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Stor glädje och en inre drivkraft 

Några lärares erfarenheter av elever med väl utvecklade matematiska förmågor. 

 

Great joy and an inner drive 

Some teachers' experiences of students with well-developed mathematical abilities. 

 

Abstrakt 
Syftet är att undersöka några lärares erfarenheter och iakttagelser av elever med väl 

utvecklade matematiska förmågor. Forskning har tidigare gjorts inom området med 

fokus på eleverna och hur läraren ska arbeta för att gynna elevens utveckling. Fokus i 

vår undersökning är dock på läraren. Hur denne arbetar med eleverna och förhåller sig 

till eleven med väl utvecklade matematiska förmågor och resterande elever i klassen. 

Undersökningen grundas på intervjuer med lärare där de beskriver eleverna och metoder 

som de arbetade med i klassrummet. Resultatet visar att elever med väl utvecklade 

matematiska förmågor utmärker sig gentemot klasskamraterna i form av den drivkraft 

och glädje till ämnet eleverna har. Lärarna har metoder och arbetssätt som de menar kan 

utmana alla elever i klassen.   

 

 

Nyckelord 
Drivkraft, elever med väl utvecklade matematiska förmågor, erfarenheter, förmågor,  

matematiskaiaktagelser, motivation. 
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1 Inledning 
 

Vi vill undersöka några lärares iakttagelser och erfarenheter gällande elever med väl 

utvecklade matematiska förmågor. Vi vill försöka kartlägga lärarnas inställning och 

erfarenheter inför mötet med dessa elever. Intresset till detta område uppstod då vi i en 

matematikkurs hade en föreläsning om elever med väl utvecklade matematiska 

förmågor. Vi kände genast att detta ämne var viktigt att lyfta, för att hjälpa oss i vårt 

framtida yrkesutövande. Vi vill även få veta hur vi kan upptäcka dessa elever genom att 

få ta del av lärares erfarenheter. 

 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) lyfts fem matematiska förmågor. 

Förmågorna benämns: problemlösnings förmågan, begreppsförmågan, metodförmågan, 

resonemangsförmågan och kommunikations förmågan. Dessa förmågor skaalla  

eleverges möjligheter att utveckla under sin tid i skolan för att uppnå de grundläggande 

kraveninom matematikämnet. Vi kommer i detta arbete att lägga fokus på de elever som 

uppnått en väl utvecklad matematisk förmåga inom alla de ovan beskrivna förmågorna. 

 

Den forskning vi har funnit är inriktad på elever med väl utvecklade matematiska 

förmågor, hur de ska motiveras och kunna utvecklas. Forskning som riktar in sig på 

lärarens syn saknas dock eller är svår att finna. Däremot nämns att lärares brist på 

kunskap kan bidra till att dessa elever blir omotiverade, då läraren inte vet hur eleven 

ska motiveras gentemot resterande klasskamraters behov. Vi anser därför att denna 

undersökning kommer att hjälpa oss och våra medstuderande att få upp ögonen för 

dessa elever med väl utvecklade matematiska förmågor och som behöver lika stor 

uppmärksamhet som de svaga eleverna inom matematik.  

 

En viktig beskrivning av matematiska förmågor kommer från den ryske forskaren 

Krutetskii, som genomförde en studie 1955-1966. Resultatet är än idag den viktigaste 

källan till information vid studier kring matematiska förmågor. Krutetskiis 

undersökning och tankar ligger än idag till grund för diskussionen om elever med väl 

utvecklade matematsika förmågor. Därför presenteras detta i denna inledande kapitell 

av arbetet. Syftet med studien var att ge en beskrivning av matematiska förmågor för att 

kunna förändra och förbättra undervisningen inom matematik. Krutetskii konstateraratt 

problemlösning står i centrum för all matematisk verksamhet. Han beskriver matematisk 

förmåga som en sammansättning av åtta olika förmågor. Alla dessa uttrycker olika faser 

i en problemlösningsprocess. Dessa ärkortfattat: 1. Formalisera matematiskt material, 2. 

Generalisera matematiskt material, 3. Operera med siffror, 4. Sekventiellt, logiskt 

resonerande, 5. Förkorta resonemang, 6. Flexibilitet och reversibilitet, 7. Minnas 

matematisk information och 8. Fallenhet och intresse. Alla människor har sju av dessa 

förmågor mer eller mindre utvecklade.  Elever med väl utvecklade matematiska 

förmågor har även den åttonde förmågan, fallenhet och intresse för matematik. Att dessa 

elever har alla förmågorna gör dem unika och  kan då benämnas som elever med väl 

utvecklade matematiska förmågor.Förmågorna delades även in i tre kategorier; insamla, 

bearbeta och bevara. De beskrivs som; insamla matematisk information, bearbeta 

matematisk information och bevara matematisk information. Krutetskii menade att alla 

förmågorna kunde komma till uttryck i en problemlösningsuppgift. Krutetskii lyfte även 

fram att detta inte är något som är medfött, utan något som utvecklas och tränas. 

Förmåga är en kombination utav motivation, stimulans och intresse (Krutetskii, 1976). 

 Dessa åtta förmågor ligger till grund för hur diskussioner och tankar kring matematiska 

förmågor förs  änidag. 
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Läroplanen för grundskolan lyfter fram att ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, 

känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg 

och övervinna svårigheter”(Skolverket, 2011:10).  Det står även att: “Undervisningen 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.”(Skolverket, 2011:8). I läroplanen skrivs 

även om en likvärdig skola där beaktning ska tas till elevers olika behov och 

förutsättningar (Skolverket. 2011). 
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2 Syfte 
I detta kapitel kommer vi presentera vårt syfte, våra frågeställningar och definition av 

begrepp som diskuteras  i detta område.  

 

2.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka några lärares iakttagelser och erfarenheter 

gällande elever med väl utvecklade matematiska förmågor samt undersöka hur dessa 

lärare arbetar med eleverna. 

 

2.2 Frågeställningar 
Hur definierar lärarenelever med väl utveckladematematiska förmågor?  

Vilken erfarenhet har lärarenav elever med väl utvecklade matematiska förmågor? 

Hur finner läraren dessa elever? 

Hur arbetar lärarenmed dessaelever ? 

 

2.3 Definition 
Inom området elever med väl utvecklade matematiska förmågor, finns en mängd olika 

definitioner av hur eleverna ska benämnas. Särbegåvning, elever med fallenhet för 

matematik, begåvade elever, elever med särskilda förutsättningar, högpresterande elever 

samt elever med väl utvecklad matematisk förmåga. I det engelska språket finns det 

även där flera definitioner såsom giftedchild, talented, moreable, veryable, highability 

och high potential. Diskussioner kring begåvade kontra duktiga elever har uppstått, vad 

är en duktig elev och vad är en elev med väl utvecklad matematisk förmåga? Innefattar 

de samma eller vad skiljer dem åt? Duktiga elever kan vara de elever som klarar sig på 

egen hand under lektionerna. Dessa elever har upptäckt mönster i matematikboken och 

kan på så sätt arbete på egen hand. Det som däremot skiljer de duktiga och de elever 

med väl utvecklade matematiska förmågor åt är vid momentet problemlösning. Hur 

uppfinningsrika de är och hur de tar sig an problemet. Likaså har eleverna med väl 

utvecklade matematiska förmågor ett genuint intresse som måste fångas upp och 

utvecklas för att det inte ska försvinna (Allodi Westling, 2014). Begreppet begåvning 

har rötter i föreställningar gällande talang, en medfödd gåva (Pettersson & Wistedt, 

2013).  
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3 Teoretisk bakgrund 
Nedan kommer en sammanställning av forskning inom området.Det har tidigare 

forskats kring elever med väl utvecklade förmågor, hur de bör bemötas och utmanas i 

skolan för att inte missgynnas. Forskning med lärarens infallsvinkel  är inte lika bred, 

därför presenteras det som har ansetts vara relevant. Under rubriken teoretisk bakgrund 

kommer vid flera tillfällen matematiska förmågor att nämnas. Med matematiska 

förmågor menas i detta arbete Krutetskiis förmågor som nämnts ovan. 

 

 

3.1 Matematiska förmågor 
Förmåga förknippas alltid till en viss typ av aktivitet i vilken den också utvecklas. 

Matematisk förmåga utvecklas alltså när eleven arbetar med matematik. Inom 

matematiken finns flera förmågor som hänger samman. Förmågorna behöver tränas. 

Framgång i en viss aktivitet kan beskrivas utifrånKrutetskiis matematiska förmågor. I 

samverkan kan detta leda till goda resultat som forskarna grundar i sin tidigare 

forskning. Forskarna har genomfört främst observation och intervjuer i en studie som 

jämför den svenska och norska skolans bemötande av elever med väl utvecklade 

matematiska förmågor (Gronmo, Jahr, Skogen & Wistedt, 2014). För att elever med väl 

utvecklade matematiska förmågor ska kunna utvecklas måste eleven alltså få 

utvecklingsmöjligheter av läraren.  

 

Utifrån Krutetskiis tankar kan den matematiska förmågan ses som föränderlig, något 

som förändras och utvecklas i en verksamhet. Förmåga är ett dynamiskt begrepp, den 

visar sig inte enbart i en aktivitet utan den skapas och utvecklas också i den. För att 

uppnå framgång i en matematisk aktivtet krävs ett flertal förmågor. Bristen i en förmåga 

kan kompenseras med styrkan i en annan. Forskarna grundar detta på sin tidigaare 

genomförda forskning som gjorts i form av observationer och intervjuer i skolan  

(Fritzé, Fritzell, Lindberg och Wistedt, 2004). 

 

Alla har olika potential inför olika aktiviteter. Denna potential måste tas om hand, 

stöttas och utvecklas. Förmågor är något som kan utvecklas. Förmågor skrivs i plural, 

då det inte enbart är en förmåga som bidrar till utveckling i ämnet matematik. Det är ett 

flertal förmågor och samspelet dem emellan som bidrar till utveckling. Vid beskrivning 

av hur förmågor utvecklas i matematikundervisningen i skolan, används ofta liknelser 

från olika sporter, såsom höjdhopp eller skidåkning. Utövaren behöver där träna en 

mängd olika förmågor för att utveckla en god förutsättning att kunna utöva sporten. 

Inom sporten har utövaren en tränare till sin hjälp som noga tänkt igenom vad som 

krävs för att förbättras inom sporten. Tränaren har sedan hittat och anpassat övningar 

som ska träna och utveckla de förmågor som krävs för att ge en positiv effekt. Det krävs 

också en variation av övningar. För att förbättras räcker det inte att hoppa över samma 

höjd flera gånger. Utan ribban måste höjas och utmana höjdhopparen. Detsamma gäller 

inom matematiken, det räcker inte enbart med att låta eleven räkna rutinuppgifter. Detta 

kommer inte leda till utveckling av matematiska förmågor. Läraren är tränaren som 

måste anpassa uppgifterna och svårigheten för att utmana eleverna på rätt nivå. Här tar 

likheterna med sportutövare slut, men viktigt är att eleven utmanas där hon eller han 

befinner sig för att nå längre (Pettersson & Wistedt, 2013).  

 

Krutetskii förtydligade skillnaden mellan förmåga och färdighet. Förmågor och 

färdigheter är nära relaterade till varandra och beroende av varandra. Ofta blandas dessa 

två ihop. Skillnaden ligger i att färdigheter syftar till de specifika dragen i aktiviteten 
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som står i fokus. Medan förmågor syftar till kvalitéer eller drag hos den person som 

utför aktiviteten. Lärarens uppgift är att stödja och utveckla elevers förmåga i ämnet. Då 

räcker det inte att se enbart till elevens färdigheter. Elever kan lösa uppgifter genom att 

minnas formler eller kopiera. De kan då uppvisa goda färdigheter när de löser uppgiften. 

De kan dock saknaförståelse för problemet och därmed brister förmågan. En 

undervisning som präglas av rutinuppgifter gör det därför svårt att upptäcka och 

stimulera utvecklingen av matematiska förmågor (Pettersson & Wistedt, 2013).  

 

Till grund för läroplanen som lärare idag arbetar efter ligger även rapporten, Adding it 

up, helpingchildrenlearnmathematics. Författarna utgick ifrån Krutetskiismatematiska 

förmågor, men har omformulerat och omgrupperat dessa. I denna process skapades de 

fem kompetenser som framskrivs i dagens läroplan som förmågor.Den första 

kompetensen är begreppsförståelsen. Denna kompetens innefattar en förståelse av 

matematiska begrepp, operationer och relationer dem emellan. Den andra kompetensen 

innefattar färdigheter i att utföra procedurer flexibelt, korrekt, effektivt och 

ändamålsenligt. Den tredje kompetensen innefattar strategisk kompetens förmåga att 

formulera, representera och lösa matematiska problem. Den fjärde kompetensen 

innefattar anpassningsbar resonemangs förmåga till logiskt tänkande, reflektion, 

förklaring och motivering. Den femte kompetensen innefattar produktiv disposition, 

benägenhet att se matematiken som förnuftig, nyttig och givande i kombination med en 

tro på flit och ens egen effektivitet (Kilpatrick, Swafford&Findell, 2001). Detta är vad 

lärare har att arbeta efter. Även om detta följs blir då studiesituationen inte den optimala 

för elever med väl utvecklade matematiska förmågor. Det krävs att lärare använder sig 

av sin erfarenhet för att kunna utmana dessa elever och skapa en utvecklande 

studiesitaution (Pettersson, 2008).  

 

3.2 Studiesituation 
3.2.1 Pedagogik för elever med väl utvecklade matematiska förmågor 

Det har under längre tid diskuterats vilken matematik som elever ska få möta. Men 

också hur läraren ska arbeta med eleverna för att väcka engagemang och intresse för 

ämnet. Många elever i skolan tycks uppfatta ämnet som svårt och omöjligt. Trots detta 

finns det även elever som upplever matematik som intressant och fängslande. Dessa 

elever har väl utvecklad matematiska förmågor. Om elever ska få möjlighet till rätt 

undervisning  är det viktigt att läraren noga planerar och värderar hur matematikämnet 

ska presenteras för eleverna och vilken matematik de får möta (Gronmom.fl, 2014).  

 

För att eleverna ska bli förtrogna med och göra den matematiska kunskapen till sin egen 

anses ett genomgående samtal med andra elever och med läraren om matematik vara 

nödvändigt. Genom detta samtal om matematik kan eleven befästa sin kunskap, 

utveckla den och problematisera matematiken för att utveckla kunskapen ytterligare. I 

samtalet kan eleven möta nya begrepp och strategier för att utveckla ett redan befintligt 

eller nya matematiska arbets- och tankesätt (Kilpatrickm.fl, 2001). 

 

Inom området elever med väl utvecklad matematisk förmågor, finns föreställningar om 

att dessa elever lär sig på egen hand. Möjligen att de behöver hjälp av föräldrarna är en 

envis myt som hänger kvar. Alla människor lär sig hela tiden, frågan är dock vad vi lär? 

Använder eleverna i skolan tiden på ett effektivt och produktivt sätt. Elever med väl 

utvecklad matematiska förmågor lämnas ofta att arbeta framåt på egen hand, de får 

fortsätta framåt i läromedlet. Eller så får de fler liknande uppgifter att arbeta vidare med. 

Många lärare uttrycker ett missnöje med att undervisningen fortlöper på detta sätt. De 

uttrycker även bristen på möjligheter att ge stöd till elever med väl utvecklad 
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matematiska förmågor. Tidsbristen och svårigheten att se möjligheter som finns att 

förändra i undervisningen är något lärare lyft fram. Alla elever behöver stöd för att 

kunna utveckla sitt lärande! Ett sätt att anpassa undervisningen och ge eleverna det stöd 

de behöver är att bilda grupper där elever från olika klasser på skolan får anpassat stöd. 

Både inom och mellan årskurserna. Lärarna på skolan ska kunna samarbeta och inte 

arbeta enskilt med att anpassa undervisningen (Gronmom.fl, 2014). Lärare behöver 

enligt den här studien ovan hjälp med att lösgöra tid för att kunna planera 

matematikundervisningen för elever med väl utvecklade matematiska förmågor 

tillsammans med kollegor. Forskarna tar även upp lärares egna erfarenheter av att tiden 

till dessa elever inte räcker till. Kan denna frustration leda till att bemötandet av elever 

påverkas negativt som nästa forskare skriver om? 

 

Författaren skriver om hur elever bemöts av vuxna i skolan och utanför samt vad som är 

karaktärsdrag för elever med väl utvecklade matematiska förmågor. Studien är utförd 

under sex år och innehåller fallstudier av eleverna, intervjuer med föräldrar, lärare och 

elever samt observationer av elevernas klassrumsmiljöer och matematiskasituationer 

tillsammans med en lärare. Resultatet av denna studie lyfte fram lärarens roll i detta. 

Lärarens kompetens och organisation av matematik undervisningen i skolan påverkar 

eleverna med väl utvecklade matematiska förmågor. Elever med väl utvecklade 

matematiska förmågor kräver att läraren besitter en kompetens inom ämnet. För att 

eleverna ska utmanas och stimuleras i matematikundervisningen. Lärarens 

ämneskunskap och didaktiska kompetens är viktiga faktorer. Likaså lärarens möjlighet 

att organisera och anpassa undervisningen efter elevernas behov. En lösning skulle 

kunna vara möjligheten till mindre grupper där läraren kan erbjuda alla i gruppen den 

hjälp de behöver (Pettersson, 2008). Elever behöver få studera med likasinnade för att 

kunna utvecklas. Men elever är individer i skolan och alla individer är olika 

(Gronmom.fl, 2014).  

 

Elever med väl utvecklade matematiska förmågor är inte alltid snabba i att räkna framåt 

i läromedlet. Vissa av dessa elever fokuserar på att få allt 100% rätt vilket hämmar dem 

i hastighet. Dessa elever uppfattas därför oftast som elever i svårigheter. Elever som har 

väl utveckladematematiska förmågor eller är i svårigheter riskerar att hamna i ett socialt 

vakuum pågrund av detta då det inte anses vara socialt acceptabelt att vara utanför den 

norm som finns i klassen eller på skolan (Vetenskapsrådet, 2008).   

 

Baserat på forskarens tidigare studier finns även forskning som visar på att inom 

matematiken har svårigheter varit något som elever kan skryta med. Att ha svårigheter i 

matematik har då blivit normen. Medan att besitta väl utvecklade matematiska förmågor 

och kunskap har blivit normbrytande. Till skillnad från svårigheter med att till exempel 

läsa. Fenomenet är att sportsliga eller musikaliska talanger hyllas och vårdas, medan 

teoretiska begåvningar ofta inte får samma särskilda behandling utan istället försummas 

och understimuleras. Även elever med väl utvecklade matematiska förmågor behöver 

introduceras för matematiska processer och begrepp, de behöver utmanas och guidas, 

enligt klassrumsobservationer som forskaren gjort. Läraren ska inte enbart anta att 

eleverna klarar sig på egen hand. Utan utvecklingsmöjligheter och utmaningar riskerar 

matematiken att bli något eleven måste ta sig igenom. En rättvis undervisning lyfts även 

fram i artikeln då författaren förklarar att begåvade ska få samma kvalitativa och 

kvantitativa undervisning som resterande elever, de ska ha lika rätt att lära. Författaren 

tar även fram exempel på hur undervisningen kan anpassas och skapa möjligheter för 

alla elever i klassen. Bland annat genom diagnoser i början av ett nytt område för att ta 
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reda på vad eleverna redan kan och utgå från det i undervisningen, samt att lägga 

mindre tid på de "traditionella uppgifterna" (Barger, 2001:3). 

 

Tidigare har det konstaterats att problemlösning står i centrum i all matematisk 

verksamhet. Inom området problemlösning talas det om rika matematiska problem. 

Rika matematiska problem innebär problem som är rika på matematiskt innehåll, som 

introducerar viktiga matematiska begrepp och stimulerar elevernas kreativitet. Då 

problemen inte kan lösas med metoder som eleverna redan kan och har kännedom om. 

Problemen kan också lösas på olika sätt med hjälp utav olika strategier och med olika 

representationsformer.  Problem kan lösas på olika svårighetsgrad utefter elevernas 

förkunskaper. Rika matematiska problem kan därför användas för att göra matematiska 

förmågor synliga (Pettersson & Wistedt, 2013). 

 

3.3 Lärare och matematik undervisning 
3.3.1 Dilemman i undervisningen 

Baserat på observationer som har gjorts i Sverige har lärare under en längre tid mist 

eller frånsagt sig makten över matematikundervisningen i klassrummet. Lärare lägger i 

högre grad undervisningens upplägg baserat på det läromedel som används. Läroboken 

är idag det som styr matematikundervisningen i skolan. Utifrån läromedlet väljs 

innehåll och inlärningstakt. Detta pågrund av att läromedelet har en arbetsgång, vilket 

underlättar planeringen för lärarna. Tid för planering och individualiseringsuppgifter 

saknas ofta. Att utgå från läromedlet blir en trygghet och underlättar planeringen för 

lärare. Det finns dock tecken på förändring, en professionalisering av läraryrket. Då 

lärare kan få möjlighet att återvinna status i samhället och matematikundervisningen i 

skolan. Lärarlyftet syftar till att utveckla lärarens kompetenser inom ämnet, kopplat till 

vad läraren ska undervisa om enligt läroplanen (Gronmom.fl, 2014). Trots detta är det 

inte självklart att läraren kan använda sig av sin kunskap i valet av metod som nästa 

författare tar upp. 

 

Vikten av lärarens val av arbetsformer och metoder är för alla elever nödvändigt i 

matematikundervisningen. Om läraren väljer en typ av arbetsform, tex en 

individualiseringsmodell där eleverna jobbar i sin egen takt bundna till ett läromedel, 

och sedan en metod där eleverna måste samarbeta för att lösa ett matematiskt problem 

kommer det att bli konsekvenser. Konsekvenserna kan bli att på grund av elevernas 

olika nivå, och om de dessutom fått välja grupperna själva, kommer ingen vara 

intresserad av eller motiverad till att hjälpa varandra att lösa uppgiften. Läraren måste 

ha en röd tråd för sig själv där arbetsformen, metoden, undervisningsprocessen och 

undervisningens resultat är väl genomtänkta för att eleverna ska kunna lära sig det 

undervisningen ämnar till (Löwing, 2004). Denna studie kom före den 

senasteläroplanen(Utbildningsdepartementet, 1998)där lärare har fått den tydlighet i 

förmågorna och vad som skall undervisas, vilket lärare på fältet efterfrågade.  

 
3.3.2 Kartläggning av elever 

Det finns ett flertal myter om elever med väl utvecklad matematisk förmåga. En av dem 

är att dessa elever är en homogen grupp, oftast pojkar. Detta är dock inte sant, då elever 

med väl utvecklad matematiska förmågor är precis lika olika varandra sinsemellan som 

andra individer. Vilket betyder att ett och samma arbetssätt och studiegång inte passar 

alla. Vissa har en bred begåvning, andra elever har en fallenhet inom ett ämnesområde. 

De har olika intressen och planer inför framtiden och det är inte enbart pojkar. Lärarens 

föreställningar gällande elever med väl utvecklad matematisk förmåga påverkas även av 

sociala och kulturella fördomar. Till skolan kommer elever från flera olika kulturer och 
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möts. Elever från en annan kultur kan uppleva hinder då den svenska skolan är 

uppbyggd på ett annorlunda sätt, och undervisningen fortlöper på ett annorlunda sätt. 

Eleverna kanske inte heller har språket för att kunna lyfta sin förmåga. Vilket kan leda 

till missbedömning av läraren, samt ge eleverna fel stöd och stimulans (Gronmom.fl,  

2014). Tiden till planering är begränsad. Regering beslutade därför att ge lärare rätten 

på sin sida att kräva anpassad undervisning för elever med väl utvecklade matematiska 

förmågor (Fritzém.fl, 2004). 

 

3.4 Regeringens beslut 
Under våren 2002 skickades en ansökan till den svenska regeringen gällande medel för 

utveckling av ett pedagogiskt stöd till elever med särskild fallenhet eller utvecklade 

förmågor. I denna ansökan hänvisade man till direktiv från Europarådet, 

Rekommendation 1248. I form av sju punkter lyfts att elever med väl utvecklade 

matematiska förmågor har rätt till och behov av korrekt utformad undervisning som 

tillåter dem att utveckla sina förmågor. Europarådet rekommenderar medlemsländerna 

att granska lagar och förordningar kring barns utvecklade matematiska förmågor, hur de 

kan upptäckas och utvecklas inom de matematiska förmågorna. Regeringen avsatte även 

år 2003 en miljon kronor för att utveckla pedagogiken för elever med matematisk 

begåvning (Gronmom.fl,, 2014).Utvecklingen av pedagogiken skulle syfta till att så 

tidigt som möjligt identifiera någon form av talang i ämnet för att kunna utveckla en 

särskild undervisning. Frågetecken uppstår dock kring villkoren i den dagliga skolan för 

eleverna. Hur skapande av möjligheter och meningsfullhet kan skapas dagligen där 

elever med varierande förmågor och intresse samspelar. I vissa totalitära nationer prövas 

barn från tidig ålder för att identifiera talanger. Detta förväntas bidra till en positiv 

samhällsutveckling. Detta ställs dock mot det faktum att “i ett demokratiskt samhälle 

har barn ingen skyldighet att utveckla sin talang!” (Gronmom.fl, 2014:61). Däremot har 

dessa barn en lagstadgad rättighet till det. Skolan har en skyldighet att se till att barn ges 

möjligheten att utveckla sin förmågor (Gronmom.fl, 2014).   

    

År 2003 lades en proposition fram av den dåvarande regeringen. Propositionen handlar 

om en lagstadgning där elever med matematiska förmågor ska få undervisning på deras 

nivå. Växjö universitet var ett av de universitet som fick i uppdrag att utveckla en kurs 

på 20 poäng. Denna kurs skulle syfta till att lärarstudenter efter kursen skulle bli 

certifierade i att finna och kunna undervisa elever med väl utvecklade matematiska 

förmågor. Kursens utgångspunkt ligger i Sollervall och Wistedt jämförelser med sina 

egna tankar om matematikämnets komplexitet och en tanke om "förmågor" istället för 

"begåvning" med Krutetskiis liknande idéer om detta (Fritz m.fl, 2004).Sedan 2004 

hålls en distanskurs på Linnéuniversitetet i Växjö, kursen vänder sig till blivande lärare 

och  verksamma lärare. Kursen hålls varje år och heter: Stöd och utveckling av 

matematisk förmåga (Gronmom.fl, 2014). 
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4 Metod 
Nedan kommer vi presentera vår metod, vårt metodval, urvalet, datainsamlingsmetoden, 

genomförandet, etiska överväganden, databearbetningen och tillförlitligheten av arbetet. 

 

4.1 Metodval 
Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer med fem lärare på skolor runtom 

om i en medelstor stad i Sverige. Kvalitativ intervju är en djupgående metod som ger 

intressant resultat gällande värderingar och intressen. Undersökningen genomfördes 

utifrån en kvalitativ intervju, denna intervjuform gav möjlighet till uttömmande svar 

från lärarna. Den kvalitativa intervjun sågs som en dialog mellan läraren och personen 

som ledde intervjun (Johansson &Svedner, 2010). Denna metod är lämplig till denna 

undersökning, då syftet är att undersöka lärare iakttagelser och erfarenheter kring elever 

med väl utvecklade matematiska förmågor.  

 

4.2 Urval 
Undersökningen gjordes i en medelstor stad i Sverige. Skolorna valdes ut från kriteriet 

att de var mångkulturella för att kunna spegla samhället i stort. Undersökningens 

deltagare var lärare i årskurs 1-3 eftersom fokus i undersökningen är på lärare som 

arbetar i årskurs 1-3. Tanken är att de utvalda lärarna ska ha olika erfarenheter och 

arbetat i skolan under en viss tid men spridning i antal år i skolan de arbetat är något 

som vill uppnås.Lärarna valdes ut från att ha utnyttjat kontakter samt tidigare besök. 

Detta utvecklade sig till vad Denscombe (2009) kallar för ett snöbollsurval. Författaren 

beskriver detta urval genom att den första intervjuande föreslog person som skulle 

kunna bidra till forskningen.  

  

4.3 Datainsamlingsmetod 
Utifrån syftet med undersökningen ansågs en intervju vara mest lämplig. Då syftet var 

att nå lärarsiakttagelser och erfarenheter till elever med välutvecklade matematiska 

förmågor.  Intervjuerna har samma frågeområden oberoende på lärarens status (se bilaga 

ett). Frågeområdena med följdfrågor är riktlinjer för forskaren vid intervjutillfället. 

Varje intervju hade dessa frågeområden klara med exempel på frågor för den som 

intervjuade. Trots detta anpassades varje intervju utefter de svar läraren gav, då den 

intervjuade skulle få fram lärarens ställningstaganden i området som 

behandlades(Johansson &Svedner, 2010). 

 

Frågeområdena var:  

 Inledande allmänna frågor 

 Matematiska förmågor 

 Metoder (om läraren har stött på dessa elever) 

 Dilemman i klassrummet 

 Ledningen 

 

Det första frågeområdet syftade till att läraren som intervjuades skulle känna forskarens 

genuina intresse för lärarens åsikter och tankar. Dessa frågor kan ses som banala men är 

oerhört viktiga för att skapa en god relation med ömsesidig respekt att bygga intervjun 

på. Den sista frågan i området syftar till för att föra in intervjun mot elever väl med 

utvecklade matematiska förmågor (se bilaga ett för specifik frågeformulering). 

Det andra frågeområdet berör lärarens kännedom om de matematiska förmågorna samt 

om eleverna har kännedom om dessa i den vardagliga undervisningen (se bilaga ett för 
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specifik frågeformulering).De lärare som hade stött på eller har elever med väl 

utvecklade matematiska förmågor i klassen kommer sedan att bli intervjuade inom nästa 

frågeområde. Området syftar till att läraren delgav sina metoder för att utmana och 

hjälpa dessa elever (se bilaga ett för specifik frågeformulering). I nästa frågeområde fick 

lärarna svara på frågor om de dilemman som kan uppkomma när elever med väl 

utvecklade matematiska förmågor finns i klassen, och framförallt då hur läraren bemöter 

dessa elever. Forskaren ställde först en “ja eller nej”- fråga för att se vilken följdfråga 

som skulle  föra intervjun framåt (se bilaga ett för specifik frågeformulering).I det sista 

frågeområdet ville forskaren få fram vilken hjälp läraren kände sig få av skolans rektor 

och ledning (se bilaga för specifik frågeformulering). 

 

4.4 Genomförande 
Missivbrev skrevs till rektorer och lärare på de utvalda skolorna (se bilaga två samt tre). 

Först skickades missivbrevet till rektorerna på de utvalda skolorna. Detta för att be om 

tillåtelse att kontakta lärare på deras skola. Efter att två rektorer svarat via mail togs 

kontakt med de lärare som undersökningen berör. Lärarna fick med mailet även de ett 

missivbrev och en förfrågan om att bli intervjuade (Johansson &Svedner, 2010). Tiden 

för intervjun fick den berörda läraren välja själv och även var intervjun skulle hållas. 

 

Vid avtalad tid möttes läraren och båda forskarna upp för att genomföra intervjun. 

Intervjun  inleddes med att den ena forskaren informerade om att läraren kunde när som 

helst under intervjun avböja att svara eller avsluta intervjun samt om något var oklart 

kunde de be om en förklaring eller utveckling av frågan. Den andra forskaren var 

observatör och kunde ge utvecklande frågor till den intervjuade om så behövdes. 

Läraren fick sedan godkänna eller ej om inspelning av intervjun. Forskaren som 

intervjuade spelade in på mobiltelefonen och berättade att inspelningen inte skulle delas 

till den andra forskaren. Inspelningen raderas även efter att transkriberingen var klar. 

Läraren blev intervjuad av den forskaren de redan hade en relation till, detta för att 

läraren lättare skulle kunna svara ärligt och från hjärtat på frågorna. Lärarna var alla 

intresserad av området och hade alla mycket att tillföra genom intervjun. Beroende på 

antalet år och erfarenhet i ämnet blev intervjuerna olika långa gav exempel på tid med 

olika mycket information, vilket var väntat.  

 

 

4.5 Etiska övervägande 
Undersökningen var utformad så att alla individer som deltog skulle känna sig säkra och 

trygga med att kunna delge sina erfarenheter och tankar. Forskaren arbetar med att 

upprätthålla de fyra huvudkraven som finns inom forskningsetiken. De fyra 

huvudkraven är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att informera alla som är berörda av 

forskningen och dess vetenskapliga syfte. Alla lärare har därför fått denna information 

med missivbrevet och har möjlighet att kontakta forskaren med frågor. Samtyckeskravet 

innebär att alla delaktiga i forskningen har rätt att själva bestämma över om de vill delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla som är delaktiga i undersökningen 

ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del utav dem. Slutligen 

nyttjandekravet innebär att alla insamlade uppgifter om individerna får endast användas 

för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  
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4.6 Databearbetning 
När intervjuerna var genomförda kunde forskarna påbörja transkriberingen av de 

inspelade intervjuerna. Forskarna bearbetade och transkriberade de intervjuer de var 

ansvariga för. Intervjuerna kodades med en siffra samt en bokstav för att intervjuerna 

inte skulle kunna leda till läraren. Svaren på intervjun kategoriserades för att visa på 

vilken fråga som blev besvarad. Underrubriker till dessa kategorier kunde sättas och 

kopplas till de frågor som ämnas besvaras i detta arbete (se Frågeställningar). På grund 

av de tydliga svaren och att underrubriker lätt kunde sättas blev arbetet med att 

analysera lite lättare att genomföra.  

 

4.7 Tillförlitlighet 
Alla intervjuer genomfördes på lika villkor med samma frågor och följdfrågor. Detta för 

att skapa större validitet och relabilitet i undersökningen. Alla lärarna hade under sin tid 

som lärare stött på en eller flera elever med väl utvecklade matematiska förmågor. På 

grund av detta anser vi att intervjuerna genomfördes på samma villkor. Alla intervjuer 

gjordes även i skolans miljö (klassrum eller grupprum) och två av fem intervjuer kunde 

ha blivit påverkade. En av intervjuerna blev störda då en kollega kom in för att hämta 

 och lämna material i rummet där intervjun hölls. Under den andra intervjun vistades, på 

lärarens initativ, två elever i klassrummet. De var upptagna av ett uppdrag på en iPad 

och verkade inte ta någon som helst notis om oss. I båda fallen berördes inte läraren av 

dessa störande moment och genomförde intervjuerna som om inget hände runt dem. Vid 

bearbetningen efter transkriberingen blev det tydligt att lärarna inte blivit påverkade då 

de svarat lika tydligt under dessa störningsmoment som under resten av intervjun.   
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet som framkommit i bearbetningen av intervjuerna. 

Resultaten har kategoriserats utefter frågeställningarna.   

 

5.1 Hur definierar lärare en elev med välutvecklad förmåga inom 
matematik? 

5.1.1 Drivkraften 

Flera av de intervjuade lärarna lyfte fram drivkraften hos dessa elever, som något elever 

med väl utvecklade förmågor besitter. Eleverna visar ofta ett intresse och en vilja inför 

ämnet matematik. En lärare beskriver elever som arbetar i ett högt tempo och när eleven 

var klar med en uppgift ville den genast fortsätta med nästa. Eleverna kan ha ett oerhört 

driv och en vilja att räkna matematik. Att ha elever med väl utvecklade matematiska 

förmågor sporrar både läraren och klasskamrater när de ser dessa elevers driv och vilja 

inför matematiken. Andra elever i klassen kan motiveras till att få göra extrauppgifter 

precis som de eleverna med väl utvecklade matematiska förmågor (Lärare 1a). 

 

En lärare beskriver elever med väl utvecklade matematiska förmågor som en elev med 

ett sådant driv och vilja att jobba vidare och  lära sig mer att läraren ibland måste 

bromsa eleven för att eleven ska reflektera och kommunicera matematik med sina 

klasskamrater för att utveckla och sätta ord på sitt resonemang matematiken med 

andra.Detta tog även en av de andra lärarna upp men att denna läraren inte såg det som 

att hon bromsade dessa elever. Lärarens arbetssätt var sådan att eleverna skulle lära sig 

av varandra även om de direkt kunde lösa uppgiften. Läraren ansåg därför att för att 

kunna lära sig av varandra så måste alla elever lära sig att kommunicera matematik, 

vilket var grunden i lärarens undervisning. 

 
5.1.2 En djupare förståelse 

Flera utav lärarna nämnde i intervjun att de eleverna som de klassade som elever med 

väl utvecklade matematiska förmågor, hade en djupare förståelse. De eleverna kan se 

flera olika lösningssätt. Vissa elever kan förklara och visa hur de tänkt samt förklara för 

sina klasskamrater. Lärarna lyfte även att det finns också de elever som bara kan se 

svaret utan att sätta ord på hur de tänkt i lösningsprocessen. 

 

En utav lärarna beskriver hur en elev kan finna en smart och strategisk väg mot ett svar. 

En elev som inte går en massa omvägar utan hittar målet. En del elever kan beskriva hur 

de fann svaret, medan andra inte riktigt kan förklara hur de hamnade vid svaret. Eleven 

har en tydlig väg fram till lösningen. 

 
5.1.3 En glädje inför ämnet matematik 

Lärarna kan se att eleverna med väl utvecklade matematiska förmågor ofta visar en 

glädje inför ämnet matematik. De la märket till att dessa elever ofta efterfrågade ämnet 

och kunde påpeka att det var matematiklektion nu. Något som är unikt med eleverna 

med väl utvecklade matematiska förmågor är deras genuina glädje inför ämnet 

matematik. Matematiken har av många elever genom tiden fått stämpeln att vara svårt 

och tråkigt. Något som eleverna måste kämpa sig igenom och sällan efterfrågar ämnet. 

Lärarna kunde dock se att eleverna med väl utvecklade matematiska förmågor ofta var 

de som efterfrågar och vill räkna matematik i skolan. Eleverna ser fram emot matematik 

lektionerna mer än sina klasskamrater och de elever som har svårt för ämnet.    
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5.1.4 Analys 

Gronmom.fl (2014) beskriver en mängd myter kring elever med väl utvecklade 

matematiska förmågor. De är alla unika individer, det finns inga riktlinjer eller 

personlighetsdrag för läraren att söka efter. Att alla individer är unika kräver också olika 

stöd och utmaningar i matematiken. Vilket kan göra arbetet svårt för läraren, att anpassa 

och hitta en metod som fungerar för eleven med väl utvecklde matematiska förmågor 

(2014).Elever med väl utvecklade matematiska förmågor kan missbedömmas och 

klassas som en svagre elev istället. Då de lägger större tid på att finna kreativa 

lösningar, vilket kan hämma hastigheten, och ge eleven stämplen som svag. Vilket kan 

försvårar för läraren att finna elever med väl utvecklade matematiska förmågor 

(Vetenskapsrådet, 2008). Utifrån det resultat som presenterats ovan kan eleverna med 

väl utvecklade matematiska förmågor beskrivas och definieras som elever med en 

genuin glädje inför ämnet matematik. Dessa elever har en vilja att lära sig och 

utvecklas, av läraren krävs utmaningar för att hålla elevernas motivation uppe. Eleverna 

hittar lösningar till problemet på ett kreativt sätt och kan ofta beskriva och förklara 

vägen fram till svaret för lärare och klasskamrater. Utan utmaningar riskerar denna 

glädje, drivkraft och motivation att försvinna. Matematiken kan istället bli tråkig och 

något som eleven måste ta sig igenom under skoldagen (Barger, 2001:3). Lärarna 

uttryckte inga svårigheter att definera en elev med väl utvecklade matematiska 

förmågor. Inga av de myter som presenterades ovan har nämnts eller upplevts av 

lärarna. De ser inga svårigheter i att definerar dessa eleverna.  

 

Eleverna med väl utvecklade matematiska förmågor ses av de intervjuade lärarna som 

en tillgång i klassen, då de har kreativa tankestrategier och kan förklara för sina 

klasskamrater. De kan aktivera resterande elever i klassen och läraren. Eleverna med väl 

utvecklade matematiska förmågor kan ses som en stor tillgång för läraren då de bidrar 

som en hjälp för sina klasskamrater. De kan förklara och visa för sina klasskamrater på 

ett sätt som läraren kanske inte kan. Eleven kan också kräva mer av lärare, vilket kan 

bidra till utveckling för läraren och eleverna.  

 

5.2 Vilken erfarenhet har lärarna av elever med väl utvecklade 
matematiska förmågor? 

5.2.1 Resursfördelning 

Många lärare arbetar idag med stora elevgrupper, och upplever därför en svårighet i att 

hinna med alla elever. Flera av de intervjuade lärarna uttrycker att en extra vuxen skulle 

underlätta. Under några lektioner kan de ha tillgång till en fritidspedagog, vilket bidrar 

till att lärare kanprioritera vilka elever som ska få hjälp.Några av de intervjuade lärarna 

uttrycker att på grund av bristen på resurser och tillgången till extra hjälp och stöd med 

dessa elever, läggs ofta fokus främst på de “svaga eleverna”. Mycket av diskussionerna 

i skolan fokuserar på att alla elever först och främst ska nå till betygsnivån E. Eleverna 

med väl utvecklade matematiska förmågor har passerat betygsnivån E och får därför 

fortsätta arbeta framåt. Medan läraren ska försöka hjälpa de “svagare eleverna”. 

 

Frågan om läraren känner att de kan bemöta alla elever i klassen på lika villkor i 

klassrummet gavs av flera lärare svaret, inte varje dag. Läraren uttrycker att ibland får 

några elever släppas och stå åt sidan. Inför nästan lektion eller dag måste dock fokus 

bytas. För att hinna med alla varje dag hela tiden går inte, utan läraren får sprida sina 

gränser.   
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Vilken ordning resurserna på skolan ska läggas i handlar om prioritering, vad är 

viktigast. Att försöka få alla elever upp till betygsnivå E, eller försöka utmana och 

utveckla alla på den nivå de kan nå. En av de intervjuade lärarna talar om att inte bränna 

alla resurser på en elev som kanske ändå inte kommer att nå betyget E. Utan att då byta 

och lägga detta fokus på en elev med väl utvecklade matematiska förmågor. Det är dock 

svårt att säga vem som kommer eller inte kommer att nå betyget E. Men ibland kan 

läraren få en känsla  av att det enbart står still och kämpar och kämpar. Detta kämpande 

kan leda till att eleven når betyget E, men eleven kan också stanna i kämpandet. Det är 

ett dilemma i hur läraren ska fördela tiden med specialpedagogen och hur den ska 

användas på bästa sätt. Det är en komplex situation, där lärare känner att de aldrig 

räcker till egentligen. Som lärare får man försöka göra sitt bästa och när läraren gjort 

detta måste det accepteras.    

 
5.2.2 Arbetssätt för elever med väl utvecklade matematiska förmågor 

En vanlig lösning för elever med väl utvecklade matematiska förmågor är enligt Lärare 

2a att fortsätta framåt i boken på egen hand. Vilket kan leda till att elever inte längre är 

motiverade och till att matematik ämnet blir tråkigt. Många lärare har dock hittat andra 

vägar för dessa elever idag. Olika svårighetssteg på uppgifterna och flera 

lösningsmetoder.Vid problemlösning kunde flera steg och nivåer läggs till för att 

utmana eleverna med väl utvecklade matematiska förmågor. Ribban läggs då högre för 

de elever som har väl utvecklade matematiska förmågor. Trots detta försök till 

nivåanpassning för eleverna i klassen, “känner man sig aldrig nöjd, man skulle vilja ha 

mer tid för att hinna med samtal och diskussion om matten” (Lärare 2a). 

 

På en skola har lärarna samlat material från olika håll i en resursbank. Denna resursbank 

innehåller bland annat en mängd olika uppgifter i olika svårighetsnivåer från olika 

material som framtagits. Vid tillfällen då skolan skulle genomföra matematikaktiviteter, 

samlades sedan det använda materialet i resursbanken. Detta underlättade för lärare på 

skolan, då de hade material samlat som kan användas för elever med väl utvecklade 

matematiska förmågor. 

 
5.2.3 Svårigheten i val av fokus 

"Fokus i skolan ligger idag främst på de elever som riskerar att inte nå 

betygssteget E. Vilket också leder till att dessa elever får mest 

uppmärksamhet i skolan. Lärare tvingas ofta prioritera dessa elever, trots 

att de vet att de har en skyldighet att ge alla elever utmaningar och hjälp för 

att utvecklas i skolan"(Lärare 2a). 
 

Det är viktigt att påminna sig själv om att det inte enbart finns elever med svårigheter 

inom ämnet matematik i klassen. Ibland kanske läraren arbetar med en elev och försöker 

förklara något som eleven borde kunna. Då läraren och eleven har kämpat med detta 

sedan årskurs ett. Att då kunna lyfta blicken för att läraren ska se vad den har runt sig, 

några har inte knäckt “koden” ännu. Trots detta så har de flesta i klassen knäckt koden 

och det är viktigt som lärare att inte glömma bort. Det finns alltid några elever som 

kommer till insikt långt efter sina klasskamrater. Det är oftast dessa elever som det 

fokuseras på i alla sammanhang, statistik och diskussioner med rektorn. Lyfter läraren 

dock blicken så ser den de elever som nått dit de ska och längre. Det gäller att inte 

glömma bort detta, utan att ibland kunna ändra sitt fokus och utmana och utvecklas även 

dessa elever. De behöver också stå i fokus och diskuteras för att kunna utvecklas i 

skolan. 
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En utav de intervjuade lärarna tog upp svårigheten med att bemöta alla och att framför 

allt inte glömma bort de eleverna som ligger mitt emellan. Dessa elever klarar sig på 

egen hand och kan arbeta utan att kräva hjälp för att komma vidare under lektionen. 

Dessa elever riskerar däremot att glömmas bort utav läraren. Eftersom att de svagare 

eleverna kräver hjälp för att komma vidare och eleverna med väl utvecklade 

matematiska förmågor vill ha svårare uppgifter och utmaningar. Lärare riskerar då att 

glömma bort eleverna som arbetar på egen hand, men även dessa kan behöva hjälp och 

utmaningar. För att även dessa elever ska kunna utvecklas och lära sig något under 

matematiklektionerna. De här eleverna kommer ofta i kläm, läraren uttryckte att tiden 

saknas och att det är många elever i klassen som kräver hjälp. “Det är inte bra för 

barnen.” (Lärare 2a). 

 
5.2.4 Analys 

De allt större elevgrupperna och större ansvaret för klassläraren försvårade planeringen 

och upplägget av matematikundervisningen i skolan. Alla elever ska ses som unika 

individer med olika erfarenheter och kunskapsnivåer. Detta måste läraren ta hänsyn till 

vid planering och utformning utav undervisningen. Gronmom.fl (2014) talar även de om 

vikten av planering och val av material eleverna ska få möta under lektionerna. Om 

eleverna ska få rätt undervisning krävs planering av läraren (2014). Resultatet av denna 

undersökning visar att alla elever ska utvecklas och främjas. Lärare arbetar ofta på egen 

hand i klasserna, då en eller ett par elever kan få gå iväg till specialpedagogen för extra 

hjälp. Resterande elever i klassen stannar i klassrummet och försöker arbeta på egen 

hand. Om de stöter på problem och behöver hjälp måste de först uppmärksamma läraren 

och sedan invänta sin tur. Lärare saknar tiden för att kunna hjälpa alla elever under 

lektion. Ibland tvingas de prioritera vem som ska få hjälpen först. De svagare elever 

uttrycks prioriteras oftast högre än eleverna med väl utvecklade matematiska förmågor. 

Eftersom dessa elever kanske har kommit längre i boken och klarar sig på egen hand. 

Lärarna försöker anpassa undervisningen utefter elevernas kunskapsnivå, detta kräver 

dock planering och tar tid. Tid som de flesta lärarna inte har.Tidsbristen bidrar även till 

att samtal och diskussioner kring matematiken under lektionerna minskar. Lärarna som 

deltog i intervjuerna uttryckte att de saknade tiden att prata matte. Kilpatrick, Swafford 

och Findell talar om vikten av genomgående och regenlbunda samtal. Samtalen ger 

eleverna möjligheten att befästa och utveckla sina kunskap (2001). 

 

På vilka elever fokus ska läggas på är en komplex fråga, då alla har rätt till hjälp och 

stöd i skolan. Att diskutera om vart fokus ska läggas går därför emot vad skolan ska 

sträva efter. Trots detta dyker diskussionen upp med jämna mellanrum. De svaga, de 

med väl utvecklade matematiska förmågor eller mitt "emellan" eleverna, vilka ska 

lärarna fokusera på i undervisngen. Det har tidigare nämnts att det finns myter kring 

elever med väl utvecklde matematiska förmågor. En av dessa är att eleverna lär sig på 

egen hand och klarar sig själva(Gronmom.fl, 2014). Krutetskii talade även om att 

förmågor är föränderliga och det krävs utmaningar och uppgifter som kan utveckla 

elevens förmåga. Förmågorna behöver tränas (Fritzém.fl, 2004).Att försöka se alla och 

räcka till för alla varje dag i skolan är något läraren ska sträva efter. Frågor väcks dock, 

är detta möjligt idag? Lärare efterfrågar resurser och mer halvklass lektioner. För att 

kunna hjälpa och utmana eleverna under matematiklektionerna.  

 

5.3 Hur finner lärare dessa elever? 
5.3.1 Eleverna utmärker sig 

Flera utav de lärare som intervjuades såg inga svårigheter med att identifiera dessa 

elever. De utmärkte sig ganska väl och skiljde sig från resterande klasskamrater. Främst 
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i viljan att lära och utvecklas, glädjen till ämnet samt de tankesätt och strategier eleven 

använde sig utav. 

 
5.3.2 Flera lösningar och strategier 

Elever med väl utvecklade matematiska förmågor visar enligt de tillfrågade lärarna 

olika tankesätt och strategier i lösningar. De kan visa och förklara på flera olika sätt hur 

de kommit fram till svaret. Inte enbart en väg fram till målet är självklar för dessa 

elever. Utan det kan finnas flera olika som lämpar sig.En läraren beskriver dessa elever: 

“Dom har det här att dom kan jämföra talen, kan dela talen, dom kan laborera med tal i 

huvudet och som kan tänka i flera led när det gäller problemlösning” (Lärare 3e). Denna 

lärare och även en av de andra lärarna menade på att dessa elever kan använda flera 

strategier samtidigt för att sedan välja den mest gynnsamma för uppgiftens lösning. 

Dessa elever har enligt de flesta av lärarna väldigt lätt för att förstå och kunna utföra 

olika matematiska strategier efter bara en genomgång. 

 
5.3.3 Att få vara duktig 

Att vara duktig i matematik har diskuterats och ansetts vara normbrytande. I skolan idag 

läggs fokus främst på eleverna med svårigheter inom ämnet matematik. Att vara duktig 

eller en elev med väl utvecklade matematiska förmågor har blivit en minoritet i 

klassrummet. Dock väcks frågan om dessa elever är normbrytande eller en minoritet, 

eller om det handlar om samhällets fokus. Lärarna vet att eleverna finns i klassrummet, 

dock krävs av omvärlden att fokus läggs på eleverna med svårigheter inom ämnet 

matematik (Barger, 2001:3). 

 

Under intervjuerna dök därför frågan kring elever med väl utvecklade matematiska 

förmågor, om de får vara duktiga i klassrummet och visa vad de kan. Lärarna svarade 

att ja de får vara duktiga och visa vad de kan. Eleverna med väl utvecklade matematiska 

förmågor kan hjälpa och förklara för sina klasskamrater. Det är lite status att vara duktig 

i matematik, positiv status. De är delaktiga och bidrar med vad de kan. “Det kan ju bli 

tvärtom att man kan det här, vad meningslöst”(Lärare 1a).   

 
5.3.4 Analys 

Baserat på litteraturen som lästs till denna undersökning, fanns svårigheter att upptäcka 

dessa elever. Det fanns inga konkreta drag för lärare att leta efter. Utan varje individ 

kunde vara helt unik och det krävdes att lärare hade kompetensen att kunna bemöta 

dessa eleverna(Gronmom.fl, 2014). Utan lärares didaktiska och ämneskompetens kan 

elevens vilja inför ämnet försvinna(Pettersson, 2008). Trots detta tyckte ingen av de 

intervjuade lärarna liknande forskningen. Elever med väl utvecklade matematiska 

förmågor utmärker sig gentemot resterande klasskamrater. Eleverna hade en vilja till att 

få räkna matematik och hade en större motivation. Dessa elever kan se olika lösningar 

och finna olika strategier fram till svaret. De flesta kan beskriva sitt tänk och vägen fram 

till svaret. Medan andra uttrycker att de bara kom fram till svaret. Eleverna med väl 

utvecklade matematiska förmågor är ofta kreativa i sitt tänk, de kan förklara och 

beskriva för sina kamrater. Eleverna efterfrågade dock utmaningar och svårare 

uppgifter, vilket överensstämmer med forskningen.   
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5.4 Hur arbetar lärarna med dessa elever? 
5.4.1 En högre årskurs matematikbok 

Flera av lärarna använder en högre årskurs bok som eleverna med väl utvecklade 

matematiska förmågor kunde få arbeta med under lektionen. Detta för att utmana eleven 

på en högre nivå än den årskurs eleven tillhör. 

 
5.4.2 Ett varierat arbetssätt 

Att arbeta med ett varierat innehåll och på olika nivåer var ytterligare en faktor som 

lyftes fram vid intervju tillfällena. Eleverna skulle få möta olika typer av uppgifter och i 

olika svårighetsgrader för att ständigt kunna utmana sig själva och utveckla sitt 

matematiska tänkande. Eleverna med väl utvecklade matematiska kräver ofta 

utmaningar och utveckling av undervisningen. De efterfrågar svårare och fler uppgifter. 

Vilket utmannar läraren i planeringen av undervisningen och motiverar klasskamraterna 

(Lärare 1a). 

 

Lärare 2a pratade om en gemensam utgångspunkt där läraren sedan kunde anpassa 

utefter elevernas olika kunskapsnivåer. Vid de tillfällen då läraren har möjlighet så tas 

eleverna med väl utvecklade matematiska förmågor ut från klassrummet för en egen 

genomgång. Eftersom att eleverna i denna klassen med väl utvecklade matematiska 

förmågor arbetade med en högre årskurs matematik bok. Inom området problemlösning 

innebär det att för eleverna med väl utvecklade matematiska förmågor så gjordes 

problemet svårare, för att utmana dessa elever. Lärare 1a var inne på samma tänk men 

anser att alla elever behöver en grund inom matematiken. Så alla elever fick samma bas 

i form av genomgångar i klassen och arbete i boken. Sedan kunde eleverna med väl 

utvecklade matematiska förmågor få arbeta med andra uppgifter efter att de gjort klart 

"basen". Dessa uppgifter kan vara en svårare variant av den kunskap som basen 

innehåller. Båda lärarna var dock inne på samma tankar kring problemlösningen. Då 

eleverna med väl utvecklade matematiska förmågor får flera steg i problemet eller en 

svårare variant för att utmana eleverna. Båda lärarna strävar efter att ge eleverna en bred 

av material, för att de ska få möta olika företeelser inom matematiken. För att hålla 

elevernas intresse och motivation uppe inför matematiken. 

 
5.4.3 Specialpedagogen roll 

Specialpedagogens roll har sett olika ut beroende på skola, en del skolor låter enbart de 

svaga gå till specialpedagogen för att få extra stöd. Det finns dock skolor som låter 

eleverna med väl utvecklade matematiska förmågor gå till specialpedagogen för extra 

utmaningar. Då de anser att läraren är mer insatt i vad eleverna med svårigheter har för 

svårigheter. Istället för att specialpedagogen ska försöka tolka det klassläraren säger, så 

får specialpedagogen ta hand om de elever med väl utvecklade matematiska förmågor 

och utmana dem. 

 

Det vanligaste idag är att de svagare eleverna får gå iväg till specialpedagogen för extra 

stöd. Diskussioner kring att låta eleverna med väl utvecklade matematiska förmågor 

istället gå till specialpedagogen för att få extra utmaningar och utvecklas har 

förekommit på skolan. Efter diskussionerna har dock inga åtgärder vidtagits. Läraren på 

denna skolan påpekade att det ständigt diskuteras om utveckling av undervisningen och 

förbättrings möjligheter. Dessvärre tar det slut där. 
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5.4.4 Sammansatta grupper 

Sammansatta grupper innebär att läraren har samlat eleverna med väl utvecklade 

matematiska förmågor i en grupp. Gruppen träffas sedan någon gång i veckan och 

diskuterar matematik. Vid dessa tillfällen får eleverna möta andra elever som befinner 

sig på likande nivå. På en utav skolorna som besöktes arbetade lärare 2e på detta sätt. 

Under träffarna var det främst problemlösning och kommunikation av matematik som 

genomfördes. Läraren menade att dessa elever har svaret på problemet de fått och att det 

då är viktigare och mer utmanade för eleverna att få diskutera och förklara hur de 

kommit fram till svaret, svaret kanske inte är rätt i slutändan men det är vägen dit som 

är viktigt.  Läraren hade tillsammans med rektorn för skolan och sina kollegor i 

arbetslaget kunnat planera så att läraren kunde ge dessa elever chansen att få utvecklas 

ytterligare i denna grupp. 

 
5.4.5 Analys 

Löwing (2004) talar om vikten av lärarens val av arbetsform, det är nödvändigt för alla 

elever. Varje val av metod kan ha en konsekvens på någon elevs utveckling. Lärarens 

val av arbete på egen hand i boken kan missgynna de elever som lär genom diskussion 

och samtal om matematiken. Därför krävs en variation och en röd tråd genom 

undervisningen (2004). Pettersson och Wistedt talar om hur elever med väl utvecklade 

matematiska förmågor kan gynnas av att möta rika matematiska problem. Dessa 

problem kräver mer av eleven och kan anpassa efter elevens kunskapsnivå (2013). Flera 

av lärarna lyfte problemlösningen som uppgifter där man kan skapa flera steg eller be 

eleverna finna flera lösningar, för att utmana dem. Vilket stämmer överrens med vad 

forskarna talar om.  

 

Lärare har idag hittat en mängd olika arbetssätt för att kunna bemöta elever med väl 

utvecklade matematiska förmågor i skolan. Skolor samlar material i resursbanker, 

använder Internet och nivåanpassar uppgifterna för att kunna utmana eleverna med väl 

utvecklade matematiska förmågor. Pettersson och Wistedt (2001) använde liknelser 

mellan elever med väl utvecklade matematiska förmågor och idrottare. Läraren liknas 

då med tränaren, då tränarens uppgift är att anpassa träningen för att individen ska 

kunna utvecklas. Likaså gäller detta för eleverna, det krävs anpassad undervisning som 

utmanar och tränar elevens förmågor(2001).Bristen på tid kan påverka lärarens förmåga 

att anpassa undervisningen till eleverna. Gronmom.fl (2014) lyfter fram att bristen på 

tid påverkar hur undervisningen utformas (2014). Vilket även de intervjuade lärarna 

uttryckte.    

 

Sammansatta grupper där elever med väl utvecklade matematiska förmågor samlas är 

ännu en variant för hur lärare arbetar med dessa eleverna i skolan. En lärare på skolan 

träffar eleverna med väl utvecklade matematiska förmågor någon gång i veckan och 

diskuterar matematik och löser svårare uppgifter. Även tidigare  forskning lyfter fram 

sammansatta grupper för dessa elever som ett fungerande arbetssätt. Där eleverna kan få 

det stöd och utmaningar som det inte får i klassrummet (Gronmom.fl, 2014). Lärare har 

utvecklat sina egna metoder och sätt att bemöta eleverna med väl utvecklade 

matematiska förmågor idag. De kan erbjuda eleverna ett varierat material. Pettersson 

talar om vikten av läraren för dessa elever. Läraren måste kunna bemöta alla elever. 

Lärarens erfarenheter och kunskaper inom ämnet påverkar hur undervisningen utformas 

(2008). 
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6 Diskussion 
Elever med väl utvecklade matematiska förmågor var, eller blev, ett stort intresse för de 

lärare som intervjuades. Här under diskuteras det som under undersökningens gång har 

kommit fram och som forskarna känner behöver förtydligas, diskuteras ytterligare eller 

tankar som behöver ytterligare utrymme. 

 

6.1 Metoddikussion 
6.1.1 Lärarnas egna erfarenheter och iakttagelser 

Valet av metod var enkelt för oss båda. Vi kände att det var den metod där de 

intervjuade lärarna verkligen fick chansen, att få diskutera och lyfta fram sina egna 

erfarenheter och iakttagelser var genom intervjuer. Intervjun bidrog även till att vi 

kunde ställa följdfrågor och få exempel på situationer som uppstått i klassrummen. Det 

vi tror ytterligare var en faktor som gjorde att lärarna öppnade sig för oss var att de fick 

absolut anonymitet. 

 
6.1.2 Förbättringsmöjligheter 

Vi diskuterade om en ytterligare metod för att ge flera vinklar på vårt valda område. Vi 

övervägde observationer men kände att det kräver för mycket av lärarna och skulle inte 

ge en sann bild av hur lärarna arbetar med dessa elever. Några av dessa kraven hade 

varit att läraren identifierat någon elev med väl utvecklade matematiska förmågor i 

klassen. Även att vi skulle få observera ett tillfälle då läraren arbetade med den/de 

eleverna, för att ge oss den information vi sökte. En sådan observation riskerade även att 

bli enbart en kontroll av lärarens arbetssätt med dessa elever. Vilket inte var vårt syfte 

med undersökningen. Vi övervägde då att använda oss av enkäter för att nå ut till fler 

verksamma lärare. Enkäter ger bara en sida av svaret på de frågor vi tänkte ställa. Inte 

hade lärarnas egna erfarenheter fått komma fram och svaren inte blivit lika djupa. I 

enkät kan forskaren inte heller ställa följdfrågor för att utveckla den intervjuades 

resonemang. Därför valdes och ansågs en intervju vara mest lämpade till denna 

undersökning.   

 

Något som hade kunnat förbättra våra möjligheter är att tidigare skicka ut missivbrev till 

rektorer och lärare. Det kanske hade kunnat ge flera lärare att intervjua och ett rikare 

och djupare resultat.Eftersom arbetet enbart utgår från fem lärares svar kan vi inte påstå 

att det generaliserbart. För att det skulle bli generaliserbart hade fler lärare, fler metoder 

behövts och underslkningen skulle ha behövt sträcka sig över en längre tid. Det hade 

också givit undersökningen större validitet och reabilitet av undersökningen. 

 
6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Elever med matematiska förmågor, svårt att hitta dem 

Enligt tidigare forskning som tagits fram i detta arbete beskrivs att elever med väl 

utvecklade matematiska förmågor är svåra att finna och att dessa elever inte uttrycker 

sig på något tydligt sätt för att läraren ska kunna finna dem och kunna hjälpa eleverna 

vidare. Det anses inte finnas konkreta personlighetsdrag som lärare ska söka efter bland 

eleverna. Vilket enligt forskningen försvårar sökandet för lärarna. Det är ingen 

homogen grupp, utan både flickor och pojkar kan ha väl utvecklade matematiska 

förmågor. De är alla olika, med olika erfarenheter och tankesätt, vilket kan försvåra att 

finna dem för läraren. Då de inte utmärker sig gentemot sina klasskamrater.Men enligt 

resultatet ovan menar de intervjuade lärarna att så är inte fallet på deras skolor. Elever 

med väl utvecklade matematiska förmågor syns direkt i deras sätt att ta sig an och utföra 
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en matematisk uppgift. De kunde tydligt redogöra och beskriva en elev med väl 

utvecklade matematiska förmågor. De har en vilja och glädje inför ämnet matematik 

som de andra eleverna inte visar. En utav de intervjuade lärarna hade även fått till sig 

från föräldrarna att eleven hade lättare för matematik. Så även föräldrar eller vuxna i 

individens närhet kan uttrycka denna utvecklade form av kunskap.   

 
En fråga som väcktes efter resultat skrivandet är om lärarna verkligen har samma 
definition av en elev med väl utvecklade matematiska förmågor. I intervjun fick lärarna 
definiera elever med väl utvecklade matematiska förmågor utefter de förmågor som 
finns i läroplanen. Efter transkibering och analys av intervjuerna kunde vi fastställa att 
definitionerna stämde överrens med varandra. Det är dock svårt att utläsa om lärarna 
menar att eleverna var på samma höga nivå eller om de beskrev en elev som ligger 
högre i sin utvekling inom matematiken än klasskamraterna. 

 
6.2.2 Gamla läroplanen kan vara en faktor av flera 

Eftersom lärarnas svar och beskrivningar inte stämde överens med den tidigare 

forskningen kan en anledning vara att den nya läroplanen inte förrän nu verkligen har 

arbetats in och att förmågorna har blivit en central del i planeringen av undervisningen. 

Samtidigt har flera av de intervjuade lärarna haft ett långt yrkesliv inom skolan och de 

refererade inte alltid till aktuella falla av elever med väl utvecklade matematiska 

förmågor. En av de intervjuade lärarna tog upp den nya läroplanen och det nya fokuset 

på förmågorna. Då fokus tidigare för lärarna har varit på det centrala innehållet. I den 

tidigare läroplanen framhölls det centrala innehållet som grunden i matematik 

undervisningen. I  dagens läroplan står förmågorna i fokus för utformningen av 

undervisningen. För många lärare sitter fokus på det centrala innehållet kvar, trots att 

förmågorna nu framställs som grunden i matematik undervisningen i skolan. 

 

Att konkret beskriva och lyfta fram fem förmågor för lärarna att leta efter hos eleverna 

och arbeta med, tror vi har underlättat för lärare. Lärare vet idag vad de ska söka efter 

för förmågor och kunskaper hos eleverna. Detta kan bidra till att lärare idag lättare kan 

se vilka elever som har väl utvecklade matematiska förmågor. Detta kan även vara ett 

intressant forskningsområde för att se hur stor påverkan/hjälp dessa förmågor har gett 

lärarna i sin planering av undervisningen och bedömning i matematik ämnet.  

 

6.2.3 Stoltheten, att få vara duktig i matematik 

Flera av lärarna ansåg att elever med väl utvecklade matematiska förmågor ska få visa 

detta och vara stolta över detta. Lärarna menade att denna stolthet är ytterst viktig för att 

motivationen och glädjen för ämnet består. Men att eleverna inte får vara stöddiga eller 

reta en elev som inte nått lika långt. Lärarna uppmuntrar dessa elever till att istället visa 

ödmjukhet, respekt och att de hjälper sina klasskamrater när de behöver hjälp. 

 
6.2.4 Matematikboken 

Det förekommer att eleverna med väl utvecklade matematiska förmågor får en högre 

årskurs matematikbok, vilket kräver egna genomgångar av läraren. Frågor uppstår dock 

kring vad som gynnar elever med väl utvecklade matematiska förmågor. Att arbeta 

vidare i en högre årskurs matematikbok ger utmaning för tillfället. Risker finns dock att 

utmaningen minskar och att matematiken inte blir lika rolig. En högre årskurs bok 

kräver egna genomgångar för eleverna, vilket det kanske inte alltid finns tid för. Då tid 

har framställts som en bristvara i skolan. 
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6.2.5 Specialpedagogens roll 

Lärarna ansåg att de elever som riskerade att inte nå lägsta betygskriteriet E eller var i 

svårigheter skulle få tillgång till specialpedagogens hjälp först men att de gärna ibland 

skulle kunna få ta hand de eleverna själva och överlåta resten av klassen till 

specialpedagogen. En av skolorna och lärarna kunde genomföra detta, inte så ofta 

tyvärr, men när läraren ansåg att specialpedagogen var mer till nytta för de övriga i 

klassen kunde läraren själv sätta sig med de svaga eleverna. Detta gynnade de elever 

som kommit längre, de elever som ansågs vara i “mitten” och de elever med 

välutvecklade matematiska förmågor. Specialpedagogen kunde då ge eleverna 

utmaningar på deras nivå för att utvecklas och utmanas utanför det regelbundna 

skolarbetet.Frågor uppstår dock kring vilken utbildning specialpedagogen har, om den 

kan utmana eleverna med väl utecklade matematiska förmågor. Bristen på 

specialpedagoger är stor i skolan, då krävs kanske en prioritering av de svagare elever. 

Då specialpedagogen kan erbjuda stöd och hjälp inom matematiken. 

6.2.6 Ledningens roll 

Läraren behövde enligt regeringens undersökning en lag där de kunde kräva att 

ledningen på skolan skulle ge elever med väl utvecklade matematiska förmågor 

anpassad undervisning. Vi valde därför att, mest av egen nyfikenhet, fråga de 

intervjuade lärana om de kände till denna lag eller om de använt sig av den. Eftersom vi 

valde att ha en kvalitativ intervjuform så kunde vi styra om vi behövde ställa denna 

fråga. De intervjuade lärarna var och är insatta att det finns lagar om detta, om än i olika 

stor utsträckning. Lärarna vittnade även om de aldrig haft några svårigheter med sin 

ledning när det gällt någon elev, oavsett vad det gällt. Några av lärarna vi tog upp den 

har frågan med i större utsträckning tyckte dock att den här lagen kan vara till stor hjälp 

för de lärare som inte känner att de har varken erfarenhet eller nog stor kompetensen för 

att kunna hjälpa dessa elever med väl utvecklad matematisk förmåga. 

 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Som tidigare har nämnts så har det inte funnits så mycket tidigare forskning om just 

lärarens erfarenheter och iakttagelser till dessa elever och har därför kanske inte varit ett 

intressant forskningsområde. Läraren kanske alltid har kunnat se dessa elever men att 

pressen på att alla elever ska nå lägsta betygskriteriet har gjort att lärarna tvingats 

blunda för dessa elever eftersom de kan jobba på utan större hjälp av läraren. Men 

kanske kan forskning av detta område hjälpa de lärare som inte ser eller märker dessa 

elever med väl utvecklade matematiska förmågor att se dem.En utveckling på detta 

arbetet kan vara att undersöka ett större antal lärares erfarenheter och iakttagelser.  
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8 Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide: Kvaltivativ intervju 
Vi informerar om de etiska aspekterna och att läraren får avbryta intervjun när hon/han 

vill. Vi informerar om vårt syfte med intervjun samt hur resultatet kommer presenteras i 

vårt arbete. Vi kommer även informera om vårt val av dokumentation av intervjun där: 

en tar fokus på att leda intervjun och föra den framtå. Medan den andra noterar 

kroppsspråk och lärarens reaktioner. Vi informerar och ber om lärarens tillåtelse att 

spela in intervjun. 

Vi kommer hela tiden ha dess begrepp i bakbaktanke När? Var? Hur? Hur ofta? Ge 

exempel?,detta för att kunna ställa följd frågor på det läraren  

 

Inledande allmänna frågor: 
Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du jobbat på den här skolan? 

Vad har du för klass nu? 

 Hur många elever är det i klassen? Antalet flickor och pojkar? 

Vad arbetar ni med i matematiken nu? 

Läromedel. 

 

Matematiska förmågor 
Hur har du fått förståelse för de matematiska  förmågorna?  

Vad innebär de matematisk förmågorna för dig? Ge gärna ett exempel! 

Känner eleverna till förmågorna? 

 Hur arbetar du med förmågorna i klassen? 

Hur skulle du beskriva en elev med väl utvecklad matematisk förmåga? 

 Upplever du att det finns/har funnits elever som har nått längre än förmågorna? 

Känner du att du kan bemöta elever med väl utvecklad förmågor? 

 

Metoder (om läraren har stött på dessa elever) 
Har du utformat någon metod för hur du arbetar med dessa elever? 

 Kan du ge exempel eller beskriva? 

 

Dilemma i klassrummet 
Känner du att du kan bemöta alla elever på lika villkor i klassrummet? 

 Om ja: Hur gör du? Kan du beskriva en situation, ge exempel. 

 Om nej: Vad skulle kunna ändras för att du ska kunna bemöta alla elever på 

deras villkor i klassrummet? 

Känner du att elever med väl utvecklade matematiska förmågor får känna sig duktiga i 

skolan och i klassen? 

Känner du att du har varit tvungen att blunda för dessa elever? 

 

Ledningen 
Har rektor lyft fram frågan om utvecklingsmöjligheter för elever i klassen behövs? 

 Om ja: Hur har dessa utvecklingsmöjligheter påverkat eleverna och vad innebar 

dessa utvecklingsmöjligheter? 

 Om nej: Om du som lärare på skolan frågar efter detta skulle du då få detta av 

rektorn då? 

 

Lagen om dessa elevers rättighet som även kan hjälpa läraren: 



  
 

II 

Under våren 2002 skickades en ansökan till den svenska regeringen gällande medel för 

utveckling av ett pedagogiskt stöd till elever med särskild fallenhet eller utvecklade 

förmågor. I denna ansökan hänvisade man till direktiv från Europarådet, 

Rekomendation 1248. I form av sju punkter lyfts att elever med väl utvecklade 

matematiska förmågor har rätt till och behov av korrekt utformad undervisning som 

tillåter dem att utveckla sina förmågor. Europarådet rekommenderar medlemsländerna 

att granska lagar och förordningar kring barns utvecklade matematiska förmågor, hur 

de kan upptäckas och utvecklas inom de matematiska förmågorna. Regeringen avsatte 

även 2003 en miljon kronor för att utveckla pedagogiken för elever med matematisk 

begåvning (Gronmo, Jahr, Skogen & Wistedt, 2014). 
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Bilaga B Missivbrev till rektorerna 

 

Hej! 

 

Vi heter Emmy Lankestad och Amanda Jonsson och läser på nya 

grundlärareprogrammet förskoleklass till årskurs 3 vid 

Linnéuniversitetet. Vi läser vår sjunde termin. Det är nu dags för oss 

att skriva vårt första examensarbete på 15 högskolepoäng och därför 

vill vi informera er om arbetet. 
 

Vårt syfte är att undersöka lärares uppfattningar och erfarenheter 

gällande elever med välutvecklad matematisk förmåga. Känner lärare 

att de har kunskaper att bemöta dessa elever, samt hur arbetar lärare 

idag med elever som har välutvecklade matematiska förmågor. I 

arbetet kommer vi att intervjua de lärare som vill delta. Vi kommer 

inte att intervjua elever på skolan, men nämns någon elev i intervjun 

kommer även de att vara anonyma. Alla uppgifter kring lärare och 

skola kommer inte finnas med i arbetet. Alla lärare och skolor 

kommer att vara anonyma. Så att ingen ska kunna identifiera skola, 

elever, lärare eller ort. Vi kommer att utgå från de forskningsetiska 

principerna (www.vr.se ). 
 

Vi skulle vilja, om det finns möjlighet, att få intervjua lärare som 

undervisar i årskurserna 1-3 på skolan under vecka 50-51. 
 

Vi hoppas och ser fram emot ert och lärarnas deltagande och 

samarbete under de nästkommande veckorna. Har ni frågor eller 

funderingar är ni välkomna att ringa eller maila någon av oss. Maila 

oss om svar snarast möjligt. 
 

Med Vänlig Hälsning: Emmy Lankestad& Amanda Jonsson 

 
 

EmmyLankestad   Amanda Jonsson 

xxxxxxx@student.lnu.se  xxxxxxx@student.lnu.se 

070-xxx xx xx   073-xxx xx xx 

 

  

http://www.vr.se/
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Bilaga C Missivbrev till lärarna 
 

Hej! 

 

Vi heter Emmy Lankestad och Amanda Jonsson och läser på nya 

grundlärareprogrammet förskoleklass till årskurs 3 vid 

Linnéuniversitetet. Vi läser vår sjunde termin. Det är nu dags för oss 

att skriva vårt första examensarbete på 15 högskolepoäng och därför 

vill vi informera er om arbetet. 
 

Vårt syfte är att undersöka lärares uppfattningar och erfarenhet 

gällande elever med välutvecklad matematisk förmåga. Känner lärare 

att de har kunskaper att bemöta dessa elever, samt hur arbetar lärare 

idag med elever som har välutvecklade matematiska förmågor. I 

arbetet kommer vi att intervjua de lärare som vill delta. Vi kommer 

spela in intervju men den kommer att raderas efter att transkriberingen 

är gjord. Vi hoppas att det inte ska vara  något problem. 
 

Vi kommer inte att intervjua elever på skolan, men nämns någon elev 

i intervjun kommer även de att vara anonyma. Alla uppgifter kring dig 

som lärare och skola kommer inte finnas med i arbetet. Alla lärare och 

skolor kommer att vara anonyma. Så att ingen ska kunna identifiera 

skola, elever, lärare eller ort. Vi kommer att utgå från de 

forskningsetiska principerna (www.vr.se ). 
 

Vi skulle vilja, om det finns möjlighet, att få intervjua dig som 

undervisar i årskurserna 1-3 på skolan under vecka 50-51. 
 

Vi hoppas och ser fram emot ert deltagande och samarbete under de 

nästkommande veckorna. Har du frågor eller funderingar är du 

välkomna att ringa eller maila någon av oss.  

Maila oss gärna om svar snarast möjligt. 
 

Med Vänlig Hälsning: Emmy Lankestad& Amanda Jonsson 

 

EmmyLankestad   Amanda Jonsson 

xxxxxxx@student.lnu.se  xxxxxxx@student.lnu.se 

070-xxx xx xx   073-xxx xx xx 
                                                                
  

 

                                                                                     

http://www.vr.se/

