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Andersson, Therese theand-5@student.ltu.se;

Läsinlärning i undervisning i svenska & svenska 
som andraspråk - en studie om lärares val av 
metoder i läsinlärningen, både i undervisning i 
svenska och svenska som andraspråk Ingemar Friberg Ingemar.Friberg@ltu.se

Asplund, Fredrik freasp-5@student.ltu.se;

Fysisk aktivitet i skolan -En fallstudie om hur 
fysisk aktivitet påverkar klassrumsklimat, stress 
och skolprestationer Johansson Monica monica.johansson@ltu.se

Bergbäck Emma emaebu-5@student.ltu.se;

Varför har vi läsläxa? - En kvalitativ studie om 
lärares avsikter med läsläxan och elevers 
uppfattningar om syftet med läsläxan Ingemar Friberg Ingemar.Friberg@ltu.se

Bergström, Johanna johbej-3@student.ltu.se;
Naturvetenskaplig undervisning för nyanlända 
elever Anna Vikström anna.m.vikstrom@ltu.se

Boström, Louise loubos-4@student.ltu.se;

Jordens axel lutar och ger oss olika årstider-en 
studie av hur en modell kan stödja lärandet om 
årstidsväxlingar i skolår 1-3 Gunnar Jonsson Gunnar.Jonsson@ltu.se

Bylund, Ronny ronbyl-4@student.ltu.se;

Digitala hjälpmedel eller inte? Gymnasielevers 
åsikter om digitala verktyg och hur det används i 
matematikundervisningen Antti Viholainen antti.viholainen@ltu.se

Denevald, Lina linden-5@student.ltu.se;
Hur arbetar lärare språkutvecklande i en 
flerspråkig klass inom ämnet matematik? Tossavainen Timo Viholainen Antti antti.viholainen@ltu.se

Edholm Sofie edosof-0@student.ltu.se

Kunskap har många former
En kvalitativ studie om hur estetiska 
lärprocesser fungerar som verktyg för elever 
med läs- och skrivsvårigheter i grundskolan år 4-
6. Ingemar Friberg Ingemar.Friberg@ltu.se

Ek, Emma emmekb-4@student.ltu.se;
Svenskelevers skriftspråk mellan åren 1999, 
2007 och 2015 Annbritt Palo annbritt.palo@ltu.se

Eriksson, Anderea andert-5@student.ltu.se;
Förutsättningar för musikundervisning i årskurs 
4-6 Annbritt Palo annbritt.palo@ltu.se

Eriksson, Andrea andert-5@student.ltu.se; Förutsättningar för musikundervisning Annbritt Palo annbritt.palo@ltu.se

Frohm, Linn linfro-4@student.ltu.se;

Begreppsbildning vid läsning av skönlitterära 
texter. Ett intervjustudie om mellanstadielärares 
erfarenheter kring begreppsbildning i ämnet 
svenska för klasser med förstaspråks- samt 
andraspråkselever. Ingemar Friberg Ingemar.Friberg@ltu.se

Gabrielsson, Marcus margab-5@student.ltu.se;
Det blir som en sköld-hur undervisning om 
växthuseffekten kan utvecklas i skolår 4-6 Gunnar Jonsson Gunnar.Jonsson@ltu.se

Grandin, Ida idasam-7@student.ltu.se;

Blir eleverna problemlösare? -En 
läromedelsanalys om hur läroböckerna 
möjliggör utveckling av 
problemlösningsförmågan i matematik Tossavainen Timo antti.viholainen@uef.fi

Greek, Annelie anngre-5@student.ltu.se;

Korrelation mellan betyg och kön kopplat till 
textuellt användande av adjektiv, 
handlingsinriktade verb, pronomen Lena Manderstedt lena.manderstedt@ltu.se

Gustafsson, Camilla Camgus-1@student.ltu.se;

DIGITALA VERKTYG I LÄROBÖCKER FÖR 
GYMNASIEMATEMATIK. En studie över hur 
digitala verktyg har utvecklats i läroböcker för 
kurs 1b under början av 2000-talet Hanna Viitala hanna.viitala@ltu.se

Hermansson, Hannes hanher-1@student.ltu.se;
Ett matematiskt mindset - Hur kan det visas och 
hur ser det ut? Timo Tossavainen timo.tossavainen@ltu.se

Holmqvist, Maja holmaj-5@student.ltu.se;
Elevers natursyner och dess betydelse för 
lärande inom hållbar utveckling Anna Vikström anna.m.vikstrom@ltu.se

Jakobsson, Johanna johjak-5@student.ltu.se;

”Pratmatte” - En kvalitativ studie om hur 
pedagoger använder Singaporemodellen för 
elevers begreppsutveckling Maria Johansson maria.l.johansson@ltu.se

Johansson, Berith ebioja-5@student.ltu.se;

Ingen kan allt – men alla kan något - No one can 
do everything – but everyone can do something 
En kvalitativ studie av hur lärare upplever och 
beskriver att elever i matematiksvårigheter Hanna Viitala hanna.viitala@ltu.se

Johansson, Mimmi mimjoh-5@student.ltu.se;
Vårdnadshavares syn på digitala verktyg som 
undervisningsmetod i ämnet matematik Antti Viholainen antti.viholainen@ltu.se

Kanwar, Sofia kansof-5@student.ltu.se; Matematikbokens vikt i undervisningen Hanna Viitala hanna.viitala@ltu.se

Karlsson, Ann-Charlotte anakax-4@student.ltu.se;

Sambandet mellan läsförmåga och 
problemlösningsförmåga - En kvalitativ studie i 
årskurs 3 Antti Viholainen antti.viholainen@ltu.se

Karlsson, Therese thekar-5@student.ltu.se;

Talförståelse & cuisenairestavar - En fallstudie 
om ökad talförståelse med läromedlet 
cuisenairestavar Maria Johansson maria.l.johansson@ltu.se

Kristiansen, Hanna hankri-5@student.ltu.se;

Konkret material i matematikundervisning -En 
enkätstudie om mellanstadielärares åsikter om 
att använda konkret material i sin undervisning Tossavainen Timo antti.viholainen@ltu.se

Lampinen, Hannah hanlam-5@student.ltu.se; Studiero och ledarskap i skolan Kjell Johansson kjell.johansson@ltu.se

Larsgren Björk, Siv sivboj-2@student.ltu.se;
En läromedelsanalys i matematikens bråk i 
årskurs sex Johansson Monica monica.johansson@ltu.se

Larsson, Amanda ammis11@hotmail.com;

JÄMFÖRELSE AV ELEVTEXTER - METODEN ASL 
JÄMFÖRT MED TRADITIONELL LÄS- OCH 
SKRIVINLÄRNING Ingemar Friberg Ingemar.Friberg@ltu.se

Lindbäck Räisänen, Frida friris-5@student.ltu.se;

“För att lika ut ett tal” - En kvalitativ studie om 
likhetstecknet i matematikundervisning och 
lärande Antti Viholainen antti.viholainen@ltu.se

Listerman-Nilsson, Maria marlis-2@student.ltu.se; Med de demokartiska glaögonen på Kjell Johansson kjell.johansson@ltu.se

Lundberg, Anna annluh-5@student.ltu.se;
Bedömningsstödet i matematik - Stjälp eller 
hjälp? Hanna Viitala hanna.viitala@ltu.se

Lundgren Emma eriema-4@student.ltu.se;

Läslust kontra läsförståelse - Förhållandet 
mellan elevers läslust och resultat på LäSt-
läsförståelsetest. Ingemar Friberg Ingemar.Friberg@ltu.se

Lundström Ida idlund-1@student.ltu.se; Undervisning av källkritik på internet Stefan Lundström Stefan.Lundstrom@ltu.se

Lundström Thunderlin, Lisen lisen.lundstrom@gmail.com;

Globaliseringsprocessen i läroböcker. 
Globaliseringsprocessen utifrån ekonomiska, 
politiska och sociala perspektiv i läroböcker för 
gymnasieskolan Mikael Sevä mikael.seva@ltu.se

Mattsson, Carolina carmat-5@student.ltu.se;

Matematik språkets betydelse för lärandet - Hur 
lärare förhåller sig till matematikspråket i sin 
undervisning Antti Viholainen antti.viholainen@ltu.se

Nilsson, Kristina nilkir-1@student.ltu.se;

”En fyrkantig undervisning” - En kvalitativ 
intervjustudie om hur lågstadielärare arbetar 
med elever som har neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar i det ordinarie 
matematikklassrummet Maria Johansson maria.l.johansson@ltu.se

Norberg Emma emanor-5@student.ltu.se;
Högläsning Elevers upplevelse av högläsning i 
förhållande till lärarens syfte Stefan Lundström Stefan.Lundstrom@ltu.se

Olsson, Jenny jenols-5@student.ltu.se;

Så här gör pojkarna var de går, och var de sitter 
och var de står. Om flickors och pojkars olika 
sätt att konstruera sig som svenskämneselever Lena Manderstedt lena.manderstedt@ltu.se

Perdal, Joachim joachim.perdahl@gmail.com;

Forskare och politikers tillit till PISA-
undersökningarna i matematik. Kvalitativ 
textanalys över forskare och politiker från 
Sverige och Finlands tillit till PISA-
undersökningarna i matematik Hanna Viitala hanna.viitala@ltu.se

Persson, Frida friper-5@student.ltu.se;
Hur introducerar och arbetar lärare med 
bråkräkning i grundskolans tidiga år? Hanna Viitala hanna.viitala@ltu.se

Persson, Therese saratheresepersson@hotmail.se; Elevers argumentation om klimatförändringar Anna Vikström anna.m.vikstrom@ltu.se
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Sandberg, Samir samsan-4@student.ltu.se;

Möjliga påverkansfaktorer på elevers 
matematiska skolresultat - Intervjustudie utifrån 
ett elev- och lärarperspektiv Antti Viholainen antti.viholainen@ltu.se

Sara Inger Eline Sara sara.inger.eline@gmail.com;
Intersektionella perspektiv på läromedel i 
grundskolans svenskämne för årskurs 1 Annbritt Palo annbritt.palo@ltu.se

Segerstedt, Anna anna.segerstedt@hotmail.com;
Nå alla elever: ett aktionsforskningsprojekt om 
läsning och motivation Lena Manderstedt Lena.Manderstedt@ltu.se

Sjöberg, Amanda amasjb-1@student.ltu.se; Erfarenhetsbaserad pedagogik Kjell Johansson kjell.johansson@ltu.se

Sjölund Emma emmsjl-5@student.ltu.se;

Genusrelaterade talmönster i 
svenskundervisning i årskurs 5: talutrymme, 
taltid och talfördelningsstrategier Monica Nordström monica.nordstrom@ltu.se

Sundström, Marielle amiusj-9@student.ltu.se;

Matematikutveckling genom en insats i 
förskoleklass- En fenomenografisk studie utifrån 
lärarnas perspektiv av införandet av ”Favorit 
matematik” Hanna Viitala hanna.viitala@ltu.se

Sundström, Tove tovsun-5@student.ltu.se;
Samhällsorientering för elevgrupper med 
nyanlända elever Kjell Johansson kjell.johansson@ltu.se

Therese Landström lanteh-5@student.ltu.se;

Kognitiva respektive kroppsliga strategier vid 
handskrivning hos elever i årskurs 1 och 2 - 
möjliga samband med lärares 
undervisningsstrategier? Annbritt Palo annbritt.palo@ltu.se

Tiburzi, Sara sartib-5@student.ltu.se;

Prata med matte i munnen -En intervjustudie 
om hur lärare ser på, arbetar med och bedömer 
kommunikationsförmågan i matematik för 
elever i årskurs 4-6 Johansson Monica monica.johansson@ltu.se

Tärnström, Henny hentrn-5@student.ltu.se;

Lärares och särbegåvade elevers behov av stöd 
samt faktiskt stöd i undervisningen i ämnet 
matematik åk 4-6 - Ur ett lärarperspektiv Johansson Monica monica.johansson@ltu.se

Vikström Emma vikeme-5@student.ltu.se;

En låda teknik-möjligheter och begränsningar 
med ett färdigt läromedel för lärande i teknik i 
skolår 1-3 Gunnar Jonsson Gunnar.Jonsson@ltu.se

Vollen, Sandra sanvol-5@student.ltu.se;

Extramural English and young learners' 
confidence in speaking English: A mixed-method 
study on the effects of extramural English on 
young learners' confidence Malin Lidström Brock mallid@ltu.se
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