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Titel 

Elever med särskild begåvning i matematik – en didaktisk utmaning ur ett 

inkluderingsperspektiv 

Students with special talents in mathematics – a didactic challange from 

an inclusion perspective 

 

Abstrakt 

Den här kvalitativa fallstudien belyser två fall av hur lärare, organisatoriskt 

och pedagogiskt, anpassar matematikundervisningen för elever med särskild 

begåvning i matematik där det ena fallet även belyser en dubbelriktad 

begåvningsproblematik. Syftet med studien är att synliggöra arbetssätt och 

arbetsmetoder som lärare använder för att inkludera dessa elever ur olika 

aspekter samt vilka framgångsfaktorer och utmaningar de kan identifiera i sin 

matematikundervisning. Resultatet visade att det finns flera olika 

organisatoriska och pedagogiska verktyg som kan användas för att göra de 

särskilt begåvade eleverna mer inkluderade i matematikundervisningen. 

Viktigt att poängtera är att man som lärare bör utgå från varje enskild elev för 

att hitta lämpliga arbetssätt och arbetsmetoder som gynnar elevens fortsatta 

utveckling. Samtidigt ställer komplexiteten i en sådan undervisning höga krav 

på lärarens förmåga att, utifrån de förutsättningar och resurser som oftast 

upplevs som otillräckliga, organisera och individualisera undervisningen på 

sådant sätt att de särskilt begåvade eleverna får en positiv utveckling utifrån 

deras unika förutsättningar och behov. 

Nyckelord 

Inkludering, Matematik, Särskild begåvning, Problemlösning, Arbetssätt 

 

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 1 

2 Syfte och frågeställningar 2 

3 Litteraturbakgrund 3 

3.1 Särskild begåvning i matematik 3 

3.1.1 Historisk tillbakablick 3 

3.1.2 Vad innebär särskild begåvning i matematik? 4 

3.1.3 Högpresterande eller särskilt begåvade? 5 

3.1.4 Dubbelriktad begåvningsproblematik 5 

3.2 Inkludering 6 

3.3 Undervisning – arbetssätt och arbetsmetoder 7 

3.3.1 Organisatorisk differentiering 9 

3.3.2 Pedagogisk differentiering 9 

3.4 Funderingar kring litteraturen 10 

4 Teori 11 

4.1 Inkluderingsbegreppet 11 

4.2 Communities of practice 11 

4.3 Teoretiskt ramverk 14 

5 Metod 14 

5.1 Fallstudie 14 

5.2 Insamlande av data 15 

5.3 Strukturering och bearbetning av insamlat data 15 

5.4 Presentation av resultat och analys 16 

5.5 Forskningsetiska överväganden 16 

6 Resultat och Analys 16 

6.1 Fallstudie 1 17 

6.1.1 Resultat och analys av fallstudie 1 17 

6.2 Fallstudie 2 20 

6.2.1 Resultat och analys av fallstudie 2 20 

7 Diskussion 25 

7.1 Metoddiskussion 26 

7.2 Resultatdiskussion 26 

7.2.1 Identifiering – särskilt begåvade elever i matematik 26 

7.2.2 Inkludering eller exkludering? 27 

7.2.3 Undervisning – arbetssätt och arbetsmetoder 28 

7.2.4 En framgångsfaktor i undervisningen - problemlösning 29 

7.2.5 Utmaningar i undervisningen - motivation och samverkan 30 

7.3 Slutsatser 30 

8 Referenser 32 

 



 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1 Observationsschema 

 

Bilaga 2 Intervjuguide  

 

Bilaga 3 Informationsbrev 

 

Bilaga 4 Samtyckesbrev



 

1(33) 

 

1 Inledning 

Enligt vår erfarenhet uttrycker idag flertalet verksamma lärare en frustration 

över att inte hinna ge den ledning och stimulans som krävs för att hjälpa elever 

som med lätthet når målen i deras fortsatta utveckling. En av anledningarna 

kan vara att politiker, både kommunalt och nationellt, lägger stort fokus på 

måluppfyllelse d.v.s. att alla elever ska ges förutsättningar att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås. Vår erfarenhet är att skolornas resurser 

är begränsade, vilket i praktiken innebär att elever i svårigheter prioriteras i 

större utsträckning än andra elever i behov av särskilt stöd, exempelvis elever 

som anses vara extra ”duktiga”. Vi upplever att lärare ofta uttrycker att “de 

duktiga eleverna” klarar sig ändå, men utan pedagogisk ledning, där lärandet 

blir motiverat och meningsfullt, är det inte alls säkert att de särskilt begåvade 

eleverna klarar sig särskilt bra i skolan. Dessa elever, precis som alla andra, 

behöver också stimulans och interaktion med kompetenta pedagoger 

(Pettersson, 2011). Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2018) påvisar 

delar som bör åtgärdas eller förbättras i arbetet med högpresterande elever. 

Specifikt har granskarna identifierat fyra områden som särskilt viktiga: 

utmaningar i undervisningen, samverkan mellan lärare, motivationshöjande 

åtgärder och elevhälsans arbete.  

  

I vårt uppdrag som blivande speciallärare i matematik ingår det att identifiera 

de elever som befinner sig i särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM-

elever) och som därmed bör få tillgång till specialpedagogiskt stöd. SUM-

elever är en heterogen grupp där både elever i svårigheter men även de särskilt 

begåvade eleverna befinner sig. Skollagen poängterar att alla elever har rätt till 

att nå sin fulla potential genom en individanpassad undervisning, så även 

elever som med lätthet når de kunskapskrav som minst ska uppnås. Även dessa 

elever ska ges ledning och stimulans för att nå ännu längre i sin 

kunskapsutveckling (SFS 2010:800). Därför är det viktigt att vårt 

specialpedagogiska fokus riktas lika mycket på elever med särskild begåvning 

som på elever som är i särskilda utbildningsbehov på grund av skolsvårigheter 

av olika slag.  

 

Det vi finner intressant att undersöka är vilka arbetssätt och arbetsmetoder 

lärare använder i undervisningen med de särskilt begåvade eleverna, samt 

vilka framgångsfaktorer och utmaningar de kan identifiera. Vi är även 

intresserade av att se hur en differentierad undervisning kan användas för att i 

större utsträckning kunna inkludera de särskilt begåvade eleverna i 

matematikundervisningen. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att synliggöra två specifika fall på hur elever 

med särskild begåvning kan inkluderas i matematikundervisningen. Syftet 

kommer att behandlas utifrån följande frågeställningar: 

  

• Vilka arbetssätt och arbetsmetoder används för att inkludera elever 

med särskild begåvning i matematikundervisningen? 

 

• Vilka framgångsfaktorer kan identifieras i arbetet med särskilt 

begåvade elever i matematik? 

 

• Vilka utmaningar kan identifieras i arbetet med särskilt begåvade 

elever i matematik? 
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3 Litteraturbakgrund 

Litteraturen har granskats utifrån tre olika områden. I första delen redogörs för 

vad särskild begåvning i matematik innebär, andra delen handlar om 

inkluderingsbegreppet och den tredje beskriver olika arbetssätt och 

arbetsmetoder som, enligt tidigare forskning, visat sig vara gynnsamma i 

matematikundervisningen för de särskilt begåvade eleverna.   

 

3.1 Särskild begåvning i matematik 
Tidigare forskning använder olika begrepp gällande elever som med lätthet 

når de kunskapskrav som minst ska uppnås i matematik vilket kan leda till 

misstolkningar i samhället och inte minst hos pedagogisk personal. De 

benämns som särbegåvade, elever med särskild begåvning eller särskilda 

förmågor, elever med fallenhet samt högpresterande elever. I studiens 

litteraturbakgrund och i teoridelen används begreppen som de förekommer i 

litteraturen. Under resterande del av denna studie används begreppet särskild 

begåvning i matematik som ett samlingsbegrepp. Följande avsnitt redogör för 

de olika begreppen ur både ett historiskt och nutida perspektiv samt för 

definitionen och identifieringen av de särskilt begåvade eleverna i 

undervisningen. 

 

3.1.1 Historisk tillbakablick 

Redan 500 f. Kr. använde Platon benämningen “himmelska barn” för att 

beskriva barn med exceptionella kognitiva förmågor som, enligt Platon, hade 

gudomligt ursprung (Pettersson, 2017). Dessa förmågor kom att beskrivas 

som personliga egenskaper under 1500-talet. Kunskapssynen har även i 

Sverige förändrats över tid. De intellektuella förmågorna hos individen var 

mer uppskattade före andra världskriget än efter, då fokus i stället riktades 

mer mot underhållning, konst och idrott. Dessa uppfattningar lever i många 

avseenden kvar även i dagens samhälle. Duktiga idrottare uppmärksammas 

och hyllas i olika medier medan elever med fallenhet i matematik benämns 

med mer negativa termer som exempelvis “plugghäst” (Persson, 2015). Men 

Wistedt (2005) menar att vår syn på barn med särskild begåvning håller på att 

förändras. 1994 slog Europarådet fast att barn med särskild begåvning också 

är i behov av särskilt stöd och har rätt att utvecklas efter sin förmåga. 

Undervisningen måste utvecklas så att den kan ge stöd även åt dessa elever. 

Under åren 2002 och 2003 togs frågan upp på allvar i Sverige då det i 

budgetpropositionen skrevs att lärarutbildningen bör utvecklas så att 

lärarstuderande kan ta del av ny forskning om högpresterande barns behov av 

särskilt stöd vilket resulterade i att universiteten gavs i uppdrag att utveckla 

denna pedagogik (Wistedt, 2015). 
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3.1.2 Vad innebär särskild begåvning i matematik? 

Vilka är eleverna med särskild begåvning och hur identifierar lärare dessa i 

sina klassrum? För att göra det måste lärare ha kunskap om hur deras 

förmågor kan yttra sig. Definitionen som används i Sverige är: 

“Den är särbegåvad som förvånar vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga 

förmåga på ett eller flertal områden, både i och utanför skolan” (Persson, 2015, 

s.4). 

Barnets begåvningsnivå, mätt i IQ, kan framgå vid en begåvningsutredning. 

Måttlig särbegåvning anses börja redan vid IQ 115-120 och omfattar cirka 

15-20 % av eleverna. Den här elevgruppen kallas oftast för högpresterande 

och klarar sig väl i skolan. Vid en IQ på 130 ligger gränsen för hög 

särbegåvning där cirka 2-5 % elever anses ligga. Deras tänkande är så 

annorlunda att de ibland har svårt att passa in i den ordinarie undervisningen 

(Liljedahl, 2017). Dessa elever lär snabbt, har ett gott minne och har en 

mycket god förmåga att tänka logiskt och abstrakt (Mattisson & Pettersson, 

2015). Enligt Szabos (2018) avhandling, baserad på observationer av 

interaktion, har dessa elever svårt att i matematikundervisningen samarbeta i 

heterogena grupper, mår inte bra av repetition och blir oftast otåliga i samband 

med rutinuppgifter. Däremot tycker de om att ägna mycket tid åt utmanande 

problemlösningsuppgifter. Samtidigt poängterar Szabo att det är svårt att 

identifiera särskilt begåvade elever eftersom det inte finns något allmänt mått 

på begåvning. I 80% av fallen används IQ-tester tillsammans med lärarens 

bedömning och elevens resultat vid identifieringen, eftersom enbart IQ-värdet 

inte är bestående utan varierar under individens livstid.  

 

Pettersson (2011) påvisar att även den amerikanska forskaren Lewis Termans 

trettioåriga genetiska studie tydligt klargjorde att enbart intelligens inte räcker 

för att beskriva en individs begåvning. Individer i undersökningen som nått 

framgång visade att de inte bara var intelligenta utan även högmotiverade och 

omgivna av positivt inställda människor som varit villiga att ge stöd och 

stimulans. Pettersson skriver även om Mönks förklaringsmodell som utgår 

från Renzullis tidigare forskning där personliga egenskaper som intellektuella 

förmågor, kreativitet och motivation ligger till grund för särbegåvningen. 

Mönks lägger även till ytterligare tre omvärldsfaktorer som särskilt viktiga i 

sammanhanget: skola, vänner och familj. 

 

Krutetskii (1976) menar att förmågor, som är ett resultat av en utveckling, är 

ett bättre begrepp att använda än begåvning när man talar om särskilt 

begåvade elever i matematik. Matematiska förmågor är inte något som är 

medfött utan formas och utvecklas kontinuerligt med stimulans och träning 

genom en matematisk aktivitet. Han anser att de förmågor som i skolan ofta 

förknippas med god matematisk förmåga så som snabbhet, 

beräkningsförmåga och minne för tal och symboler inte är de mest viktiga för 

framgång i matematik. 
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Gemensamt för ovannämnda forskare är att det förutom intelligens finns 

andra viktiga faktorer som motivation, kreativitet och omvärld, som krävs för 

att beskriva en individs begåvning. Beskrivningarna är många och det finns 

ingen entydig definition, men enligt Pettersson (2011) är syftet det 

gemensamma, vikten av att så tidigt som möjligt kunna identifiera och 

uppmärksamma dessa individer inför deras fortsatta utveckling. 

Identifieringen är en nyckelfråga om skolan ska kunna erbjuda en adekvat 

matematikundervisning till de särskilt begåvade eleverna (Szabo, 2018). 
 

3.1.3 Högpresterande eller särskilt begåvade? 

Skillnaden mellan högpresterande och särskilt begåvade elever är att de 

högpresterande eleverna oftast trivs i skolan och med sina kompisar, är 

intresserade, snabba och har lätt för att lära medan de särskilt begåvade 

eleverna kan vara väldigt inbundna, oberoende av jämnåriga och trivas bättre 

i vuxet sällskap. De är oftast perfektionister och har en mycket god kreativ, 

logisk och abstrakt förmåga samt är reflekterande och filosofiska i sitt 

tänkande (Persson, 2015). 

 

I praktiken brukar lärare oftast peka ut de högpresterande eleverna med hög 

motivation och höga resultat som särskilt begåvade och en del av dessa är det, 

men inte alla. En stor del av de särskilt begåvade eleverna utmärker sig inte 

alltid som högpresterande (Stålnacke, 2015). Vissa till och med döljer sina 

förmågor, blir tysta och sluter sig för att passa in medan andra underpresterar, 

blir utåtagerande eller ställer till med bråk vilket oftast leder till att lärare i 

stället uppfattar dem som stökiga och besvärliga (Pettersson, 2017). Om 

lärare har höga prestationer som ett kriterium för identifiering, riskerar många 

av de särskilt begåvade eleverna att aldrig bli uppmärksammade (Stålnacke, 

2015).  

 

För att de särskilt begåvade eleverna ska identifieras och uppmärksammas i 

tid krävs en ökad kunskap hos all pedagogisk personal. Att inte bli 

uppmärksammade i tid kan göra att dessa elever blir understimulerade och 

hamnar i utanförskap. Om de misstolkas kan det leda till att de uppfattas ha 

svårigheter med uppmärksamhet eller det sociala samspelet (Mattsson & 

Pettersson, 2015). Utvecklingen av deras självkänsla och tilltro till sin egen 

förmåga kan försvåras om de inte blir accepterade av sin omgivning 

(Stålnacke, 2015). 

 

3.1.4 Dubbelriktad begåvningsproblematik 

  Särskild begåvning betraktas inte som en psykiatrisk diagnos men i vissa fall 

kan eleven samtidigt ha inlärningssvårigheter eller en neuropsykiatrisk 

diagnos som exempelvis ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), 

vilket då kallas för dubbelriktad begåvningsproblematik (Persson, 2015). 

Antalet elever med dubbelriktad begåvningsproblematik uppgår till ungefär 2-



 

6(33) 

 

5 %, men antas vara betydligt högre eftersom många elever med särskild 

begåvning missuppfattas av lärare och riskerar att aldrig upptäckas under sin 

skoltid (Liljedahl, 2017). Dessa elever är särskilt svåra att identifiera i 

klassrummet eftersom både särskild begåvning och ADHD kan bl.a. yttra sig 

som koncentrationssvårigheter. Skillnaden är att om lärmiljön anpassas för de 

särskilt begåvade eleverna kan koncentrationssvårigheter försvinna medan de 

för elever med ADHD kvarstår oavsett anpassningarna (Persson, 

2015).  Liljedahl (2017) skriver att Socialstyrelsen, i sina rekommendationer 

för psykologutredningar i skolan, understryker vikten av att känna till att 

särskilt begåvade elever, på grund av understimulans, kan uppfattas ha 

koncentrationssvårigheter eller sociala bekymmer.  

 

3.2 Inkludering 
Enligt Specialpedagogiska Myndigheten innebär inkludering: 

 “en pågående demokratisk process som visar på alla människors rättigheter, 

lika värde och som ständigt söker efter bättre sätt att tillvarata mångfald och 

olikheter” (SPSM, 2018- 07).  

Inkluderingsbegreppet, som innebär att skolans verksamhet måste anpassas till 

alla elever istället för tvärtom, har sitt ursprung under 1980-talet då begreppet 

“En skola för alla” myntades som ett avståndstagande till skolans traditionella 

avskiljning av elever i behov av särskilt stöd. Undervisningen ska vara 

anpassad till alla elevers olika förutsättningar och behov och i stället för att se 

på mångfald och olikheter som ett problem ska dessa betraktas som en tillgång 

och berika verksamheten (Nilholm & Göransson, 2014). I detta sammanhang 

lyfter flera forskare betydelsen av gemenskap, community, som handlar om att 

eleverna i en klass har tillit till varandra och de regler som finns samtidigt som 

det finns ett “vi” i arbetet mot gemensamma mål. Gemenskapen innebär också 

ett möte med andras erfarenheter och möjligheter att utvecklas och förändras. 

Detta förutsätter en undervisning där elever involveras med varandra 

exempelvis under lektioner i helklass eller arbete i mindre grupper. Samtidigt 

råder det delade meningar om exakt vilken form av gemenskap som är 

inkluderande. Det finns både kvalitativ och kvantitativ forskning som 

indikerar att inkludering i klass kan upplevas som negativt för de särskilt 

begåvade eleverna (Gerholm, 2016; Pettersson, 2008). Istället förordas 

homogena nivågrupperingar med stöd och stimulans där eleverna får möjlighet 

att möta nya kunskapsområden, vilket har visat sig vara gynnsamt för flertalet 

elever med särskild begåvning i matematik. 

 

Nilholm & Göransson (2014) beskriver tre vanligt förekommande tolkningar 

och definitioner av inkludering. Den gemenskapsorienterade definitionen 

innebär att alla elever ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga, både i 

en lärandegemenskap och med rätten att utvecklas så långt som möjligt utifrån 

sina egna förutsättningar. Den individorienterade definitionen fokuserar mer 

på hur situationen ser ut för de enskilda eleverna. Elever betraktas som 
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inkluderade om de trivs i skolan, når målen och har goda sociala relationer. 

Här tar man inte större hänsyn till arbetet mot gemensamma mål och man 

intresserar sig oftast bara för elever i svårigheter. En tredje definition av 

begreppet är den placeringsorienterade definitionen där man med inkludering 

menar att alla elever befinner sig i det ”vanliga” klassrummet. Detta är en 

vanlig tolkning runt om i svenska skolor trots att samtliga forskare är överens 

om att det handlar om mer än var elever befinner sig. Asp-Onsjö (2008) menar 

att en sådan tolkning riskerar att osynliggöra andra betydelsefulla faktorer och 

väljer därför att belysa inkluderingsbegreppet ur ett pragmatiskt och praktiskt 

perspektiv utifrån tre olika aspekter; rumslig, social och didaktisk inkludering. 

Författaren anser att inkludering ska ses som en ständigt pågående process som 

berör elevens hela omgivning och ska i första hand utgå från elevens behov.  

 

Eftersom lärare har ett dubbelt uppdrag, kunskapsuppdraget och 

socialisationsuppdraget, måste hänsyn tas till alla olika aspekter av 

inkludering. En likvärdig utbildning innebär att skolan bör synliggöra vilka 

insatser som behöver göras utifrån elevers varierande förutsättningar och 

behov. Professionell kompetens måste finnas tillgänglig för att kunna möta 

alla elever med fokus på måluppfyllelse (Roos & Gadler, 2018).  

 

Ovan presenteras några av inkluderingsbegreppens tolkningar men vidare i 

arbetet kommer Asp-Onsjös (2008) praktiska och pragmatiska tolkning av 

begreppet användas som en av de teoretiska utgångspunkterna och redogörs 

för närmare under avsnittet Teori.  
 

3.3 Undervisning – arbetssätt och arbetsmetoder 
Den individuellt anpassade undervisningen är lika viktig för alla elever, även 

de särskilt begåvade eleverna. Lärares förmåga att anpassa undervisningen 

utifrån elevernas olika förutsättningar och behov samt att i bemötandet kunna 

ge bekräftelse och stöd är grundläggande för elevernas välbefinnande och 

utveckling (Penje & Wistedt, 2015).  Det är viktigt att ansvaret för struktur 

och organisation av undervisningen för elever med särskild begåvning sker 

centralt på skolan eller i kommunen så att läraren får möjlighet att fokusera 

på själva lärandet och ges förutsättningar att kunna möta varje elevs behov 

(Pettersson, 2017). 

 

Eriksson & Petersson (2015) betonar vikten av att i det pedagogiska mötet 

med de särskilt begåvade eleverna i matematik kunna vara ett bollplank för 

kreativa tankar, samt i det lustfyllda lärandet kunna utnyttja elevernas inre 

drivkraft till att utveckla förmågor som bygger på deras styrkor. Exempelvis 

kan det innebära att arbeta med problem som intresserar och engagerar 

eleverna, men också att lyfta fram elevernas egna, ofta okonventionella, sätt 

att resonera. Att få möjlighet till interaktion med pedagoger som kan möta 

elevernas nyfikenhet, vetgirighet och kunskapstörst är av stor vikt 

(Pettersson, 2017). För att alla elever, speciellt elever med särskild begåvning 
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i matematik, ska få möjlighet till den stimulans och utveckling som de har rätt 

till krävs en tillåtande miljö där öppenhet, kritiskt tänkande och egna 

lösningar premieras och uppmuntras. Lärarens förståelse och acceptans för 

elevernas olikheter samt förmågan att kunna utmana på rätt sätt och på rätt 

nivå är enligt Pettersson (2017) avgörande för de särskilt begåvade elevernas 

utveckling. 

 

Pedagogens uppgift att utmana och individualisera undervisningen efter varje 

elevs behov bör också ställas i förhållande till de normer som skapas och 

utvecklas i samspelet mellan lärare och elever i klassrummet. Vissa normer 

är generella och kan överföras i andra sammanhang och klassrum, andra unika 

och specifika för just den pedagogen och det klassrummet. Sociala normer 

som generellt kan uppfattas i undervisningssituationer samt som är 

ämnesoberoende kan exempelvis vara att räcka upp handen, vänta på sin tur, 

lyssna på varandra samt att ta hänsyn till att alla ska kunna förstå och följa 

med i ett resonemang (Petterson, 2011). Specifikt i ämnet matematik finns 

sociomatematiska normer, d.v.s. normer för undervisning i matematik där 

eleverna ges möjlighet att lära sig argumentera för, diskutera samt värdera 

kvaliteten i olika lösningar (Eriksson & Petersson, 2015). Cobb & Yackel 

(1996) definierar uttrycket sociomatematiska normer som normativa aspekter 

av matematiska diskussioner specifika för elevernas matematiska aktiviteter. 

De sociomatematiska normerna förhandlas fram i interaktion mellan lärare 

och elever, samt regenereras och modifieras kontinuerligt. Författarna anser 

att utvecklingen av individens matematiska resonemang och värderingar inte 

kan separeras från deras deltagande i den interaktiva uppbyggnaden av 

sociomatematiska normer. Detta kräver ett socialt sammanhang där eleverna 

får möjlighet att ge olika förklaringar till ett matematiskt innehåll samt 

bedöma, jämföra och värdera kvaliteten i lösningarna. 

 

För att tydliggöra skillnaden mellan sociala normer och sociomatematiska 

normer använder Cobb & Yackel (1996) bl.a. följande förklaring; att elever i 

en matematisk diskussion förväntas erbjuda olika lösningar är en social norm, 

medan förståelsen av vad som utgör en matematisk skillnad är en 

sociomatematisk norm. Det är viktigt att som pedagog vara uppmärksam på 

att det matematiska klimatet i klassrummet samt lärarens engagemang och 

förhållningssätt många gånger är avgörande för elevernas möjlighet till 

utveckling och att de sociomatematiska och de sociala normerna i vissa fall 

kan komma i konflikt med varandra (Eriksson & Petersson, 2015). 

Exempelvis kan den sociala normen, att ta hänsyn till att alla ska kunna förstå 

och följa med i ett resonemang, hamna i konflikt med den sociomatematiska 

normen, att kunna värdera och förstå den matematiska skillnaden i ett 

resonemang.  

 

Då lärarens skyldighet, enligt styrdokumenten, är att utmana varje elev efter 

dess förutsättningar och behov krävs en varierad och differentierad 

undervisning, en undervisning där arbetssätt och arbetsmetoder är individuellt 
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anpassade. Det kan exempelvis innebära uppgifter på olika svårighetsnivåer 

anpassade till elevens förmågor och matematiska utveckling, där man samtidigt 

tar hänsyn till att lärande sker i ett socialt sammanhang. Utbildningen för de 

särskilt begåvade eleverna genomförs och anpassas ofta utifrån organisatorisk 

och/eller pedagogisk differentiering (Pettersson, 2017).   

 

3.3.1 Organisatorisk differentiering  

Organisatorisk differentiering kräver ett gott samarbete mellan professioner 

och skolformer. Den organisatoriska differentieringen kan exempelvis bestå 

i spetsutbildningar där de särskilt begåvade eleverna bildar en egen klass, 

särskilda undervisningsgrupper, individuellt stöd, mentorskap samt 

schematekniska lösningar för att kunna nivågruppera (Pettersson, 2017).  

 

Det råder delade meningar om organisatorisk differentiering både i lärarkåren 

men också inom forskarvärlden. Det som dock står utom allt tvivel är att 

elever med särskild begåvning i ett visst ämne måste ges möjlighet till arbete 

med likasinnade för att kunna dela intresse, skapa motivation samt utmana 

varandra i arbetet. Pettersson (2017) skriver att det väsentliga vid 

organisatorisk differentiering inte är grupperingen i sig utan att eleverna 

exempelvis erbjuds ett annat ämnesinnehåll, studietakt eller 

undervisningsform. Författaren betonar också att många forskare ser 

mentorskap som den viktigaste åtgärden för elever med särskild begåvning. 

Mentorn bör ha god relation till eleven, en bred och god ämneskunskap med 

ett djup som möjliggör stimulans av elevens utveckling. Det är viktigt att som 

lärare och rektor vara observant på den organisatoriska differentieringen så 

att den inte bara resulterar i mer av samma undervisning utan innebär en 

kvalitativt anpassad undervisning (Jahnke, 2015).  

 

3.3.2 Pedagogisk differentiering  

Pedagogisk differentiering delas oftast in i två huvudspår, acceleration och 

berikning. Dessa två spår är inte helt oberoende av varandra vilket gör att det 

upplevs vara svårt att definiera en klar gräns. De båda metoderna används 

ofta samtidigt och bör inte vara rutinmässiga utan anpassas beroende av 

situation och individ (Pettersson, 2017). 

 

Acceleration innebär oftast att eleven ges möjlighet att arbeta med angivet 

material i en snabbare takt. Det kan innebära att eleven börjar skolan tidigare 

eller flyttas upp en eller flera årskurser. Om en elev arbetar accelererande kan 

det resultera i att eleven läser in grundskolan på mindre än 9 år, vilket enligt 

skollagen (SFS 2010:800, 7 kap, 14§) är accepterat samt innebär att 

skolplikten kan upphöra tidigare. Elevens progression bör ses i relation till 

det centrala innehållet i kurs- och ämnesplanerna (Jahnke, 2015). Pettersson 

(2017) skriver att ur ett socialt perspektiv kan denna metod ibland uppfattas 

som problematisk då de sociala och emotionella behoven inte alltid är 
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jämförbara med de intellektuella. Å andra sidan kan baksidan av att inte arbeta 

accelererande medföra understimulering, samt ge skoltrötthet och stökighet. 

Därför är det viktigt att göra en helhetsbedömning av varje individs behov 

och förutsättningar. Dock bör aldrig elevens kronologiska ålder vara en 

avgörande faktor.  

 

Att arbeta berikande innebär oftast att eleven ges möjlighet att fördjupa sina 

kunskaper inom ett visst område, eventuellt även utanför kursplanen. För att 

kunna arbeta berikande krävs en individuellt anpassad undervisning med god 

struktur från skolans och lärarens sida. Det är dock viktigt att detta arbetssätt 

inte används som eller uppfattas som självstudier (Pettersson, 2017). Det 

centrala innehållet i kursplanerna ger pedagogen en innehållsram att förhålla 

sig till men inga gränser för hur långt man kan utöka ramarna. Att arbeta 

berikande handlar om att utöka och berika innehållet för att eleven, utifrån 

sina behov, ska kunna bredda och fördjupa sina kunskaper (Jahnke, 2015).  

 

Ett sätt att arbeta berikande kan vara genom problemlösning som ofta används 

som ett arbetssätt för att stimulera de särskilt begåvade eleverna i matematik 

(Pettersson, 2011). I Lgr 11 lyfts problemlösning fram som en central faktor 

både i ämnets syfte och innehåll. Arbetet med fokus på problemlösning kan 

ske både inom den organisatoriska och den pedagogiska differentieringen. 

Genom att använda öppna och rika problemuppgifter ges eleverna 

möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor samt fördjupa sitt 

kunnande i ämnet matematik (Petterson, 2011). Szabo (2013) menar att 

genom att arbeta med problemlösning lär sig eleverna att generalisera 

mönster, precisera resultat samt se hur olika lösningsmetoder relaterar till 

varandra. För att ge de särskilt begåvade eleverna i matematik möjlighet att 

utveckla sin matematiska kreativitet är det viktigt att läraren vågar utmana 

eleverna och sig själv med uppgifter som har ett tydligt syfte och där 

processen är av större vikt än produkten (Pettersson, 2011).  

 

3.4 Funderingar kring litteraturen  
I det inledande kapitlet i litteraturbakgrunden redogjordes för olika begrepp 

som används för att definiera de särskilt begåvade eleverna där såväl 

begreppet förmågor som begreppet begåvning förekommer flitigt i 

litteraturen. Begreppet förmågor kan tolkas både i enlighet med Krutetskiis 

beskrivning men även så som det används i Lgr 11. I den här studien har vi 

valt att använda begreppet begåvning då det är det begrepp som vi funnit mest 

vedertaget i litteratur och praktik.  

 

Efter genomgången litteraturbakgrund ställer vi oss fortfarande frågor kring 

vilka arbetssätt och arbetsmetoder verksamma lärare beskriver som 

framgångsrika, samt vilka utmaningar de ställs inför i undervisningen med de 

särskilt begåvade eleverna i matematik. Anledningen är att av de författare vi 

läst och tolkat är det endast ett fåtal, däribland Szabo, som i sin forskning 
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lyfter fram lärares egna upplevelser och erfarenheter kring arbetssätt och 

arbetsmetoder i undervisningen för de särskilt begåvade eleverna. Hur ser 

verkligheten i skolorna ut jämfört med vad litteraturen säger? På vilket sätt 

upplever lärarna att den differentierade undervisningen är genomförbar i 

praktiken samt kan bidra till inkludering? Kan den goda intentionen med en 

undervisning utifrån inkludering bli exkluderande för de särskilt begåvade 

eleverna? Vår förhoppning är att resultatet i studien kan bidra till att svara på 

dessa frågor samt ge en bild av hur undervisningen med de särskilt begåvade 

eleverna i matematik kan se ut i praktiken. 

 

4 Teori 

I följande avsnitt redogörs för valet av teori för denna studie där det teoretiska 

ramverket sammankopplar Asp-Onsjös (2008) inkluderingsperspektiv med 

teorin Communities of practice (Wenger, 1998). Dessa två teoretiska 

influenser används för att analysera två elevers skolsituationer i syfte att 

identifiera olika pedagogiska åtgärder som möjliggör inkludering i 

matematikundervisningen för de särskilt begåvade eleverna. 

 

4.1 Inkluderingsbegreppet 
Denna studie tar sin utgångspunkt i Asp-Onsjös (2008) tolkning av 

inkluderingsbegreppet, där författaren belyser inkludering ur ett pragmatiskt 

och praktiskt perspektiv utifrån tre olika aspekter; rumslig, social och didaktisk 

inkludering. Den mest förekommande tolkningen är den rumsliga, d.v.s. att 

eleven befinner sig i samma klassrum som övriga klasskamrater. Den sociala 

inkluderingen handlar om att eleven är delaktig i ett socialt sammanhang och 

den didaktiska att undervisningen är anpassad så att eleven kan utvecklas 

kunskapsmässigt på ett positivt sätt. Verklig inkludering utgår i första hand från 

elevens behov och kräver att den pedagogiska personalen tänker igenom 

elevens lärande ur alla tre aspekterna. Det här perspektivet på inkludering utgör 

grundtanken i denna studie. Eleven kan vara inkluderad ur samtliga aspekter 

eller ur någon av dem beroende på hur undervisningen organiseras (Asp-Onsjö, 

2008). 

 

4.2 Communities of practice 
Den andra teoretiska utgångspunkten är lärandeteorin Communities of 

practice (Wenger, 1998) där fokus ligger på relationen mellan lärande och 

den sociala situation där lärandet sker. Med hjälp av den här teorin kan 

lärande i ett socialt sammanhang synliggöras i denna studie. Teorin utgår från 

fyra huvudfaktorer som samspelar och bildar tillsammans det komplexa 

lärandet (se figur 1). Den första huvudfaktorn är meaning - learning as 

experience. Med begreppet meaning menas att allt lärande sker i en kontext 
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där motivation är en avgörande faktor. Lärande måste vara en upplevelse av 

mening, samt ge en tolkning av världen på ett nytt sätt. Lärande sker genom 

participation och reification där samarbete, interaktion, produktion och 

engagemang är viktiga delar. Practice - learning as doing - är den andra 

huvudfaktorn. Genom att delta i en practice, övning, kan individen använda 

och omvärdera sina kunskaper tillsammans med andra. Begreppet 

”apprenticeship” används i teorin för att beskriva deltagande och syftar på en 

form av lärlingskap (metaforiskt), d.v.s. lärande utan att undervisas, kopiering 

av vardagliga utföranden i en praktik och i en social värld. Deltagande i 

övningen gör att individen förändras från en perifer deltagare till att vara en 

del av en gemenskap.  Den tredje huvudfaktorn är Community - learning as 

belonging.  För att bli en del av en community, gemenskap, måste individen 

delta i en övning för att få vetskap och förståelse. Om individen inte är 

medlem av en gemenskap uppstår vissa svårigheter att förstå uttryck och 

begrepp som hör till just den gemenskapen. Varje människa är del av flera 

olika gemenskaper som samarbetar med varandra och vävs samman till en 

helhet. Identity - learning as becoming - är den fjärde huvudfaktorn. Alla 

övningar och gemenskaper bildar tillsammans en identitet. Individen som 

först är en perifer deltagare blir genom övningar med meningsfullt lärande 

medlem i en gemenskap och slutligen en expert. De övningar och 

gemenskaper som en individ är medlem i bildar tillsammans en identitet som 

är föränderlig. 

  

 

Figur 1. Components of a social theory of learning: an initial inventory (Wenger, 

1998, s.5). 

Vilken som helst av de fyra komponenterna kan byta plats med learning som 

centrum för Communities of practice och ändå uppnå samma princip då de alla 

är lika viktiga för helheten (Wenger, 1998). Huvudkomponenterna måste ingå 
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i en helhet för att bidra till lärande och kan inte särskiljas från varandra. 

Meaning är en grundläggande och avgörande byggsten som bidrar till lärande. 

Vidare måste practice kunna associeras till byggandet av communities för att 

på så vis bilda Communities of practice. För att tydliggöra komplexiteten och 

betydelsen av dessa två delars (meaning, practice) samverkan använder 

författaren en illustration som specificerar och karaktäriserar tre dimensioner 

av Communities of practice (se figur 2).  

 

Figur 2. Dimensions of practice as the property of a community (Wenger, 1998, s. 

73). 

Mutual engagement är den första dimensionen i en practice för att bilda en 

community. Ett medlemskap i en community grundas inte bara med hjälp av 

förutbestämda sociala och/eller organisatoriska indelningar, utan det krävs 

också ett gemensamt engagemang där interaktion mellan människor är en 

förutsättning. Joint enterprise är den andra dimensionen i en practice för att 

bilda en community. Joint enterprise är inte bara ett statuerat mål utan också 

något som skapas i relationen mellan deltagarna då de tar ett gemensamt 

ansvar för bli en del av en practice. Shared repertoire är den tredje 

dimensionen i en practice för att bilda en community. Shared repertoire 

handlar om att tillsammans skapa en gemensam repertoar av termer men också 

normer och förhållningssätt som är en del av en practice. De tre dimensionerna 

tillsammans är grundläggande för att kunna känna sig delaktig i en community 

utifrån en gemensam practice. Tillsammans med motivation och meningsfulla 

situationer för lärande förändras en persons identity.  

 

Teorin är inte tänkt som en undervisningsform eller en pedagogisk strategi 

utan som en lärandesituation där en potentiell läroplan skapas genom 

engagemang och gemensam övning i praktiken. Communities of practice 
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skapas i alla sammanhang både positiva och negativa och måste räknas med i 

alla lägen i både med- och motgång (Wenger, 1998).  
 

4.3 Teoretiskt ramverk 
Vi har valt att kombinera dessa två teoretiska influenser eftersom de 

möjliggör både en praktisk och en teoretisk analys av 

matematikundervisningen för de särskilt begåvade eleverna ur ett 

inkluderingsperspektiv. Asp-Onsjös (2008) begreppsliga ramverk används 

som utgångspunkt för analys av resultatet där begreppen rumslig, didaktisk 

och social inkluderingen är centrala. Det begreppsliga ramverket i teorin 

Communities of practice (Wenger, 1998) med de fyra huvudkomponenterna: 

meaning, practice, community och identity samt de tre dimensionerna: mutual 

engagement, joint enterprise och shared repertoire, ger ett språkbruk som 

används för att beskriva och analysera studiens resultat ur ett 

inkluderingsperspektiv.  

 

5 Metod 

Den här kvalitativa undersökningen är en fallstudie av två specifikt utvalda 

fall av lärares olika arbetssätt i mötet med särskilt begåvade elever. Urvalet 

gjordes utifrån tillgänglighet av elever som anses vara särskilt begåvade i 

matematik. Ambitionen med innehållet i studien är att synliggöra 

undervisningen för elever med särskild begåvning i matematik, där det ena 

fallet till största delen utgår från en organisatorisk differentiering och det 

andra utifrån en pedagogisk differentiering.  

 

5.1 Fallstudie 
Genom att använda en kvalitativ metod lägger vi tonvikten på ord och hur 

undersökningspersonerna upplever och tolkar verkligheten och den miljö de 

arbetar i (Bryman, 2011). Vetenskapsrådet (2011) skriver att projekt som 

bygger på ett empiriskt material bör präglas av systematisk och kritisk analys 

av noggrant insamlande data. Projektet i sin helhet, dokumentationen och den 

redovisande rapporten bör präglas av klarhet, ordning och struktur.  

 

Syftet med använda en fallstudie som metod är att få djupgående och mer 

detaljerade kunskaper om det man undersöker. Fallstudier bedrivs empiriskt 

i en verklig situation och kan med fördel kombinera datainsamlingsmetoder 

såsom intervjuer och observationer. För forskare är fallstudiens närhet till 

verkliga situationer viktig ur två avseenden, för det första för att ge en 

nyanserad bild av verkligheten och mänskligt beteende och för det andra för 

att bidra till forskarnas egna inlärningsprocesser (Flyvbjerg, 2006). 

Fallstudiedesign lämpar sig utmärkt för studier av undervisningsmetoder då 
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man exempelvis använder observationer och intervjuer, när man på ett 

djupare plan vill undersöka ett eller ett fåtal fall (Johansson & Svedner, 2010). 

 

5.2 Insamlande av data 
Empirin i den här fallstudien samlades in genom intervjuer och observationer 

av två lärares matematikundervisning. De deltagande öppna observationerna, 

då man vill befinna sig i försökspersonernas miljö för att observera vad som 

händer och höra vad som sägs, är enligt Vetenskapsrådet (2011) lämpliga då 

man vill studera arbetet på en skola. Under de fyra observationstillfällena 

användes ett observationsschema (bilaga 1) med tydliggjorda områden som 

var fokus för observationen. Vi ville undersöka elevernas deltagande ur ett 

inkluderingsperspektiv samt se vilka arbetssätt och arbetsmetoder lärarna 

använde i matematikundervisningen. Dessutom observerades elevens 

delaktighet i relation till pedagoger och klasskamrater samt inkludering ur tre 

olika aspekter: rumslig, social och didaktisk. Observationerna låg till grund för 

utformandet av följdfrågor i de efterföljande lärarintervjuerna. Dessa spelades 

in då fördelar med inspelning av intervju enligt Bryman (2011) är att även den 

andra forskaren kan granska materialet, att det underlättar en noggrann analys 

av vad som sägs och hur det sägs samt att man kan göra upprepade 

genomgångar av intervjupersonens svar. För att få en djupare och bredare bild 

av undersökningspersonernas uppfattningar och upplevelser var intervjuerna 

med lärare (bilaga 2) semistrukturerade och bestod av ett antal huvudfrågor 

där samtalet och diskussionen med de berörda lärarna fick styra eventuella 

följdfrågor (Bryman, 2011). I diskussionen jämförs svaren utifrån lärarnas 

olika arbetssätt för att belysa inkludering i matematikundervisningen samt för 

att se vilka utmaningar och framgångsfaktorer lärarna kan 

identifiera.  Observationerna och intervjuerna genomfördes under april och 

maj 2019. 

 

5.3 Strukturering och bearbetning av insamlat data 
Efter genomförda intervjuer strukturerades intervjupersonernas svar genom att 

spela upp och lyssna igenom intervjun i sin helhet. Därefter spelades intervjun 

upp upprepade gånger då delar, relevanta för studien, fångades upp och 

transkriberades. De valda delarna strukturerades enligt det begreppsliga 

ramverket i observationsschemat (bilaga 1). Exempelvis uttrycker läraren i 

fallstudie 1 ”Då kan de arbeta tillsammans och prata matte” vilket 

strukturerades inom begreppet shared repertoire som enligt vår tolkning 

handlar om att utveckla ett gemensamt språkbruk inom matematikämnet.  Efter 

att det insamlade materialet hade strukturerats, enligt ovanstående exempel, 

analyserades det i relation till det begreppsliga ramverket vilket genererade 

data som vi använde oss av i resultatet. Valda citat från intervjupersonerna 

återfinns i studiens resultat av fall 1 och 2.  
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5.4 Presentation av resultat och analys 
Resultatet i denna studie presenteras som “Fallstudie 1” och ”Fallstudie 2” där 

observationer och lärarintervjuer vävs samman för att ge en bredare och 

djupare bild av matematikundervisningen i dessa två specifika fall. Resultatet 

analyseras utifrån begreppen i det teoretiska ramverket. Analysen vävs 

samman med resultatbeskrivningen då de olika begreppen blir synliga i 

observationerna och lärarintervjuerna. För att tydliggöra kopplingen mellan 

analysen och det teoretiska ramverket används begreppen i sin ursprungliga 

form, så som de förekommer i litteraturen. Dessa är kursiverade i texten, 

exempelvis: “Vår tolkning av dessa uttalanden är att eleven behöver samtal 

och diskussioner där ett gemensamt intresse (mutual engagement) utgör basen 

för de uppgifter som bearbetas, utvecklas (joint enterprise) samt diskuteras 

kring (shared repertoire).” 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 
Vid utformningen och genomförandet av den kvalitativa undersökningen togs 

hänsyn till individskyddskravet genom fyra olika huvudkrav enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Innan observationerna 

genomfördes skickades ett informationsbrev (bilaga 3) ut till berörda 

vårdnadshavare där de upplystes om undersökningens syfte samt att resultatet 

kommer att presenteras och användas på sådant sätt att alla elever i 

elevgruppen kommer att vara anonyma. Ett skriftligt samtyckesbrev (bilaga 

4) lämnades till de berörda lärarna där de informerades om att intervjuerna 

kommer att spelas in och att de kommer att vara helt anonyma i studien. 

Vidare informerades lärarna om att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande samt att resultatet från observationerna och intervjuerna används 

för vidare analys och diskussion i forskningssyfte. Observationerna och 

intervjuerna utfördes systematiskt genom observationsschema och inspelning 

där objektivitet eftersträvades för att undvika att påverka försökspersoner och 

skeenden. 

 

6 Resultat och Analys 

I följande avsnitt redogörs för resultatet för respektive fallstudie där 

klassrumsobservationer och intervjuer med lärare vävs samman. I början av 

respektive fallstudie finns en kort beskrivning av bakgrunden där 

motiveringen för urvalet förklaras. Resultatet analyseras utifrån ett teoretiskt 

ramverk där begreppen i Communities of practice används för att beskriva 

deltagande utifrån Asp-Onsjös (2008) pragmatiska inkluderingsperspektiv.  
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6.1 Fallstudie 1 
I det första fallet observerades matematiklektioner på en F-6 skola i åk 2. Efter 

observationen genomfördes en intervju med klassläraren som ansvarar för 

matematikundervisningen i klassen. Urvalet gjordes på grund av att det i 

klassen går en elev som har utretts av Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 

där resultatet av utredningen visade att eleven har en dubbelriktad 

begåvningsproblematik. Han har en IQ på 140 (mycket hög begåvning) 

samtidigt som han har en ADHD diagnos (attention deficit hyperactivity 

disorder). På lektionerna observerades hur eleven deltar i 

matematikundervisningen och den efterföljande intervjun gav en bredare och 

djupare bild av lärarens syn på matematikundervisningen i klassen ur ett 

inkluderingsperspektiv. 

 

6.1.1 Resultat och analys av fallstudie 1  

Den 30-åriga klassläraren är utbildad F-6 lärare med behörighet för bland 

annat ämnet matematik. Hon har arbetat både på fritids, som elevresurs och 

som klasslärare på skolan i sex år. Hennes tidigare erfarenheter av särskilt 

begåvade elever är bland annat då hon arbetade som elevresurs för en elev 

som tyckte att allt i skolan var tråkigt och som uppfattades som “stökig” av 

många lärare. Denna elev hade fallenhet för matematik och i hennes uppdrag 

ingick att motivera honom med utmanande aktiviteter och uppgifter.  

 

I hennes nuvarande klass, som hon följt sedan åk 1, var det inte svårt att 

identifiera den särskilt begåvade eleven. Hans fallenhet för matematik visade 

sig tidigt vid olika muntliga och skriftliga diagnoser och kartläggningar som 

gjordes tidigt i åk 1. Han gjorde sina uppgifter snabbt och med lätthet och 

blev sedan rastlös, uttråkad och orolig. Efter att föräldrarna tagit kontakt med 

BUP gjordes en utredning då han diagnostiserades med ADHD och mycket 

hög begåvning. Han tycker om matematik men är svårmotiverad till att göra 

sina uppgifter. Klassläraren beskriver det så här: “Han tycker ofta att allt är 

tråkigt, ibland innan han ens sett uppgiften. Han är duktig på huvudräkning 

men kan inte förklara hur han har tänkt. Han kan inte visa hur han kommit 

fram till svaret utan säger att han bara kan det.” Denna beskrivning är ett 

tydligt exempel på att det är en utmaning för läraren att skapa meningsfullt 

lärande (meaning) i en aktivitet om elevens motivation är låg, vilket kan bli 

fallet med elever med särskild begåvning. Eleven tycker att han redan kan allt 

och att det känns meningslöst att behöva göra sina arbetsuppgifter. 

 

Under observationstillfällena satt eleven för det mesta själv med sin uppgift, 

avskärmad från övriga kamrater och med musik i hörlurarna. “Han kan oftast 

inte koncentrera sig på sina uppgifter om det finns för mycket intryck”, 

berättar klassläraren. “Han är speciellt känslig mot störande ljud vilket gör 

att han måste sitta avskärmad i klassrummet eller enskilt i ett annat rum. 

Musiken hjälper till att han kan sitta kvar i klassrummet.” Observationerna 

visade att klassläraren eftersträvar den rumsliga inkluderingen så länge 
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elevens tålamod tillåter det. Eleven sitter i klassrummet med de övriga 

klasskamraterna största delen av skoldagen med hjälp av anpassningar som 

enskild plats, skärm och musik i hörlurarna. Däremot är den didaktiska 

inkluderingen inte lika tydlig i klassrummet då eleven sitter avskärmad från 

undervisningen, både auditivt och visuellt. 

 

Klassläraren tycker att det är bra för eleven att vara med jämnåriga eftersom 

han visar svårigheter i det sociala samspelet, vilket han behöver träna på. 

Därför är inte en flytt till högre årskurs aktuell i nuläget. Detta tyder på 

lärarens ambition för social inkludering. Eleven går i samma klass som hans 

jämnåriga kamrater. Han leker med dem ute på rasterna men behöver ibland 

vuxenstöd för att klara rastsituationen utan att hamna i konflikter. Även i 

matematikundervisningen försöker klassläraren göra anpassningar så att 

eleven ibland kan arbeta tillsammans med andra i mindre grupp i eller utanför 

klassrummet. Enligt vår tolkning tyder detta på att klassläraren eftersträvar 

ett gemensamt engagemang (mutual engagement) där eleven kan känna sig 

inkluderad i en gemenskap (community).  

 

I matematikundervisningen utgår eleven från samma material som sina 

klasskompisar men får i stället utmaningar från läromedel för högre årskurser 

och egengjorda häften. Det finns två elever till i klassen som ibland får samma 

typ av extrauppgifter. “Då kan de arbeta tillsammans och prata matte, 

förklarar klassläraren. Detta kan ses som att eleven, i samarbete med andra 

får möjlighet att utveckla ett språkbruk (shared repertoire) att använda i den 

gemensamma matematiken. För att kunna bli en del av en gemenskap måste 

individen delta i en övning tillsammans med andra för att få kunskap och 

förståelse (community). Detta ställer stora krav på läraren när det gäller att 

organisera matematikundervisningen, speciellt om eleven visar svårigheter i 

samspel med andra. Enligt vår tolkning försöker klassläraren skapa mindre 

grupper där eleven kan ingå för att känna en tillhörighet. De olika 

gemenskaper där eleven ingår bildar tillsammans elevens identitet som 

förändras över tid (identity).  

 

Klassläraren ser framsteg i elevens sociala utveckling då han från början hade 

svårt att ingå i någon gemenskap men så småningom breddat och utvecklat 

sin förmåga att samspela och samarbeta med andra, följa de gemensamma 

reglerna samt ta hänsyn till normer och förhållningssätt som finns i 

klassrums- och rastsituationen. Detta tyder enligt vår tolkning på att eleven 

har utvecklat sina verktyg (shared repertoire) för att bli en del av en 

gemenskap (community). 

 

De arbetssätt och arbetsmetoder klassläraren använder i 

matematikundervisningen för den särskilt begåvade eleven är bland annat att 

han får genomgångar på samma område i matematiken som övriga 

klasskamrater men att hon reducerar antalet rutinuppgifter och ger svårare 

utmaningar från matematikböcker för högre årskurser. Klassläraren uttrycker 
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att hon behöver mer kunskap kring vilka arbetssätt som gynnar hans 

utveckling och på vilket sätt hon ska anpassa stegringen av svårighetsgraden 

i uppgifterna. Hon har läst böcker som handlar om särskilt begåvade elever 

och träffat en hjärnforskare som var inblandad i elevens utredning. I sin 

undervisning utgår hon från hans råd och använder sin beprövade erfarenhet. 

“Jag provar mig fram och försöker hitta metoder som fungerar, beroende på 

hans dagsform”, förklarar hon. Klasslärarens matematikundervisning ger en 

tydlig bild av didaktisk inkludering. Eftersom eleven lär och arbetar snabbare 

än de övriga klasskamraterna och lätt tappar motivation och koncentration, 

måste hon anpassa undervisningen efter hans speciella behov. Han är med på 

de gemensamma genomgångarna för att inte missa något grundläggande 

område men får sedan mer berikande och utmanande material och uppgifter 

som får honom att vidareutveckla sina matematikkunskaper. Han får då arbeta 

enskilt eller i mindre grupp, både inne och utanför klassrummet. Detta sätt att 

anpassa undervisningen kan ses som att läraren vill skapa möjlighet till en 

gemensam matematisk grund (mutual engagement) för alla eleverna där ett 

gemensamt språkbruk (shared repertoire) och ett gemensamt mål 

(community) är fokus. Men hon ger ändå den specifika eleven möjlighet att 

utvecklas för att nå sin fulla potential genom att anpassa innehållet i uppgiften 

(practice). 

 

Eleven får inte träffa specialläraren ofta eftersom tiden är begränsad och styrs 

av ledningen med fokus på de elever som inte når kunskapskraven i svenska 

och matematik. Klassläraren tycker att det är viktigt att det finns en 

samverkan mellan klassläraren och specialläraren där klassläraren ansvarar 

mer för genomgångar och anpassat material i klassrummet medan 

specialläraren kan dyka djupare på vissa områden vilka hon, som klasslärare, 

inte hinner med i klassrummet. Hon tror att det skulle vara bra för eleven om 

det, någon gång i veckan, kunde finnas tid för åldersblandade grupper då han 

kunde arbeta med problemlösning för att bland annat diskutera matematik och 

utveckla sin resonemangsförmåga. Det kan tolkas som att klassläraren 

eftersträvar en didaktisk inkludering för att skapa en möjlighet för eleven att 

vara en del av en gemenskap (community) genom att delta och använda sina 

kunskaper i en aktivitet tillsammans med andra (meaning, practice). 

Klassläraren uttrycker att hon skulle önska att det fanns fler tillfällen då 

eleven kunde interagera tillsammans med andra elever som ligger på ungefär 

samma kunskapsnivå i matematik, vilket enligt vår tolkning tyder på att hon 

vill ge eleven möjlighet till matematiskt utbyte tillsammans med andra (joint 

enterprise). Detta blir ännu svårare om eleven har svårt för det sociala 

samspelet med övriga klasskamrater, vilket i praktiken innebär att han under 

de flesta lektionerna sitter enskilt med sina matematikuppgifter. Detta visar 

på brister utifrån ett inkluderingsperspektiv och vid sådana tillfällen är eleven, 

mer eller mindre, exkluderad ur samtliga inkluderingsaspekter. 

 

Klassläraren är medveten om att hennes uppdrag, enligt styrdokumenten, är 

att forma en individuellt anpassad undervisning där eleven kan utvecklas 
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vidare för att nå så långt som möjligt, men hon tycker att det är svårt att 

tillgodose hans behov fullt ut samtidigt som hon har en klass på 27 elever där 

flertalet behöver extra anpassningar och särskilt stöd för att nå 

kunskapskraven som minst ska uppnås. Hon uttrycker att de resurser hon har 

idag känns otillräckliga. Hon tror att eleven säkert skulle kommit ännu längre 

i sin utveckling om det fanns mer speciallärartid eller om hon själv hade 

särskilt avsatt tid för att arbeta med hans individanpassade undervisning i 

större utsträckning än vad hon gör idag, exempelvis i form av mentorskap. 

Detta tyder på en organisatorisk utvecklingspotential i syfte att utforma en 

mer adekvat matematikundervisning för den särskilt begåvade eleven. 

 

6.2 Fallstudie 2  
I fallstudie 2 observerades matematiklektioner i åk 8 på en 7-9 skola. Urvalet 

gjordes pga. att det i klassen finns en elev med särskild begåvning främst inom 

ämnet matematik. Någon utredning kring elevens särbegåvning har inte gjorts 

men är i dagsläget uppstartad då man trots insatser från skolans sida ser 

negativa tendenser i elevens välbefinnande. Förutom den ordinarie 

matematikundervisningen ges eleven även möjlighet till utvecklande 

matematikdiskussioner varje vecka enskilt tillsammans med en mentor i 

matematik. 

 

Observationerna av matematikundervisningen gjordes under ordinarie 

lektionstid i helklass. Elevens tid tillsammans med mentorn i matematik 

observerades inte då det ansågs olämpligt. De observationer som gjordes 

fokuserade på elevens deltagande i den ordinarie matematikundervisningen, 

samt inkludering. Efter observationen genomfördes en gemensam intervju 

med ämnesläraren samt den undervisande mentorn i matematik för att få en 

djupare och bredare bild av deras syn på elevens matematikundervisning ur ett 

inkluderingsperspektiv. 

 

Under rubriken resultat och analys av fallstudie 2 kommer ämnesläraren i 

matematik samt elevens mentor i matematik att benämnas som ämnesläraren 

och mentorn.  

6.2.1 Resultat och analys av fallstudie 2  

Ämnesläraren har arbetat som lärare sedan 2007 och är utbildad i matematik 

och svenska för årskurserna 1-7 med en påbyggnadsutbildning i matematik 

upp till år 9. Hon har arbetat på samma högstadieskola sedan hon 

examinerades 2007. Ämnesläraren har tidigare arbetat med en särskild 

begåvad elev i matematik under en kortare period, men har ingen annan 

ytterligare erfarenhet eller teoretisk kunskap kring elever med särskild 

begåvning i matematik.  

 

Mentorn har under hela sitt yrkesliv, nästan 40 år, arbetat som lärare i ämnena 

matematik, fysik och teknik. Han gick i pension 2014 men har sedan dess 
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hoppat in som vikarie och sedan fått möjlighet att arbeta individuellt med två 

elever i kommunen som anses vara särskilt begåvade i matematik. Mentorn 

har trots sina många år i yrket inte så mycket erfarenhet av elever med särskild 

begåvning i matematik. Han uttrycker att han träffat på elever som kanske 

borde fått extra stimulans under åren, dock inte så tydligt specifika som de två 

elever han arbetar med idag. Han poängterar att dessa elever skiljer sig 

markant från varandra då den ena eleven med lätthet associerar sina kunskaper 

mellan olika ämnen medan eleven som studien fokuserar på är väldigt specifik 

i sitt tänkande. “Det gäller att ha förmågan att se alla individer, hur de är och 

lär bäst”, menar mentorn.  

  

Ämnesläraren undervisar bl.a. åk 8 i matematik, en klass med mycket stor 

kunskapsspridning. I gruppen finns en elev med särskild begåvning i 

matematik. Eleven utmärkte sig tidigt i sin skolgång som en elev med särskild 

begåvning främst inom ämnet matematik. Skolan valde därför tillsammans 

med vårdnadshavare att under grundskolans tidiga år flytta upp eleven en 

årskurs för att kunna ge större utmaningar. Inför åk 7 gjordes ett skolbyte och 

under åk 7 ansvarade undervisande ämneslärare i matematik för att kartlägga 

elevens kunskaper i ämnet. Ämnesläraren uttrycker under vår intervju att redan 

under de första veckorna på terminen i åk 7, då man gjorde test inom området 

taluppfattning, märktes att eleven hade kunskaper utöver det vanliga. 

Ämnesläraren hörde sig för angående eleven och fick återberättat för sig att 

man ansåg att han hade en särbegåvning inom flera ämnen men framförallt 

inom matematik. Dock har han inte utretts för sin särbegåvning. Ämnesläraren 

uttrycker att hon kände en press men också en utmaning i att stötta den här 

eleven så att han inte blev någon som satt med böjt huvud och inte ville delta 

i undervisningen. Hon ville bidra till att behålla elevens intresse för ämnet. 

Enligt vår tolkning visar detta på att läraren ser vikten av att skapa motivation 

för ämnet och på så vis meningsfull delaktighet (meaning) i lärandet för 

eleven. Hon uppmärksammade elevens behov av utmaningar i sitt lärande för 

att vilja delta och utvecklas i deras gemenskap (community).  

 

Den fortsatta kartläggningen som bl.a. innehöll nationella proven i matematik 

för åk 9 visade att den utvalda elevens kunskaper i matematik till stor del 

motsvarade gymnasienivå och att han därmed var i behov av ytterligare 

stöttning och utmaning för att kunna utvecklas efter sin förmåga. Av 

kartläggningen kunde man även se att eleven hade vissa kunskapsluckor vilket 

man antog berodde på att han var självlärd och intressestyrd, vilket innebar att 

stora kunskaper inom vissa områden blandades med något färre kunskaper 

inom andra. För att ytterligare utmana eleven valde skolan inför åk 8, 

tillsammans med vårdnadshavare, att ge honom möjlighet till utvecklande 

matematikdiskussioner två timmar varje vecka enskilt tillsammans med en 

mentor i matematik. Fokus på dessa träffar består i att fylla i de eventuella 

kunskapsluckor som finns samt att ge eleven möjlighet att utveckla sina 

matematiska förmågor utifrån sina förutsättningar. Mentorn lyfter i intervjun 

fram elevens abstrakta tänkande som det som gör honom extra unik: “Han 
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lyser upp när han får arbeta med mer abstrakta saker”. Han beskriver även 

att de två har liknande intressen inom matematiken där inte räknandet är i 

fokus utan tänkandet, vilket tyder på att de har funnit en gemensam bas 

(mutual engagement) inom matematiken för att skapa meningsfulla och 

engagerande diskussioner (meaning).  

 

Mentorn berättar under intervjun att han kunde ha drivit på eleven hårdare 

under de tillfällen då de träffas men att han valt att inte göra det med anledning 

av att eleven visat tendenser till att inte må så bra samt ett bristande 

skolintresse. Eleven har uttryckt, främst för vårdnadshavare, en ovilja att gå 

till skolan samt uteblivit från ett antal lektioner i andra ämnen. Genomgående 

under intervjun med ämneslärare och mentor förstärks bilden enligt vår 

tolkning av att eleven behöver se en mening med sitt lärande och därmed är 

styrd av intresse, antingen intresse som någon annan väckt hos honom eller ett 

intresse som han själv skapat. Att eleven allt oftare väljer att endast delta på 

de lektioner där enligt honom meningsfull interaktion uppstår (meaning, 

practice) antyder att dessa faktorer är avgörande för elevens lärande. Samtidigt 

har eleven även uttryckt att veckans höjdpunkt är att få komma på 

matematiklektionerna med mentorn, vilket kan ses som att han ser en mening 

med delaktigheten i undervisningen och de diskussioner som bedrivs där 

(meaning).  

 

Gemensamma diskussioner med berörd skolpersonal, elev och vårdnadshavare 

har resulterat i att man vid mentorstillfällena valt att rikta fokus på 

diskussioner, jämförande av och argumenterade kring olika lösningar samt 

muntliga resonemang, då eleven i större grupp visar svårigheter inom dessa 

områden. “Framförallt handlar det om att läsa av eleven och hans intresse”, 

säger mentorn. Han berättar att eleven gillar att utvidga problem samt koppla 

olika matematiska delar med varandra. Genom att uppmuntra detta försöker 

mentorn på så vis utmana den intuitiva förmågan hos eleven att se helhet i 

matematiken. Enligt vår tolkning har mentorn uppmärksammat elevens behov 

av att skapa en helhet genom engagemang (mutual engagement) och utrymme 

för tolkningar inom ett gemensamt mål (joint enterprise). Detta sätt att bemöta 

eleven och skapa delaktighet kan ses som en grundförutsättning för att bidra 

till meningsfullt lärande där elevens matematiska förmågor utvecklas 

(meaning). 

 

Parallellt med kartläggningen i åk 7 arbetade ämnesläraren i matematik med 

problemlösning på olika svårighetsnivåer för att utmana och stötta samtliga 

elever i klassen, vilket till viss del har fortsatt även under åk 8. Ämnesläraren 

anser, med stöd av erfarenheten av att ha arbetat med eleven under nästan två 

år, att det är med hjälp av problemlösningsundervisning hon på bästa sätt kan 

utmana hans kunskapsutveckling under ordinarie lektionstid. I arbetet med 

problemlösning har ämnesläraren använt sig av metoden EPA (enskilt, par, 

alla) där eleverna tränas i att först skapa sig en egen förståelse av uppgiften 

samt eventuell lösning och därefter delge, lyssna och argumentera för sina 
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lösningar. En observation som gjordes under den här studien genomfördes 

under en lektion med problemlösning enligt EPA-metoden. Eleven deltar i 

övningens första två delar, enskilt och i par. Han löser snabbt uppgiften med 

engagemang och övergår direkt till eget arbete vid datorn medan han avvaktar 

att kamraten ska bli redo. Det märks tydligt att det finns en ömsesidig respekt 

mellan ämnesläraren och eleven kring när han förväntas delta och på vilket 

sätt. När kamraten är redo att diskutera lösningarna i par är eleven delaktig. 

Eleven utmanas av kamraten att förklara sina lösningar men kan även 

acceptera att den andre tänkt annorlunda. Kamraten utmanar honom med idéer 

om hur problemet kan angripas och lösas och eleven får då argumentera för 

sin lösning och göra den begriplig för kamraten. Eleven kan i detta 

sammanhang visa förmågan att välja och använda metoder, föra och följa 

resonemang men även argumentera och resonera kring lösningar. När 

elevgruppen ska arbeta med sina lösningar tillsammans, alla, är eleven dock 

inte delaktig. Eleven arbetar då accelererande med annat material än den 

resterande gruppen. Att eleven väljer att delta i övningens (practice) två första 

steg, enskilt och i par, antyder att han finner både situationen och uppgiften 

som meningsfulla (meaning). I den efterföljande diskussionen med kamraten 

blir det enligt vår tolkning tydligt att de har mutual engagement, shared 

repertoire och joint enterprise då de utifrån en gemensam plattform med 

matematiska begrepp samtalar kring uppgiften. Trots att de befinner sig på 

relativt skilda kunskapsnivåer kan de hitta en bas för samtal där de båda kan 

delta (practice). För den utomstående observatören blir det tydligt att 

ämnesläraren och eleven har en gemensam överenskommelse som baseras på 

att han förväntas delta enskilt och i par men inte i samarbete med alla. Enligt 

vår tolkning är eleven accepterad och en del av klassens gemenskap 

(community) trots att han inte deltar fullt ut.  

 

I den efterföljande intervjun blir detta extra tydligt då både ämnesläraren och 

mentorn förtydligar att det är just resonemangsförmågan som eleven har vissa 

svårigheter med och som ligger till fokus för de träffar som eleven har 

tillsammans med mentorn. “Eleven har gjort stora framsteg i förmågan att 

argumentera för sina lösningar men i mindre sammanhang, inte inför hela 

klassen”, uttrycker ämnesläraren under intervjun. Hon säger att eleven ibland 

kan delta i “alladelen”, men på sina egna villkor. Han kan då komma fram till 

tavlan och redogöra för sina uträkningar men ämnesläraren sätter ord på hans 

uträkningar och förklarar för de andra. Han nickar och svarar på om hon 

uppfattat och förklarat på rätt sätt för den övriga gruppen. Ämnesläraren 

berättar också under intervjun att eleven endast vid ett tidigare tillfälle helt på 

egen hand presenterat ett arbete inför hela gruppen. Det handlade om ett 

dataspel som han konstruerat själv och som han skulle redovisa inför klassen. 

Vid detta tillfälle redogjorde han med inlevelse för olika figurer och begrepp 

som ingick i hans spel och hur det var tänkt att fungera. Han använde ord och 

uträkningar som ingår i programmering men som var svåra för de andra 

eleverna att förstå. Detta visar enligt vår tolkning att när lärandesituationen 

upplevs som meningsfull (meaning), eleven upplever innehållet som 
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intressant, samt då övningen (practice) ger ett tydligt resultat, väljer han att 

delge det för sin klass (community) och på sätt visa vem han är och vad han 

kan (identity). Han visar dock inget behov av att de andra eleverna ska förstå 

de begrepp (shared repertoire) och det innehåll (joint enterprise) som han 

förmedlar. Han nöjer sig med att de andra eleverna förstår innebörden av vad 

ett dataspel är och att de kan relatera till den världen (mutual engagement).  

 

Intervjun genomsyras av en positiv inställning till den lösning med mentor 

som eleven fått möjlighet att delta i. Både ämnesläraren och mentorn lyfter 

under intervjun fram hur viktigt de upplever att det är för eleven att få befinna 

sig i den enskilda situationen med mentorn där de tillsammans kan föra 

diskussioner och resonera kring matematik som engagerar eleven. De 

uttrycker båda att de anser att han aldrig hade tagit sina kunskaper till samma 

nivå om han hade suttit själv med det gymnasiematerial som nu utgör hans 

bas. “De två timmar han får är guld värda”, säger ämnesläraren. Både 

ämnesläraren och mentorn betonar även vikten av relationen: “Relationen 

mellan eleven och läraren samt eleven och hans kamrat i exempelvis 

pararbetet med problemlösningen är otroligt viktig för resultatet”. Vår 

tolkning av dessa uttalanden är att eleven behöver samtal och diskussioner där 

ett gemensamt intresse (mutual engagement) utgör basen för de uppgifter som 

bearbetas, utvecklas (joint enterprise) samt diskuteras kring (shared 

repertoire).  

 

Ämnesläraren anser att eleven är inkluderad i klassen vilket även 

observationen styrker. Detta kan ses genom att eleven är socialt inkluderad då 

han är accepterad och delaktig i en grupp, rumsligt inkluderad då han har 

undervisning tillsammans med den ordinarie klassen två av tre pass i veckan, 

men även didaktiskt inkluderad då han får arbeta med utmanande matematik 

på sin kunskapsnivå både i den ordinarie klassen men även enskilt med 

mentor. Dock upplever ämnesläraren att de insatser som gjorts inte räcker. 

Hon upplever att han behöver mer under de ordinarie lektionstimmarna än hon 

kan ge honom. Under intervjun uttrycker mentorn: ”Hur ser han på det då? 

Vad innebär egentligen inkludering för honom?” Därefter uppstår en 

intressant diskussion kring inkludering som mynnar ut i att eleven själv kanske 

känner sig inkluderad genom att få sin tid med mentorn men även genom att 

han har sin sociala tillhörighet i sin klass. Mentorn förtydligar sitt resonemang 

med att eleven kommer till matematiklektionerna i klassen och deltar trots att 

han vet att han kan det som ska sägas där, d.v.s. han känner sig troligtvis socialt 

och rumsligt inkluderad där. Tvärtom väljer han ofta att inte delta på andra 

lektioner, vilket säger en del om hans inställning till matematiken och den 

sociala situation han befinner sig i där jämfört med resterande skoltid. Denna 

reflektion som mentorn gör tydliggör i vår tolkning att även inkludering är 

individuellt och uppfattas olika beroende av situation. Resultatet av samtalet 

antyder att meningsfullt lärande (meaning) i olika övningar (practice), både i 

klass och med mentor, med gemensamt intresse (mutual engagement) bidrar 
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till att omvärdera och bilda nya kunskaper (community) samt leder till 

individuell inkludering.  

 

Ämnesläraren anser att hon fått stöd av ledningen i arbetet med eleven men 

har själv fått söka information kring hur hon ska arbeta med eleven. Det finns 

ett bra samarbete mellan ämnesläraren och specialläraren på 

skolan, framförallt under åk 7 då de hade ett nära samarbete kring eleven. 

Ibland gick specialläraren in och hade den ordinarie undervisningen medan 

ämnesläraren hade undervisning enskilt med eleven och vice versa. Då 

förutsättningarna i resterande delen av gruppen var mycket varierande innebar 

det att specialläraren lade mer energi och tid i gruppen och ämnesläraren mer 

tid med eleven. Samtidigt har skolan som helhet under de senaste åren gått en 

utbildning i samverkan för bästa skola vilket ämnesläraren anser har gett henne 

kunskaper att använda i arbetet med eleven. Under åk 8 när man valde att 

berika undervisningen med mentorstid har specialläraren varit mindre 

involverad med just den eleven. Ämnesläraren har varit pådrivande kring 

beslutet med mentor då hon ansåg att eleven i den ordinarie verksamheten inte 

fått möjlighet att nå sin fulla potential. Hon upplever att ledningen har gett 

henne det stöd hon behövde i detta.  

 

Under intervjun med ämnesläraren och mentorn blir det tydligt att det finns en 

stor frustration över att inte vara tillräcklig då ambitionerna är att alltid vara 

där för alla elever ämnesmässigt, utmana och stötta dem. De poängterar båda 

svårigheten i att räcka till för alla elever. När man har en grupp med otroligt 

stor spridning i kunskaper är det svårt att vara tillräcklig. “Man vill ju göra det 

möjligt för de elever som inte når ett godkänt betyg att göra det samtidigt som 

alla ska få den individualisering de har rätt till, vilket bidrar till en omöjlig 

situation”, säger mentorn. Slutsatser som enligt vår tolkning kan dras efter 

observationer och intervju är att de dolda budskapen i våra relationer med 

eleverna är viktiga. Den här eleven visar att just matematiken, med de 

relationer och möjligheter han har tillgång till, är viktig för honom genom att 

han väljer att gå till skolan och vara en del av en gemenskap, community, där 

meaning och practice bidrar till att skapa hans identity. Enligt vår tolkning är 

eleven en individ vars dolda budskap bör tas extra mycket i beaktande då han 

är en inbunden person som inte gärna uttrycker sina funderingar i ord. Genom 

att sätta ord på att tiden med mentorn (mutual engagement, joint enterprise, 

shared repertoire) är veckans höjdpunkt samt genom att delta på de ordinarie 

matematiklektionerna (meaning, practice, community) visar eleven att det ger 

honom mening och bidrar till att utveckla hans kunskaper (identity).  
 

7 Diskussion 

I följande avsnitt reflekteras kring valet av metod för denna studie utifrån dess 

syfte. Vidare förs en diskussion kring studiens resultat i förhållande till den 
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valda litteraturen samt studiens syfte och forskningsfrågor. Avslutningsvis 

redogörs för de slutsatser som kunnat dras utifrån den lästa litteraturen samt 

den genomförda undersökningen. 
 

7.1 Metoddiskussion 
Syftet med den här studien var att synliggöra lärares upplevelser och 

erfarenheter av matematikundervisningen för särskilt begåvade elever. Våra 

huvudfrågeställningar som vi sökte svar på var vilka arbetssätt och metoder 

lärare använder för att inkludera de särskilt begåvade eleverna i sin 

matematikundervisning samt vilka framgångsfaktorer och utmaningar de kan 

identifiera. För att få svar på dessa frågor utformade vi en semistrukturerad 

intervjuguide som gav utrymme för att ställa följdfrågor för att få en ännu mer 

nyanserad och detaljerad bild. Samtidigt ville vi förstärka dessa svar med egna 

observationer som utfördes under matematiklektionerna.  

 

Vi anser att vi, genom den här kvalitativa metoden, har besvarat 

undersökningens syfte och fått uttömmande och detaljrika svar från 

intervjupersonerna samt ett brett underlag i vår resultatdel. Dessutom har de 

egna observationerna gett en mer nyanserad bild ur fler synvinklar. Det hade 

varit intressant att utöka undersökningen till fler fall för att på det viset försöka 

urskilja ett mönster när det gäller en framgångsrik matematikundervisning för 

de särskilt begåvade eleverna. Ytterligare en intressant aspekt hade varit om 

urvalet skett utifrån lärarnas kunskap och erfarenhet i arbetet med de särskilt 

begåvade eleverna istället för, som i denna studie, utifrån tillgänglighet av 

elever som anses vara särskilt begåvade i matematik.  
 

7.2 Resultatdiskussion 
Trots att synen på barn med särskild begåvning håller på att förändras uttrycker 

lärare att det fortfarande saknas organisatoriskt beredskap och kunskap hos 

personalen för att möta dessa elever i skolans verksamhet och ge dem adekvat 

matematikundervisning. Det finns tydliga skillnader i de båda fallstudierna 

men gemensamt för resultatet är komplexiteten i att hitta arbetssätt och 

arbetsmetoder för att göra de särskilt begåvade eleverna mer inkluderade i 

matematikundervisningen.   

 

7.2.1 Identifiering – särskilt begåvade elever i matematik 

Lärarna i studien tyckte inte att själva identifieringen, som enligt Pettersson 

(2011) anses vara den grundläggande faktorn, var svår eftersom dessa elever 

utmärker sig och förvånar omgivningen med sin kunskap. I enlighet med 

Perssons (2015) definition av särbegåvade elever visar eleven i fallstudie 2 en 

viss inbundenhet och trivs bättre i vuxet sällskap. Trots svårigheter i det sociala 

samspelet och den bristande motivationen hos eleven i fallstudie 1, 

tydliggjorde kartläggningen att elevens matematikkunskaper ligger högre än 
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vad som är vanligt för elever i den aktuella årskursen. Precis som Mattisson & 

Pettersson (2015) beskriver lär även eleverna i fallstudien snabbt, har ett gott 

minne och en mycket god förmåga att tänka logiskt och abstrakt. I enlighet 

med Szabo (2018) har även dessa elever svårt att samarbeta i heterogen grupp, 

mår inte bra av repetition och blir otåliga i samband med rutinuppgifter. För 

eleven med dubbelriktad begåvningsproblematik är det särskilt viktigt att 

kompensera med olika hjälpmedel för att kunna göra eleven mer inkluderad i 

den ordinarie undervisningen. Detta ställer stora krav på lärarens förmåga att 

organisera sin matematikundervisning så att alla elever känner meningsfullhet 

och delaktighet (Liljedahl, 2017). Roos & Gadler (2018) poängterar även 

vikten av att professionell kunskap och kompetens måste finnas tillgänglig om 

dessa elever ska kunna få ledning och stimulans mot en positiv utveckling. 

Enligt vår tolkning visar deltagande lärare i studien, till skillnad från många 

verksamma lärare, en förmåga och kunskap att identifiera de särskilt begåvade 

eleverna. Dessa lärare har inte höga prestationer som kriterium för 

identifiering samt kan se bortom stökiga beteenden för att kartlägga elevernas 

kunskaper. Enligt vår erfarenhet är det inte en typisk bild som är förenlig med 

den kunskap som generellt finns hos pedagogisk personal i skolans 

verksamhet. Kunskapen kring elever med särskild begåvning behöver spridas 

i all pedagogisk verksamhet för att även dessa elever ska få möjlighet att 

utvecklas och nå sin fulla potential.  

 

7.2.2 Inkludering eller exkludering? 

I enlighet med Roos & Gadler (2018) framgår det av resultatet i båda 

fallstudierna att hänsyn måste tas till olika aspekter av inkludering med grund 

i lärarens dubbla uppdrag, kunskaps- och socialisationsuppdraget. Resultatet 

visar på rumslig, social och didaktisk inkludering på olika sätt men betonar 

vikten av elevens känslomässiga upplevelse av inkludering eller exkludering. 

Detta är en grundläggande faktor som måste tas i beaktande i arbetet med de 

särskilt begåvade eleverna. Även Asp-Onsjö (2008) poängterar att inkludering 

i första hand bör utgå från elevens behov samt ses som en ständigt pågående 

process. För att eleven ska vara fullt inkluderad måste lärare, genom olika 

pedagogiska åtgärder, planera och tänka igenom elevens lärande ur samtliga 

tre inkluderingsaspekter; den rumsliga, sociala och didaktiska inkluderingen.  

 

Inom forskningen råder det delade meningar om vilken form av inkludering 

som är mest gynnsam för de särskilt begåvade eleverna, samt vad som blir 

inkluderande respektive exkluderande i undervisningen. Även resultatet i den 

här studien är tvetydigt angående vilken undervisning som anses vara 

inkluderande. Den rumsliga inkluderingen i fallstudie 1, där eleven sitter helt 

avskärmad från övriga i gruppen både auditivt och visuellt, kan uppfattas som 

exkluderande trots att den undervisande lärarens intention är att inkludera. 

Samtidigt kan det kännas inkluderande ur elevens perspektiv, beroende på 

hans känslomässiga upplevelse. Även den enskilda undervisningen med 
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mentorskap i fallstudie 2 kan upplevas exkluderande då eleven inte fullt ut 

deltar i ordinarie undervisning tillsammans med sin grupp. Nivågruppering, 

som ofta tolkas som exkluderande, anses samtidigt av Gerholm (2016) och 

Pettersson (2008) vara gynnsamt för många elever med särskild begåvning i 

matematik, där inkludering i ordinarie klass till och med kan vara negativ. 

Enskild undervisning och mentorskap kan tolkas som exkluderande men är 

enligt Pettersson (2017) den viktigaste åtgärden för elever med särskilt 

begåvning vilket tydligt påvisas i fallstudie 2. Vår analys är att eleven med 

hjälp av mentorskap, trots att han vid dessa tillfällen inte är rumsligt 

inkluderad, känner sig både socialt och didaktiskt inkluderad. Nilholm & 

Göransson (2014) lyfter fram betydelsen av gemenskap, mötet med andras 

erfarenheter och möjlighet till utveckling och förändring vilket också kan 

kopplas till studiens resultat. I båda fallstudierna eftersträvar lärarna 

gemenskapsorienterad inkludering men elevens upplevelse av gemenskap är 

också individuell, vilket innebär att hänsyn alltid måste tas till individens 

känslomässiga upplevelse.  

 

Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på en komplexitet i skolans 

inkluderingsprocess och att det är en utmaning för lärare att tillgodose alla 

elevers individuella behov, samtidigt som de i många fall saknar både kunskap 

och kompetens samt organisatoriska resurser. 

 

7.2.3 Undervisning – arbetssätt och arbetsmetoder 

Enligt studiens resultat visar de intervjuade lärarna en förståelse och acceptans 

för elevernas olikheter och en hög ambition att utmana och individualisera 

undervisningen, vilket enligt Pettersson (2017) är en viktig faktor för elevernas 

vidare utveckling. I studien kan två olika arbetssätt, som används i mötet med 

särskilt begåvade elever, identifieras. I fallstudie 1 går eleven kvar i samma 

årskurs men undervisningen anpassas på olika sätt genom pedagogisk 

differentiering. Läraren arbetar både berikande, genom att ge eleven möjlighet 

att bredda och fördjupa sina kunskaper samt accelererande då eleven ges 

möjlighet att arbeta i snabbare takt med material för högre årskurser. 

Pettersson (2017) poängterar dock att det är mycket viktigt att dessa arbetssätt 

inte används som självstudier eftersom dessa elever, precis som alla andra, är 

i behov av stimulans och interaktion med kompetenta pedagoger. 

 

I fallstudie 2 har eleven fått möjlighet till både pedagogisk och organisatorisk 

differentiering. Utgångspunkten har varit organisatorisk differentiering genom 

att låta eleven flytta upp en årskurs och ytterligare genom att ge eleven 

möjlighet till enskild tid med mentorskap. Pettersson (2017) betonar att 

mentorskap anses av många forskare som den viktigaste åtgärden för elever 

med särbegåvning. Fallstudie 2 belyser och samstämmer med detta uttalande 

då det framgår med tydlighet att eleven stimulerats till nya kunskaper och fått 

en kvalitativt anpassad undervisning. Eriksson & Petersson (2015) betonar 

vikten av att kunna vara ett bollplank för kreativa tankar i det pedagogiska 
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mötet vilket mentorskapet i fallstudie 2 har kunnat bidra med för berörd elev.  I 

fallstudie 2 kan ett samband urskiljas mellan de sociomatematiska normerna, 

som beskrivs av Cobb & Yackel (1996), och begreppet mening som Wenger 

(1998) ser som en huvudfaktor för lärande. Meaning är dynamiskt föränderligt 

lärande i en gemenskap vilket även de sociomatematiska normerna är då de 

skapas och förändras i interaktion mellan lärare och elever. Eleven i fallstudie 

2 uppmuntras både av mentorn och ämnesläraren att förklara, utvidga och 

värdera olika lösningar i relation till matematik som helhet, vilket bidrar till 

diskussioner där meningsfullt lärande sker som i sin tur skapar motivation och 

engagemang. 

 

Resultatet i fallstudie 2 visar även på pedagogisk differentiering då eleven 

getts möjlighet att arbeta både accelererande och berikande. I enlighet med 

Pettersson (2017) har dessa metoder använts samtidigt och anpassats beroende 

av situation. Eleven har arbetat accelererande med material anpassat för högre 

årskurser, men även berikande i form av problemlösning där eleven i 

samstämmighet med Janhke (2015) getts möjlighet att bredda och fördjupa 

sina kunskaper. 

 

Då elevernas olikheter i fallstudierna tydliggörs påvisas även tydliga 

skillnader i organiseringen av de särskilt begåvade elevernas undervisning. 

Gemensamt för resultatet är dock komplexiteten i att hitta arbetssätt och 

arbetsmetoder för att göra de särskilt begåvade eleverna mer inkluderade i 

matematikundervisningen.  

 

7.2.4 En framgångsfaktor i undervisningen - problemlösning 

En tydlig framgångsfaktor som identifierats i studiens resultat, förutom de 

arbetssätt och arbetsmetoder som tidigare nämnts, är att arbeta med 

problemlösning i matematik. I enlighet med (Petterson, 2011) visar studiens 

resultat att användning av problemlösningsuppgifter ger eleverna möjligheter 

att utveckla matematiska förmågor och fördjupa sitt kunnande i ämnet. 

Arbetssättet bidrar även till att utarbeta de sociomatematiska normer (Cobb & 

Yackel, 1996) som är specifika för varje elevgrupp där lärande sker genom 

att bedöma, jämföra och värdera olika matematiska lösningar. Eleven i 

fallstudie 1 trivs med arbetet i mindre grupp med tre till fyra elever och får då, 

genom problemlösning, en möjlighet att utveckla sin matematiska kunskap 

samt sin resonemangsförmåga då han interagerar med andra elever. Även i 

fallstudie 2 har undervisning med problemlösningsuppgifter bidragit till att 

alla elever i gruppen får möjlighet att utmanas på sin kunskapsnivå samt gett 

fallstudiens specifika elev möjlighet att utveckla förmågan att resonera och 

argumentera. Enligt Szabo (2018) är utmanande problemlösningsuppgifter ett 

arbetssätt som gynnar elever med särskild begåvning i matematik då de ofta 

blir otåliga i samband med rutinuppgifter.   
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Problemlösning kan enligt resultatet i vår studie vara ett sätt att ge de särskilt 

begåvade eleverna utmaningar i sin undervisning vilket enligt 

Skolinspektionens (2018) granskning var ett av de områden som bör åtgärdas.  

 

7.2.5 Utmaningar i undervisningen - motivation och samverkan 

Resultatet av studien visar att motivation och engagemang är en utmaning för 

pedagogerna i arbetet med de särskilt begåvade eleverna i matematik, vilket 

även var ett av de utvecklingsområden som Skolinspektionen (2018) 

identifierade. Stålnacke (2015) påpekar att en stor del av de särskilt begåvade 

eleverna inte är högpresterande elever med hög motivation och höga resultat. 

Detta ställer stora krav på den undervisande läraren då motivationen, enligt 

resultatet i vår studie, är en avgörande faktor för att kunna skapa ett 

meningsfullt lärande för dessa elever. Bristande motivation och 

understimulans kan leda till koncentrationssvårigheter eller sociala bekymmer 

(Liljedahl, 2017). 

  

Enligt lärare i studien är det en utmaning att kunna ge alla elever möjlighet att 

nå sin fulla potential med de resurser som finns. Då elever i behov av mycket 

stöttning och hjälp i stor utsträckning tar lärarens tid i anspråk är det svårt att 

hinna tillgodose behoven hos de elever som behöver stimuleras ytterligare. 

Resurser och tid för samverkan är de faktorer som resultatet i studien påvisar 

som avgörande för att kunna individualisera undervisningen för alla elever. 

Lärares förmåga att kunna anpassa undervisningen utifrån varje elevs olika 

förutsättningar och behov är enligt Penje & Wistedt (2015) avgörande för 

elevernas välbefinnande och utveckling. I enlighet med Skolinspektionen 

(2018) som identifierade samverkan mellan lärare och elevhälsans arbete som 

ett av förbättringsområden i den svenska skolan, visar även resultatet i vår 

studie att lärare anser samverkan mellan olika professioner som bristfällig.  

 

Pettersson (2017) betonar att ansvaret för struktur och organisation av 

undervisningen för elever med särskild begåvning bör ske centralt på skolan 

eller i kommunen, för att på detta sätt ge läraren möjlighet och förutsättningar 

att fokusera på lärandet samt att tillgodose varje elevs behov. Vi anser att om 

detta utvecklingsområde prioriteras ges möjlighet till samverkan kring elever 

med särskild begåvning, vilket även lärarna i studien tydligt efterfrågar. 

  

7.3 Slutsatser 
Efter litteraturgenomgången och analysen av de två fallstudierna utifrån vårt 

teoretiska ramverk kan vi dra slutsatsen att det finns flera olika organisatoriska 

och pedagogiska verktyg som kan användas för att göra de särskilt begåvade 

eleverna mer inkluderade i matematikundervisningen. Dock bör man ta hänsyn 

till att det som för en elev upplevs som exkluderande kan för annan vara 

inkluderande och tvärtom, beroende av individ och de sätt som de pedagogiska 

verktygen används på. Viktigt att poängtera är att man som lärare bör utgå från 
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varje enskild elev för att hitta lämpliga arbetssätt och arbetsmetoder som 

gynnar elevens fortsatta utveckling. Samtidigt ställer komplexiteten i en sådan 

undervisning höga krav på lärarens förmåga att, utifrån de förutsättningar och 

resurser som oftast upplevs som otillräckliga, organisera samt individualisera 

undervisningen på sådant sätt att de särskilt begåvade eleverna får en positiv 

utveckling utifrån deras unika förutsättningar och behov. 
  



 

32(33) 

 

8 Referenser  

Asp-Onsjö, L. (2008). Åtgärdsprogram i praktiken. Att arbeta med 

elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Cobb, P. & Yackel, E. (1996). Sociomathematical Norms, Argumentation, 

and Autonomy in Mathematics. Journal for Research in Mathematics 

Education, Vol. 27, No. 4, pp. 458-477. doi:10.2307/74987. 

Eriksson, C. & Petersson, H. (2015). Särskilt begåvade elever. 2.4 

Ämnesdidaktiskt stöd i matematik. Stockholm: Skolverket. 

Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. 

Qualitative Inquiry, vol.12, no. 2, pp. 219-245.   

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1304/1304.1186.pdf. [19-04-26]. 

Gerholm, V. (2016). Matematiskt begåvade ungdomars motivation och 

erfarenheter av utvecklande verksamheter. Stockholm: Stockholms 

universitet. 

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1067753/FULLTEXT01pdf. 

[190827]. 

Jahnke, A. (2015). Särskilt begåvade elever. 1.3 Organisatorisk och 

pedagogisk differentiering. Stockholm: Skolverket. 

Johansson, B. & Svedner, P-O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. 

Uppsala: Kunskapsföretaget AB.  

Krutetskii, V.A. (1976). The psychology of mathematical abilities in 

schoolchildren. Chicago, Ill.: University of Chicago Press. 

Liljedahl, M. (2017). Särskilt begåvade elever. Pedagogens utmaning och 

möjlighet. Stockholm: Gothia Fortbildning. 

Mattsson, L. & Pettersson, E. (2015). Särskilt begåvade elever. 1.1 Inledning 

– att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna. Stockholm: Skolverket. 

Nilholm, C. & Göransson, K. (2014). Inkluderande undervisning - vad kan 

man lära sig av forskningen? Specialpedagogiska myndigheten. 

Penje, S. & Wistedt, I. (2015). Särskilt begåvade elever. 1.4 Att ge 

förutsättningar för skolornas arbete. Stockholm: Skolverket. 

Persson, R.S. (2015). Tre korta texter om att förstå särskilt begåvade barn i 

den svenska skolan. Jönköping: Högskolan i Jönköping. 

Pettersson, E. (2008). Hur matematiska förmågor uttrycks och tas omhand i 

en pedagogisk praktik. Växjö: Växjö universitet. 

http://lnu.divaportal.org/smash/get/diva2:206499/FULLTEXT01.pdf 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1304/1304.1186.pdf
http://su.diva-portal/
http://lnu.divaportal.org/smash/get/diva2:206499/FULLTEXT01.pdf
http://lnu.divaportal.org/smash/get/diva2:206499/FULLTEXT01.pdf


 

33(33) 

 

Pettersson, E. (2011). Studiesituationen för elever med särskilda 

matematiska förmågor. Växjö: Linnéuniversitetet. 

Pettersson, E. (2017). Elever med särskild begåvning. Stockholm: Natur &  

Kultur. Specialpedagogiska myndigheten. (2018). Inkludering. 

https://www.spsm.se/stod /tillganglighet- delaktighet-och-

inkludering/inkludering. [2019-05-10]. 

Roos, H. & Gadler, U. (2018). Kompetensens betydelse i det didaktiska 

mötet: en modell för analys av möjligheter att erbjuda varje elev likvärdig 

utbildning enligt skolans uppdrag. Pedagogisk forskning i Sverige, 23. 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolinspektionen (2018). Högpresterande elever behöver mer utmaningar 

och stimulans. https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-

oss/Press/Pressmeddelanden/hogpresterande-elever-behover-mer-

utmaningar-och-stimulans. [2019-05-24]. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet. Stockholm: Skolverket. 

Specialpedagogiska myndigheten. (2018). Inkludering. 

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-

inkludering/inkludering. [2019-05-10]. 

Stålnacke, L. (2015). Särskilt begåvade elever. 1.2 Särskilt begåvade barn i 

skolan. Stockholm: Skolverket. 

Szabo, Attila (2013). Matematiska förmågors interaktion och det 

matematiska minnets roll vid lösning av matematiska problem. Stockholm: 

Stockholms universitet. 

http://www.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A637480&dswid=

1825. [190524] 

Szabo, Attila (2018). Nyckeln är att identifiera de särskilt begåvade 

eleverna. Pedagog Stockholm. http://pedagog.stockholm.se/elever-i-behov-

av-sarskilt-stod/nyckeln-ar-att-identifiera-de-sarbegavade-eleverna/. [2019-

05-24]. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer. Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wenger, E. (1998). Communities of practice - Learning, Meaning and 

Identity. Cambridge: Cambridge University Press. 

Wistedt, I. (2005). En förändrad syn på matematikförmågorna. NCM: 

Nämnaren, nr.3. 

 

https://www.spsm.se/stod%20/tillganglighet-%20delaktighet-och-inkludering/inkludering
https://www.spsm.se/stod%20/tillganglighet-%20delaktighet-och-inkludering/inkludering
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/inkludering/
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/inkludering/
http://www.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A637480&dswid=1825
http://www.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A637480&dswid=1825
http://pedagog.stockholm.se/elever-i-behov-av-sarskilt-stod/nyckeln-ar-att-identifiera-de-sarbegavade-eleverna/
http://pedagog.stockholm.se/elever-i-behov-av-sarskilt-stod/nyckeln-ar-att-identifiera-de-sarbegavade-eleverna/


 

1(5) 

 

Bilaga 1 – Observationsschema 
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Observationsschema       Observatör:                    Tillfälle:                      Datum: 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Allmänna frågor 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Hur länge har du arbetat på skolan? 

Särskild fallenhet i matematik 

4.  Vilken erfarenhet har du tidigare av elever med fallenhet i matematik? 

5.  Beskriv hur du/skolan identifierade den elev i fallenhet för matematik som du 

arbetar med just nu. 

6.  Hur yttrar sig elevens egenskaper/ förmågor? 

 

Arbetssätt och arbetsmetoder 

7.  Beskriv vad du har för stöd och riktlinjer från rektorer och huvudmän i arbete 

med eleven i fallenhet för matematik. 

8.  Anser du att du har tillräckligt med stöd och resurser? 

9.  Ge exempel på hur du anpassar undervisningen för eleven med fallenhet i 

matematik? 

10.  Tycker du att din erfarenhet och dina egna kunskaper om arbetssätt och 

arbetsmetoder kring dessa elever är tillräckliga för att ges förutsättningar att 

kunna anpassa undervisningen? 

11.  Hur ser speciallärarens roll ut i arbetet med eleven? 

12.  Vad ser du för likheter och skillnader i klass/ämneslärarens respektive 

speciallärarens roll i mötet med eleven? 

13.  Om du fick ändra på någonting i den anpassning som görs för eleven med 

fallenhet för matematik, vad skulle du vilja ändra på då? 

 

Inkludering 

14.  Hur tänker du kring inkludering i matematikundervisningen för elever i 

fallenhet för matematik generellt? 

15.  Beskriv hur den här specifika eleven inkluderas i matematikundervisningen. 

16.  Vilka kunskaper, förutsättningar och resurser har du för att kunna möta eleven 

ur ett inkluderingsperspektiv? 

17.  Upplever du att dessa känns tillräckliga? 

18.  Vad anser du skulle behöva utvecklas i det inkluderande arbetet med eleven? 

 

Avslutning 

19.  Vilket råd skulle du ge andra lärare i mötet med elever med fallenhet i 

matematik? 

20.  Frågor och funderingar! 

21.  Är det något du vill kommentera eller lägga till? 

22.  Tack för att du ställde upp! 
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Observationer 

Följdfrågorna som ställs i den semistrukturerade intervjun baseras 

huvudsakligen på vad som framkommer i tidigare observationer av 

matematikundervisningen.   
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Bilaga 3 – Informationsbrev 
 

Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

Vi är två studenter som läser Speciallärarprogrammet med inriktning 

mot matematikutveckling vid Linnéuniversitetet. Våra namn är 

Annelie Berggren och Sabina Rastoder. Vi skriver vårt 

examensarbete om arbetssätt och arbetsmetoder i 

matematikundervisningen. Syftet är att genom observationer av 

matematiklektioner belysa hur matematikundervisningen kan 

anpassas för alla elever. Det kommer att genomföras efterföljande 

intervjuer men då endast med lärare. Arbetet kommer att belysa 

ämnet ur ett lärarperspektiv och därför ingår inte eleverna i klassen i 

målgruppen vilket innebär att de är helt anonyma. Resultatet 

kommer att användas för vidare analys och diskussion i 

forskningssyfte. 

 

Om ni har ytterligare frågor får ni gärna kontakta oss: 

Annelie Berggren: annelie.berggren@alvesta.se 

Sabina Rastoder: sabina.rastoder@skola.vaxjo.se 
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Bilaga 4 - Samtyckesbrev 
 

Samtyckesbrev till lärare 
 
Vi är två studenter som läser Speciallärarprogrammet med inriktning mot 

matematikutveckling vid Linnéuniversitetet. Våra namn är Annelie Berggren 

och Sabina Rastoder. Vi skriver vårt examensarbete om arbetssätt och 

arbetsmetoder för elever med fallenhet i matematik. Syftet är att genom 

observationer av matematiklektioner och intervjuer med lärare belysa hur 

matematikundervisningen kan anpassas för dessa elever samt vilka 

framgångsfaktorer och utmaningar lärarna ser med olika arbetssätt. Deltagandet 

är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Intervjun spelas in för senare analys 

och behandlas med sekretess. Deltagandet är helt anonymt då det i 

examensarbetet kommer att användas fiktiva namn. Resultatet kommer att 

användas för vidare analys och diskussion i forskningssyfte. 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och ger mitt samtycke till att delta i 

studien om matematikundervisning för elever med särskild fallenhet i 

matematik. 

 

Underskrift   Namnförtydligande 

 

_____________________________         ______________________________ 

 

 

 

Ort och datum 

 

_____________________________________ 

 

 

Om du har ytterligare frågor får du gärna kontakta oss: 

 

Annelie Berggren, annelie.berggren@alvesta.se 

Sabina Rastoder, sabina.rastoder@skola.vaxjo.se 

Handledare: Andreas Ebbelind, andreas.ebbelind@lnu.se 
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