ju vi en fas med dom i början där vi behöver förklara … vad 

själva matematik ämnet i Sverige är och vad som krävs för att få betyg … vi behöver kunna hur 

orden hänger ihop asså själva äh vi kan ta algebran och koordinatsystem asså hur hänger dom 

två begreppen ihop och hur kan jag använda dom tillsammans … dom behöver kunna 

problemlösningen …det här med att kunna resonera kring matematik och det här att vi behöver 

kunna kommunicera matematik är en del som de inte jobbat så mycket med utan de är oftast 

snabba med att lösa, räkna i boken .. där krockar det lite i början mycket när vi sitter och 

resonerar matematik eller pratar matematik, ah, ska vi inte börja räkna matematik snart för det 

är det som är matte …” (s.2). Läraren beskriver en variant på detta ”… så där behöver man först 

förstå vad de behöver kunna för att de ska kunna nå målen i matematik…” (s.4). 

I övergången mellan elevernas undervisningsdidaktik till vad som gäller i Sverige säger läraren 

att betygsättning ska vara sådan att den medför att eleverna är väl förberedda för 

gymnasiestudierna ”…det här med när man ska sätta betyg på nyanlända elever, äh, den här 

förmågan i matematik att kunna resonera, står det någonstans att de måste kunna resonera på 

svenska … samtidigt känner jag ju att, om en elev har resonerat på det sättet på sitt eget språk, 

nått upp till målen, och sen ska jag skicka vidare till gymnasiet, med ett godkänt betyg och det 

inte finns den möjligheten då lurar jag eleven, det känns som, du ska ju inte bara komma in på 

gymnasiet, du ska komma ut också …” (s.17). Vi ser här hur förmågorna som var nya i svensk 
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skola 2011 tas upp en och en (procedur =metod, begrepp, problemlösning, modellering, 

resonemang och kommunikation). Det är en av förberedelserna till gymnasiet att eleverna är mer 

involverade i bedömning och betygsättning utifrån förmågorna. Detta gäller den gruppen elever 

som har studerat mycket matematik tidigare och inte gruppen med kort skolgång från hemlandet. 

Hur går det då att nå målen? Här har jag den senare delen av denna diskurs. Det är måluppfyllelse 

kombinerat med stress. Då läraren har uppdraget att ta eleverna till att bli gymnasieförberedda 

utmynnar detta i stress när eleverna inte når godkänt. Detta uttrycks så här ”…jag känner 

fortfarande att jag som lärare att det är mitt ansvar att alla eleverna ska nå betyget E, elever kan 

ha 50 % frånvaro och jag känner fortfarande oh, hur ska jag fixa det hära, …” (s.12). 

Läraren säger även att det har tagit tid att komma in i rollen på språkintroduktionsprogrammet 

efter att tidigare ha varit på högstadiet. Läraren säger då ”jag kan ju känna något som jag fått 

växa in i, som jag inte riktigt insåg när jag började på språkintro, …, när man kommer från 

högstadiet och börjar på språkintro, jag som lärare har den här pressen på mig själv att, alla, så 

många som möjligt … ja, nej, men jag har som lärare haft pressen på mig att, på högstadiet att 

alla elever ska uppnå betyget E det är mitt som lärares ansvar att alla elever ska uppnå betyget 

E och är det någon som inte, ska jag in med special insatser och …, det ligger på mig som lärare 

, äh och det kände väl jag när jag kom hit också, …” (s.4). 

Orsakerna till att eleverna inte når godkänt utgår från motivation, och då skiljer läraren på hur det 

är i de två grupperna, det vill säga studievana- och studieovana elever från hemlandet. Läraren 

presenterar gruppen studievana som att ha läst mycket matematik sedan tidigare och att de utifrån 

motivation borde kunna nå godkänt men att motivationen brister då det är olika faktorer som 

avgör, och de är inte alltid påverkbara. Gruppen benämns av läraren så här ”…gruppen mot betyg, 

som har stor möjlighet att läsa vidare…” (s.9). Läraren säger så här om denna grupp ”Äh, många 

av dom har ju läst mycket matte sedan innan, så många av dom kan ju ha läst gymnasiekursen 

innan och ha gymnasiebetyg sedan tidigare…” (s.1). När läraren pratar om jämförelsen av sin 

erfarenhet från högstadiet och språkintro vad det gäller motivation säger hen ”…har jag en elev 

på högstadiet som inte kommer, jag, men då ska det direkt startas igång en process och elevhälsan 

ska kopplas in …här vet jag att alla mina elever är inne i olika typer av processer äh, där skolan 

är äh, väldigt lite prioriterad för vissa och mer prioriterad för vissa så det hänger väldigt mycket 

ihop vet dom att dom ska stanna i Sverige och vet att dom har en framtid här ja då är det mycket 

lättare för dom att motivera sig och betygen för jag ska läsa vidare …” (s.2). Läraren säger även 

så här om vad som behövs för att skapa motivation ”… den högre gruppen där kan man ju helt 

och hållet motivera eleverna med betyg du behöver si och så många betyg för att kunna läsa 

vidare …men dom kan man ju motivera med hjälp av betyg ” (s.9). 

Det som skapar stress är att läraren inte är beredd att släppa på kraven ”…jag kan inte sätta betyg 

på kunskaper när de inte når upp till årskurs 9 nivå för då ska den eleven vidare till gymnasiet 

jag tänker inte skriva på det betyget och skicka den eleven vidare sen kan jag bemöta den eleven 

på ett jättebra sätt men kunskapskraven är något annat jag känner att den är jag rätt tuff på…” 

(s.6). Det som läraren säger är avgörande för om eleven tillslut ska få betyg, är dels att läraren 

följer sin planering så att alla moment gås igenom, dels att eleven studerar aktivt. Om de inte är 

närvarande på en lektion måste de ta igen, hemma, det de missar. Läraren säger om att planering 

av kursen måste följas ”…jag har gjort klart för dom mycket tydligt att för att vi ska ha chans att 

nå betyg … så behöver vi gå igenom materialet i den här hastigheten och vi behöver hinna med 

dom här sakerna vi behöver gå igenom dom här förmågorna på dom hör olika områdena så jag 

kommer hela tiden gå framåt i den takten i undervisningen…” (s.5). 
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Då eleverna inte alltid är närvarande, många har låg närvaro, kommenterar läraren detta så här 

”…jag har förståelse för att ni inte är här på en lektion för att ni är på möte eller för att ni mår 

dåligt men jag kan inte ta ansvar för det att sen gå tillbaka i undervisningen och ta det materialet 

igen …  för det kan vara olika elevuppsättning på varje lektion äh och nu känner jag att jag har 

landat i det att det känns okej att göra så … men dom vet att så måste vi göra för att alla som är 

här måste nå betyg är varmt välkomna till lektionerna när dom orkar …” (s.5). Läraren har dock 

knep för att eleverna ska kunna hinna ikapp om de missat en lektion eller kanske behöver repetera 

vad som sagts eller gjorts. Detta beskriver läraren så här ”…sen kör jag med mycket med facebook, 

… där lägger jag in när jag haft en lektion. Jag fotograferar det jag har gjort på tavlan, jag 

lägger in ett filmklipp från youtube som har samma genomgång som jag haft på lektionen, så är 

det så att eleven missat en lektion så har eleven möjlighet att göra det hemma…och där säger jag 

också att jag inte har ansvaret att meddela eleven, när den kommer tillbaka vad jag gjort för 

något, det är elevens ansvar helt och hållet att hänga med … så jag kan vara väldigt fyrkantig 

där, såhär måste jag köra för att vi ska nå målet. ” (s.6). En variation på det sagda, att om eleven 

missar lektioner av en eller annan orsak så är det upp till eleven att ta igen det den missat ”…man 

vet att eleven har det jobbigt och man behöver hela tiden gå lugnt fram. Jag förstår att du har de 

jobbigt och att du missade provet och så skjuter man upp och skjuter upp igen och så måste jag 

som lärare går vidare i den hära farten för att ge dig en rimlig chans …” (s.6).  

Vad det gäller gruppen elever som inte har studerat så mycket tidigare hanterar läraren det på ett 

lite annat sätt ”…även om målet för språkintro är att vi ska få eleverna att nå målen för årskurs 

9 så känner man ju som lärare …att när jag får elever som kanske aldrig har gått i skolan och 

aldrig läst matematik innan äh utan dom har flyttat till Sverige och dom har jobbat hemma på 

gården utan hjälpt till med olika saker utan liksom skolan har inte funnits eller inte varit 

prioriterad och komma hit och då ha ett mål framför dig att nå målen för årskurs 9 det känns helt 

orimligt så där känner jag att där blir ju min lärarroll en helt annan … där märker ju jag att jag 

når ju dom här eleverna bättre om jag tar reda på vad är det dom kan sen innan … även om man 

inte läst matematik sen innan så har man ju använt matematik och vi har ju nån elev som har 

varit iväg och köpt tyg ……” (s.3). Vi ser att gruppen elever har mycket andra erfarenheter med 

sig, och avståndet till godkänt i matematik i årskurs 9 kanske är avlägset. Läraren jämför hur det 

är att ta emot elever på högstadiet med att ta emot en grupp elever från denna grupp och att hen 

är ovan vid detta ”… jag har jobbat på högstadiet många år innan och där vet man ju att jag kan 

ha en förväntning vad dom här eleverna har med sig från dom lägre åldrarna äh och så kan man 

ha någon elev som sticker ut på ena eller andra hållet men här har jag ju ofta 15 elever som 

sticker ut åt olika håll och har olika erfarenheter med sig och det har man ju alltid pratat om på 

utbildningar innan att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter så men det 

blir ju extra viktigt bland dom här eleverna… det är såna här erfarenheter som jag inte alls kan, 

dom är inga erfarenheter för mig för jag har inte upplevt det på det sättet för jag själv är liksom 

inväxt i det här…” (s.3). Läraren kommenterar hur viktigt det är att dessa elever inte går i samma 

grupp som de som har studiebakgrund med att”…det är två helt olika uppgifter beroende på vilka, 

vilken elevgrupp jag möter så där har vi också ett stort ansvar på språkintro att dela in eleverna 

i det hära, i dom hör elevgrupperna att dom här eleverna inte arbetar i samma grupp för det 

känns helt orimligt och att säg till någon som aldrig gått i skolan att du ska kunna sätta in 

koordinat i ett koordinatsystem…” (s.4). Vad det gäller motivation och frånvaro för denna 

elevgrupp säger läraren ”…där kan jag snarare känna att har hög närvaro och jätte engagerade 

elever och jätte motiverade elever jag som lärare vet att av dom här eleverna är det väldigt få av 

dom som i slutändan kommer att nå nåt betyg för årskurs 9 men dom är oerhört motiverade och 

där får man i stället tänka att vi måste göra roliga saker där måste det bara inte vara inrutad 
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fokuserad undervisning mot målen utan det måste vara att det händer någonting det måste var 

helt och hållet kopplat till de dom kan sedan tidigare…” (s.8). Läraren kommenterar vidare hur 

viktigt det är att nå eleverna på ett annat sätt då de inte kan nå betyg. Hen säger så här utifrån ett 

exempel där eleverna har gått ut utanför skolan och fått leta efter en sten som väger ett kilo och 

en pinne som är 3,7 cm lång ”… nej det sitter inte för då hade de gått över först från den här 

erfarenhetsbaserade det var nånting och det här vi gör i skolan det var nånting annat. Å det känns 

jätteviktigt för mig att … det vi gör måste liksom vara kopplat liksom direkt falla in i deras 

begreppsvärld att koppla på det de redan kan för dom här skolkunskaperna nej dom kommer dom 

kanske inte ha nytta av dom ska kanske inte läsa vidare många av dom, utan dom ska klara sig i 

vardagen …” (s.9). Läraren känner inte samma stress att nå alla mål för årskurs 9 med denna 

grupp utan har tid och viktigare är att eleverna lär sig den matematik de gör samt svenskan som 

behövs. Hen säger så här ” När jag jobbar på den lägre nivån, …jag har inte som ambition att vi 

på ett år ska hinna igenom årskurs 4 till 6 … verkligen bara grunderna på varje kapitel mitt mål 

är att dom ska känna hela tiden att … jag har verkligen förstått det och då menar jag att de 

verkligen förstått … vad jag ska använda detta till i vardagen och jag har förstått språket …därför 

där måste jag också känna bromsa ner mig själv och känna att det verkligen får ta tid …, det är 

matte vi ska lära oss, det är en studieteknik vi ska lära oss …” (s.15).  

Sättet som denna diskurs beskrivs på görs genom att funktionen är mest berättande och 

redogörande för vad som gäller och vad målet är, men läraren är även argumenterande när hen 

förklarar hur viktigt det är att nå målen och kanske måste dela på mål och relation till eleverna då 

de inte alltid når målen. Vi ser också att läraren försvarar sitt agerande även om det medför stress. 

Läraren har många varianter på hur detta beskrivs. Denna diskurs är störst och innehåller många 

olika delar som bygger upp diskursen.  

7.2.2 Relationen till eleverna 

Nästa diskurs handlar om att skilja på att vara medmänniska och på att vara lärare, det vill säga 

vilken relation läraren har till eleverna. Här skiljer läraren på de två grupperna. Det gör läraren 

för att, som tidigare sagts, känner hen att i gruppen med studiebakgrund måste planeringen följas 

medan det i gruppen med låg studiebakgrund inte är samma press. Om gruppen med 

studiebakgrund säger hen så här ”… dom har många tuffa situationer, många är i asylprocessen, 

många fått sitt andra eller tredje avslag och bara väntar på vad som ska hända sen och där 

behöver jag sänka, inte sänka mina ambitioner på matematikundervisningen utan visa respekt på 

ett helt annat sätt mot eleverna…här vet jag att alla mina elever är inne i olika typer av processer 

äh, där skolan är äh, väldigt lite prioriterad för vissa och mer prioriterad för vissa …” (s.5). 

Läraren säger även om sin relation till eleverna och att de måste följa planeringen att ”… jag har 

förståelse för att ni inte är här på en lektion för att ni är på möte eller för att i mår dåligt men jag 

kan inte ta ansvar för det att sen gå tillbaka i undervisningen och ta det materialet igen … ”. 

(s.5). 

Om att eleverna kommer på vissa lektioner och uteblir på andra säger läraren även så här ”… alla 

som är här måste nå betyg är varmt välkomna till lektionen när dom orkar och har möjlighet… ” 

(s.5). Som variation på detta säger läraren att ”… sen känner jag att jag vet att vissa elever i 

gruppen har inte alls samma mål och då måste jag respektera det och jag måste bemöta dom på 

ett bra sätt oavsett när dom kommer på lektionen… eller få hjälp med något helt annat när jag 

har en genomgång … så den överenskommelsen har vi i gruppen och det känner jag att det 

fungerar väldigt bra … ” (s.6). 
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Läraren summerar det sagda med att kunna skilja på att följa planeringen för att hinna och ändå 

ha en bra relation till eleverna trots att de inte alltid är där. Hen säger ” …ja det är nog det hära 

att skilja lite på mitt uppdrag och mig som medmänniska … jag ska liksom inte lägga samman 

mycket matematik eller vill jag göra det vi gör i matematik då har vi en relation utan vi har en 

relation här som medmänniskor och sen har vi en annan relation hur långt du kommit i matten 

och hur det går inom ämnet med läraren och så äh och den tror jag är viktig början särskilja det 

är lätt också det märker jag många kollegor som lätt hamnar i den här medmänniskorelationen 

och man vet att eleven har det jobbigt och man behöver hela tiden gå lugnt fram jag förstår att 

du har det jobbigt och att du missade provet och så skjuter man upp och skjuter upp igen och så 

måste jag som lärare gå vidare i den hära farten för att ge dig en rimlig chans …”. (s.6).  

Läraren är främst lärare till eleverna och har en relation därefter. Hen försöker sätta sig in i hur 

eleverna har det, men fokus är att ge dem matematikkunskaper. Detta beskriver läraren så här ”… 

med jämna mellanrum säga att jag vet hur tufft ni har det med alla dessa processerna och bara 

för jag inte nämner det och pratar om det, så betyder det inte att jag inte förstår er situation, …, 

för många kanske vill prata om det ähm men då får ni säga det till mig, för andra kan komma till 

skolan och känna att det här är lite skyddad zon det är lite, behöver jag inte tänka på det en liten 

stund när jag kommer ifrån en lite stund… där känner jag att det är viktigt för mig att jag är 

tydlig och därför inte tar upp det, det är inte att jag inte bryr mig om det eller att jag tycker att 

den här algebran eller växtcellen … är det viktigaste i världen just nu, så det blir ju en balansgång 

mellan dom där rollerna och där säger man ibland till eleverna också när dom är inne i nånting 

bara kom till skolan och sitt med på lektionerna…” (s.11). 

Läraren säger även att det som känns bäst och sämst under en skoldag är ”… alla elever var där 

…. då kan jag bara gå vidare med det jag tänkt göra och jag vet att alla elever som var där dom 

har varit med på lektionen … sen motsatsen kan jag känna … man har börjat morgonen med att 

höra nyheterna att det har varit en stor sprängning i Kabul, och jag vet att jag ska möta elever 

som har en stark relation till det som har hänt eller har släktingar som bor där och att jag som 

lärare ska liksom stå framme vid tavlan och säga att detta med räta linjens ekvation det är 

viktigt…där kan jag känna att det blir en väldig krock … det är just det här att vara medmänniska 

kontra vara lärare att det är liksom en ständig fajt …” (s.7). Vi har sett två exempel på hur läraren 

försöker få undervisningen i perspektiv till det eleverna upplever. Läraren har inte så mycket 

erfarenhet av vad eleverna går igenom, men försöker ändå förstå ”… jag förstår att du har det 

jobbigt och att du missade provet, men …” (s.6). 

Vad det gäller gruppen med låg studiebakgrund säger lärare att ”… där får man i stället tänka att 

vi måste göra roliga saker…” (s.8). Läraren känner inte samma stress som nämnts tidigare och 

kan då satsa mer på förståelsematematik och kommer i relationen in på att ha roligt tillsammans. 

Läraren säger ”…det måste vara helt och hållet kopplat till det dom kan sedan tidigare, börjar 

jag en lektion med att jag bara drar upp en formel … då tappar jag hälften … och då kommer 

deras självkänsla in i det hära … måste ju ändå bli utifrån deras erfarenheter … går hem en dag 

wow känner å vad roligt vi hade på den lektionen och jag känner att dom har haft roligt …”. 

(s.8).  

Lärare två bygger även upp sin intervju på många exempel på hur de gör i klassrummet. Detta är 

även exempel på relationen mellan läraren och eleverna och det rör speciellt gruppen med låg 

studiebakgrund. Läraren påtalar detta genom att ”… måste man ju motivera med hjälp av glädjen 

och att dom känner att dom har nytta av … men om man går på stan och det är en tröja som 

kostar si och så mycket och 30 % rabatt, hur vet vi hur mycket det kostar eller är det billigare att 
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köpa den där tröjan som har fullt pris när vi ska jämföra…” (s.10). Läraren berättar en variant 

på detta med att utgå ifrån elevernas erfarenhet när en elev har handlat med tyg i sitt hemland och 

är då van att mäta längder på tyg. Eleven vet att en meter är från hakan till fingerspetsen ” … jag 

utgår ifrån det och vad då en meter kan vi säga vad en meter är på nått annat sätt ja men det är 

100 centimeter och därifrån får vi bygga vidare…” (s.3). 

Funktionen i denna del är förklarande, läraren försöker sätta sig in i hur eleverna har det men 

relationen är ändå distanserad. Hen konstaterar att räta linjens ekvation kanske inte är så viktig 

när eleverna hör hur släktingar, i till exempel Kabul, utsätts för sprängdåd. Variationen består i 

att läraren skiljer på det två grupperna. I den med studiebakgrund försöker läraren förhålla sig till 

vad eleverna upplever och ändå motivera och undervisa. I den andra gruppen är det inte samma 

press att följa planeringen och därmed öppnar det upp för rogivande undervisning som bygger på 

elevernas erfarenheter.  

7.2.3 Språket 

Den sista diskursen som identifierats är språket, det vill säga hur det arbetas med svenska språket 

i undervisningen. Läraren tar inte upp språket alls i samtalet innan frågan ”Hur tänker du om jag 

säger språket i alla ämnen?” ställs. Läraren berättar att ”…när jag jobbade på högstadiet så var 

jag ändå väldigt språkmedveten, jag lyfte ord, … men här behöver jag också, äh jag behöver 

tänka på varje ord, beror av, vad är det för någonting, nånting händer nånting annat händer, är 

det det som påverkar, är det som påverkar orsak-konsekvens…  vi pratade linjer, en linje, en linje 

ett streck samma sak, synonymer, en linje flera linjer, hur använder jag ordet, så där får vi också 

tänka liksom lite på språkintro, vi har ett litet projekt, med att bygga svenska, äh och där tänker 

många, ja men det tillhör svenskämnet, men där tänker jag att det är nånting vi måste jobba med 

allihopa att jag kan inte på matten bara dra upp nya begrepp utan att förklara dem …” (s.13). 

Utifrån att prata matematikbegrepp på svenska jämför läraren med när hen var högstadielärare 

”Jobbar man på högstadiet som jag jämför med för att det är samma mål vi strävar mot, där vet 

jag med tabell alla ungarna vet vad en tabell är, sen tidigare, det vet inte de hära, …dom kan det 

på sitt språk…” (s.13). För att komma över språkförbistringarna förklarar läraren hur hen gör med 

elever som kan begreppet på sitt språk men inte på svenska ”… så jobbar vi mycket med sådana 

hära ordlistor som mina elever laddar ner så att alla har en egen ordlista allihopa från svenska 

till sitt eget språk, matteordlista, …” (s.15). Läraren förklarar vidare att vi på svenska kan ha flera 

begrepp för det eleverna har ett begrepp för på sitt modersmål ”…. i flera språk gör man ingen 

skillnad på dom här orden i somaliska är det samma ord för rektangel och kvadrat … det är inte 

ord de kan översätta från sitt språk det blir ett nytt ord ett nytt begrepp som de behöver lära 

sig…” (s.15).  

För eleverna på det nya språket finns det två delar. Dels måste eleverna lära sig språket för att 

förstå kontexten, dels måste de lära sig matematikbegreppens namn på svenska. Eleverna måste 

även lära sig svenskan så väl att de kan resonera kring begreppen. Detta uttrycker läraren så här 

”… först språket att bara förstå matematiken, att förstå , jag kan förklara som lärare , den här 

matematiken , för det behöver de vardagsspråket, för de behöver förstå och sen bygga begreppen 

på det sen blir det ju ytterligare språk som dom ska förklara det på ett tydligt sätt och där känner 

jag också en skillnad hur jag jobbar med dom högre grupperna och dom lägre grupperna för i 

början får det vara mycket fokus på metod och begrepp det är det vi testar för dom har inte 

språket, ähm, för att riktigt kunna resonera matematik, jag kan se att dom resonerar i huvudet att 

dom tänker på ett visst sätt…att resonera med svenska ord det är ett jättehögt krav ... att har dom 
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det i huvudet och dom kan resonera på sitt eget språk, så ju mer svenskt språk de får desto mer 

kommer de kunna resonera på svenska också… ” (s.17). Hur de arbetar med språket och 

förmågorna förklarar läraren så här ”… vi lägger ganska mycket fokus på metoderna för dom 

känner , att det här klarar jag av, jag behöver inte kunna svenska för att ändå fixa detta, och det 

blir ganska stärkande för dom själv, … och sen får man koppla på dom andra delarna , med 

problemlösning …, där måste du själv välja metod, det är fortfarande metoderna som du redan 

kan, men du behöver hjälp med tolkningen av problemet, vad är det dom vill veta för någonting, 

äh, så där är det också så att varje grej vi gör får ta lite längre tid, om vi kan jobba med ett 

problem en hel lektion …och hur ska jag visa det… , för i många länder så är det, så är jag klar 

och så få man svaret, sen hur man kommit fram till det är ganska oviktigt, och det är det ju 

verkligen inte i Sverige vi behöver visa alla stegen det måste vara tydligt och lätt att följa…” 

(s.20). 

Lärare två pratar mycket om sina grupper, som om att de är högstadieelever. Läraren jämför hela 

tiden till då hen var högstadielärare ”…jag har jobbat på högstadiet många år innan och där vet 

man ju jag kan ha en förväntning vad dom här eleverna har med sig från dom lägre åldrarna och 

så kan man ha någon elev som sticker ut på ena eller andra hållet men här har jag ju ofta 15 

elever som sticker ut åt olika håll…” (s.3). En variation på detta är ”… har jag en elev på 

högstadiet som inte kommer ja men då ska det direkt startas igång en process och elevhälsan ska 

kopplas in och jag lämnar ifrån mig på det sättet vet att någon annan tar vid ärende och här vet 

jag att alla mina elever är inne i olika typer av processer…” (s.4). 

Funktionen i denna diskurs är som tidigare berättande och redogörande för hur läraren tidigare 

har varit högstadielärare och hur likheter och skillnader förhåller sig till att vara lärare för dessa 

elever. Konstruktionen i lärarens berättelse är att vi, i exemplen, sett att läraren i intervjun dels 

berättar om eleverna i klassrummet, dels pratar som om hon är inne i klassrummet med eleverna 

”… jag förstår att du har det jobbigt och att du missade provet, men …” (s.6). 

7.2.4 Sammanfattning lärare två 

Som avslutning säger läraren vad som sammanfattar det hen har sagt under hela intervjun 

” Det är mycket det här med att man måste landa själv i den här rollen … javisst jag 

skulle kunna köra allting i mycket högre tempo men då skulle jag inte ha med mig många 

elever …är det, det jag ska göra eller ska jag ta hänsyn till allt det eleverna har med sig, 

hitta balansen däremellan, hur ska jag göra , ja, jag kör min undervisningsstrategi, och 

sen så får det här medmänskliga vara nånting annat som inte sker på lektionstid, jag kan 

inte ta den tiden, … och att man sänker kraven själv där också , det är inte mitt ansvar 

att alla elever ska nå betyget E , för det är helt orimligt … det har jag landat i nu, ja, men 

så måste det vara annars pallar man inte…” (s.21). 

 Resultatsammanfattning och narrativ identitet 
Sammanfattning av de båda lärarnas diskurser är den narrativa biografin som innehållsmässigt är 

lärarnas narrativa matematiska identitet. Den berättelse de berättar om sig själva i huvudrollen, 

om sin lärarroll och hur de förhåller sig till språkintroduktionseleverna. Hur de beskriver detta. 

Diskurserna som är identifierade i den första lärarens narrativ är att vara medmänniska och att 

skapa relationer till eleverna. Läraren bryr sig verkligen om eleverna och vill utifrån olika roller 

värna och hjälpa eleverna. Rollerna är förutom att vara matematiklärare, också att vara kurator 

samt studie- och yrkesvägledare, detta är läraren för att eleverna många gånger kommer själva till 
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Sverige, utan föräldrar, och kan behöva någon att vända sig till och att ha någon som stödjer dem. 

Läraren säger att hen är porten mellan eleverna och samhället. Detta märks tydligt då pronomen 

”jag” används flitigt, ”vi” det vill säga lärargruppen runt eleverna används i stort sett inte. Läraren 

har byggt upp ett speciellt band till eleverna. Läraren tycker vidare att eleverna koncentrerar sig 

bättre på matematiken, når dem ämnesmässigt, när alla andra ouppklarade tankar är undanröjda, 

därför är även läraren ett samtalsplank som eleverna kan prata med. Läraren ger råd och löser 

problem även före och efter lektionerna. Samtalet med eleven och att läraren byggt relationer 

först, gör även att eleverna känner sig mindre otrygga. Relationen stärks dessutom för att de 

känner igen sig i lärarens bakgrund, av att ha kommit till Sverige och lyckats med att ta sig in i 

det svenska samhället, genom att ha läst på högskolan och blivit lärare. Vi ser bakgrunden i 

lärarens citat genom en del språkliga felaktigheter. Den tredje diskursen är undervisning i 

matematik som även inkluderar ord och begrepp på elevernas språk, vilket läraren är intresserad 

av. Läraren säger att hen har en planering, men den kan inte följas utan att eleverna ha samlat sig 

först, och de kanske har frågor som läraren kan hjälpa eleverna med innan undervisningen 

kommer igång. Undervisningen utgår från varje elev eftersom de har kommit olika långt, delvis 

på grund av att de inte alltid är närvarande, undervisningen måste då bli individuell. Läraren har 

två olika grupper. Den ena gruppen består av de elever som har kort skolgång från hemlandet. 

Med dessa elever gäller övning och åter övning. Läraren pushar dem framåt, delvis med hjälp av 

praktiska saker, som olika förpackningslådor för att kunna prata om mantelarea eller med hjälp 

av cykeldäck för att visa på mönsterdjup. Den andra gruppen har läst mycket matematik i 

hemlandet och det viktiga är att lära sig vardagsspråket för att förstå kontexten runt 

matematikuppgifterna samt att översätta begreppen från hemspråket till svenska. Även denna 

grupp pushar läraren framåt genom att säga: ”du är duktig, du kommer att klara det…”. 

Övergången från hemspråket till att lära sig svenska språket, och dess användning i matematik 

gör lärare genom att visa intresse för elevernas språk. Persiska och dari kan läraren i och med sin 

härkomst, men även arabiska och somaliska kommer fram genom att eleverna får säga vad 

begreppet heter på sitt språk och även gå fram och skriva det på tavlan.  

Funktionen som lärare ett använder är beskrivande och förklarande av sitt förhållande till 

eleverna, med många variationer under hela intervjun. Konstruktionen är utifrån ett jagperspektiv, 

där läraren utgår från sig själv i förhållande till eleverna. Det förekommer bara något ”vi” som i 

lärargruppen runt eleverna samt ”vi” som i läraren och eleverna, i hennes text. Delarna som texten 

består av, det vill säga tolkande repertoarer, är det som identifieras som diskurser och som har 

analyserats med hjälp av verktygen; funktion, variation samt konstruktion i texten. Förhållandet 

mellan diskurserna är att läraren tycker att medmänniskorollen är viktigast och att bygga 

relationer för att nå eleverna. De är en förutsättning för att kunna undervisa i matematik. Andras 

identiteter runt läraren är att läraren säger att hen har upplevt det eleverna har, och förstår därmed 

eleverna. Hen säger ”… jag kan känna vad dom känner, jag vet vad dom går igenom, jag vet nästa 

steg dom ska ta, för jag har tagit själv”. (s.5). Om de andra lärarna säger läraren: ”…för dom 

andra kanske blir lite svårare, dom måste ta sig ifrån sitt, … det är jättesvårt att förstå dom 

faktiskt om man har inte gått igenom det själv men dom [eleverna] vet …”. (s.5).  

Lärare två har en lite annan berättelse. Hen har undervisningen mer i centrum. Det är viktigt att, 

då eleverna har kommit till skolan, måste målet vara att de ska kunna nå godkänt betyg. Det är 

viktigt att eleverna blir så förberedda för gymnasiet det går, detta inkluderar undervisning om de 

delar läraren har identifierat som områden eleverna ej har arbetat med i sitt hemland. Det gäller 

betygsättning enligt de sex förmågorna. Eleverna har, säger läraren, mest arbetat med metod-

uppgifter, vilket är förmågan procedur. Annat som läraren kämpar med är att eleverna är vana vid 



 

30(41) 

 

att bara räkna på i boken utan att egentligen presentera en hållbar uträkning, detta är viktigt i 

Sverige. Eleverna är inte heller vana vid att inte bara mängdräkna matematik utan att resonera 

kring uppgifters lösning. Att kunna lösa uppgiften på olika sätt, och redovisa på tavlan. Läraren 

säger så här ”… det här med att kunna resonera kring matematik och det här att vi behöver kunna 

kommunicera matematik är en del som de inte jobbat så mycket med utan de är oftast snabba med 

att lösa, räkna i boken ... där krockar det lite i början mycket när vi sitter och resonerar matematik 

eller pratar matematik, ah, ska vi inte börja räkna matematik snart för det är det som är matte 

…” (s.2).  

Eftersom läraren tidigare har arbetat på högstadiet, och därifrån har med sig att det är lärarens 

ansvar att eleverna når godkänt, gör att läraren känner stress över dessa elever. Grunden till det 

är att de har hög frånvaro, delvis på grund av kontakt med olika myndigheter Detta har läraren 

löst, delvis för egen lindring, genom att lägga ut genomgångar på Facebook så att eleverna kan 

nå dessa och räkna ifatt det de missat. Läraren gör detta utifrån sin inställning att eleverna ska nå 

godkänt och vara väl förberedda inför gymnasiestudierna och därmed måste planeringen följas. 

Detta gäller gruppen elever som har lång studiebakgrund från hemlandet. Den andra gruppen, 

som inte har så lång studiebakgrund från hemlandet, känner läraren att det inte går att forcera 

framåt för att nå godkänt, utan eleverna kan läsa klart på Komvux. Detta gör att läraren tar ut det 

viktigaste och går igenom det ordentligt så att eleverna får med sig användbara kunskaper. Hen 

säger ”… där får man i stället tänka att vi måste göra roliga saker…” (s.8). Detta tycker läraren 

att hen har förlikat sig med att inte trycka på framåt, från att ha känt stress över detta. Läraren 

säger sig även ha nått så långt att hen skiljer på relationen till eleverna och undervisningen som 

ska ta dem till godkänt. Hen säger sig förstå vad eleverna går igenom, men för att nå målet, med 

studiebakgrundsgruppen, måste hen följa planeringen och trycka på framåt. Läraren har då inte 

individuell undervisning utan gemensamma genomgångar. Hen säger ”…att det måste vara så, 

för att hinna…” (s.6). 

Även denna lärare pratar om motivation. Eleverna i gruppen som siktar på godkända betyg, 

behöver bara känna att det är det som är målet. De är motiverade men är stressade då de måste 

hinna starta gymnasiet innan de fyller 18 eller 20 år (se 3.1). Med den andra gruppen kommer 

motivationen från att läraren utgår från deras tidigare erfarenheter av att använda matematik, som 

till exempel eleven som handlat med tyg tidigare och har använt kroppen som måttstock till att 

förstå att hundra centimeter är detsamma som en meter. Det är inte heller samma stress då eleverna 

inte kommer nå godkänt betyg i motsvarande årskurs 9, utan läraren tycker att de ska ha roligt 

och det de gör ska eleverna kunna. Läraren tar inte upp hur svenska språket kommer in i 

matematikundervisningen utan kommer in på det på grund av en följdfråga. Läraren berättar då 

att eleverna har nedladdade ordlistor som de använder för att översätta ord och begrepp mellan 

svenska och hemspråket. Det nämns ingen metod för att prata eller skriva även på hemspråk i 

klassrummet. Det handlar mer om att målet är att eleverna ska kunna resonera på svenska, även 

om det går trögt i början går det bättre och bättre. Lärarna utgår från metoduppgifter som stärker 

eleverna till att gå mot resonemang och problemlösningsuppgifter.  

Funktionen i texten är berättande och förklarande men även argumenterande för varför läraren 

gör som hen gör. Att målet är godkända betyg och för att nå dit måste läraren skilja på relationen 

till eleverna och planeringen som måste följas. Läraren ger flera motiveringar till varför, mer än 

att hen skiljer på de två grupperna, vad gäller forcering och följande av planering. Konstruktionen 

av texten är att största delen av berättandet utgår ifrån diskurs ett som är stor, jämfört med de 

andra. Den tolkande repertoaren är att läraren främst är just lärare, relationen till eleverna går 
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parallellt, men får inte göra att planeringen inte följs. De elever som inte följer planeringen av 

någon orsak, till exempel kontakt med myndigheter, måste läsa ifatt hemma, delvis med hjälp av 

Facebook. Svenska språket är det språk som de måste lära sig för att klara av gymnasiet så det är 

det språk som det resoneras på, elevernas hemspråk nämns det inte mycket kring. 
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8 Diskussion 

 Resultatdiskussion 
Resultatet synliggör utmärkande drag relaterat till studiens syfte och frågeställning som berör hur 

lärarna pratar om undervisning, lärarroll och svenska språkets roll i matematikundervisningen. 

Nedan diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning och vad som påvisats betydande i koppling 

till syfte och frågeställningar. Fortsatt diskuteras tidigare forskning i relation till studiens teori, 

det vill säga diskurspsykologi. 

8.1.1 Diskussion med koppling till syfte och frågeställning 

De båda lärarna beskriver vad som karaktäriserar lärarrollen i matematik på 

språkintroduktionsprogrammet väl, men de visar även att det går att göra det på lite olika sätt. 

Undervisningen beskriver de på sitt eget personliga sätt och hur de hanterar sina båda grupper. 

Vidare ger beskrivningen av undervisningen även beskrivningen av deras lärarroll, men även hur 

de är länken mellan eleverna och matematiken undervisad på svenska. Båda lärarna utgår från att 

de har två olika grupper med elever, en med studievana sedan tidigare samt den andra som saknar 

tidigare studievana. Gruppen med studievana har redan den matematiska förståelsen, men 

behöver få lära sig de svenska begreppen och förstå vardagsspråket på svenska för att förstå 

kontexten. De behöver även få lite hjälp med motivationen genom pushning från lärarna och tro 

på sig själva. Lärare ett gör detta mer som byggande av relation mellan sig och eleverna och att 

kunna vara en länk mellan elever och samhälle. Elevernas frågor och trygghet är en förutsättning 

för att bedriva undervisning, medan lärare två har målet för dem är att nå godkänt i årskurs 9 som 

prioritet ett. Detta medför att planeringen behöver följas och relationen sätts åt sidan utan att vara 

mindre viktig. Missar eleverna lektioner av olika anledningar är det viktigt att de läser ifatt med 

hjälp av utlagda genomgångar på Facebook. Lärare två pekar även att eleverna också behöver lära 

sig hur matematik undervisas i Sverige med kunskap om att de behöver kunna resonera kring 

problemuppgifter samt att redovisa uträkningen. Detta behöver kunna göras inte bara skriftligt 

utan även muntligt i olika gruppformeringar. De båda lärarna är eniga i att den andra gruppen 

elever som inte har så mycket studievana i matematik behöver matematiken mer för att kunna 

använda den i vardagslivet, och takten på undervisningen behöver inte vara så hög, då de ändå 

inte kommer nå betyg i årskurs 9. Bättre då är att de får med sig användbar matematik samt att 

varva in kommunikationen på svenska i lugn takt. Lärare ett säger att eleverna bara behöver öva, 

medan lärare två utrycker att de ska ha roligt. De visar båda med många exempel på sin egen roll 

i detta, att de är centrala i elevernas inlärning av matematik. De har sina viktiga roller i 

klassrummet. Lärare ett mer som medmänniska med olika roller till exempel som kurator. Lärare 

två ser sig själv som den som, genom undervisning, kan hjälpa eleverna till gymnasiestudier eller 

till att kunna använda matematiken i vardagen. Språkligt är de ense om att de studievana eleverna 

behöver lära sig begreppen på svenska samt även lära sig använda vardagssvenska i matematik 

för att kunna förstå kontexten i problemlösningsuppgifterna. Sammanfattningsvis kan därför 

påvisas att de två lärarna mycket väl beskriver vad som karaktäriserar lärarrollen på 

språkintroduktionsprogrammet. De besvarar frågorna om hur de ser på sin undervisning av dessa 

elever. De gör det genom att sätta eleverna i fokus, men på lite olika sätt. De beskriver på lite 

olika sätt hur de hanterar de viktiga faktorerna som spelar in för att bra undervisning i matematik 

ska kunna bedrivas. Resultatet ger även en bra beskrivning av hur dessa två lärare ser på sig själva 

i sin lärarroll i sina två olika mångkulturella klassrum. Deras beskrivning av sin lärarroll skiljer 

sig, men är väldigt intressant och komplex att sätta sig in i. Även den tredje frågeställningen är 

välbeskriven, det vill säga att det gäller att inte bara bedriva matematikundervisning på svenska 

utan för att nå dessa elever måste undervisningen också föras på elevernas hemspråk som 
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utgångspunkt. Lärarna är då länken mellan matematikämnet och att eleverna succesivt går över 

till att lära det på svenska. Även här skiljer sig lärarna åt, då de har lite olika ingångsmöjligheter 

att undervisa med hjälp av hemspråket. Under analysen av intervjumaterialet har lärarnas 

narrativa biografier konstruerats, vilka är beskrivningarna av de två lärarna utifrån deras syn på 

sig själva och sin lärarroll i de olika grupperna. Utifrån detta har sedan lärarnas narrativa 

matematiska identitet tillverkats med utgångspunkt i bland annat Kaasilas ramverk (2007b) 

använts, vilken säger att lärarens narrativa matematiska identitet formas av vilka kontexter hen 

verkar i, den formas även av hur relationerna är där läraren verkar samt lärarens emotionella 

förhållande till sin omgivning. Vidare har även Lutovac & Kaasila (2012a; 2012b) använts vilka 

säger att narrativ matematisk identitet ses som ett antal berättelser som lärare berättar om sig själv, 

som både lärande och undervisande i matematik. Utifrån dessa beskrivningar av narrativ 

matematisk identitet och andra (se 5.2.2) ser vi att det är beskrivningen läraren gör av sig själv 

som huvudperson som är hens narrativa matematiska identitet, men till denna 

identitetsbeskrivning har lagts en analys av de identifierade diskurserna för att få en djupare bild 

av hur lärarna beskriver sig själv och sin lärarroll. Då det är författaren av studien som tolkat och 

analyserat intervjuerna och därmed konstruerat den narrativa biografin och deras narrativa 

matematiska identitet, är det hens bild av lärarna som är beskriven. Bilden är utifrån det sagda 

under intervjun och gäller just då i den rollen lärarna har med just dessa elever och utifrån hur 

intervjun genomfördes. Denna bild behöver inte vara allenarådande då läraren har många 

matematiska identiteter knutna till olika undervisningskontexter och sociala relationer som 

Kaasila (2007a) och Palmer (2009) skriver om, det vill säga att lärarna kan ha andra identiteter i 

andra grupper och situationer. 

8.1.2 Diskussion relaterat till tidigare forskning 

Paralleller till bakgrunden inleds med att Skolverket (2013) säger att lärarkompetensen är en 

avgörande utgångspunkt, då tyngdpunkten i undervisningen ligger på det svenska språket. Detta 

kräver lärare med god kompetens i andraspråksundervisning, vilket de två lärarna har om ändå på 

olika sätt. De har lärt sig detta erfarenhetsvägen samt att de arbetar aktivt kring detta i arbetslaget 

(se 3.1).  

I 3.2 skrivs att tidigare krävdes det enbart godkänt i tre ämnen, men att det nu krävs godkänt i åtta 

eller tolv ämnen. Speciellt lärare två pratar om hur viktig hens roll är för att pusha eleverna till 

godkänt i matematik, men även lärare ett benämner vikten av att klara studierna. Detta gäller då 

gruppen elever med tidigare studieerfarenhet. 

I 4.1 skriver OECD (2006) om en skola för alla, vilket är viktigt då människor idag flyttar runt 

mellan olika länder. De skriver om de tre nyckelkompetenserna. Den första är att eleverna måste 

lära sig behärska språkliga redskap. För att nå dit är läraren en förutsättning för att eleverna ska 

kunna få förutsättningarna att lära sig språk samt matematik, oavsett om siktet är fortsatta studier 

eller att kunna använda dem i vardagen. De båda lärarna tycker det är viktigt att förstå vad 

eleverna kan sedan tidigare så att de ska kunna bemöta detta med bra undervisning som även 

inkluderar svenska språket. Lärarna utgår från elevernas eget språk i undervisningen olika 

mycket, men de gör det. De integrerar fler och fler svenska begrepp och vardagsspråk för att som 

Skolverket (2011a) säger; det är lärarens uppgift att hjälpa eleverna att behärska och kunna 

uttrycka sig på svenska för att komma in i den sociala gemenskapen. Speciellt lärare ett pratar om 

vikten av att kunna resonera på svenska samt kunna presentera uträkning så att den är följbar. De 

säger inte något om den andra nyckelkompetensen; att kunna interagera i heterogena grupper, då 

grupperna har utgått från att vara så homogena det går, med elever med liknande bakgrund och 

studievana. Den sista nyckelkompetensen; att kunna handla självständigt, berör lärare två mer, 
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med sin syn på att läsa igen missad undervisning, medan lärare ett är mer beskyddande av 

eleverna.  

Vidare visar lärarna även det Imsen (2006) skriver om utifrån Vygotsky, att lärarna integrerar 

skolspråk och vardagsspråk i undervisningen. Vidare låter lärarna elevernas modersmål få finnas 

med som utgångspunkt. Lärare ett gör detta mycket mer, men även lärare två har sina metoder för 

att försöka få in modersmålet i undervisningen. Trots att det inte är undervisningsspråket, har det 

status som viktigt för elevens inlärning som Serati & Adler (2001) skriver. Vidare tar lärare två 

upp det som Serati & Adler även säger att i somaliska finns det inte ett separat ord för kvadrat, 

utan rektangel är det använda ordet. Detta gör det viktigt att eleverna undervisas i begreppen på 

svenska. Lärare två pratar om ytflyt, att det kan förvilla läraren precis som Lindberg (2006) skriver 

om, då är det viktigt att undervisningen får ta tid så att eleverna får ett fullgott skolspråk och kan 

lämna det vardagsspråk de snabbt lärt in på svenska. Då det tar upp emot sex till åtta år 

(Hyltenstam, 2007) att få ett fullgott skolspråk krävs det att lärarna har bra metoder för att 

presentera begrepp och innehåll i undervisningen på svenska. Det är även viktigt att lärarna som 

tar emot eleverna i nästa steg är förberedda på detta, då både elever och myndigheter vill att 

eleverna ska komma ut i arbetslivet eller till universitetet skyndsamt. Magnusson (2008) beskriver 

detta i siffror att eleverna behöver känna till 98 % av orden i en text för att kunna ta till sig 

innehållet. Lärare två pratar även om att läroböckernas förenklade språk inte är bra för elevernas 

förståelse av kontexten på grund av att viktiga begrepp som heter ungefär likadant på elevernas 

hemspråk har plockats bort, detta gäller speciellt i biologi. 

Lärare två säger, precis som Norén skriver, att det är viktigt att eleverna får inflytande över sin 

inlärning genom att eleverna kan ta igen det de missat via utlagda genomgångar på Facebook. De 

båda lärarna pratar även om hur viktigt det är att eleverna känner sig inkluderade och att de ska 

känna undervisningen meningsfull (Norén, 2011) detta gör lärare två med gruppen utan 

studiebakgrund genom att undervisningen görs utifrån deras bakgrund. Lärare ett pratar om att 

det är viktigt att undervisningen är individuell då eleverna kommer och går på lektionerna. Vidare 

pratar lärare två om övning av resonemangsförmågan vilket är kommunikationen under 

lärandetillfället, medan lärare ett har sina olika roller där eleverna kan fråga även om andra saker 

än matematik på lektionstillfället (Hansson, 2011). Lärare ett har förmånen att vara tvåspråkig 

och kan därmed kommunicera på båda språken med de eleverna som kan persiska eller dari, vilket 

gör att läraren kan växla mellan förklaringar på elevernas modersmål och på det undervisade 

språket. Detta bidrar till att eleverna i ännu högre grad känner sig involverade i undervisningen 

(Upczak-Garcia, 2013). Vidare pratar lärare ett speciellt om hur viktigt relationsbyggandet är för 

elevernas trygghet, att läraren finns där även som språk- och kunskapsstöd (Planas, 2014). Vidare 

skriver Norén (2011) om att i flerspråkiga klassrum råder ett mer öppet forum där läraren för 

dialog med eleverna, att eleverna tillåts vara med mer i planeringen. Detta gäller inte lärare två 

som känner att planeringen är lagd och måste följas för att nå målet. Givetvis finns möjlighet till 

ändring men inte till den grad Norén beskriver.  

I 4.3 pratar Löwing och Kilborn (2008) om att ta tillvara elevernas informella kunskaper från 

tidigare skolgång och att kunna knyta samman dem med matematikundervisningen i Sverige, 

vilket lärare ett gör, i form av att ha gått i skolan själv i sitt hemland och då vet hur eleverna har 

lärt matematik. Lärare två kan inte göra detta, men pratar ändå om att de med studiebakgrund har 

mycket matematik med sig. Lärare två pratar även om jämförelser utifrån sitt förflutna på 

högstadiet. Båda lärarna försöker på sitt sätt förklara de ord och begrepp som eleverna möter i 

undervisningen och inte förstår (Takeuchi, 2015). Lärare ett gör det genom att eleverna får säga 
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och skriva dem, samt att läraren även kan dem på arabiska, persiska samt dari. Lärare två arbetar 

mer med digitala ordböcker samt frågar vad det heter på deras språk. Vad det gäller trygghet i 

klassrummet beskriver speciellt lärare ett hur viktigt det är, då eleverna många gånger kommer 

själva utan föräldrar. Lärare två skiljer på undervisning och relation, men säger även till eleverna 

att hen förstår vad de går igenom. Detta utgår ifrån det Sjöblom (2015) skriver om, det vill säga 

hur viktigt det är att lärare och elever får chansen att lära känna varandra väl.  

Ingen av lärarna lyfter egentligen fram hur de arbetar med elever utifrån att de har en annan 

kulturell bakgrund, dock är lärare ett uppvuxen i samma kultur som en del av eleverna och har 

/varit med om vandringen in i svensk kultur. Lärare två diskuterar mer skillnaden i 

undervisningskultur i matematik, och jämför dessa elever och de elever hen är van vid från 

högstadiet. Anledningen till att lärarna inte tar upp så mycket kring detta är nog att ingen av 

frågorna var kring kultur, utan mer om undervisning och språkets roll, dock är det viktigt att ta 

upp, det är som Sjöblom (2015) säger att elevernas kulturella bakgrund för matematikämnet inte 

ska ses som ett hinder utan som en möjlighet till en bredare undervisningsrepertoar. Det viktiga 

är att, som lärare ett uttrycker det, ha intresse för elevernas bakgrunder och därmed kunna nå 

dem bättre i sin planering av undervisning, men även visa intresse för och ha förväntningar på 

elevernas lärande (Norén, 2010, Hansson, 2011, Bengtsson, 2015). Lärare två pratar även om att 

ha förväntningar på eleverna genom att pusha dem framåt genom att bland annat vilja få dem 

godkända. 

 Metoddiskussion  
För att anknyta till syftet och frågeställningen har en kvalitativ metod valts där det är två lärare 

som har intervjuats. Intervjuerna har givit en riklig datamängd som ger en inblick i hur dessa två 

lärares vardag som matematiklärare på språkintroduktionsprogrammet ser ut. Utifrån 

intervjuguiden har de fått en stor möjlighet att beskriva sin egna lärarroll, hur det är att 

undervisa dessa elever där språket är en så avgörande faktor. En enkätstudie hade inte givit 

samma djup. Givetvis så hade även fler deltagande lärare medfört en ännu mer nyanserad och 

rikare bild, men de här två har givit en djup inblick i deras vardag. Intressant är att deras syn på 

sin egna lärarroll samt hur de interagerar med eleverna, ändå skiljer sig så mycket åt.  

Teori och metod för denna studie består av diskurspsykologins syn på diskurs samt Kaasilas syn 

på narrativ matematisk identitet. Sättet som diskurserna har valts ut på har ändå varit enkla att 

identifiera. Det har gjorts utifrån de två lärarnas transkriberade berättelser, där det relativt 

tydligt framgår vad de tycker var viktigt. Givetvis går det att klumpa ihop det sagda under delvis 

andra rubriker, men som helhet utgår diskurserna från det centrala i berättelsen. För att försöka 

fördjupa förståelsen av vilket syfte, lärarna har med det de har sagt vid intervjun, men även 

vilken konsekvens med språket som framkommit i intervjuerna, har de diskursteoretiska 

verktygen använts. Utifrån en hypotes om avsikt med funktionerna i texten som de båda lärarna 

har använt har funktionerna i sin tur kunnat bestämmas. Detta har inte varit så svårt att ta fram 

då lärarna har använt sig mycket av berättade och redogörande, samt något argumenterande 

speciellt från lärare två, i sina intervjuer. Även variationen av hur de har berättat och redogjort 

har varit relativt enkel att analysera de har givit en rik och klar bild av det de tycker är det 

centrala i deras lärarroll. Syftet har även varit att hitta regelbundenheter i deras texter, för att 

göra detta har konstruktionen av texterna samt vilka byggstenar, tolkande repertoarer, texterna 

är uppbyggda av gjorts. Denna del har varit mycket mer komplex, då det krävs att tränga 

djupare in i texten, vilket därmed öppnar för delvis andra tolkningar av denna del. Resultatet av 

deras narrativa matematiska identitet, det vill säga deras berättade syn på sin lärarroll, har utgått 
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från det de har framhållit som viktigt i sin berättelse, och den byggs upp utifrån de tre diskurser 

som identifierats. För att få fram hög validitet har avsikten varit att presentera analys och 

slutsatser så att läsaren kan värdera tolkningarna som är gjorda. Det vill säga att presentera den 

röda tråden genom arbetet så att studien är följbar samt förståbar. Hela resultatet är dock gjord 

utifrån min tolkning av diskurspsykologin samt narrativ matematisk identitet, därför är 

tolkningen min och ingen annans. 

 Vidare forskning 
Förslag på vad som kan vara fortsättningen på denna studie kan vara att nu när vi vet vad dessa 

lärare tycker är viktigt i sin lärarroll, vore det intressant att göra en designstudie där ett ämneslag 

i matematik utvecklas utifrån det som forskningen säger om undervisning kring elever med 

invandrarbakgrund. Först undersöker forskaren vilken syn på lärarroll och olika syn på identitet 

som gruppdeltagarna har, för att förstå vilka grundsyner som råder i gruppen. Detta kan göras via 

intervjuer eller en enkät. Lärarna diskuterar sedan med hjälp av forskaren kring sin egen syn på 

sin lärarroll samt de övrigas, hur de ser på den, och därmed även sin egen matematiska identitet. 

Forskaren presenterar av vad forskningen säger, det vill säga som litteraturbakgrunden i denna 

studie. Detta diskuteras tillsammans i gruppen och utmynnar i vad de står för, vad som är viktigt 

för dem och vad som ska vara målet med studien. Forskaren utvecklar tillsammans med lärarna 

en planering av undervisningen som ska leda mot målet. I genomförandet ingår att varje lärare 

observeras i klassrummet, i interaktion med eleverna, vilket filmas. Utifrån filmerna ser de andra 

lärarna och forskaren vad som försiggår i klassrummet och lektionen utvärderas enligt 

planeringen, och medför justeringar mot nästa delmål och nästa lektion. För att få lärarna att vilja 

ta till sig forskningen och vilja förändras så är det viktigt är att känna av klimatet i gruppen, och 

sträva efter att skapa ett tillåtande klimat. Så att lärarna klarar av att bli diskuterade kring, och kan 

ta till sig och ge konstruktiv kritik. Ett delmål i arbetet kan även vara att, som för lärare ett i denna 

studie, arbeta med resonemangsuppgifter där eleverna diskuterar två och två för att sedan 

presentera det på svenska, men med utgångspunkt i elevens hemspråk. Annat som kan diskuteras 

är hur eleverna lära sig redovisa matematikuppgifter. En intressant ingång till studien är att 

använda sig av eleverna som resurs i planering och utvärdering av arbetet. De kan fråga vad 

eleverna tyckte var bra eller dåligt, samt vad som kan ändras till nästa lektion. Det viktiga med 

att blanda in eleverna är att de är viktiga för sin egen inlärning och även bör inkluderas i 

planeringsfasen. Denna del av undervisningen är än så länge i sin linda i Sverige, här kommer 

hända mycket inom en snar framtid! 
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Sammanfattning 

Studiens intresse har varit att få en större inblick i och förståelse för hur det är att vara 

matematiklärare på språkintroduktionsprogrammet. Det har de två lärarna bidragit med genom en 

beskrivning av sin undervisning, av sin syn på sin lärarroll samt hur svenska språket introduceras 

och undervisas i klassrummet.  

För att besvara studiens syfte och frågeställning har forskningsunderlag erhållits ur en narrativ 

intervju som gjorts med två utvalda lärare. Lärarna har berättat sin berättelse om sin lärarroll med 

sig själv i huvudrollen. Intervjuerna har analyserats med hjälp av diskurspsykologiskt ramverk, 

taget från Potter och Wetherell (1988) samt narrativ identitet bestämt utifrån Kaasila (2007). 

Följande frågor har i diskurspsykologin använts för att kategorisera relevant forskningsunderlag 

för studien: Hur beskriver matematiklärare på språkintroduktionsprogrammet undervisningen i 

matematik? Hur beskriver matematiklärare på introduktionsprogrammet sig själva och sin roll 

som matematiklärare i det mångkulturella klassrummet? Hur ser matematikläraren på 

introduktionsprogrammet på sig själv som länk mellan språkintroduktionseleverna och 

matematiken undervisad på svenska? Med hjälp av de tre frågorna har forskning analyserats och 

sammanställts i tre diskurser per lärare dessa har även djupgranskats med de diskurspsykologiska 

verktygen; funktion, variation, konstruktion samt tolkande repertoarer som sedan har presenteras 

i resultat- och analysdelen. Som sammanfattning har jag byggt upp berättelsen om 

språkintroduktionslärarnas narrativa identitet utifrån Kaasilas syn.  

Sammanfattningsvis har studien konstaterat att matematiklärarrollen på 

språkintroduktionsprogrammet är komplex och kräver en balansgång mellan att vara 

medmänniska och att vara undervisande lärare. Eleverna behöver känna sig sedda och 

omhändertagna men ändå få undervisning som strävar efter att de ska nå målen för högstadiet. 

För att anknyta till inledningen och syftet till varför jag gjort denna studie, så tycker jag att studien 

gett mig en stor inblick i hur lärarrollen ser ut på språkintroduktionsprogrammet. Det har även 

öppnat upp för att starta samarbete för att få eleverna att klara av övergången bättre, från 

språkintroduktionsprogrammet till gymnasiet. Det som är viktigt är att gymnasielärarna får 

förståelse för hur språket hos dessa elever utvecklas och att även matematiken utvecklas i takt 

med den. Alla lärare är även språklärare. 
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Bilaga A 

Intervjuguide: 
 

Frågorna jag använde i intervjun var: 

1. Hur ser en dag för dig ut… Kan du beskriva den för mig? 

2. Vad blir extra viktigast för dig under denna dag som lärare? 

3. När du går hem från jobbet och känner ”Yes” vad har du då lyckats med? 

4. Vad är det viktigaste i din yrkesutövning för att nå eleverna? 
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Bilaga B 

Informationsbrev lärare. 
Jag läser magisterprogrammet i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet. Just nu 

gör jag mitt magisterarbete och jag är intresserad av att fördjupa mig i 

undervisningen och lärarrollen på Språkintroduktionsprogrammet. Min intervju 

varar i cirka en timma, och är av karaktären semi-strukturerad, vilket innebär att jag 

frågar cirka 20 % av tiden och du, som blir intervjuad, svarar/berättar under 80 % av 

tiden. Jag är intresserad av din berättelse om din roll som matematiklärare på 

Språkintroduktionsprogrammet.  

I intervjun kommer ljudupptagningar göras som sedan kommer att transkriberas av 

mig. All information som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt.  

Resultatet kommer sedan att sammanställas i mitt magisterarbete, där inga namn 

eller skola kommer nämnas.  

Det är helt frivilligt att vara med och du kan när som helst ångra dig och avbryta om 

du inte vill vara med längre.  

Med vänlig hälsning,  

Douglas Vinberg, magisterstudent i matematikdidaktik, Linnéuniversitetet i Växjö,  

Handledare; Andreas Ebbelind, Linnéuniversitetet, 

Andreas.Ebbelinfd@lnu.se, xxxx-xxxxxx 

 

Jag medverkar gärna i forskningsprojektet 
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