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Elever med särskilda förmågor i matematik - Hur stödjer lärare elever att 
utvecklas på individnivå

Pupils with special abilities in mathematics - How can teachers support 
pupils to develop at an individual level

Abstrakt

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare stödjer elever som har särskilda förmågor 
i matematik. Ges dessa elever samma förutsättningar att utvecklas i ämnet som övriga 
elever? 

Metoden som användes är semistrukturerade intervjuer där intervjun kommer liknas 
mer vid ett samtal än en intervju. Det är tre lärare på olika skolor som intervjuas och alla 
tre har många års arbetslivserfarenhet. Det finns en färdig intervjumall men det tillkom 
följdfrågor utefter vilka svar lärarna gav. Intervjuerna genomfördes enskilt och i 
separata rum. Innan intervjuerna fick lärarna skriva på ett papper där de blir informerade 
om de etiska överväganden samt att de godkänner intervjun. När intervjuerna var 
färdiga transkriberades de relevanta delarna. 

Resultatet visar att ekonomin i skolan gör det svårt att stödja de särbegåvade eleverna 
eftersom resurserna oftast går till elever som har svårigheter i matematik. Lärarna
känner sig också otillräckliga för de vill hjälpa till mer än vad de kan. Under lektionerna 
prioriteras oftast eleverna som inte når målen och eleverna med särskilda förmågor eller 
som är duktiga får arbeta självständigt. Lärarna har olika metoder för att stimulera 
eleverna. En lärare arbetar mycket med matematikboken eftersom den har olika 
nivåanpassade uppgifter samt ett fördjupningshäfte som tillhör matematikboken. Den 
andra läraren arbetar mycket i par för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga. 
Den tredje läraren arbetar med olika metoder till exempel arbetar hon med olika
konkreta material eller utomhus för att lära eleverna att matematik är mer än att sitta och 
räkna i boken. 

Nyckelord
Elever med särskilda begåvningar, matematik, resurser, särbegåvade elever

Tack
Jag vill tacka lärarna som har valt att medverka i undersökningen och övriga personer 
som har hjälpt mig att färdigställa arbetet. 
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1 Inledning
Elever ska ges förutsättningar att utveckla sitt intresse och sina kunskaper i matematik, 
detta står under matematikens syfte i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011), vidare i texten nämnd som Lgr 11. Alla elever 
ska ges de förutsättningarna oavsett om eleverna är i svårigheter eller har särskilda 
begåvningar inom matematik. 

Vanliga benämningar på elever som är speciellt duktiga i ett ämne är elever med 
exceptionella förmågor, särbegåvade elever, begåvade barn, särskilt kapabla barn, 
elever med särskilda förmågor eller högt begåvade barn (Pettersson, 2011). Lärare 
behöver skilja på benämningarna duktiga elever och elever med särskilda förmågor. Det 
kan finnas många duktiga elever i en klass men alla har inte särskilda förmågor 
(Pettersson, 2008). Jag kommer i min undersökning att använda mig av begreppen 
elever med särskilda förmågor och särbegåvade elever. Jag väljer att använda mig av 
de begreppen för det är återkommande benämningar i tidigare forskning.

När jag har haft verksamhetsförlagd utbildning har jag mött elever som enligt lärarna
har särskilda förmågor i matematik. Lärarna har följt eleverna en längre tid och 
tillsammans med kollegor och speciallärare konstaterat att eleverna är särbegåvade. 
Eleverna har visat stor kunskap inom matematik, arbetat snabbt och arbetat med andra 
uppgifter än de andra i klassen. Uppgifterna har varit svårare och mer fördjupande. Det 
har även funnits elever som har svårigheter i matematik. Dessa elever har fått mycket 
hjälp och stöd av både lärare och skolan i form av extra resurser. Eleverna som har 
särskilda förmågor verkar  inte få samma stöd och hjälp. Jag har valt att undersöka hur 
lärare i årskurs 4-6 stödjer elever som enligt deras uppfattning har särskilda förmågor i 
matematik för att se vilken möjlighet dessa elever ges att utvecklas i ämnet. Jag vill 
undersöka vad som enligt några utvalda lärare krävs för att lyfta dessa elever och få dem 
att utvecklas vidare i ämnet. 

� Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak-
grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper� (Skolverket, 2011:8). Att varje elev 
ska ha möjligheten att utvecklas är ett krav från skolverket. I min kommande yrkesroll 
kommer jag möta elever som är särbegåvade inom matematikämnet och det är viktigt att 
veta hur jag ska bemöta och stödja dessa elever. Oavsett om eleverna har särskilda 
förmågor eller inte, ska de enligt Lgr 11 ges möjlighet att utveckla intresse för 
matematikämnet. Som lärare ska jag ge alla elever en chans att utvecklas. Därför vill jag 
undersöka vilka möjligheter verksamma lärare beskriver att de har för att stödja elever 
med särskilda förmågor inom matematikämnet. 
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2 Syfte och frågeställning
Syftet är att undersöka hur några lärare i årskurs 4-6 upptäcker och stödjer elever som 
har särskilda förmågor i matematik. Syftet ska undersökas med hjälp av följande 
frågeställningar:

∑ Hur beskriver lärarna i undersökningen begreppet � elever med särskilda 
förmågor�  i matematik?

∑ Hur upptäcker lärarna elever med särskilda förmågor? 

∑ Hur beskriver lärarna att de stödjer elever som har särskilda förmågor i 
matematik för att utvecklas på individnivå?
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3 Teoribakgrund
I det här avsnittet redogörs för vad tidigare forskning säger om särbegåvade elever. 
Innebörden i begreppen särbegåvade och duktiga elever kommer att redovisas, samt hur
lärare uppmärksammar särbegåvade  elever och arbetar med dessa.

3.1 Särskilda förmågor i matematik
Att säga att elever är begåvade eller duktiga i matematik är svårt för ordet används 
väldigt ofta av lärare. Det gör att betydelsen i orden begåvning och duktig tappar sin 
mening, eftersom ordet betyder olika för olika lärare. Enligt Pettersson (2008) är det 
bättre att säga att elever har särskilda förmågor i matematik. 

Mathematical giftedness is the name we shall give unique aggregate of mathematical 
abilities that opens up the possibility of succesful perfomance in mathematical activity 
(or, with schoolchidren in mind, the possibility of a creative mastery of the subject)
(Krutetskii 1976:77)

Det talas inte ofta om elever som har särskilda begåvningar i matematik. Men om 
eleverna är duktiga i till exempel musik eller idrott vill föräldrar eller lärare gärna 
berätta om det. Enligt jantelagen i Sverige vill inte föräldrar eller lärare skryta eller vara 
bättre än någon annan. Det kan leda till att eleverna med särskilda förmågor blir 
tillbakatryckta och de kan tappa intresset för ämnet (Pettersson, 2008).  

Elever föds med olika förutsättningar, därför spelar arv och miljö roll om eleverna blir 
särbegåvade inom ämnet matematik. Om föräldrarna inte försöker styra in barnen på 
matematik eller något annat finns det i arvet. Att föräldrarna stöttar sina barn och ger 
dem uppskattning i det de gör har även en stor påverkan på om eleverna får särskilda 
förmågor. Eleverna behöver stöttning från både hemmet och skolan för att utvecklas
(Pettersson, 2008).

Gustin (1985) skriver också att särbegåvade elever behöver stöttning och uppmuntran 
hemifrån. Han menar att föräldrarnas förväntningar på sina barn har en stor betydelse 
om elever lyckas i skolan. Om föräldrarna ställer krav på sina barn och stöttar dem till 
att alltid göra sitt bästa utmanas barnen på ett bra sätt. Många barn idag behöver krav på 
sig både från hemmet och skolan för att prestera bättre. Om inte eleverna har 
förväntningar och krav kan det leda till att de underpresterar för de tror att ingen bryr 
sig. Om föräldrarna diskutera matematik hemma med sina barn, utmanas enligt Gustin
(1985) eleverna även hemma.

3.1.1 Personlighet
Personligheten kan skilja sig mycket mellan elever som har särskilda förmågor i 
matematik, speciellt vad de har för fritidsintressen (Pettersson, 2011). Mönks, Heller 
och Passow (2000) skriver att personligheten skiljer sig hos alla individer vilket gör att 
det inte går att se särbegåvade elever som en likformig grupp. Vidare skriver Pettersson 
(2011) att i skolan kan läraren se en del likheter mellan eleverna som är särbegåvade, 
bland annat att de oftast arbetar koncentrerat, är nyfikna och vill lära sig mer hela tiden. 
Det går inte att säga genom personligheten vem eller vilka elever som har särskilda 
förmågor i matematik utan det måste läraren upptäcka själv när hen undervisar dem.

Enligt Wistedt 2007 ur Pettersson 2011:215
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Elever med fallenhet för matematik är ingen exklusive grupp, de är inte ens att betrakta 
som en grupp (Mönks, Heller & Passow, 2000). De är precis lika olika sinsemellan som 
andra. Vissa är brett begåvade andra har fallenhet för något speciellt område. De har 
olika bakgrund och olika intressen och de är sannolikt fler än vi kan föreställa oss

Många elever som har särskilda begåvningar utmärker sig redan innan skolstart. De
visar exempelvis stor lust till att lära sig nya saker. Föräldrarna till dessa elever märker 
ofta att deras barn redan från tidig ålder behöver utmaningar för att ha möjlighet att
utvecklas. När eleverna senare kommer till skolan arbetar de oftast koncentrerat och kan 
hålla koncentrationen under längre stunder. De är även nyfikna och har stor motivation. 
Generellt kan läraren se att dessa elever kan tillämpa olika lösningsstrategier och 
beräkningsmetoder vid exempelvis nya matematiska problem. Dessa elever behöver inte 
vara utmärkande i matematik från början utan kan ses som generellt duktiga i skolan. En 
del elever utmärker sig genom att de har särskilda förmågor i matematik under skolans
tidigare år, medan andra kan visa det under senare år (Pettersson, 2011). 

Gustin (1985) skriver att föräldrarna till särbegåvade elever märkte att de redan i tidig 
ålder visade intresse för att läsa och knäckte läskoden snabbt. Eftersom de utvecklade 
sin läsning tidigt leder det ofta till att de får en god läsförståelse. Att ha en god 
läsförståelse kan betyda att eleverna får det enklare i matematik, eftersom matematiken 
och även andra ämnen bygger på en god läsförståelse enligt Stenhag (2010).

Krutetskii (1976)  skriver att läraren måste vara uppmärksam under 
matematiklektionerna, eftersom det kan finnas elever som har särskilda förmågor men 
som är medelmåttiga i andra ämnen. Då tror kanske inte läraren att dessa elever har 
särskilda förmågor i matematik. Att det kan skilja sig mellan olika ämnen är inget 
konstigt utan läraren behöver vara uppmärksam och ge alla elever en chans att visa vad 
de kan i just matematik. Lärarna behöver arbeta med olika metoder och låta eleverna 
arbeta på olika sätt för att uppmärksamma dessa elever. 

I en undersökning av Stenhag (2010) jämförs om det finns en relation mellan höga 
betyg i matematik och andra ämnen i skolan. Det finns ett starkt samband mellan 
matematik och kemi. Om elever har högt betyg i matematik har de oftast det i kemi.
Stenhag (2010) skriver även att om en elev har ett högt betyg i matematik och god 
läsförståelse har eleven större chans att nå högre betyg i flera ämnen. God läsförståelse 
är en grund för flera ämnen. Utifrån Stenhags studie kan man säga att om en elev har 
god läsförståelse och ett högt betyg i matematik har eleven större chans att nå höga 
betyg i alla ämnen. Det finns dessutom undantag som visar elever som har höga betyg i 
matematik men inte andra teoretiska ämnen (ibid.).

Pettersson (2008) skriver att elevernas självförtroende är viktigt för hur de ska prestera i 
skolan. Elever som är högpresterande i matematik kan få en negativ stämpel för det är 
inte lika � coolt� att kunna matematik som till exempel någon idrott. Det är viktigt att 
läraren har en bra klassrumsmiljö och att elever och lärare accepterar varandra. Har inte
läraren en bra klassrumsmiljö kan det leda till att eleverna skäms för att lämna 
klassrummet under lektionstid för att få hjälp av någon resurslärare. Det i sin tur kan 
leda till att elevernas självförtroende blir sämre och de tappar intresset för ämnet. Därför 
bör man som lärare uppmärksamma dessa elever (ibid.).
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3.1.2 Förmågor
Krutetskii (1976) gjorde en longitudinell studie mellan åren 1955-1966 där han beskrev 
den matematiska förmågans struktur. Han kom fram till att främst tre synvinklar är
viktiga. Den första synvinkeln är att samla in matematisk information, att eleven kan 
arbeta med helheten och inte tappa viktiga delar eller information på väg mot lösningen. 
Den andra synvinkeln är att bearbeta matematisk information, vilket innebär att eleven
ska kunna tänka logiskt, flexibelt, sekventiellt och systematiskt för att lösa uppgifter 
med en så enkel metod som möjligt. Den tredje synvinkeln är förmågan, att minnas 
matematisk information, vilken innebär att eleverna ska kunna använda gammal 
information till att lösa nya uppgifter. Dessa tre synvinklar som Krutetskii skriver om är 
något som elever som har särskilda förmågor visar stort kunnande inom. Det finns även 
en förmåga som alla människor har och det är förmågan till matematiskt sinnelag, vilket 
innebär att man ser olika mönster i sin omgivning. Som lärare behöver man vara
uppmärksam på främst dessa tre synvinklar som Krutetskii (1976) skriver om.
Pettersson (2011) skriver att många lärare tror att särskilda förmågor i matematik är att 
eleverna jobbar snabbt, men det är inget som kännetecknar särskilda förmågor. Som
lärare måste man ta reda på elevernas olika kunskapsnivåer. Om en elev arbetar snabbt 
men har fel på uppgifterna är det inte någon särbegåvad elev. Men om eleven arbetar 
snabbt och har rätt på uppgifterna kan det betyda att eleven är särbegåvad.

Krutetskii (1976) kunde utifrån sin studie dela in eleverna i tre grupper, beroende på 
vilka förmågor som eleverna visade upp: grupp 1är den analytiska gruppen som arbetar 
framgångsrikt, grupp 2 är den geometriska gruppen som har ett visualiserande tänkande 
och grupp 3 är den harmoniska gruppen som är en blandning av grupp 1 och 2. Elever 
som har särskilda förmågor hamnar oftast i grupp 3 eftersom de kan använda många 
olika lösningsstrategier och kan tänka på många olika sätt (Pettersson, 2008). 

3.1.3 Upptäckt
Genom att samtala med eleverna kan en lärare redan hos unga elever upptäcka om de 
har särskilda förmågor i matematik. Genom elevernas deltagande i diskussioner kan 
läraren upptäcka hur väl deras matematiska förmågor är utvecklade. Utvecklingen kan 
variera, en del elever utvecklas snabbt under tidiga åldrar medan andra utvecklar sin 
förmåga under senare år. Något som är viktigt är att läraren erbjuder eleverna en 
varierad undervisning så att eleverna ges möjlighet att visa sina förmågor och utvecklas 
(Pettersson, 2011). 

Ett sätt att uppmärksamma elever med särskilda förmågor är att arbeta med 
problemlösningsuppgifter med mycket matematisk information. Det ska inte direkt gå 
att få fram ett svar till uppgiften, eleverna ska behöva tänka kreativt för att komma fram 
till lösningen. Om det finns flera lösningar på samma uppgift ger det möjlighet till
kreativt tänkande. Elever som har särskilda förmågor utmärker sig när de löser uppgifter 
där de får fritt spelrum för sitt tänkande. Eleverna hittar ofta lösningsstrategier som de
kan använda upprepade gånger. Till exempel om en uppgift är att eleverna ska räkna ut 
hur många handskakningar det blir på en fest med exempelvis 10 personer där alla ska 
skaka hand med varandra. Då kan elever med särskilda förmågor komma på en formel 
för beräkning av antal handskakningar, på vilket antal som helst (Pettersson & Wistedt, 
2013).  

Enligt Pettersson (2008) finns det några typiska karaktärsdrag som elever med särskilda 
förmågor kan uppvisa. Exempelvis kan elever med särskilda förmågor väldigt tidigt föra 
matematiska samtal med vuxna och de har oftast ett brett ordförråd. Gustin (1985) 
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skriver att språket är betydande och många föräldrar märker redan innan skolstart och 
även senare under skolgången att eleverna kan uttrycka sig väl verbalt. När eleverna är i 
skolan utmärker sig deras ordförråd. Dessa elever blir även otåliga om de inte ser någon 
mening med skolarbetet. Andra kännetecken är att de kan ha svårt att hitta vänner i sin 
egen ålder för de föredrar att umgås med äldre elever eller vuxna (Pettersson,2008).

3.2 Lärarens roll

Gustafsson och Myrberg (2002:170) beskriver hur en effektiv lärare undervisar: 

De anpassar sin undervisning så att den passar alla olika elevers behov; har tillgång till 
en bred repertoar av undervisningsmetoder; har ett vitt spektrum av interaktonsstilar 
och strategier som kan tillämpas för olika elevgrupper; presenterar informationen klart 
och entusiastiskt; skapar motivation genom att appellera till elevernas nyfikenhet och 
intresse, och genom att visa på uppgiftens relevans; strukturerar materialet; samt ställer 
mer komplexa frågor; och fångar upp och vidareutvecklar elevernas idéer.

Citatet kan ses som svaret på hur en lärare ska undervisa i klassrummet för att stödja 
alla elevers behov, och det är i alla ämnen inte bara matematik. För att det ska gå att 
undervisa på det sättet som beskrivs ovan krävs det att läraren har god ämneskunskap 
men det krävs även resurser och hjälp från skolan och kommunen. Om läraren har god 
ämneskunskap och anpassar undervisningen till elever får eleverna med särskilda 
förmågor i matematik större möjlighet att utmanas och utvecklas (Pettersson, 2011). 

3.2.1 Bemötande
Läraren och skolan har en viktig roll i bemötandet av eleverna som har särskilda 
förmågor. Lärares agerande i klassrummet är avgörande för elevernas förståelse av hur 
olika uppgifter ska lösas. Det handlar om att ge eleverna olika lösningsstrategier och 
förutsättningar att utvecklas. Lärarens stöd till elever med särskilda förmågor är också 
viktiga för att ge eleverna bra självkänsla och möjlighet att utvecklas. Men läraren kan 
inte göra allt själv utan skolan har en viktig roll. Skolan behöver ge lärarna 
förutsättningar att möta varje elev på deras nivå. Alla elever är olika och det behöver 
läraren tänka på (Pettersson, 2011). 

Mönks och Ypenburg (2009) skriver att det är viktigt att lärarna utmanar elever med 
särskilda förmågor. Det finns annars en risk att eleverna förlorar sin motivation och 
inställning till ämnet, något som gör att det blir svårare för eleverna att få tillbaka 
motivationen. Om eleverna inte har behövt anstränga sig under skolans tidigare år är det 
svårare att få dem att göra det under skolans senare år. Det är viktigt att läraren
uppmärksammar särbegåvade elever tidigt annars kan dem tappa intresset för ämnet.

Myten att duktiga elever klarar sig själva är något som lever i många klassrum idag. 
Anledningen kan vara att det inte finns tid eller resurser till att hjälpa elever som har 
särskilda förmågor i matematik. Resurserna går istället till eleverna i svårigheter
(Pettersson, 2008).  Det leder till att många lärare känner sig otillräckliga och vill hjälpa 
eleverna mer än vad de gör. Lärarna hade behövt mer tid till alla elever i sin klass eller 
ha fler resurser i klassen för att ha möjlighet att hjälpa alla (Pettersson, 2011).

Pettersson (2011) skriver om hur lärare bemöter elever med särskilda förmågor på olika 
sätt. Några lärare är väldigt positiva till att de begåvade eleverna har andra lösningar än 
andra elever i klassen när de löser samma uppgifter. Lärarna lyfter allas olika lösningar 
och låter eleverna själva berätta varför de har gjort på just det sättet. När lärarna lyfter 
alla elevers lösningar uppmuntras alla och eleverna får en chans att visa hur de tänker 
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oavsett kunskapsnivån. Det finns även andra lärare som bemöter eleverna som har 
annorlunda och svårare lösningar än sina klasskompisar genom att låta dem göra om 
sina lösningar så att alla elever ska ha en chans att förstå. Lärarna ger inte eleverna en 
chans att förklara för de andra utan de får helt enkelt göra om för att likna de andra 
elevernas lösningar. Författaren trycker på att lärarens bemötande och agerande är 
ytterst viktigt för att dessa elever ska utmanas (ibid.). En annan viktig roll som läraren 
har är att uppmuntra alla elever. Alla olika lösningar som eleverna visar ska behandlas 
lika så att alla får en chans att visa hur de har tänkt (Pettersson, 2008).

3.3 Undervisningen
Många matematiklektioner går ut på att eleverna får lösa rutinuppgifter ur sin 
matematikbok. Rutinuppgifter är ett sätt som inte gynnar eleverna till eget eller 
utmanade tänkande. Rutinuppgifter innebär ofta att eleverna arbetar tyst i sina böcker 
och läraren går runt och hjälper de elever som behöver hjälp. Elever som tycker 
matematik är svårt behöver oftast mer hjälp från lärare än de som har särskilda förmågor 
eller är duktiga i matematik. Det leder till att läraren lägger mer fokus på de eleverna 
som har svårigheter och mindre tid på eleverna som har särskilda förmågor. Alla elever 
lär sig olika och därför bör läraren ge eleverna möjligheten att utvecklas samt lära sig 
nya sätt att lösa uppgifter på. Att bara räkna rutinuppgifter där eleverna använder sig av 
en metod hela tiden är inte optimalt för eleverna som har särskilda förmågor. 
(Pettersson, 2008). I Lgr 11 står det � 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.� (Lgr 11, 2011:8). Därför har man som lärare skyldighet att låta alla 
elever utmanas på individnivå (Pettersson, 2011). 

Skolverket (2003:20) skriver i en rapport

Modellen utgörs av genomgång ibland, enskilt arbete i boken och diagnos, alternativt 
prov. Läraren går runt och hjälper eleverna individuellt. Planerat elevsamarbete är 
relativt ovanligt, gemensamma samtal med lärare och elever kring matematiska 
problem och tänkbara lösningsstrategier eller laborationer i matematik likaså. Det är en 
undervisningsform som innehåller få inslag av variation vad gäller såväl innehåll som 
arbetssätt

Bentley (2003) skriver om helklassundervisning och beskriver att det är en demokratisk 
princip eftersom alla elever bör ha samma chans att lära sig. Att inte ge samma 
förklaringar till alla elever i klassen kan utveckla eleverna mer eftersom eleverna har 
olika förkunskaper inom matematiska områden. Om eleverna varit uppdelade i grupper 
och haft olika genomgångar hade fler elever enligt Bentley (2003) utmanats på
individnivå. Gustin (1985) skriver att många elever med särskilda förmågor tycker att 
de bästa lärarna är de som låter eleverna arbeta på själva. 

Läraren har en viktig roll i att göra matematikämnet intressant för alla elever i klassen.
Att utnyttja elevernas tidigare kunnande för att planera kommande lektioner är en 
konstruktiv strategi. Läraren bör kunna se alla elever och utmana dem utifrån deras
tidigare kunskaper. Om eleverna till exempel arbetar med grupparbete kan läraren 
anpassa gruppindelningarna utifrån elevernas kunskaper. Vill läraren utmana alla elever 
utifrån deras kunskapsnivå parar man ihop dem som är lika duktiga (Pettersson, 2008). 
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3.3.1 Varierad undervisning
Oftast finns det olika lösningar till samma matematiska problem. En del lösningar är 
mer förfinade än andra men eleverna måste få en chans att förklara och diskutera hur de 
har tänkt och löst problemet. Om eleverna får möjlighet att diskutera sina lösningar kan 
det leda till ökad kunskap hos eleverna. För att diskussioner ska fungerar i klassrummet 
krävs det att läraren har kunskap och kan bemöta olika lösningsstrategier (Pettersson & 
Wistedt, 2013).

Det går att dela upp klassen i nivågrupperingar för att utmana elever på deras nivå. Det 
gynnar många elever och inte bara de elever med särskilda förmågor. För elever med
särskilda förmågor är nivågrupperingar ett bra sätt att utmana dem på, förutsatt att de
hamnar i en grupp med elever på samma matematiska nivå. Läraren behöver inte dela in 
hela klassen utan det kan räcka att göra en spetsgrupp som får jobba tillsammans med 
svårare uppgifter än resten av klassen men inom samma område (Pettersson, 2011). 

3.3.2 Accelererande och berikande
Elever med särskilda förmågor i matematik behöver ofta stöd från skolan och läraren. 
Stöd kan både betyda att de får hjälp av en lärare eller att de får jobba med något mer 
utmanande material under lektionstid (Pettersson, 2011). Läraren kan låta eleverna 
arbeta accelererande eller berikande. Accelererande arbete innebär att eleverna arbetar i 
sin egen takt framåt med stöd från läromedel. Eleverna som arbetar accelererande kan 
både arbeta enskilt eller i grupper med elever som ligger på samma nivå som de själva.
Berikande arbete är att eleverna med särbegåvning får fördjupade uppgifter inom 
samma område som resterande elever i klassen arbetar med. Uppgifterna kan vara några 
som tillhör matematikboken men som läraren tagit fram som speciellt utmanande
uppgifter. Berikande uppgifter är inte att låta elever med särskilda förmågor rätta eller 
hjälpa sina klasskamrater hela tiden (Pettersson, 2008).

Det finns både för- och nackdelar med både berikande och accelererande undervisning. 
Fördelarna med accelererande undervisning är att eleverna alltid har uppgifter att jobba 
med. Nackdelen är att eleverna arbetar med olika områden och det kan leda till 
svårigheter för läraren när hen ska ha genomgångar. Fördelarna med berikande 
undervisning är att alla elever i klassen arbetar inom samma område vilket leder till att 
det blir enkelt när  läraren vill ha en ny genomgång (Pettersson, 2008).

3.3.3 Resurser
Pettersson (2011) skriver att lärare inte tror att det behövs en resurslärare till elever som 
har särskilda förmågor i matematik utan resurserna ska endast gå till eleverna som har 
svårigheter. Det är två grupper av elever som behöver hjälp av två olika anledningar, 
eleverna som har svårigheter behöver hjälp av resurslärare för att förstå och ibland till 
och med klara sig i ämnet. Elever med särskilda förmågor behöver hjälp för att utmanas 
och stimulera sitt lärande. Eftersom det inte finns möjlighet till att ge eleverna tid hos 
resurslärare får de oftast arbeta framåt i boken eller i en extrabok (Pettersson, 2011).
Pettersson grundar det resultatet på studien där det framkom att elever med svårigheter
prioriterades högre av skolorna som hon genomförde sina undersökningar på. Pettersson 
(2008) genomförde en studie där endast 1 av 149 tillfrågade lärare sa att det fanns 
möjlighet att erbjuda eleverna med särskilda förmågor i matematik de resurserna som de 
egentligen hade behövt.  
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Pettersson (2011) skriver om två olika situationer där eleverna har fått stöd tidigt i 
skolan och där elever inte fått något extra stöd alls. När eleverna inte har fått något extra 
stöd tidigt i skolåren har intresset för matematik försvunnit. Eleverna fick extra hjälp 
senare i skolan men då tog det längre tid att bygga upp intresset och viljan igen. 
Eleverna som har fått extra hjälp och stöd tidigt i skolan har oftast inte tappat sitt 
intresse eller viljan att lära mer. 

Det finns olika sätt att stödja elever med särskilda förmågor. Om läraren inte kan hitta 
hjälp på skolan kan de undersöka om det finns någon lärare från högre årskurser som 
kan bli mentor till elever med särskilda förmågor (Pettersson, 2008). Hon skriver även 
att hon träffade en kille som gick på mellanstadiet och som hade särskilda förmågor i 
matematik. Han fick en mentor som var matematiklärare på en gymnasieskola som låg 
inom samma kommun. Mentorn och eleven träffades en gång i veckan och diskuterade 
matematik och eleven fick olika uppgifter som han kunde arbeta med under sina 
lektioner i skolan. Lösningen gav eleven möjlighet att utvecklas och hans intresse för 
ämnet stimulerades. Om en lösning likt den som har beskrivits ska vara möjlig att 
genomföra behöver läraren rektorn och skolan med sig (ibid.). 
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4 Metod    

4.1 Val av Metod

Undersökningen är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2009) 
skriver att intervju som metod är givande om forskaren vill få reda på vad människor 
tycker, uppfattar och erfar utifrån forskningsfrågan. Därför valdes denna metod.

En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har färdiga frågor men frågorna 
behöver inte tas i samma ordning som de har skrivits upp. Det blir ett samtal mellan 
intervjupersonen och intervjuaren. Svaren är öppna och intervjupersonen ska ha 
möjlighet att utveckla sina tankar och idéer (Denscombe, 2009). Att använda sig av en 
semistrukturerad intervju i undersökningen gör att lärarna får möjlighet att utveckla sina 
svar och intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor utifrån svaren läraren ger. 
Eftersom det finns en möjlighet att lärarna svarar olika är det svårt att bestämma i 
förväg vilka följdfrågor som kommer passa bäst att ställas under intervjun. Svaren som 
intervjupersonen ger kan variera beroende på hur hen uppfattar forskaren som ställer 
frågorna. Enligt Denscombe (2009) spelar forskarens kön, ålder och etnisk bakgrund 
stor roll i hur mycket intervjupersonen vill öppna sig, det handlar också om vilket 
förtroende intervjupersonerna får av forskaren. Jag som forskare försökte skapa en god 
relation med personen som skulle intervjuas. Det är en viktig faktor för att få ut så 
mycket information som möjligt. Målet är att intervjun ska liknas mer vid ett samtal. 

4.2 Urval

Tre lärare i årskurs 4 eller 5 som jobbar på stadsskolor deltog i undersökningen. Lärarna 
har arbetat flera år med matematik och har erfarenheter från olika skolor och flera olika 
klasser. Två av lärarna var bekanta sedan tidigare då jag haft verksamhetsförlagd 
utbildning på skolorna. Den tredje läraren valdes ut för det fanns kontakter på den 
skolan som underlättade kontakten med henne. Denscombe (2009) skriver att detta är ett 
subjektivt urval som innebär att jag utnyttjade kontakter där jag vet att personerna är 
pålitliga och kan bidra med mycket information i undersökningen. De utvalda lärarna är 
lämpliga för intervjuerna då samtliga är utbildade matematiklärare och har flera års 
arbetslivserfarenhet.

4.3 Datainsamling

Utgångspunkten har varit intervjuer för att få svar på undersökningens huvudfrågor. En 
intervjuguide med åtta frågor (se bilaga B) användes. Det tillkom även följdfrågor 
utefter vilka svar lärarna angav.

4.4 Genomförande

Lärarna kontaktades först via mejl där missivbrevet (se bilaga A) var bifogat. Tid och 
datum när intervjun skulle genomföras bestämdes efter att lärarna gett sitt medgivande 
till intervjun. Innan intervjun skulle genomföras fick lärarna skriva under missivbrevet. 
Intervjuerna genomfördes i enskilda rum då eleverna antingen hade slutat för dagen 
eller hade andra lektioner som idrott, musik eller slöjd. Intervjun utgick från 
intervjuguiden men utefter vad lärarna svarade ställdes följdfrågor för att få ut så 
mycket intressant information som möjligt. Lärarna fick inte ta del av frågorna innan 
intervjun. Vi hade däremot en diskussion där vi pratade om vad särskilda förmågor i 
matematik innebär och hur lärarna definierar begreppet, men också hur klassrumsmiljön 
bör vara för att alla elever ska ha rätt till att lära sig. Lärarna lyfte även elevernas olika 
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personligheter. Dessa inledande samtal spelades inte in men anteckningar skrevs ner för 
att informationen inte skulle glömmas bort. När de inledande delarna var färdiga
började själva intervjun, som spelades in. Intervjuerna varade i cirka 15 minuter och 
diskussionen innan intervjun varade i cirka 15 minuter. För att stämningen inte skulle 
bli spänd när inspelningen började fick lärarna först svara på mer allmänna frågor som 
vilka de är och hur länge de har arbetat som matematiklärare. Denscombe (2009) skriver 
att det är en bra metod att börja med sådana frågor för att intervjupersonen ska komma 
igång och prata samt kan ge det ge viktig information som intervjuaren kan använda 
framöver under intervjun när följdfrågor ska ställas. 

Intervjuerna genomfördes enskilt med varje utvald lärare, och vi satt i ett rum där vi inte 
skulle bli störda. Anledningen till att intervjuerna genomfördes en och en var för att ge 
varje lärare möjlighet att svara som hen ville och inte anpassa sina svar utefter vad 
någon annan lärare sa.

4.5 Bearbetning och tolkning av data

I undersökningen har tolkningen och bearbetningen av data utgått från inspelade 
intervjuer och anteckningar. Resultatet har granskats för att se om det ger svar på 
frågeställningarna som undersökningen utgår från. De relevanta delarna i intervjuerna 
transkriberades för att enkelt kunna se vad lärarna har svarat eftersom det skulle 
användas i resultatet.

4.6 Etiska överväganden

Det finns fyra allmänna krav som en forskare måste ta hänsyn till vid genomförandet av
undersökningar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Intervjupersonerna informerades via ett missivbrev (se bilaga A) om vad syftet med 
undersökningen var och att det är frivilligt att deltaga. De fick även ta del av när och hur 
undersökningen kommer att redovisas och publiceras för att de ska få en möjlighet att ta 
del av resultatet. Att meddela de berörda intervjupersonerna informationen ingår i 
informationskravet. 

I missivbrevet (se bilaga A) fick intervjupersonen själv avgöra om hen ville deltaga i 
undersökningen eller inte. Hen kunde välja att kryssa i två olika rutor en där de väljer att 
deltaga och en där de väljer att inte deltaga. Information om att lärarna fick avbryta 
intervjun om det inte kändes bra kom näst. Att delge intervjupersonerna informationen
ingår i samtyckeskravet.

Personerna som valde att deltaga i undersökningen är anonyma och informationen som 
skrivs i undersökningen ska inte gå att koppla till dem. När jag var på skolorna och 
intervjuade lärarna sa jag att de kommer vara anonyma och det framgick även i 
missivbrevet som lärarna fick ut innan intervjun ägde rum. Informationen som nämns 
ovan ingår i konfidentialitetskravet.

Informationen som har samlats in under den här undersökningen kommer endast att 
användas i det här arbetet. Det är något som lärarna som valde att deltaga på 
intervjuerna fick information om. Det ingår i nyttjandekravet.
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4.7 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet

4.7.1 Trovärdighet
Trovärdighet är om det går att lita på intervjupersonen och om det går att bekräfta det 
som personerna säger (Allwod & Erikson, 2010). I undersökningen litar jag på 
intervjupersonerna och att de delger information som är korrekt. Jag har även kontaktat 
en läraren igen efter intervjuerna för att få svar på om jag har tolkat hennes svar rätt. Att 
ta kontakt i efterhand ökar trovärdigheten i en undersökning enligt Denscombe (2009).

4.7.2 Tillförlitlighet
Om en forskning är tillförlitlig ska flera forskare komma fram till samma resultat 
(Larsson, 1960). Resultatet i den här undersökningen har en del liknelser med tidigare 
forskning men presenterar även ny information. Det gör att undersökningen är 
tillförlitlig. Intervjupersonerna valdes ut för de var kunniga inom sitt område och hade 
mycket information att delge. Det är något som Svensson och Starrin (1996) belyser 
som en viktig del när man ska välja ut intervjupersoner. 

4.7.3 Överförbarhet
Denscombe (2009) skriver att överförbarhet är svårt att tillämpa eftersom kvalitativa 
studier oftast utförs på ett mindre antal personer. I den här undersökningen har tre 
personer intervjuats och det är därmed omöjligt att generalisera. Svaren i denna 
undersökning var relativt lika och det spelade inte stor roll att lärarna hade olika 
arbetslivserfarenhet eller arbetade på olika skolor. En del av svaren som lärarna har gett 
har liknat varandra vilket gör att trovärdigheten ökar.
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5 Resultat och analys
De tre lärarna i undersökningen har alla under sin tid som lärare stött på elever som de 
menar har särskilda förmågor i matematik. Däremot kan inte L2 och L3 säga att de har
någon i sin klass just nu. Lärarna som intervjuades kommer benämnas som L1, L2 och 
L3. 

5.1 Hur beskriver lärarna begreppet "elever med särskilda förmågor" i 
matematik?

L1 säger att elever med särskilda förmågor i matematik är elever som är väldigt duktiga 
i matematik. De kan redan skilja på olika begrepp och använda sig av gammal 
information för att lösa nya uppgifter. L3 använder en liknande beskrivning och belyser 
även att de eleverna inte har svårigheter i några delar inom matematiken. Att inte ha
några svårigheter inom några delar i matematik är det som skiljer särbegåvade och 
duktiga elever åt enligt L3. L2 säger att det ibland är svårt att skilja på särbegåvade och 
duktiga elever. Det finns många duktiga elever som man kan ta för särbegåvade men de 
har inte samma kvalitéer kunskapsmässigt. De duktiga eleverna har ofta lite svårare för 
någon del och särbegåvade elever har inte speciellt svårt i någon del. L2 sa även att det 
spelar roll om eleverna får  hjälp hemifrån, eftersom det är enklare att som lärare ge 
utmanande uppgifter om det finns hjälp att få hemifrån. Hon menar även att det märks 
om elever får stöttning hemifrån eller inte. 

De särbegåvade elever i matematik som alla tre lärarna har mött har varit väldigt 
duktiga eller särbegåvade i flera skolämnen. Eleverna har inte haft svårigheter i något 
ämne, utan eleverna har varit ambitiösa och ständigt velat utvecklas. 

5.1.1 Analys
Pettersson (2008) skriver om skillnaden mellan duktiga och särbegåvade elever. Alla tre 
lärare håller med Pettersson om att det är en skillnad mellan duktiga och särbegåvade 
elever, men att skillnaden kan vara svår att upptäcka ibland. L2 menar att det är svårt att 
skilja på särbegåvade och duktiga elever. L1 och L3 anser däremot att det inte är lika 
svårt att skilja på särbegåvade och duktiga elever.

Gustin (1985) skriver att föräldrarnas stöttning och uppmuntran är viktig för 
särbegåvade elever och att det spelar stor roll om de får hjälp hemifrån. Det är något 
som L2 styrker genom att säga att det blir enklare att utmana eleverna om det finns stöd 
hemifrån. Då kan läraren ge svårare uppgifter eftersom de vet att det finns hjälp till 
eleven hemma. Om eleven skulle få svårt med uppgiften finns det stöttning från både 
läraren och föräldrarna. 

Krutetskii (1976) skriver att det finns elever som endast har särbegåvning i matematik 
och inte i några andra ämnen. Därför behöver läraren vara uppmärksam. Alla de tre 
intervjuade lärarna har endast mött elever som är särbegåvade eller duktiga i alla ämnen. 
Krutetskii (1976) menar också att man måste vara uppmärksam på 
matematiklektionerna och inte ta för givet att elever inte kan matematik även om de är 
svaga i andra skolämnen. 

5.2 Hur upptäcker lärarna eleverna med särskilda förmågor?

När alla tre lärarna har fått en ny klass har de tagit del av information om eleverna som 
ska gå klassen. Lärarna som har haft eleverna tidigare har sagt om det finns särbegåvade 
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elever i klassen. Det är första steget till att upptäcka särbegåvade elever, men lärarna 
måste även bilda sig en egen uppfattning om eleverna i sin klass. Alla tre lärarna är
överens om att de upptäcker eleverna som har särskilda förmågor under lektionerna,
bland annat för att de är väldigt aktiva och visar många kunskaper. Lärarna 
uppmärksammar eleverna väldigt snabbt och pratar även mycket med dem för att ge 
dem mer möjlighet att visa sina kunskaper. 

L1 har upptäckt eleverna som har särskilda förmågor i matematik genom att de arbetar 
väldigt snabbt och har oftast rätt. De ligger aldrig efter och om de är sjuka är det inga 
problem för dem att ta igen det som de har missat. Eleverna knäcker lösningsstrategier
snabbt och är även medvetna om att de kan använda sig av gamla lösningsstrategier i 
nya uppgifter.  

Man märker att de säger rätt och liksom vill driva undervisningen framåt lite ibland är 
det någon som tänker på något annat sätt eller har liksom smarta sätt att lösa uppgifter 
på och de har annorlunda sätt ibland. (L1)

L2 tycker det är svårt att säga tidigt i årskurs 4 om eleverna är särbegåvade eftersom de 
arbetar på en enkel matematisknivå. De elever som knäcker lösningsstrategierna kan 
arbeta vidare snabbt. L2 tar del av information från tidigare lärare men vill skapa sig en
egen uppfattning om eleverna. När hon låter eleverna arbetar vidare med svårare
uppgifter kan eleverna fastna. Då menar hon att hon enklare kan skilja på duktiga och 
särbegåvade elever. L2 anser att det är svårt att skilja på om en elev är särbegåvad eller 
bara väldigt duktig. De elever som hon har mött som har varit särbegåvade har klarat 
väldig mycket på egen hand men det krävs oftast tid för att uppmärksamma eleverna.
Hon har även tagit hjälp av andra lärare på skolan för att identifiera och uppmärksamma 
elever med särbegåvning.

L3 säger att eleverna hon har stött på visar att de kan mycket och när eleverna arbetar
med klurigare uppgifter menar hon att deras sätt att tänka skiljer sig mycket ifrån de 
andra elevernas sätt. Då kan hon starta en diskussion med eleven om hur denne har 
tänkt. De särbegåvade eleverna är då även väldigt kvicktänka och behöver inte mycket 
tid. L3 har märkt stor skillnad på duktiga elever och särbegåvade elever under sina 
undervisningsår. Några skillnader som L3 märker mellan särbegåvade och duktiga 
elever är att de särbegåvade eleverna är mer kvicktänka och deras sätt att tänka är 
annorlunda. De duktiga elevernas sätt att tänka är mer likt andra elevers och de behöver 
mer tid.

Dem vill ha någon lite klurigare uppgift ser man lite sättet dem tänker på eller sättet 
dem förklara på är inte likt någon annans sätt, och då frågar jag lite mer hur tänker du 
där och så är dem rätt kvicktänka med och behöver inte mycket tid (L3)

5.2.1 Analys
När L1 har upptäckt eleverna med särskilda förmågor är att de arbetar snabbt, är 
lättlärda och kan förklara sina lösningar. Pettersson (2008) skriver att elever som är 
särbegåvade kan föra matematiska samtal och förklara hur de tänker. Att ge elever
möjlighet att diskutera matematik med både lärare och klasskompisar är viktigt för att 
upptäcka deras kunskaper.
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Pettersson (2011) skriver att många lärare tror att särskilda förmågor i matematik är att 
eleverna jobbar snabbt men det är inget som kännetecknar särskilda förmågor. L1 och 
L3 säger att särbegåvade elever är kvicktänkta och löser uppgifter snabbt, men det är 
inte något som är ett typiskt drag enligt tidigare forskning.  

Krutetskii (1976) nämner tre olika synvinklar som särbegåvade elever visar stort 
kunnande inom. Den första är att samla matematisk information, den andra är att 
bearbeta matematisk information och den sista är att minnas matematisk information. 
Dessa tre olika synvinklar nämnde de tre olika lärarna som intervjuades, fast de använde 
sig av andra ord ibland. Att minnas information och använda den i framtida 
problemlösningar är något som L1 nämner i sin intervju och som en sak som 
kännetecknar särbegåvning. Att lösa uppgifter så enkelt som möjligt, som är kunna 
bearbeta matematisk information, kan vara svårt att avgöra ibland. L1 och L3 nämner 
under intervjun att de särbegåvade eleverna oftast visar olika lösningar på problem som 
skiljer sig från de andra elevernas. De särbegåvade eleverna använder metoden som de 
menar  är enklast för dem. Det är därför bra om läraren lyfter diskussioner om olika 
lösningar. De särbegåvade eleverna får då en chans att förklara för sina klasskamrater 
hur de tänker (Krutetskii, 1976). 

Eleverna med särbegåvning som lärarna hade fått information om från de tidigare
lärarna är även viktiga att följa upp. Pettersson (2011) skriver att det är vanligt att man 
upptäcker elevers särbegåvning under skolans tidiga år om man ger dem möjlighet att 
visa det. Därför är det viktigt att lärare som har eleverna under skolans första år 
informerar klassens nya lärare. Det finns även elever som utvecklar särbegåvning under 
skolans senare år. L3 och L2 har båda mött sådan elever under sina år som lärare. Som 
lärare behöver man ständigt vara uppmärksam på sina elever och se till att de får 
möjlighet att utvecklas på individnivå.

Benämningen särbegåvade elever eller elever med särskilda förmågor och duktiga 
elever behöver man skilja på. L2 har under sina år mött många duktiga och särbegåvade
och hon har haft svårt att veta skillnaden. En del elever har varit på gränsen mellan 
duktiga och särbegåvning. L3 däremot har märkt stor skillnad på de duktiga och 
särbegåvade eleverna som hon har mött. Pettersson (2008) skriver också att det är svårt 
att skilja på begreppen i en del fall eftersom man använder orden vid fel tillfälle och då 
tappar ordet sin betydelse. Alla tre lärare som har medverkar i undersökningen har tagit 
hjälp av sina kollegor för att lättare upptäcka eleverna med särskilda förmågor. Att ta 
hjälp av kollegor och inte avgöra själv om elever är särbegåvade kan vara till stor hjälp 
eftersom det kan vara svårt att skilja på särbegåvade och duktiga elever. 

5.3 Hur beskriver lärarna att de stödjer elever som har särskilda förmågor i 
matematik för att utvecklas på individnivå? 

L1 arbetar mycket i matematikboken och han tycker det är ett bra material eftersom det 
finns nivåanpassade uppgifter i boken, men ibland behövs mer material. Han har tagit 
fram en extrabok med fördjupningsuppgifter som är klurigare än uppgifterna som finns i 
matematikboken som eleverna som blir färdiga får sitta och arbeta med. Ibland får de 
sitta i grupp och ibland får de arbeta enskilt, beroende på vad han vill uppnå med 
lektionen eller arbetsområdet. 

Man kan också låta dem gå ut ur klassrummet och få svårare uppgifter att jobba med 
tillsammans så får liksom diskutera med någon på samma nivå. Så får man ett utbyte. 
För ofta i klassrummet så placerar man dem inte efter deras kunskaper i matematik då 



16

kanske man tänker mer socialt vad som funkar ihop och som inte blir fruktansvärt dumt 
(L1)

L2 arbetar mycket med matematikboken och då arbetar eleverna i par. Anledningen att 
de arbetar i par är för att hon vill att de ska utveckla sin kommunikativa förmåga samt 
ha möjlighet att ta mer hjälp av varandra istället för att bara fråga henne. Ibland får de
arbeta själva. När hon bestämmer vilka som arbeta tillsammans utgår hon ifrån hur 
eleverna sitter och inte deras matematiska kunskaper. Hon väljer att göra på det sättet
för hon vill att paren hellre ska fungera socialt annars finns risken att eleverna inte får
något gjort under lektionen.

L3 arbetar med varierad undervisning. Hon använder inte boken lika mycket längre för 
hon vill att eleverna ska lära sig att matematik inte bara är att sitta och räkna i en bok 
utan de ska få förankra matematiken till verkligheten. När eleverna arbetar med 
matematik arbetar de både i grupper och enskilt. När hon delar in grupperna anpassar 
hon grupperna ibland utefter elevernas kunskapsnivå men det beror vad målet med 
lektionen är. Ibland vill hon ge de duktiga eller särbegåvade eleverna en utmaning i att 
kunna förklara matematik för de som inte ligger på deras nivå och rentav är svaga i 
ämnet.

Ibland är vi ute och kör utematte och ibland eh jobbar dom ensamma och ibland i par 
och i större grupper. [...] Dem behöver inte göra allting i boken utan jag kollar av om 
dom kan orden och använda sig av metoden utanför boken. Jag vill lära dom att matte 
är mer än att jobba i boken (L3)

Alla tre lärare har tagit fram extra material i form av fördjupningsuppgifter som ska 
utmana eleverna mer än matematikboken gör till de eleverna som har särskilda 
förmågor eller är duktiga. L1 och L2 tycker att deras matematikböcker är bra och ger
varierade uppgifter som passar de flesta elever. L1 har en extrabok som tillhör
matematikboken han arbetar med där det finns fördjupningsuppgifter till alla kapitel och 
delar som han arbetar med. L2 har själv tagit fram ett häfte med olika uppgifter som 
eleverna som blir färdiga och som är extra duktiga kan arbeta med. Men eftersom L2 
arbetar mycket i par anser hon att de utmanas genom att förklara olika tal och uppgifter 
för de som inte är lika bra i matematik, därför används inte hennes extramaterial flitigt. 
L3 har dessutom ett häfte med extramaterial som hon har plockat ihop själv. Varken L2 
eller L3 har fått någon hjälp från skolan de arbetar på utan har fått arbeta fram 
materialet själva. 

Det är ju den typen av uppgifter som är mer utmanande problemlösningsuppgifter eller 
att dem får jobba på datorn och ta fler nivåer om man håller på på mattestegen eller lite 
sådana olika. Man kan låta dem gå vidare. [...] Jag har kört ett annat läromedel och ett 
häfte ibland med blandade uppgifter och så. (L2)

Alla tre lärare tycker att elever med särskilda förmågor i matematik är svåra att stödja 
på den nivå som de behöver. Det saknas resurser på skolorna eftersom det går till 
eleverna som har svårigheter. När eleverna arbetar självständigt anser lärarna att 
eleverna som har svårigheter kräver mer tid vilket leder till att de inte hinner hjälpa 
eleverna som har fallenhet. På skolan där L1 arbetar har de skapat en spetsgrupp med 
elever som har särskilda förmågor i matematik. Den gruppen träffas en gång i veckan 
efter att skoldagen är slut och det är frivilligt att vara med. Det är en matematiklärare 
som har huvudansvaret för den gruppen. Eftersom det ligger efter skoltid är det några 
som aldrig kommer dit, och vissa veckor kommer ingen elev. Anledningen till att den 
ligger efter skoltid är för att de inte får tid till det under skoldagen. Lektionen är en 
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timme och hade den varit under ordinarie skoldag hade alla elever som har särskilda 
förmågor haft möjlighet att vara med.  L1 tycker att det är bra att skolan har lagt tid på 
att göra en spetsgrupp.

På skolorna där L2 och L3 arbetar finns inga möjligheter för de särbegåvade eleverna att 
medverka i en spetsgrupp. Lärarna har tagit fram material som de eleverna kan arbeta 
med. Främst vill lärarna att alla elever i klassen ska arbeta inom samma område men 
eleverna med särskilda förmågor får fördjupande uppgifter inom samma område att 
göra. Om alla elever arbetar inom samma område är det enklare för lärarna att ha 
genomgångar. Materialet har lärarna tagit fram själva och de har inte fått mycket stöd 
från skolorna. L2 tycker att det borde finnas tid hos resurslärare till elever med 
särbegåvning också, eller finnas någon möjlighet där de får arbeta tillsammans och 
utmanas på elevernas nivå. L3 arbetar ibland tillsammans med resursläraren och låter 
hen vara med i klassrummet under de timmarna som någon elev i klassen annars skulle 
gått iväg. Det gör hon för att ha möjlighet att ge fler elever mer tid tillsammans med en 
lärare och samtidigt behöver ingen elev kännas sig exkluderad.

Ja vi har en speciallärare som vi har 2 lektioner i veckan och då har i valt att vi är två 
pedagoger i klassen istället för att hon ska ta ut några, sen har visst fokus på vissa dem 
lektionerna för vi har vissa som är svaga [...] hon är där främst för dem som behöver 
extra stöd. (L3)

5.3.1 Analys
När eleverna arbetar med extraböcker kan det liknas vid accelererande arbete eftersom 
de arbetar framåt i egen takt och ibland jobbar dem i grupper och ibland ensamma. En 
del av extramaterialet som vissa elever får arbeta med kan liknas vid berikande 
uppgifter eftersom de arbetar med fördjupande uppgifter men inom samma område 
(Pettersson, 2008). L3´s elever arbetar med berikande uppgifter. Hon vill att eleverna
med särskilda förmågor ska arbeta inom samma område som de andra eleverna i 
klassen, men med svårare uppgifter för att utmanas.

L3 låter eleverna med särbegåvning ibland förklara olika uppgifter för sina 
klasskamrater. L2 arbetar oftast i par och då delas inte eleverna in efter deras 
matematiska kunskaper, vilket kan leda till att de särbegåvade eleverna får förklara 
mycket för sin klasskamrat som de arbetar med. Pettersson (2008) skriver att berikande 
uppgifter inte är att låta eleverna med särbegåvning alltid förklara och hjälpa sina
klasskompisar. Men både L2 och L3 tycker att det är en bra utmaning för eleverna.

Pettersson och Wistedt (2013) skriver att det är bra att låta eleverna diskutera sina
lösningar med andra elever, då får eleverna utmana sig själva mera. L2  låter sina elever 
diskutera sina lösningar i stort sett alla matematiklektioner. L2 menar att alla elever i 
klassen får en möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga genom att förklara
sina lösningar. L1 och L3 arbetar inte lika mycket med den metoden eftersom eleverna i 
deras klasser arbetar oftare själva. Får eleverna möjlighet att diskutera sina svar kan det 
utveckla fler elever för då måste eleven tänka på hur de ska förklara en lösning så att 
alla elever i klassen förstår hur uppgiften är löst. 

Pettersson (2008) beskriver myten om att duktiga elever är tvungna att klarar sig själva
eftersom resurserna går till eleverna som är i svårigheter. Detta stämmer på skolorna där 
lärarna i undersökningen arbetar. Lärarna låter eleverna arbeta mycket själva och med 
material som lärarna har tagit fram. 
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När eleverna ska arbeta i grupper delar L2 och ibland L1 in eleverna efter hur de 
fungerar med varandra medan L3 inte brukar göra det. Pettersson (2011) skriver om 
nivågrupperingar och att det är bra för särbegåvade elever att få arbeta med elever som 
ligger på samma nivå. Men det fungerar inte alltid i verkligheten för idag handlar 
mycket om det sociala och hur eleverna arbetar tillsammans. Alla tre lärare som är med 
i undersökningen är överens om att uppdelningen i klassrummet är svår att göra utefter 
elevernas nivå eftersom de vill att de ska arbeta och fungera socialt. Ibland väljer 
lärarna att individanpassa men utgått oftast efter hur eleverna fungerar både socialt och 
kunskapsmässigt. Väljer man att dela in grupper endast efter kunskap kan det leda till 
att gruppen inte gör någonting under lektionen eftersom de inte fungerar socialt, då har 
en hel lektion gått utan att eleverna har jobbat med matematik.

Alla tre lärare känner att de inte räcker till under matematiklektionerna för de har inte 
tiden att hjälpa alla. De prioriterar eleverna som har svårigheter istället för de som har 
särskilda förmågor eller är duktiga. Anledningen till att de gör detta är för att hjälpa alla 
elever att nå ett godkänt betyg i ämnet. Pettersson (2011) skriver i sin avhandling att 
många lärare känner sig otillräckliga men de har fortfarande en uppgift att utveckla alla 
elever i sin klass oavsett kunskapsnivå på deras nivå. Lärarna behöver prioritera 
eleverna med svårigheter annars finns det en risk att de inte når ett godkänt betyg. Hade 
lärarna haft möjlighet hade de gärna varit fler lärare i klassrummet under 
matematiklektionerna. Då hade eleverna haft möjlighet att få mer tid med en lärare 
vilket hade gett eleverna möjlighet att få hjälp utifrån deras kunskapsnivå.

Att ekonomin spelar stor roll för vilket stöd eleverna med särskilda förmågor får skriver 
Pettersson (2011) om. De tillfrågade lärarna i undersökningen håller med. Alla tre lärare 
hade velat ge eleverna mer tid men det finns inte resurser till det. Om det hade funnits 
en möjlighet att vara fler lärare under matematiklektionerna anser de intervjuade lärarna 
att de hade haft möjlighet att hjälpa fler elever. Hade fler elever fått hjälp under 
lektionerna hade de utmanats och stimulerat intresset för ämnet på ett bättre sätt. Det 
finns elever som tappar intresset för ämnet på grund av att de inte får den hjälpen som 
de egentligen behöver. Pettersson (2008) skriver att man behöver utmana alla elever 
under lektionerna och för att göra det krävs ämneskunskap. Det är svårt att avgöra efter 
endast en intervju om lärarna besitter ämneskunskapen som behövs för att utmana de 
särbegåvade eleverna.
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6 Diskussion
Här kommer jag diskutera metoden som har använts i undersökningen. Resultatet 
kommer diskuteras utifrån vad som skrevs i inledningen, och i slutsatsen skriver jag hur 
man kan forska vidare inom detta området. 

6.1 Metodiskussion

Kvalitativa intervjuer har varit givande i den här undersökningen då de utvalda lärarna 
har gett sina svar på frågeställningarna. Lärarna valdes ut på grund av deras 
arbetslivserfarenheter och för att det fanns kontaket på skolan där de arbetade. De 
inledande samtalen som var före  intervjuerna hade kunnat spelats in och varit en del av 
intervjun också. Det hade gjort det lättare att få med allt som lärarna sa. Efter att läraren 
hade beskrivit sig själv under intervjun hade första frågan kunnat vara: vad anser du är 
särskilda begåvningar i matematik? Pettersson (2008) belyser att det är viktigt att skilja 
på begreppen duktiga och särbegåvade elever. Lärarna som ingick i undersökningen
hade svårt för detta innan intervjun. De gav sina definitioner av vad de menar är 
skillnader. 

En fördel under intervjuerna var att de genomfördes i enskilda rum där ingen annan kom 
och störde. Det gjorde det lättare att fokusera på intervjun. Lärarna hade avsatt en timme 
till intervjun vilket gjorde att det var gott om tid och det blev inte stressigt. En sak som 
hade varit intressant hade varit att ha en gruppintervju med flera lärare för att se hur det 
ställer sig till varandras svar. Det är svårare att arrangera en gruppintervju om lärarna 
arbetar på olika skolor. Men en gruppintervju med flera matematiklärare på samma 
skola hade kanske ändrat resultatet. 

Intervjuguiden var enkel och det var en fördel att ha möjlighet att anpassa följdfrågor 
och ändra lite i frågorna om det passade bättre under intervjun. Följdfrågorna hade 
kunnat skrivas ner efter varje intervju för att ha möjlighet att se om det ställdes samma 
följdfrågor och om valet av följdfrågor var relevanta.

Observationer hade kunnat vara till hjälp för att se om det som lärarna sa stämmer med 
verkligheten. Denscombe (2009) skriver om observationer i naturliga miljöer och det är 
att undersöka hur det ser ut i verkligheten. Det betyder att lektionerna som observeras
inte ska påverkas av att det finns en forskare i rummet eller att planeringen ska ändras. 

6.2 Resultatdiskussion

De tre lärarna som har medverkat i intervjuerna har sagt att det är skillnad på 
särbegåvade och duktiga elever. Det är två begrepp man bör skilja på enligt Pettersson 
(2008). Pettersson (2008) menar även att begreppet duktig elev har tappat sin mening 
för man använder ordet för mycket. Benämningen särbegåvade elever eller elever med 
särskild förmågor användes under hela undersökningen. Anledningen att de två 
benämningarna användes är för att tidigare forskare använder dessa. Samtalen med 
lärarna innan intervjuerna genomfördes för att vi skulle klargöra att vi menade och 
diskuterade samma sak. Det visade sig att det var svårt att definiera begreppen och 
lärarna som intervjuades hade svårt att säga vad skillnaden innebär men att det finns 
skillnader. Lärarna som intervjuades var alla inne på samma spår när de förklarade
begreppet men det skilde sig en del mellan deras benämningar.

Elever som har svårigheter får oftast mer hjälp och stöd från skolan. Det är något som 
jag uppmärksammade under min verksamhetsförlagda utbildning. Det är något som har 
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stärkts under den här undersökningen både av de intervjuade lärarna och tidigare 
forskning. Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) ska alla elever ges förutsättningar att 
utveckla sitt intresse och sina kunskap inom matematik oavsett vilken nivå man är på. 
De intervjuade lärarna anser att tidsbrist och för stora klasser är ett problem.

Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) måste läraren utmana alla elever utifrån deras egna 
nivå. Undervisningen ska gynna elevernas fortsatta lärande och utvecklingsmöjligheter 
oavsett elevernas kunskaper. Eftersom det är ett krav från skolverket måste läraren rätta 
sig efter det. Det är svårt för många lärare att tillämpa det då klasserna oftast är väldigt 
stora och det finns få resurser i klassen. Finns det inte resurser att tillgå är det svårt att 
stödja alla elever. Lärarna prioriterar oftast eleverna som har svårigheter då de måste nå 
ett godkänt betyg i ämnet. Lärarna som har medverkar i undersökningen anser att de har 
för lite tid med varje elev och det hade behövts fler resurser i klasserna. Eftersom det 
inte finns är det svårt att individanpassa undervisningen.

Det som krävs för att stödja elever med särskilda förmågor är tid och resurser enligt de 
intervjuade lärarna. De tre lärarna känner sig otillräckliga och hade velat ge alla elever i 
sin klass mer tid för att få möjlighet att utvecklas. Alla tre lärarna har tagit fram extra 
material med fördjupande och svårare uppgifter till de elever som blir klara snabbt med 
uppgifterna som ska göras under lektionen. Detta menar lärarna är en metod som ska 
stimulera särbegåvade elever. Pettersson (2011) skriver att många lärare känner sig 
otillräckliga i klassrummet.

6.3 Slutsats och förslag till vidare forskning

Slutsatsen är att det är svårt att tydligt definiera innebörden av elever med särskilda 
förmågor eller särbegåvade elever. Det är lätt att blanda ihop med duktiga elever. Det är 
även svårt att uppmärksamma särbegåvade elever. Har man en överlämning med 
klassens tidigare lärare är det viktigt att lyssna på dem eftersom många särbegåvade 
elever utmärker sig redan i de tidigare åren i skolan. Eleverna utmärker sig genom att de
visar på stor matematisk kunskap. Att stödja särbegåvade elever kan vara svårt eftersom
klasserna ofta är stora och resurserna inte räcker till. Lärarna känner sig otillräckliga och 
vill göra mer än de har tid till. Resurser som finns går till de elever som är i svårigheter 
för att de ska ha möjlighet att nå målen.

Det skulle vara intressant att forska vidare genom att fråga eleverna med särskilda 
förmågor hur de upplever matematiklektionerna. Upplever lärarna och eleverna samma 
sak, eller skiljer sig deras svar och tankar. Beroende vad man vill jämföra kan det vara 
en fördel om eleverna och lärarna ingår i samma klass. Är målet med undersökningen 
att jämföra hur de utvalda lärarna hjälper elever i sin klass att utvecklas på individnivå 
behöver lärare och elever gå i samma klass. Men om målet är att undersöka generellt 
hur elever upplever att de utmanas i skolan kan man blanda lärare och elever på olika 
skolor. 
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I

Bilagor

Bilaga A Missivbrev

Hej. 

Mitt namn är Malin Petersson och jag läser till grundlärare årskurs 4-6 på 
Linnéuniversitetet. Jag är inne på mitt sista år och ska skriva ett examensarbete i 
matematik. Mitt valda ämne är elever som har särskilda förmågor i matematik och hur 
ni som lärare hjälper att utveckla dem på individnivå.
Jag har läst tidigare forskning inom det här området och är insatt men skulle behöva 
hjälp av verksamma lärare genom intervjuer. Jag vill intervjua er för att ni har 
erfarenheter, kunskap och utbildning inom matematik i årskurs 4-6. Intervjun beräknas 
att ta ungefär 20-30 minuter. 
Ingen obehörig kommer få ta del av materialet och resultatet kommer inte kunna 
kopplas till en enskild individ. Ni kommer också kunna avbryta intervjun när ni vill 
under tiden därmed avbryta ert deltagande, eftersom intervjun är frivillig.
Har ni några frågor så får ni höra av er!
Hoppas vi ses!
Tack på förhand
Malin Petersson mp222ji@student.lnu.se 

Jag väljer att delta i intervjun
Jag väljer att inte delta i intervjun 

Underskrift och datum
__________________________________________________________



II

Bilaga B Intervjufrågor

Intervjufrågor till lärare 
∑ Berätta om er själv, vem är du och hur länge har du arbetat i skolan? Har du 

arbetat på flera olika skolor?
∑ Hur länge har du haft matematik som ämne?
∑ Hur brukar dina matematiklektioner se ut?
∑ Har du några elever som har särskilda förmågor i matematik i din klass? Hur har 

du uppmärksammat de eleverna?  
∑ Har du några speciella metoder för att stimulera elever med särskilda förmågor i 

matematik?
∑ Hur arbetar elever som har särskilda förmågor i matematik under lektionerna? 
∑ Om ni ska ha ett grupparbete hur delar du in grupperna, tänker du på elevernas 

nivå?
∑ Vad behövs det för att stödja dessa elever?

(Följdfrågor tillkommer under intervjun)


