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Abstrakt 
Vi har med denna undersökning tagit del av hur sex lärare i årskurs 1-3 planerar 
undervisning ur ett individuellt perspektiv med fokus på matematiskt starka elever. Med 
begreppet matematiskt starka elever menar vi de elever som ligger längre fram i 
kunskapsutvecklingen än genomsnittet. Vi har använt oss av en kvalitativ metod då vi 
valt att göra intervjuer som därefter analyserats och tolkats. Undersökningen  har 
avgränsats genom att vi har tagit del av sex lärares syn på matematiskt starka elever från 
olika skolor. Lärarna har valts genom ett bekvämlighetsurval då vi har haft begränsat 
med tid och det handlar om en mindre undersökning. Resultatet visar att lärarna är 
överens om att variation av både arbetsformer och material är viktigt gällande starka 
elever i matematik. Att ha elever med starka förmågor i matematik i klassen är något 
lärarna ser som positivt eftersom de höjer motivationen i klassrummet. En slutsats som 
vi har kunnat dra är att lärarna är väl medvetna om behov som de starka eleverna i 
matematik har, däremot är det inte alltid dessa behov kan uppfyllas av olika 
anledningar.  
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1 Inledning 
Vi vill med denna undersökning ta reda på hur några lärare bemöter starka elever i 
årskurs 1-3 i matematik efter deras behov. Vi upplever att det finns ett intresse för detta 
ämne då en likvärdig skola är en debatterad fråga som handlar om hur alla elever blir 
tillgodosedda på individuell nivå, ”hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 
behov” (Skolverket 2011:8). Eleverna ska utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så 
långt som möjligt. 

Skolinspektionen gjorde under 2009 en utredning, och de fann att var femte grund- och 
gymnasieskola av 5636 skolor inte hade anpassat sin undervisning tillräckligt för alla 
elever. Det gäller både elever som behöver större utmaningar men även elever som har 
svårigheter att nå kunskapskraven. I flera skolor visade det sig att undervisningen 
hamnade på en nivå kring medel för att nå det större antalet elever utan att ta hänsyn till 
alla elevers olikheter. Det innebär att elevernas intresse försvagas om de starkare 
eleverna alltid tvingas vänta in kamraterna,  de kunde alltså inte utvecklas så långt som 
möjligt. Utredningen visade också att de svagare eleverna som undervisades med detta 
förhållningssätt hade större svårigheter att nå kunskapskraven (Skolinspektionen 2009). 
Lärarförbundet (2014) påpekar att det finns ett stort behov av 
speciallärare/specialpedagoger för att kunna tillgodose alla elever. 
 
Vi är nyfikna på att ta reda på hur lärarna individualliserar undervisningen och hur de 
ger extra utmaningar till de starka eleverna. Vår erfarenhet från arbete och 
verksamhetsförlagda delar av utbildningen talar om att lärare uppmärksammar dessa 
elever och att de får extra uppgifter. Vi vill ta reda på syftet med uppgifterna då vi har 
upplevt att lärare inte kan svara på varför eleven får just den uppgiften den får. Vi 
känner att det ibland handlar om att fördriva tiden för de eleverna snarare än att de ska 
utvecklas mer. Vi har även stött på lärare som vill hålla gruppen samlad för att kunna ha 
gemensamma genomgångar. Vår upplevelse är att det hamnar mer fokus på de svaga 
eleverna än de starka och vi funderar på om det är rätt med tanke på alla elevers rätt till 
kunskapsutveckling. Vi vill påpeka att lärare har en skyldighet att möta alla elever 
utifrån deras nivåer för att kunna utveckla dem vidare. Därför anser vi att studien vilar 
på en viktig aspekt i vårt framtida yrke, då vi måste kunna möta och tillgodose även 
starka elever i matematik. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet står det att skolan ska ”främja alla elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära.” (Skolverket 2011:7). 

Krutetskii (Krutetskii, 1976) är en av de främsta forskarna som under 1955-1966 
studerade barns förmågor, påpekar att det är betydelsefullt att upptäcka elevers 
förmågor för att kunna stärka och utveckla dem. Han menar också att det är viktigt att 
fokusera på process och utveckling istället för resultat, gör läraren inte det förlorar 
eleverna betydelsen av matematiken. För att förmågor ska utvecklas behöver barnet 
erbjudas övning, erfarenheter och aktiviteter menar Krutetskii (1976). 
    
Ytterligare en anledning till att vi valde området matematik är de sjunkande resultaten i 
skolorna. Vi vill se om lärarna har funderat på över vilka konsekvenser som det kan få, 
om de starka eleverna blir understimulerade. Upplever de att eleverna får en negativ syn 
och snabbare tröttnar på skolarbetet? 

Skollagen talar om att elever som är starka i något ämne har rätt till stöd och 
stimulerande undervisning likaväl som de svaga eleverna. Skollagen hävdar att alla 
elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt, oavsett hur långt eleven kommit i sin 
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kunskapsutveckling (Utbildningsdepartementet, 2010). I läroplanen står skrivet att ”En 
likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet” (Skolverket 
2011:8).    
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2 Syfte och frågeställningar 
I detta avsnitt presenteras studiens syfte och relaterande frågeställningar. Här definieras 
även olika nyckelbegrepp som används i studien. 

2.1 Syfte 
Syftet är att undersöka och ta del av några lärares tankar kring undervisning ur ett 
individuellt perspektiv med fokus på matematiskt starka elever i årskurs 1-3.  

2.2 Frågeställningar 
 

• Hur planeras undervisningen med hänsyn till de starka eleverna? 
• Hur beskrivs elever med en stark matematisk förmåga?  
• Vilka konsekvenser ser lärarna om de starka eleverna inte får tillräckligt med 

utmaningar? 

2.3 Begreppsdefinition 

Denna del avser att tydliggöra nyckelbegrepp som kommer att vara vanligt 
förekommande i denna undersökning.  

 
2.3.1 Matematiskt starka elever 
Begreppet matematiskt starka elever syftar till de elever som ligger längre fram i 
kunskapsutvecklingen än genomsnittet. De elever som är starkast i sin klass eller grupp 
och med lätthet når målen och kunskapskraven i läroplanen. Denna definition stämmer 
överens med Ziglers modell över hur begåvning definieras (Ziegler 2010). 
 
2.3.2 Begåvade elever  
Begreppet begåvade elever kommer att finnas med i den teoretiska  bakgrunden. 
Karaktäriseringen av dessa begåvade elever är ett gemensamt intresse för matematik 
och att få arbeta med aktiviteter inom matematik. Eleverna arbetar snabbt och ligger 
steget före övriga, även i tankeverksamheten. De har lätt för att lära, är nyfikna, tar egna 
initiativ och ställer frågor (Pettersson 2011). 
 

Ordet begåvad beskrivs enligt följande: 

 ”Ngn med ngt förära el. skänka ngn ngt” (Svenska akademiens ordlista 2014). 

2.3.3 Fallenhet för matematik  
Begreppet fallenhet för matematik beskriver Wistedt (2005) med att ha talang inom 
matematiken, att vara exceptionellt skicklig. Vidare talar hon om att fallenheten är något 
som kan utvecklas och att det inte är en gåva. Wistedt har hämtat sin definition gällande 
fallenhet för matematik från Krutetskiis (1976) syn på förmågor och hans studie. 
 
Ordet fallenhet beskrivs nedan: 

 
”Anlag; benägenhet” (Svenska akademiens ordlista 2014). 
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3 Teoretisk bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden kommer den grundläggande lärandeteorin för studien 
redogöras. Här belyses även tidigare forskning som berör matematiska förmågor och 
hur lärare kan tillmötesgå barn och elever för att skapa utveckling för dessa. 

3.1 Lärandeteori 
3.1.1 Konstruktivistiskt och sociokulturellt perspektiv 
Många tidigare forskare inom detta område påpekar Piagets och Vygotskys tankar och 
teorier och deras vikt bakom utveckling till lärande (Lundgren, Säljö & Liberg 2010). 
Undersökningen görs utifrån ett konstruktivistiskt och sociokulturellt perspektiv då 
utveckling och lärande är två synsätt som kommer att belysas i undersökningen. 
 
3.1.2 Piaget 
Lundgren, m.fl. (2010) tar upp dessa synsätt och perspektiv; Piagets teorier utryckts 
som inte helt enkel. Hans teori bygger mer på utveckling än lärande och han hade ett 
stort intresse för intelligens. Piaget har dock en grundtanke som belyses i hans teorier, 
att ett lärande måste ske och anpassas till elevens tankar och utvecklingsnivå. Han 
menar att utveckling sker i stadier. Det är av stor vikt att läraren belyser elevens egen 
aktivitet och undersökande, det är nyckeln till kunskap. Undervisningen bör därför vara 
individualiserad. Piaget betonar också att undervisning är en förutsättning för att 
utveckling av den enskilda individens förmågor ska kunna ske. Han belyser även vikten 
med att utgå ifrån elevens kunskapsnivå för att inte hindra eleven från att upptäcka. 
Piaget menar att det skulle innebära att eleven inte kommer att förstå syftet eller 
innebörden med kunskapen fullt ut (a.a.). 
 
3.1.3 Vygotsky 
Vygotskys teori kring lärande och utveckling visar att förmågor är speciella och att de 
måste förstås för att kunna utvecklas. Tanke och kommunikation är av ett kulturellt 
redskap som används, menar Vygotsky (1926/1997) i en direkt förbindelse mellan 
stimulation och en utveckling. Han anser även att elever har ett behov av stöd för att ett 
lärande ska ske av en mer kompetent kamrat/lärare. Han ser också individen som en 
människa som ständigt är under utveckling, att människan i olika situationer har 
möjlighet att ta till sig kunskaper. Det mest omskrivna arbete Vygotsky gjort är teorin 
om den proximala utvecklingszonen. Denna teori handlar om att när människor 
behandlar och förstå ett begrepp eller en färdighet är den också nära att börja förstå 
något nytt, människan är på god väg att erövra nya kunskaper och har nya färdigheter 
inom räckhåll (Vygotsky 1926/1997). 
 

3.2 Läroplan och styrdokument 
Kilpatrick, Swafford & Findells (2001) amerikanska studie förklarar hur elever i skolan 
(förskoleklass till årkurs 9), lär sig matematik och hur undervisning, läroplan och 
lärarutbildning behöver förändras för att kunna förbättra matematikundervisningen på 
sikt.  

The development of mathematical proficiency requires thoughtful planning, 
careful execution, and continual improvement of instruction. It depends 
critically on teachers who understand mathematics, how students learn, and 
the classroom practices that support that learning. They also need to know 
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their students: who they are, what their backgrounds are, and what they know 
(Kilpatrick m.fl. 2001). 
 

Studien påpekar att både elever och lärare kan lära sig genom att använda bedömning 
på andra sätt istället för att använda sig av bedömning enbart för att mäta 
kunskapsnivån på eleverna, lärarna eller skolor överlag. Vidare står det att lärare ska 
förses med tillräckligt mycket tid för att planera och överlägga med varandra gällande 
matematikundervisning, lämplig support och handledning till elever (a.a). Denna studie 
ligger till grund för förmågorna i den nya läroplanen:  
 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

•   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 
strategier och metoder, 

•   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

•   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 
och lösa rutinuppgifter, 

•   föra och följa matematiska resonemang, och 

•   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket 
2011:63).  

3.3 Matematiska förmågor och hur de kan upptäckas 
Många begrepp som har innebörden av att vara ett begåvat barn har alltid förbryllat oss 
människor menar Winner (1996). Vi blir ofta nervösa och osäkra i deras närvaro vilket i 
somliga fall resultera i att vi utpekar dem som “konstiga” eller “nördiga”. Winner 
(1996) anväder termen eller bereppet särbegåvning när hon talar om barn eller elever 
med speciella karaktäriska drag.  Winner (1996) antyder i sin bok att begreppet 
begåvning är diffust i det svenska språket, att vi vill gärna vill säga att alla barn är 
begåvade, att alla barn har en förmåga till att lära sig. Förmåga handlar inte bara om det, 
utan nivån på inlärningsförmågan samt hur de ta till sig informationen och vad de gör 
med den, därför vill Winner uttryckligen kalla dessa barn för särbegåvade. Forskaren 
påpekar även att olika indelningar av elever som exempelvis “svaga och starka elever” 
kan ge en negativ bild hos eleverna. De “svaga” eleverna får vanligtvis en negativ 
självbild och likaså för de starka eleverna som anser sig har ett värde och klarar allt på 
egen hand men som mister lärarens uppmärksamhet, och som senare resulterar i stökiga 
högljudda elever (a.a).  
 
Mönks och Ypenburg (2009) tar upp konkreta faktorer som de anser hur begåvade barn 
kan utmärka sig. Det kan börja tidigt då barnet visar tendens till nyfikenhet och vara 
vetgiriga. Den så kallade “varför-åldern” som brukar komma vid tre-fyra års åldern 
kommer betydligt tidigare och varar ofta en längre period. Energi är en annan aspekt, 
under vaken tid är dessa barn vädigt aktiva och deras sömnbehov verkar låg men att de 
oftast sover bra. De har en bra koncentrationsförmåga samt en hög målmedvetenhet och 
kan även ha många bollar i luften. Dessa barn och elever har ofta ett bra minne och 
breda intressen. De utvecklar också tidigt en känsla för humor. Perfektionism är en 
tendens som ofta förekommer samt en stark vilja av att göra saker själv och på sitt eget 
sätt. Detta kan till exempel yttra sig då barnet börjar tala sent men när väl talet kommer 
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är det felfritt. Tidiga funderingar kring livet och dess innebörd kan också härledas till 
perfektionism och grundlighet. Dessa funderingar kan komma så tidigt som i tre-fyra års 
åldern menar Mönks och Ypenburg (2009). I förskoleåldern kan barnet visa intresse på 
att själv vilja lära sig läsa och skriva. Skrivförmågan kan dock vara lite svårare då 
finmotoriken oftast inte är tillräckligt utvecklad. Detta kan uppge konflikter mellan 
lärare och elev då inte handstilen accepteras. Hos vissa lärare är nämligen handstilen ett 
viktigt och betydelsefullt tecken på att kunskaper har befästs menar Mönks och 
Ypenburg (2009). Även talbegreppet utvecklas tidigt. Det kan uppmärksammas genom 
att barnet visar en benägenhet att utveckla egna räknemetoder. Dessa räknemetoder 
stämmer inte alltid överrens med metoder som kanske används och lärs ut i de lägre 
klasserna. Även här kan det uppkomma konflikt mellan lärare och elev, då läraren vill 
och kanske begär att eleven ska göra på ett visst sätt. Detta kan då ge negativa 
konsekvenser, exempelvis minskad motivation och nedstämdhet. Något som inte nämns 
ofta är att barn som visar tendens på begåving också lär sig gå tidigt, runt sju eller åtta 
månader understyker Mönks och Ypenburg (2009). Att upptäcka tecken på 
beteendefaktorer för begåvning kan gynna dessa barn menar Mönks och Ypenburg 
(2009) då man lättare kan hjälpa barnet i framåt sin utveckling. För en god utveckling 
ligger vårt psykiska välbefinande till grund, då är det också viktigt att lyfta fram barnets 
behov tidigt för att inte bromsa dennes utveckling då det senare kan leda till negativa 
störningar i barnets utveckling (a.a). 
 
Hög begåvning kan endast utvecklas om flera faktorer samspelar menar Mönks och 
Ypenburg (2009). De avänder sig av en flerfaktorsmodell (se figur 1) där sex olika 
faktorer spelar huvudsaklig roll för hur elever med hög begåvning kan utvecklas. Vidare 
anser de att elever med begåvning har tre personlighetsdrag, vilka är 
intellektuella/matematiska förmågor, kreativitet och motivation. Dessa 
personlighetsdrag måste därpå samspela med tre andra faktorer som utgör de mer 
sociala faktorerna som skola, familj och vänner. När alla dessa sex faktorer strålar 
samman kan elever med begåvning utvecklas menar Mönks och Ypenburg (2009).  
 
Figur 1 
 

 
För att bli en bra matematiker krävs det enligt Barger (1998) att eleven behärskar; 
taluppfattning, problemlösning och har förmågan att uppskatta. Bargers amerikanska 
undersökning syftade till att karaktärisera de begåvade eleverna och hur de arbetar. 
Elever som är duktiga matematiker kännetecknas av flera gemensamma egenskaper. För 
att kunna påstå att en elev är begåvad ska eleven enligt Barger (1998) ha flera av de 
gemensamma egenskaperna, eleven behöver däremot inte ha alla egenskaper. Det är 
ovanligt att en elev har alla egenskaperna. 
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3.3.1 Krutetskiis definition 
Krutetskii (1976) framhåller i sin forskning definitioner av matematiska förmågor, likt 
de förmågor som vi kan läsa i vår läroplan Lgr 11. Han påvisar även vikten med att 
finna och att vara uppmärksam på elevers olika förmågor samt framhålla och stimulera 
dessa. Krutetskii anser att det är med stor vikt att få fram elevers tankar för att kunna 
utläsa förmågor. Han påpekar även att matematiska förmågor är kraftfulla och växlande 
samt är något som vi utvecklar tillsammans. Vidare menar Krutetskii att vi utvecklar 
dessa förmågor när vi är matematiskt aktiva och att det är vid dessa aktiviteter som 
lärare kan upptäcka dem. När det talas om förmågor talas det oftast om individuella 
skillnader hos människor. Det finns ingen människa som är oduglig på allt utan alla är 
mer kunniga på något. Förmågor är inte medfödda utan är något som utvecklas genom 
livet och genom strävan. Det finns en mening med att diskutera förmågor menar 
Krutetskii (1976), eftersom alla inte har samma potential till utveckling och för att 
elever inte ligger på samma nivå. Han påpekar även att lärare ska se till att utveckla 
varje elev oavsett om de har en förmåga eller inte. Man måste föra dem framåt i 
utvecklingen och ta hänsyn till elever med specifik förmåga. Lärare ska även 
uppmärksamma de elever som visar en liten förmåga inom ett matematiskt område och 
utveckla deras förmåga så långt som möjligt. Elever med förmågor i matematik 
uttrycker sig genom en stark strävan, en längtan och en vilja att se världen utifrån 
matematiska ögon. Typiskt för dessa barn är att de har en tendens att kunna tolka 
matematiken på ett logiskt sätt och sätter matematiken i relation till det som utspelar sig. 
Dessa elever har fokus på matematik även i andra ämnen (a.a). 
 
Piagets tidigare studier påvisar att barn tidigast vid 12 års ålder är kapabla till ett 
abstrakt tänkande (Krutetskii 1976). Uppfattningar kring barnets ålder, matematisk 
utveckling och kunskaper har tidigare präglats av Piagets forskning men Krutetskii 
(1976) menar med speciella metoder och kunskaper kan lärare ge yngre elever en större 
förmåga till ett resonerande och abstrakt tänkande tidigare. I undervisningen kan lärare 
tidigt påverka och utveckla matematiska förmågor. Elever kan under tidig ålder visa 
stadier eller nivåer på matematiska förmågor menar Kruteskii (1976). Vidare delar han 
in de matematiska förmågorna i sex olika förmågor:  

   
1. The Formulized Perception of Mathematical Material 
2. The Generalizion of Mathematical Material 
3. Curtailment of thinking 
4. Flexibility of  Mental process 
5. Striving for Economy of Mental Effort, Rationality in a solution 
6. Mathematical Memory 

 
En förmåga där personen kan uppfatta en formell struktur ur ett konkret matematiskt 
uttryck eller problem kallas för the formulized perception of mathematical material. 
Eleven tänker ur ett abstrakt tänkande. Denna tendens kan ses hos elever så tidigt som i 
andra klass. Eleven behöver inte i någon stor utsträckning analysera uttryck för att 
uppfatta den formella strukturen (Krutetskii 1976). Den andra förmågan, the 
generalizion of mathematical material, handlar mycket om motivation och kan 
upptäckas redan i årskurs ett. Då har eleverna en förmåga att kunna generalisera. Det 
framkallas av yttre stimuli, en registrerbar reaktionsförmåga. Eleverna har lätt för att dra 
kopplingar och generaliserar till andra liknande situationer. Med utveckling, blir 
generaliseringen alltmer oberoende av det yttre stimuli (a.a). Förmåga nummer tre, 
curtailment of thinking, handlar om att klara av att göra reduceringar eller förenklingar 
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av resonemang. Eleverna kan tydligt förklara och visa ett matematiskt tänkande, hur de 
hittar en lösning på ett matematiskt problem. Denna förmåga är lättare att finna hos 
något äldre elever men kan yttra sig dock redan i tredje, fjärde klass (a.a). Nästa 
förmåga är flexibility of  mental process, med denna förmåga kan elever visa en 
kognitiv flexibilitet, att kunna använda den mentala förmågan att växla mellan två olika 
begrepp, och att tänka på flera begrepp samtidigt. En förmåga att se och kunna lösa ett 
matematiskt problem utifrån olika strategier. Denna förmåga påvisas i större grad hos de 
yngre eleverna då de visar en tendens på att våga vara mer flexibla i sitt sätt att tänka 
(a.a). Den femte förmågan är striving for economy of mental effort, rationality in a 
solution. En förmåga som handlar om att finna den bästa lösningen på ett matematiskt 
problem. Eleven har en förmåga att kunna anstränga sig mentalt och kunna utvärdera ett 
antal olika möjliga metoder för lösning. Eleven kan strategiskt sortera för att komma 
fram till den metod som passar för att komma fram till en lösning. Denna förmåga är 
ännu inte klart uttryckt i grundskolan men kan i enskilda fall uppmärksammas i 2:a och 
3:e klass. Den sjätte förmågan, mathematical memory, beskrivs genom att elever minns 
både konkreta uppgifter och relationer bra. Dessa elever har ett starkt minne och minns 
saker som är både relevanta och irrelevanta. Minnet utvecklas successivt och därför lär 
de sig att sortera utifrån ett systematiskt sätt allt eftersom (a.a). För att kunna se likheter 
mellan förmågorna i nuvarande läroplan (Skolverket 2011), Lgr 11 visas här nedan två 
modeller av förmågorna. Modell 1 visar förmågorna som beskrivs i Lgr 11 och modell 2 
visar förmågor som Krutetskii (1976) framhåller.  
 
  Modell 1   Modell 2  
 

 
 
Utifrån Krutetskiis (1976) studie framgick det att elever med en matematisk förmåga i 
7-8 års ålder använder sig av olika samband mellan de visuella-illustrerade och de 
verbala-logiska förmågorna. Utifrån hur de använder sambanden kan man dela in dem i 
olika typer. De olika typer som Krutetskii (1976) valt att dela in eleverna i är:  
 

• The analytic type 
• The geometric type 
• The harmonic type 

 
The analytic type, visar att elever inte präglas av förmågan av en visuell 
begreppsbildning.  De använder en starkare och mer komplicerad logisk-analytisk 
metod för lösning av matematiska problem. De är mycket framgångsrika i matematiska 
aktiviteter som uttrycks i en abstrakt form eftersom de översätter problemet genom att 
uttrycka det i konkret visuell form på en abstrakt nivå (Krutetskii 1976). The geometric 
type handlar om att eleverna har ett väl utvecklat visuellt-illustrerat samband och 
verbalt-logiskt samband. Dessa elever känner ett behov av att tolka ur ett visuellt 
perspektiv och ur ett abstrakt matematisk samband. Det visuella blir logiskt för dem. 
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Dessa elever föredrar bildmaterial, det gör dem engagerade i samband med analyser av 
diagram, ritningar och grafer (a.a.). En majoritet av eleverna visade sig tillhöra The 
harmonic type. Här har eleverna en relativt jämnt välutvecklad verbal-logisk och 
visuell-illustrerad kapacitet. De är starka i sin visuella tolkning av abstrakta relationer 
och kan omvandla det till en verbal-logisk analys. De kan göra både analytiska och en 
illustrerad-geometriska strategier för att lösa matematiska problem (a.a.). 
 

3.3.2 Winners tre aspekter 
Winner (1996), Boston College, använder begreppet särbegåvning och genom sitt 
psykologiska perspektiv talar hon om tre aspekter att vara uppmärksam kring för att 
kunna upptäcka en särbegåvning: 

1. Brådmogenhet, som innebär att eleven tidigt börjar behärska något område i ett 
specifikt ämne. Lärandet går fort och visar resultat. 

2. Envisas med att gå i sin egen takt, Eleven lär sig snabbt men också på ett 
kvalitativt sätt. De söker och hittar egna sätt att lära sig området på. De har en 
stor motivation och ambition som skapar framåtanda. 

3. En rasande iver att behärska, De har en stark förmåga att fokusera, så stark att 
de ibland glömmer omvärlden (a.a.). 

 

3.3.3 Gardners nio intelligenser 
Gardner (2001) myntade begreppet multipla intelligenser. Han talar om att det finns sju 
intelligenser som är olika starka hos olika människor. En människa kan vara 
matematiskt stark utan att vara framstående inom musik menar Gardner (2001). Vidare 
beskrivs det att det handlar inte enbart om att ha intelligensen utan att kunna använda 
den. Det är här skolan är en viktig faktor, där finns möjligheten att få hjälp att utveckla 
sin intelligens så långt som möjligt. Det handlar inte om hur intelligent någon är utan 
hur personer nyttjar sin intelligens. Gardner (2001) menar också att det är sociala och 
kulturella erfarenheter som talar om vilken eller vilka intelligenser som är viktiga att 
utveckla. De sju intelligenserna är följande; lingvistisk, musikalisk, visuell/spatial, 
kroppslig/kinestetisk, social, självkännedom och logisk-matematisk. Senare 
kompletterade Gardner (2001) sin teori med ytterligare två intelligenser; naturintelligens 
och existentiell intelligens. Det handlar om att personligheter och karaktärer speglas 
genom de olika intelligenserna och att personer är intelligenta på olika sätt. Genom att i 
skolan få möjlighet att använda och utveckla sin intelligens ökar intresset för lärandet 
(a.a.). Eftersom alla lär sig på olika sätt har Gardners (2001) teori haft stort inflytande 
på hur undervisning planeras.  

3.4 Bemötandet av matematiskt starka elever 
Pettersson (2011) gör en annan studie där hon vidare tar reda på hur skolan bemöter 
elever med matematiska begåvningar. I resultatet står skrivet att de flesta eleverna får 
fortsätta vidare framåt i matematikboken. Ett annat alternativ kunde också vara att 
eleven fick påbörja och arbeta i nästkommande bok eller att får mer komplicerade 
uppgifter. Pettersson (2011) fick även fram i studien att det inte fanns någon form av 
handlingsplan för elever med fallenhet för matematik. Det påpekas att stöd ofta inte 
tilldelas begåvade elever utan det är upp till läraren själv att ta hand om dessa elever och 
hjälpa dem att utvecklas. Studien visar också att det sociala samspelet mellan lärare och 
elev och elever emellan är av betydelse och likaså lärarens kunskap och kompetens. 
 
Dimitriadis (2012) framhåller i sin artikel att en matematisk förmåga kan vara en 
naturlig gåva eller också en förvärvad talang men som vidare utvecklas genom olika 
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möjligheter, olika miljöer eleven blir erbjuden samt olika matematiska erfarenheter. I 
artikeln går han även vidare på Vygotskys teori om lärande. Dimitriadis, poängterar 
betydelsen med social interaktion och lärarens roll i elevens utveckling och att lärarens 
medvetenhet om den proximala utvecklingszonen kan hjälpa och ge stöd till elever med 
fallenhet i matematik. Han anser att med den medvetenheten ges läraren en potential till 
att kunna planera och utveckla lärandet för den enskilda individen med fallenhet. 
Dimitriadis tar även upp vikten med motivation och positiva attityder till matematik, att 
läraren ger utmanande uppgifter som eleven kan arbeta med för att vidare kunna 
utvecklas och att både attityd samt motivation då skapas (a.a.). Alla barn har starka och 
svaga sidor men vissa barn har exceptionell prestanda inom ett eller några områden. 
Winner (1996) påpekar att dessa elever behöver ha ett särskilt pedagogiskt stöd till sin 
fortsatta utveckling. Ger vi dem det menar Winner, får vi specifika experter i framtiden 
(a.a.). Winner (1996) beskriver att elever med speciella förmågor har ofta en typisk 
social- och personlighetsprofil. Dessa elever som oftast inte är så många i en klass 
känner sig därför inte sig lik någon annan. Särbegåvade elever är mer ensamma än 
andra barn då de inte har någon att dela sitt intresse med. Elever med särbegåvning är 
också väldigt självständiga, envisa och dominanta. De har svårt att vara sociala och 
flexibla då de alltid måste ha kontroll. De har även ett avancerat moraliskt sätt att se på 
saker, de resonerar och tar parti av olika frågeställningar. Detta är en central del av 
deras självständiga tankeverksamhet som ingår i den kognitiva utvecklingen. Trots att 
dessa elever ofta är ensamma hyser dem inte alltid efter sällskap då de anser sig inte ha 
tid för andra barn eftersom de vill lägga fokus på sitt intresse. 

3.5 Individanpassad undervisning 
Wistedt (2005) tar upp i sin artikel att individualisering inte behöver betyda att var och 
en arbetar med matematik i egen takt var för sig. Hon menar att det finns många sätt att 
individualisera matematiken på men då även att eleverna arbetar tillsammans genom att 
t.ex. använda sig av olika temaarbeten. 
 

3.5.1 Stöd till starka elever 
Vilkomir & O´Donoghue (2007) betonar två sammanhängande delar som handlar om 
identifiering och ytterligare stöd. Dem menar att det är otroligt viktigt att först hitta den 
förmåga som kan ytterligare kan utvecklas för att kunna ge ett bra och viktigt stöd. De 
nämner också precis som flera andra forskare namn som Piaget och Vygotsky och deras 
bidrag till ett utvecklat lärande i matematiska förmågor. Författarna har gjort en 
tillämpning av Krutetskiis förmågor för att kunna upptäcka begåvade elever (a.a.).  

Starka elever eller de särbegåvade elever som Winner (1996) talar om går framåt i sin 
utveckling om de får specialundervisning. Det har visat sig i olika studier om att dessa 
elever framträder mer positivt och förbättrar sina resultat menar Winner (1996). Dock 
krävs det att specialundervisningen sker löpande med täta intervaller och att de ligger på 
en mer avancerad nivå. Winner (1996) tar också upp gruppering inom klassen som ett 
sätt att arbeta och få de starka eleverna att utvecklas mer framgångsrikt. Detta har 
framförallt visat sig i grundskola. Accelerering är dock det mest framgångsrika som 
visat på mest positiva resultat. Med accelerering menas att eleven förflyttas fram en 
årskurs eller genom att låta eleven gå upp en årskurs i enstaka kurser.  Winner (1996) 
påtalar att detta är något som inte är vanligt förekommande i grundskolan då det kan 
missgynnar eleven socialt och känslomässigt. Ett annat sätt att ge särbegåvade elever en 
mer individuell undervisning är att läraren gör en IUP tillsammans med elev och 
föräldrar. Denna lösning kräver att läraren lägger ner mycket tid på planeringen för 
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undervisningen. En IUP för en elev ska också uppdateras med jämna mellanrum. Att 
använda sig av en IUP och låta eleven var kvar i klassrummet och arbeta utifrån elevens 
enskilda utveckling anses vara en av de bästa lösningarna för en elev med starka 
förmågor menar Winner (1996). Att skicka eleven till specialundervisning en till två 
gånger i veckan och den resterade undervisningstiden undervisar särbegåvade elever på 
samma sätt som de normalbegåvade eleverna är inte att individanpassa undervisningen 
då det ger eleven alldeles för lite individualisering, anser Winner (1996). Vidare 
påpekar Winner (1996) att lärare bör lägga mer tid och fokus på de elever som visar 
tecken på särbegåvning i skolan. Skolan bör höja utbildningsnivån då det är gynnsamt 
för alla elever. Att plocka fram material och läromedel som är specifikt utformade för 
särbegåvade elever anser Winner (1996) motiverar, stimulerar och utmanar alla 
elever.  Om vi inte kan ge dessa elever stöd och en bra individualiserad undervisning 
anser Winner (1996) att innehållsrika aktiviteter ska erbjudas utanför skolan som 
exempelvis i matematik. Detta är ett system som Östeuropa och delar av Asien använder 
sig av (a.a.).  

Precis som Ellen Winner anser Mönks och Ypenburg (2009) att när det gäller stöd till 
begåvade elever i skolan finns två framgångsrika möjligheter, acceleration och 
berikning av den normala undervisningen. För att kunna ge eleverna denna form av stöd 
krävs det att läraren är motiverad och att undervisningen är flexibel samt att det finns 
läromedel som är anpassat till dessa elever (a.a.).  

I USA arbetar man sedan en tid tillbaka med kooperativ inlärning som handlar om att 
starka elever hjälper svaga elever. Denna stödform anses hjälpa de starka eleverna att 
utveckla sin sociala och intellektuella förmåga. Som lärare bör man vara uppmärksam 
när man arbetar utifrån kooperativ inlärning, då starka elever hela tiden söker 
utmaningar menar Mönks och Ypenburg (2009). När eleverna i vissa fall känner att de 
inte får något utbyte eller själva utvecklas så blir det ofördelaktigt för dessa elever 
skriver Mönks och Ypenburg (2009). Mönks och Ypenburg (2009) fortsätter med att 
poängtera att kärnan för ett bra stöd är att pedagogiken ska utgå ifrån individen, det 
särskilda barnets förmågor. Man bör med stor vikt se till elevens utvecklingspotential 
och möta eleven där. Skolan ska möta eleven med utmaningar som passar dem på deras 
nivå annars kan det leda till stora konsekvenser för eleven. Dessa konsekvenser kan 
yttra sig genom att eleven blir uttråkad, hamnar lätt i konflikter samt uppträda störande i 
klassrummet för att få lärarens uppmärksamhet menar Mönks och Ypenburg (2009). 
Motivationen är oerhört viktig för alla elever. Det är viktigt att hitta 
undervisningsmaterial som är omväxlande, djupgående och framförallt utmanande 
(a.a.).  

Matematiskt begåvade elever får inte tillgång till den särskilda behandling som de ofta 
behöver menar Rita Barger (2001). Vidare hävdar Barger att läraren har stor betydelse 
för hur eleven kommer att utvecklas vidare och använda sina kunskaper till i framtiden. 
Barger (2001) påpekar att begåvade elever har lika stort behov av stöd som svaga 
elever. Det är viktigt att alla som behöver får alternativ undervisning för att skapa sig 
nya kunskaper och ny förståelse. Här kommer läraren in i bilder och Barger (2001) 
menar att de flesta uppgifterna i matematik kan utvidgas, läraren måste tänka kreativt 
(a.a.). 

3.5.2 Undervisningsmetoder och aktiviteter 
I Dimitriadis (2012) artikel redovisas resultaten av fyra fallstudier som gjorts i fyra 
grundskolor i England. I fallstudierna granskas olika metoder för att arbeta med 
begåvade elever. De mest betydande metoderna är; olika inställningar som lärare har till 
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elever, gruppering och mentorskap. Utifrån observationer och intervjuer med lärare och 
elever upptäcktes att dessa metoder var mest betydelsefulla för elevernas attityder och 
hur det påverkar deras framsteg. Lärares ämneskompetens poängteras också. 
Dimitriadis (2012) beskriver att det är viktigt att lärare är mer uppmärksamma på 
begåvade elever men anser att det är svårare i stora klasser. Elever kan grupperas med 
andra starka elever som också tilldelas mer kvalificerade arbetsuppgifter. Studien visar 
också att lärares förtroende för eleverna och tilltro till deras förmåga var positivt för 
elevernas attityder och motivation (a.a.). 

Matematiska förmågor utvecklas när elever arbetar med aktiviteter inom 
matematiken. Det är viktigt att hitta uppgifter i skolan som syftar till 
matematisk aktivitet och dessutom hitta arbetsformer som framhäver 
elevernas kunskap (Wistedt 2006). 

Mönks och Ypenburg (2009) använder en modell för begåvade elever. Modellen är till 
för att stödja och hjälpa eleverna i deras utvecklingsprocess och utgår från elevens 
individualisering och behov. Modellen är indelad i fem faser. Den första fasen kallas för 
orienteringsfasen, här reder man som lärare tillsammans med föräldrar och elev ut 
begreppet begåvning och man börjar arbeta med elevens sociala förmåga, att kunna 
arbeta tillsammans med andra. I andra fasen arbetar eleven med sin individuella 
utveckling. Eleven utvecklar här sina intrapersonliga förmågor så väl de kognitiva som 
de emotionella, fysiska och de sociala. Nästa fas kallas för berikningsfasen, här erbjuds 
eleven självständigt utforska olika material och innehåll som normalt inte ingår i den 
vanliga kursplanen. Fjärde fasen handlar om projektarbete i mindre grupper. Denna fas 
är viktig då eleven aktivt och kreativt kan inhämta kunskaper. Sista och femte fasen 
handlar om att eleven ska fördjupa sig inom ett ämne. Här får eleven hjälp och stöttning 
av lärare och experter både i val av ämne och under arbetets gång. Innehållet ska 
därefter redovisas som en avslutande presentation.  Dessa fem faser sträcker sig under 
ett helt läsår och omger alla elevens beteendefaktorer.  

Mönks och Ypenburg (2009) förespråkar Montessoripedagogiken för begåvade elever. 
Maria Montessori som är grundare till denna pedagogik ansågs vara högt begåvad i 
matematik. Redan vid 26 års ålder examinerades hon till medicinsk doktor. Hon hade 
idéer om pedagogiska metoder som utgick från att varje barn vill lära, utveckla och 
förverkliga sina förmågor. Läraren ska agera som ett stöd och uppmuntra eleven istället 
för att kontrollera och styra. Montessorigrundskolan utgår ifrån att ha en vertikal 
gruppering i klasserna, vilket betyder att i en klass kan tre olika årskurser vara intakta. 
Vilket anses resultera i att eleverna kan arbeta enskilt utifrån sin egen takt och nivå men 
även arbeta i grupper. Grupperna kan i detta fall enkelt indelas utifrån en kooperativ 
indelning eller utifrån kunskapsnivåer och färdigheter. Förväntningar och individuellt 
anpassad undervisning är en stor del i Montessoripedagogiken (a.a.).  

Begåvade elever behöver också undervisning, de lär sig inte av sig själva menar Barger 
(2001). De matematiska begrepp och processer som de behöver för att stimuleras och 
utmanas måste de få undervisning i. De behöver också att läraren talar om vad som är 
rätt och fel, handledning. För att komma på rätt nivå från början är det bra att göra ett 
diagnostiskt test, därefter kan en bedömning göras för att se hur mycket tid som behöver 
läggas på de traditionella uppgifterna jämfört med mer avancerade. Förutom alternativa 
uppgifter menar Barger (2001) att eleverna kan få läsa om historien som ligger till 
grund för olika begrepp inom matematiken. Det finns också andra områden inom 
matematiken, som inte ingår i den vanliga kursen, som eleverna kan få arbeta med 
såsom spelanalys, logikpussel, sanning- och lögnproblem m.m. Ett annat exempel för 
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yngre elever handlar om att arbeta med miniräknare för att upptäcka negativa tal. Vidare 
talar Barger (2001) om att läraren kan vara kreativ genom omvända frågor och ställa 
frågor i form av “Vad händer om-frågor”. Material som kan behöva användas är bl.a. 
historiska böcker om matematik, biografier, problemlösningsböcker, pussel, 
matematiklexicon, spel (Mastermind, Othello, Mindtrap, Sänka skepp m.m.), tidningar 
(a.a.).  
 
Forskning som gjorts av Pettersson (2008) resulterade på att lärare ofta ser sig ha 
kunskap att kunna urskilja elever med fallenhet för matematik. Lärarna tittar då oftast på 
elevens resultat, snabbhet i att räkna och i att tänka matematik samt att de är aktiva på 
lektionen. Pettersson (2008) anser att detta synsätt kan kopplas ihop med 
undervisningsmodellen ”tyst matematik” där eleverna oftast arbetar i läromedlen. 
Hennes studie visar även på att den modell inte är den bästa för att elever med fallenhet 
för matematik då eleverna inte är socialt aktiva utan arbetar enskilt. Tyst matematik ger 
inte det stöd och stimulans som dessa elever behöver för att utvecklas menar Pettersson 
(2008). Eleverna ges inte möjlighet att uttrycka sina kunskaper genom att lära av och 
med varandra. Dessutom minskar lärarens möjligheter att arbeta med och upptäcka 
elevernas förmågor vid enskilt arbete. Att arbeta enskilt i matematikboken kan även 
upplevas som en tävling elever sinsemellan där det enbart handlar om att komma först. 
Det gynnar inte någon, anser Pettersson (2008). Pettersson (2011) upptäckte i sin studie 
att kring bemötandet av begåvade elever är det är viktigt att tidigt upptäcka och stödja 
de begåvade eleverna genom utmaningar och rätt undervisningsmiljö. Vidare upptäcktes 
även att det finns en stark koppling mellan elevernas personlighet och hur de visar sina 
förmågor, liknande den upptäckt som Krutetskii gjorde (a.a.).  
 
Att arbeta integrerat med läroböcker och laborativt material anser Rystedt och Trygg 
(2005) är det bästa sättet för att skapa en bra undervisning för att nå många elever. De 
påpekar att detta är ett lustfyllt sätt att arbeta på som tilltalar många elever. Många 
elever skapar en bättre förståelse för matematiken när fler sinnen är involverade och när 
eleven får se något konkret. Det ger eleverna större möjligheter till utforskande samt 
arbeta ifrån det konkreta till det abstrakta. Rystedt och Trygg (2005) menar att läraren 
ges också möjlighet att bedöma eleverna utifrån fler metoder samt att eleverna ges fler 
tillfällen att visa vad de kan och förstå. Tanken är att aktiviteterna ska följas upp av 
diskussioner, samtal som ökar elevernas förståelser och som repetition för vad de lärt 
sig (a.a.). 
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4 Metod  
I detta kapitel framhålls vilket metodval som används i undersökningen. Här presenteras 
även vilka urval och vilken typ av datainsamlingsmetod som används. Vidare 
framkommer hur undersökningen gått tillväga, vilka etiska aspekter som beaktats och 
hur data bearbetats. Avslutningsvis redogörs undersökningens tillförlitlighet. 

4.1 Metodval  
Den metod som valdes för denna undersökning var en kvalitativ metod. En kvalitativ 
metod bör användas då vi valt att göra intervjuer som därefter måste analyseras och 
tolkas. Denscombe (2009) förklarar att en kvalitativ undersökning ska utgå ifrån en 
empirisk studie, beskrivande undersökningar med stöd ifrån insamlat material där 
djupgående data analyseras av forskaren (a.a.). 

4.2 Urval  
Vi har valt att avgränsa vår studie genom att ta del av sex lärare från olika skolor i 
årskurs 1-3 som har ämnet matematik. I den här studien är alla lärare kvinnor. Lärarna 
har valts ut genom tidigare kännedom och kontakter för enkelhetens skull. Ett sådant 
urval kallas för bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009). Detta urval brukar användas då 
forskaren har en begränsad tid och för mindre undersökningar.   

4.3 Datainsamlingsmetod  
4.3.1 Intervjuer 
I denna empiriska studie tänker vi använda oss utav individuella intervjuer. Intervjuerna 
ska syfta till att få fram lärares tankar och handlingar gentemot elever med starka 
förmågor i matematik. Denscombe (2009) framhåller att intervjuer är ett bra sätt att 
förhålla sig till när forskaren vill ta fram olika människors åsikter och erfarenheter, då 
en intervju speglar ett möte mellan forskare och någon som ger viss information. I 
intervjun kommer öppna frågor att ställas till lärarna för att få så ärliga och konkreta 
svar som möjligt samt för att ge lärarna chans att förklara och kunna ge konkreta 
synpunkter utifrån frågeställningarna. Denscombe (2009) beskriver sådana intervjuer 
som semistrukturerade då intervjuaren har ett färdigt ämnesval och frågor, samma 
frågor ställs till alla intervjupersoner men däremot är följden är oviktig. Det handlar om 
öppna svarsmöjligheter där intervjupersonerna får lika möjlighet att tala om sin åsikt om 
samma fråga (a.a.). Intervjuerna dokumenterades på det sätt att en person ställde frågor 
och den andra personen dokumenterade intervjusvaren med dator (se bilaga 3). Det var 
samma person som utförde intervjun vid alla tillfällen. Denscombe (2009) menar att 
inspelning av intervju ökar tillförlitligheten men då vissa av intervjupersonerna inte var 
bekväma med att bli inspelade valde vi att göra likadan dokumentation vid alla 
intervjuer och använde oss enbart av att skriva ner svaren på datorn. Johansson och 
Svedner (2010) menar att reliabiliteten ökar om forskaren använder sig av samma 
tillvägagångssätt vid intervjun för att kunna göra en mer noggrann mätning av resultatet. 
Med hänsyn till de etiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) har intervjupersonerna 
rätt att välja hur de vill att intervjun ska gå tillväga och eftersom vi önskade en 
avslappnad stämning valde vi att inte spela in. För att undvika feltolkningar, då vi 
enbart dokumenterade med dator under intervjun, menar vi att eftersom vi är två 
personer på plats som lyssnar och en som skriver ner undviker vi feltolkningar. 
Dessutom fick intervjupersonen läsa igenom svaren efter intervjun och chans att göra 
förtydliganden. 
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Ett påpekande kan handla om varför inga observationer är tänkta att genomföras men 
det beror på att undersökningen handlar om att ta reda på lärares ställningstagande och 
inte hur undervisningen i praktiken bedrivs. Det som också kan påpekas är om lärarna 
som intervjuas ger en sann bild av hur verkligheten ser ut men vi litar på att lärarna 
lämnar uppgifter som är trovärdiga. 

4.4 Genomförande  
Vi valde ut sex lärare från olika skolor som vi ville intervjua. Det är lärare som vi har 
kontakt med. Vi ställde frågan till lärarna om de kunde tänka sig att ställa upp på en 
intervju. Därefter skickades personliga mail till var och en där vi bifogade missivbrev 
(se bilaga 1) med etiska aspekter.  
 
Frågeområdet handlar om hur läraren bedriver undervisning individuellt med tanke på 
alla elevers olika kunskapsnivåer och särskilt de starka eleverna. Vi började intervjun 
med lite bakgrundsfrågor för att få dem att känna tilltro till oss för att de lättare ska 
kunna öppna upp sig. Denscombe (2009) påpekar att det är viktigt att intervjupersonen 
känner sig bekväm när intervjun äger rum. Därefter gick vi in på hur läraren organiserar 
undervisning individualiserat med våra förberedda intervjufrågor (se bilaga 2). Efter den 
delen fortsatte vi att ställa frågor kring matematiskt starka elever, hur läraren beskriver 
eleverna och hur de särskilda förmågorna som dessa elever har yttrar sig. Intervjun 
avslutades med frågor om möjligheter och svårigheter med matematiskt starka elever 
och vilket arbetssätt eller arbetsform som läraren kan rekommendera. Vi bad lärarna ge 
konkreta exempel på det och även på material som är användbara.  

4.5 Etiska överväganden 

För att visa respekt och hänsyn till de personer som valt att delta ska forskningsetik 
beaktas, görs detta ökar även chanserna till att personer vill delta i undersökningen 
menar Johansson och Svedner (2010). Utifrån den metod vi valt kommer hänsyn tas ur 
ett forskningsetiskt perspektiv enligt Vetenskapsrådets riktlinjer om god forskningsed 
(Vetenskapsrådet 2011). Vetenskapsrådet (2002) kartlägger fyra olika etiska krav som 
ska upplysas. Informationskravet är det första kravet att underrätta. Kravet innebär att 
forskaren ska informera deltagande om studiens syfte samt om deras uppgift och deras 
frivillighet i att delta. Det andra kravet handlar om deltagarens rätt att bestämma själv 
över sin medverkan, samtyckeskravet. Det betyder också att den deltagande själv kan 
avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser. I vissa fall bör även samtycke ifrån 
vårdnadshavare tillhandahållas, exempelvis om forskaren utgår ifrån ett elevperspektiv 
och eleven är under 15. Konfidentialitetskravet belyser sekretessen. Om forskaren 
behandlar känsliga uppgifter om enskilda personer bör det tecknas någon form av 
kontrakt gällande tystnadsplikt. Det sista kravet, nyttjandekravet berör den insamlad 
data. Finns det data som berör enskilda personer får de inte användas utanför den 
aktuella studien om det inte finns ett godkännande från individen (a.a.). Vi kommer vara 
tydliga med vad det är vi vill ta reda på, ge information om vad studien kommer att 
användas till samt deras anonymitet vilket framgår i det missivbrev som skickades till 
de deltagande lärarna.     

4.6 Databearbetning  
Johansson och Svedner (2010) påpekar att databearbetningen kan vara svår då forskaren 
för samman eller grupperar data utifrån resultaten. För att underlätta databearbetningen 
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bör den kategoriseras efter frågeställningarna (a.a.). Då intervjuerna har öppna frågor 
kommer resultat och analys redovisas i form av löpande text. Vi har valt att kategorisera 
resultatet utifrån tre aspekter som hör ihop med frågeställningen. Först behandlades 
aspekten individualisering, därefter matematiskt starka elever och slutligen möjligheter 
och svårigheter. Varje intervjusvar sorterades in under respektive aspekt (se bilaga 4). 
För att urskilja de olika lärarnas intervjusvar användes ett teckensystem utifrån 
alfabetet; lärare A, lärare B osv. Alla lärares intervjusvar sammanställdes således i de 
tre olika aspekterna. Varje aspekt visas som en underrubrik i resultatdelen. 
Dokumentationen från intervjuerna ligger till grund för resultatet (se bilaga 3). 

4.7 Tillförlitlighet  
Tillförlitligheten kan mätas på olika sätt. På grund av bekvämlighetsurvalet måste vi 
tänka på att vara försiktiga med att generalisera resultatet. Johansson och Svedner 
(2010) poängterar att forskaren bör se upp med att dra förhastade slutsatser. Genom att 
noggrant mäta det material som använts, hur det samlats in och hur tillvägagångsättet 
var gentemot alla deltagande kan forskaren få fram hur reliabiliteten är i studiens 
resultat (a.a.). Detta resulterade i att vi valde att ställa samma intervjufrågor till samtliga 
deltagare och att utföra intervjuerna med ett likadant tillvägagångssätt. Slutligen bör 
forskaren titta på resultatet utifrån en validitet, hur sanningsenlig och verklighetstroligt 
det är samt om resultatet täcker de frågeställningar som tagits upp (Johansson & 
Svedner, 2010). Intervjufrågorna skapades utifrån frågeställningarna och täcker därmed 
vårt undersökningsområde. 
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5 Resultat och analys 
Under denna del kommer resultat och analys att presenteras. Resultat av datainsamling 
visas först, detta är kopplat till frågeställningarna. Därefter ges en analys av resultatet 
som kopplas till den teoretiska bakgrunden.  

5.1 Hur planeras undervisning med hänsyn till de starka eleverna? 
 
5.1.1 Individualiserad undervisning 
Utifrån vår frågeställning ville vi ta reda på hur våra sex utvalda verksamma lärare 
planerar sin undervisning utifrån alla elevers behov och med hänsyn till de starka 
eleverna i matematik. Fem av sex lärare använder sig av traditionell matematikbok. 
Lärare B använder sig av speciella träningshäften som är individuella och har olika 
svårighetsgrader. Träningshäftena är utformade som olika teman som är baserade på 
kursplanen mål. Temat är detsamma för alla eleverna men ligger på olika 
svårighetsgrader beroende på hur eleven ligger kunskapsmässigt. Det handlar om olika 
uppdrag som eleven ska försöka lösa under en vecka. Dessa är helt individanpassade 
och kräver olika träning beroende på elev. Alla sex lärare har gemensamma 
genomgångar och tre av lärarna låter eleverna arbeta fram till en bestämd sida och 
därefter ges det mer utmanande uppgifter.  Lärare F utmanar gärna eleverna då hon har 
genomgång. Lärare E delar upp klassen vid arbete i matematikboken i två till tre 
grupper efter elevers olika behov. Detta är möjligt då de alltid är två pedagoger som 
arbetar i klassen samt har specialpedagogen i klassrummet en dag i veckan. Lärare F 
tänker sig klassen i olika grupper och diskuterar ofta med speciallärare hur planeringen 
och arbetet kan läggas upp för att tillgodose alla elever på bästa sätt. Lärare A och E 
poängterar även att de använder sig av olika arbetssätt i matematiken. Praktisk matte, 
vardagsmatematik, spel och arbete i par och grupper. Lärare A har även tillgång till 
matematikverkstad där de spenderar en del tid under matematiklektionerna. Hon och 
lärare D nämner också att de ger individuella matteläxor vid behov då det kan vara svårt 
för en del men också lätt för vissa elever. Lärare F kan tänka sig att flytta upp en elev en 
årskurs i matematik om det visar sig att eleven har stark matematisk förmåga. Om det är 
möjligt påpekar hon sen.  
 
Ingen utav de sex lärarna har tillgång till specialpedagog när det handlar om 
matematiskt starka elever. Det är främst de matematiskt svaga eleverna som har den 
tillgången. Lärare F har oftast inte det, men säger att det kan hända. Lärare C har 
däremot inte tillgång till specialpedagog, vare sig det gäller svaga eller starka elever i 
matematik. Gällande svaga elever i matematik har fem av sex lärare tillgång till 
specialpedagog. Lärare B påpekar att i årskurs 1 är det främst läsningen som prioriteras. 
De lärare som har tillgång till specialpedagog för de svaga eleverna har hjälp cirka 1-4 
timmar i veckan.  
 
För att uppnå ett främjande för utveckling och en lust för lärande som varar livet 
ut försöker alla våra deltagande lärare göra matematiken rolig och skapa nyfikenhet hos 
eleverna. Lärare A, C och E poängterar vikten med att ibland bryta ifrån 
matematikboken och använda andra arbetssätt, att sätta in matematik i vardagen. Positiv 
återkoppling är något som lärare A använder sig av för att göra det roligt och lustfyllt. 
Lärare F anser att motivation och att försöka hitta inspiration hos eleverna ökar ett 
lustfyllt lärande. Att utgå ifrån elevernas intresse och tidigare kunskaper är något som 
lärare C och D vill sätta i fokus, då blir matematiken meningsfull menar de. Lärare B 
påpekar att det är viktigt att låta alla elever få en möjlighet att utvecklas så långt de kan. 
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Detta kan innebära att en elev redan i år ett faktiskt bör arbeta med treans matematik 
inom vissa områden, som ett exempel. Det beror var eleven befinner sig 
kunskapsmässigt, hon förklarar att det är därför hon använder sig av annat material än 
matematikboken eftersom eleverna kunde uppfatta matteboken som ett tävlingsmoment. 
Lusten att lära måste finnas för att nå så långt som möjligt påpekar lärare B. 
 
Nedan presenterar vi en graf (figur 2) som visar resultatet utifrån vår studie gällande 
olika individualiseringsmetoder till starka elever. Speciallärare och accelerering 
förekom inte hos de intervjuade lärarna. Det står därför 0 %. Nivågruppering använder 
tre av sex lärare, berikning använder fyra och gällande kooperativ inlärning är det fem 
av de totalt sex intervjuade lärarna som använder. De intervjuade lärarna använder sig 
inte av enbart en av de olika förgreningspunkterna utan de använder sig av en 
kombination av flera typer av specialundervisning. 
 
Figur 2 

 
 

5.1.2 Arbetsformer/material 
Variation av både arbetsformer och material är något som alla deltagande lärare är 
överens om. Problemlösning är också något som alla sex lärarna rekommenderar för att 
utveckla deras tankeförmåga. Lärare E nämner ett material som heter “plockepinn-lös 
problem” från Sanoma förlag, där kommunikationen även får en stor roll i lösningarna. 
Ett annat konkret material som lärare D nämner heter Piratmatte och är en serie som ger 
lite extra utmaningar. Lärare F hämtar gärna material och uppgifter från olika 
matematikböcker, kängurun och NCM. Olika spel, böcker, appar är något som lärare B 
och D gärna arbetar med för att befästa och utveckla kunskaper hos starka elever. 
Matematiksamtal och att arbeta tillsammans med andra är också något som alla sex 
lärarna förespråkar för starka elever i matematik. Lärare B och F rekommenderar även 
att arbeta utifrån bild och skapa matematik. Lärare E rekommenderar att låta eleverna 
göra egna spel med egna regler eller egna tangram. Geobräden är också ett material som 
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hon rekommenderar. Att titta på mål som är satta för högre årskurser kan vara ett bra 
hjälpmedel för lärare finner lärare E. Extrabok och extra material är annat som hon 
använder. Lärare B använder sig mycket av matriser eller klara mål för en kort period, 
exempelvis en vecka. Det är bra då eleverna kan se sin egen utveckling och de kan 
sträva efter att nå högre. För att de starka eleverna ska känna tillhörighet är det bra att 
ibland ge eleverna samma uppgift men som kan lösas på olika nivåer förklarar lärare F.  
 

5.1.3 Analys av hur undervisning planeras  
Begåvade elever lär sig inte av sig själva menar Barger (2001). Det är något som alla 
sex lärarna är överens om. Fem av dessa lärare använde sig av en traditionell 
matematikbok där tre av lärarna lät eleverna arbeta fram till en gemensam sida och 
därefter erbjöds eleven extra material eller andra uppgifter. Utifrån Pettersson (2011) 
visades ett resultat på att de flesta lärare inte gjorde så utan att eleverna fick fortsätta 
vidare i sin takt framåt i matematikboken och att eleven fick påbörja nästkommande 
bok.  
 
Wistedt (2005) menar att det finns många olika sätt att individualisera undervisningen 
och att det inte behöver betyda att låta eleven arbeta utifrån sin egen takt utan att 
eleverna istället kan få arbeta och använda sig av olika temaarbeten. Lärare B arbetar på 
liknande sätt då hon använder sig av olika teman utifrån läroplanen och ger eleverna 
olika svårigheter beroende på kunskapsnivå. Hon använde sig även av en slags matris 
där målen är tydliga för eleverna. Av denna matris kan eleverna själva se sin utveckling 
och vad de ska göra för att utvecklas mera. Detta har en viss koppling med att sätta upp 
en individuell utvecklingsplan som Winner (1996) anser vara den bästa lösningen för en 
elevs utveckling med stark förmåga. Hon påpekar även att gruppering inom klassen har 
visat sig vara framgångsrikt när det gäller grundskolan. Lärare B, E och F gör på det 
viset, de delar upp eller tänker sig klassen i olika grupper utifrån deras kunskapsnivåer.  
 
Vygotsky (1926/1997) talar om den proximala utvecklingszonen som innebär att eleven 
med stöd och hjälp av andra, exempelvis kamrater, lärare eller föräldrar, kan klara av 
nästa utvecklingsnivå för att senare klara av den nivån på egen hand. Vi lär av och med 
varandra (Vygotsky 1926/1997). Montessoripedagogiken förespråkar också sådana 
indelningar då eleven kan arbeta såväl enskilt som i grupp med elever som ligger på 
liknande nivåer då utmaningar och förväntningar kan läggas på både individnivå men 
också på gruppnivå (Mönks & Ypenburg, 2009). Att gruppera eleverna utifrån förmågor 
är även något som har givit ett bra resultat utifrån Dimitriades (2012) fallstudie.  
 
Att stödja och att hitta passande material ansåg en utav lärarna kunde vara svårt. 
Dimitriades (2012) påpekar att lärares inställning och kompetens har en stor betydelse 
för elevers framgång. Att plocka fram annat material än bara matematikboken är 
nödvändigt anser Barger (2001), det kan handla om problemlösning, olika spel, pussel 
och böcker med mera. Variation och motivation måste hittas menar Mönks och 
Ypenburg (2009) det är viktigt att finna undervisningsmaterial som är omväxlande och 
utmanande.  
 
Starka elever ökar sin utveckling om de får specialundervisning menar Winner (1996). 
Av de intervjuade lärarna var det ingen som kunde erbjuda starka elever i matematik 
någon form av hjälp av en specialpedagog eller liknande. Mönks och Ypenburg (2009) 
finner att tiden inte räcker till fastän skollagen förespråkar det. De menar att den tid som 
finns läggs på de elever som har svårigheter i matematiken (a.a.).  
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5.2 Hur beskrivs elever med en stark matematisk förmåga  
 
5.2.1 Matematiskt staka elever 
Tydlighet och snabbhet är två ord som förekommer ofta hos de intervjuade lärarna. 
Lärare A beskriver att en stark elev i matematik kan beskrivas och utmärkas genom att 
eleven sätter matematiken i större sammanhang och ser kopplingar mellan olika tal. 
Eleven hittar snabbt lösningar på problem och kan förklara på ett bra sätt hur den tänker 
och vilket räknesätt som används. Att kunna förklara är något som lärare B och D också 
ser som en stark förmåga. Lärare B kan även upptäcka en stark elev genom att eleven 
tänker annorlunda, på ett mer individuellt och moget sätt. Lärare F uttrycker sig 
liknande då hon menar att eleven löser en uppgift på ett annat sätt, men att eleven oftast 
har en bra förklaring. En elev kan visa en matematisk förmåga genom att eleven tar till 
sig nya moment snabbt och kan använda sig av olika strategier. Lärare C och E anser sig 
kunna se dessa elever då de har en förmåga att lösa problem samt att de kan se 
strukturen i matematiken och har ett logiskt tänkande. Lärare E finner även att dessa 
elever behärskar rimlighetstänket i matematiken.  
   
5.2.2 Analys av matematiskt staka elever 
För att vara en stark elev i matematik menar Barger (1998) att eleven ska ha flera av de 
matematiska egenskaperna. Ömsesidigt för de deltagande lärarna, om vad som utmärkte 
starka elever i matematik, var att eleverna ofta var snabba och tydliga. Detta kan 
härledas till Winners första aspekt som handlar om brådmogenhet, för att upptäcka 
begåvning (Winner, 1996). Pettersson (2008) däremot menar att ett sådant synsätt kan 
höra ihop med “tyst matematik” där eleven ofta arbetar utifrån ett läromedel.  
 
Många utav lärarna påpekar också att en elev med stark förmåga kan se samband och 
kan dra kopplingar, med hjälp av tidigare erfarenheter. Krutetskii (1976) menar att det 
är en förmåga som handlar om att kunna generalisera. Att tidigt kunna välja 
matematiska strategier och lösa uppgifter på ett mer individuellt sätt är också ett sätt att 
kunna upptäcka en stark elev enligt lärare B. Detta är något som Mönks och Ypenburg 
(2009) framhåller och de ser det som en förmåga att kunna visa kognitiv flexibilitet. 

5.3 Vilka konsekvenser ser lärarna om de starka eleverna inte får 
tillräckligt med utmaningar? 
  

5.3.1 Möjligheter och svårigheter 
Alla intervjuade lärare ser möjligheter med elever som är starka i matematik. Något mer 
alla sex deltagande lärarna var eniga om är att dessa elever är en stor tillgång för 
klassen. Lärarna menar att eleverna deltar gärna i diskussioner och förklarar och hjälper 
sina kamrater på ett annorlunda sätt än vad lärarna gör. På det viset är de ett stöd för 
sina klasskamrater men också en draghjälp för de svaga eleverna. Lärare B ser en stor 
chans för dessa starka elever att nå långt om de får den utveckling de behöver. Själv ser 
hon inga svårigheter med det då man individualiserar matematikundervisningen. 
Arbetar läraren efter att ha sina elever på samma kunskapsnivå kommer eleven fort bli 
uttråkad av att inte utmanas eller att det ställs krav menar lärare B. De andra fem lärarna 
anser att det ligger svårigheter i att faktiskt hitta tillräckligt utmanande uppgifter för 
dessa elever. Lärare A tar också upp pressen från föräldrar och att inte räcka till som 
lärare. Lärare D påpekar att hon ser brist på tid för dessa elever. 
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5.3.2 Analys av konsekvenser 
Lärare B talar om att starka elever med rätt stöd kan starka bli matematiska experter, 
precis som Winner (1996) beskriver. Lärare D påpekar tidsbrist för att kunna ge den 
rätta stöttningen. Detta är något som Mönks och Ypenburg (2009) också uttrycker. Att 
ha elever med starka förmågor i matematik ser alla lärarna som något positivt. Lärarna 
påpekar att dessa elever höjer motivationen i klassrummet då de gärna deltar i 
diskussioner och hjälper sina klasskamrater. Lärare A tar även upp pressen från 
föräldrarna och att känna sig otillräcklig för eleven. Mönks & Ypenburg (2009) menar 
att en medvetenhet om vad eleverna är kapabla till och hur de ligger i sin utveckling 
ställer högre krav på lärarna. De poängterar att det är oerhört viktigt att man som lärare 
har god kontakt med både speciallärare och föräldrar när det handlar om begåvade 
elever (a.a.). 
. 
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6 Diskussion 

Utifrån resultat och analys kommer nu en avslutande diskussion. Diskussionen omfattar 
resonemang i två delar kring metod och resultat, först diskuteras metoden och senare 
resultatet. 
 

6.1 Metoddiskussion 
Bekvämlighetsurvalet känner vi var positivt genom att lärarna ville hjälpa oss med vår 
undersökning eftersom vi har god kontakt med varandra. En kritisk aspekt gällande 
undersökningen kan vara vårt genomförande av intervjuerna. Vår grundtanke var att 
spela in intervjuerna för att resultatet skulle bli tillförlitligt. Då en lärare inte var 
bekväm med att bli inspelad fick vi ändra vår grundtanke. Vi känner dock att vi gjorde 
dokumentationen noggrann för att kunna granska resultatet. Med tanke på 
tillförlitlighet, vi tänker på att vi valt enbart intervjuer, skulle vi kunna ha valt att först 
observera och att utifrån dessa observationer bygga intervjufrågor på det vi sett. Denna 
undersökning handlar däremot inte om att undersöka hur lärare arbetar utan hur de 
planerar sitt arbete gentemot starka elever. På grund av att vi inte genomfört några 
observationer har vi valt att ställa öppna frågor för att få uttömmande svar, möjligheten 
att ställa följdfrågor och ge lärarna chans att förklara och ge konkreta exempel. Vi 
känner att tiden har begränsat oss. Dels tiden för vår undersökning, att om vi hade haft 
mer tid kunde vi gjort en större och mer omfattande undersökning som kunde intresserat 
fler mottagare. Tiden har även spelat roll för de lärare som intervjuats, några lärare hade 
inte avslutat sina utvecklingssamtal och utöver det hade flertalet mycket att göra då 
traditioner som lucia och jul är nära. En önskan kan vara att vi hade hittat fler artiklar 
som är i form av en första källa, flera artiklar som vi fann hade refererat till exempelvis 
Krutetskii samt andra forskare som vi tagit del av. 

6.2 Resultatdiskussion 

Inledningsvis talade vi om att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och att 
utvecklas utifrån sin egen nivå. Forskningen visar att starka elever i matematik 
utvecklas mer om de får stöd och undervisning på den nivån de befinner sig. Saknas det 
extra stöd som de starka eleverna har rätt till utvecklas de inte i den mån det är möjligt 
(Pettersson 2011). Vi tänker att det extra stöd i form av speciallärare, som svaga elever 
har tillgång till, saknas för kategorin starka elever. Anledning till det kan vara att 
behovet för svaga elever är större och att det finns för få speciallärare. Lärarförbundet 
(2014) talar i sin rapport om att behovet av speciallärare är stort då det uppmärksammas 
att alla inte får den hjälp som de behöver. Det kunde vi även se i vår undersökning där 
en lärare inte hade tillgång till speciallärare överhuvudtaget. ”Det behövs fler platser på 
utbildningen för att täcka den skrikande bristen. Idag examineras 5-600 
speciallärare/specialpedagoger varje år och rekryteringsbehovet är 1200. Fler platser 
räcker dock inte, utan det är också avgörande med insatser för att locka till 
utbildningen” (Lärarförbundet 2014). I Lärarförbundets rapport finns det redovisat 
diagram som visar att särskilt stöd fattas. Vi funderar på om det inte handlar om en brist 
på speciallärare kan det bero på att speciallärarutbildningen inte lägger fokus på särskilt 
stöd till starka elever, och att det därför saknas kompetens.  
 
Vi anser att alla elever har rätt till det stöd som behövs men förstår att det kan handla 
om en ekonomisk fråga, då tidsaspekten ofta påpekas av tidigare forskning. Är det 
viktigare att alla når målen istället för att några utvecklas mer? Vi tänker att det är 
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viktigt att ta hjälp av speciallärare, även om det inte finns ekonomi för att eleverna ska 
få ta del av den undervisningen, eftersom vi ändå ska hjälpa de starka eleverna framåt. 
Mönks och Ypenburg (2009) ger upplysning om att i USA är specialläraren endast till 
för att stötta upp för de starka eleverna. Frågor vi funderar över är då hur resultaten för 
dessa elever är, utvecklas de bättre och vilken utbildning har dessa speciallärare 
gentemot våra svenska speciallärare/specialpedagoger? Vad vi också funderar över är 
att de flesta forskare och författare lägger vikt på tillgången till speciallärare och inte så 
mycket kring andra aspekter så som kooperativ inlärning, nivågruppering samt 
berikning, det som av resultatet faktiskt används i dagens verksamheter. Vi känner att 
om lärare idag inte har tillgång till speciallärare så måste det ju finnas andra sätt som 
gynnar eleven framåt i sin utveckling. Vad är det specialläraren kan göra för eleven? 
Vad är det för strategier som används då eleven arbetar med specialläraren? Är det 
samma strategier som lärarna använder idag? Kanske finns det en övertro till vad 
specialläraren kan göra, vilket då kan påverka engagemangsgraden hos läraren.  Lärarna 
som deltog i denna undersökning använde sig av metoder och strategier som av tidigare 
studier visar gynnar elevers utveckling, men är det tillräckligt? Det är svårt med tid, att 
räcka till som lärare för att nå varje elev och utveckla den från sin egen individuella 
grund, men om vi hade haft resurs i klassrummet, varit fler pedagoger, lärare hade man i 
större utsträckning kunnat nivågruppera eleverna och kunnat göra 
matematikundervisningen mer individualiserad och på det sättet kunna utveckla fler 
elever.  
 
Wistedt (2005) talar om att individualisering kan ske på flera olika sätt och att det inte 
behöver betyda att de arbetar inom olika områden. Vi tänker att det kan handla om att 
huvudsakligt innehåll ska vara liknande övrigas i klassen men på olika nivåer, 
individuellt anpassat. Gällande att arbeta utifrån ett individuellt förhållningssätt talar 
forskningen om att det gynnar alla elever. Undervisningen ska ta hänsyn till varje elevs 
individuella nivå och möta varje elev från sin egen förmåga (Mönks & Ypenburg 2009). 
Vi tänker att det är bekvämt för lärare att hålla eleverna samlade till en begränsad del i 
matematikboken men att det inte gynnar alla elever. Vi ser matematikboken som ett bra 
redskap för struktur men att den bör kompletteras med fler uppgifter på olika nivåer och 
metoder när det behövs. Vi upplever att det finns svårigheter med att hitta rätt material 
som är en lagom utmaning, att det är tidskrävande och svårt att hitta det material som 
passar för att kunna bedriva en undervisning som är individuell och gynnsam för alla.  
 
Vidare skrev vi att det är viktigt att se elevernas förmågor. Krutetskii (1976) påpekar att 
det är viktigt att upptäcka förmågorna hos varje elev för att kunna utveckla dem vidare 
istället för att enbart se till resultatet, att det är processen som är viktig. Vi instämmer 
och kopplar detta till vår läroplan där vi kan se förmågor som eleverna ska utveckla. 
Något som vi ser utvecklas i takt med ett livslångt lärande. Vi menar att även de starka 
eleverna ska få möjlighet utvecklas mer oavsett vilka förmågor de besitter eller vilken 
kunskapsnivå de är på. Vi tänker att det handlar om att hitta material, metoder och 
variation av arbetssätt för att nå alla. Wistedt (2005) skriver att det är viktigt att hitta 
arbetsformer där eleverna kan få visa vad de kan. Underförstått, handlar det ofta om att 
tiden inte räcker till men för att hålla motivationen uppe behöver de stimuleras. Vi vill 
påpeka att inställningen till eleverna också är av betydelse, då det kan påverka deras 
utveckling framåt. Alla lärarna som vi intervjuade talade om att de starka eleverna var 
ett positivt inslag i klassen då de hjälpte övriga framåt. Vi menar att när de starka 
eleverna används till hjälp åt andra elever är viktigt att vara medveten om att de behöver 
mer utmaningar än att vara draghjälp.  Det är viktigt att inte hålla tillbaka någon utan att 
alla når längre i sin kunskapsutveckling. Vi vill också påpeka att läraren kategoriserar 
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eleverna efter kunskapsnivå på klara grunder och att det är lärarens arbete. Det är inte 
någon annan, exempelvis vårdnadshavares ansvar. Vi menar att det kan ge 
konsekvenser för eleven i framtiden, gällande olika val som görs under skoltiden. Det är 
betydelsefullt att det är lärare som beslutar och gör de olika nivå- och 
kunskapsindelningar då vårdnadshavare inte möjligen har den kompetens som behövs. 
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7 Konklusion 

Undersökningen tyder på att lärarna som intervjuats planerar för en individuell 
undervisning men att tidsbrist och ekonomi är faktorer som påverkar utgången. 
Undersökningen visade att de matematiskt starka eleverna inte har tillgång till 
speciallärare, vilket innebär att de inte har samma möjligheter som de svaga eleverna att 
utvecklas vidare. Vidare såg vi att lärarna tycktes kunna upptäcka förmågorna hos 
eleverna, de hade liknande beskrivningar av hur en elev med en stark matematisk 
förmåga yttrar sig. Vi upptäckte också att om eleverna inte utvecklas utifrån sin nivå 
kan det få konsekvenser som att vara understimulerad, uttråkad och stökig. 
Sammanfattningsvis kan vi känna att läraren har stor makt när det gäller att kategorisera 
eleverna efter deras kunskapsnivå. Det är enbart läraren som bestämmer vem som är 
stark respektive svag. Vi menar att det är viktigt att tala öppet om hur utvecklingen går 
framåt och att även ha bra dialoger med vårdnadshavare. 
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8 Implikation 

 
Vi har i denna studie undersökt hur lärare bemöter och planerar undervisning för 
matematiskt starka elever. Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att 
undersöka hur de arbetar genom att göra observationer utan att meddela läraren vad som 
faktiskt observeras. En annan tanke är att undersöka matematiskt begåvade elever 
utifrån deras eget perspektiv.  
 

Förhoppningen är att undersökningen ska bidra till en diskussion hos blivande lärare 
och lärare på fältet som handlar om hur lärare kan identifiera och stödja de starka 
eleverna, för vi önskar att alla elever lär sig något nytt varje dag. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Missivbrev 

Vi är två studenter som läser näst sista termin på Grundlärarprogrammet F1-3 på 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Nu gör vi ett självständigt arbete inom matematikdidaktik i 
form av en empirisk studie.  

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning om matematiskt starka elever. 
Intresset för detta uppstod när vi tog del av forskning som visade att denna grupp inte 
alltid får sitt behov tillgodosett i form av stödundervisning och individuell undervisning 
utifrån deras egen nivå. Vår egen erfarenhet talar också om att stöd i första hand går till 
elever som är i svårighet. För att uppfylla syftet tänkte vi genomföra sex individuella 
intervjuer. Intervjuerna kommer att genomföras en gång. Resultatet kommer sedan att 
användas i vårt självständiga arbete.  

Vår önskan är att du som lärare vill medverka i vår studie. Allt material kommer att 
behandlas konfidentiellt, inga uppgifter om dig som deltagare eller din skola kommer att 
nämnas i uppsatsen. Medverkan i studien är frivillig och du kan fram till att uppsatsen 
är tryckt välja att avbryta din medverkan.  

Om du har några frågor kring studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
Vi vill på förhand tacka för din medverkan.  

Eftersom vi har kort om tid är vi tacksamma om du har möjlighet att genomföra 
intervjun under denna vecka. 

 

Vänliga hälsningar  

Linda Wahllöf och Linda Olofsson 

 

Mail: linda.wahllof@edu.karlskrona.se Tel: 0709-501578 

Mail: linda.sjogarden@gmail.com Tel: 0733-665885  

 

Handledare: Berit Roos Johansson 

Mail: berit.roos-johansson@lnu.se 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 
Bakgrundsfrågor  

1. Kön?  
2. Antal år i läraryrket?  
3. Varför valde du läraryrket?  
4. Vad har du för lärarutbildning? 

 
Individualisering 
 

5. Hur organiserar du din undervisning med olika elevers behov i åtanke?  
6. Hur organiserar du din undervisning med elever med särskilda matematiska 

förmågors behov i åtanke?  
7. Har de matematiskt starka eleverna tillgång till speciallärare? 
8. Har de matematiskt svaga eleverna tillgång till speciallärare? 

 
Matematiskt starka elever 
 

9. Hur skulle du beskriva en elev med särskilda matematiska förmågor?  
10. Hur yttrar sig dessa särskilda matematiska förmågor? 
11. I läroplanen står det att ”skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära.”, hur tolkar du det? 
 
Möjligheter/svårigheter 
  

12. Beskriv vilka möjligheter du ser med matematiskt starka elever. 
13. Beskriv vilka svårigheter du ser med matematiskt starka elever. 
14. Vilket material rekommenderar du till matematiskt starka elever? 
15. Vilka arbetsformer rekommenderar du till matematiskt starka elever? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


